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 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2018 
 

 
I- IDENTIFICAÇÃO 

 
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos – APAE 
Endereço: Rua Três de Maio, 528 – Vila Margarida – Ourinhos / SP 
CNPJ: 53.424.016/0001-98 
Presidente: Euclides José Spiller 
Diretora Técnica: Vera Lúcia Ferreira  
Responsável pela elaboração do relatório: Daniele Aparecida Pariz Trintinália – Coordenadora Técnica de 
Saúde e Assistência Social e Patrícia Regina – Diretora Escolar  
Descrição: Relatório de atividades das ações desenvolvidas no ano de 2018 na área de assistência social, 
saúde e educação 
 
 
       II – APRESENTAÇÃO: 
 

A APAE de Ourinhos, fundada no ano de 1968, possui 406 pessoas com deficiências matriculadas, 
sendo beneficiadas em seus diversos serviços, distribuídas nas áreas de saúde, educação e assistência 
social. De janeiro a dezembro de 2018, atendeu mais de 500 pessoas com deficiência (somando as 406 
pessoas matriculadas e outros que passaram por serviços de avaliação e diagnóstico, orientações, entre 
outros). 

Os serviços prestados se destinam exclusivamente às pessoas com deficiência intelectual, 
múltipla deficiência e autismo desde bebês até a idade adulta. Além das pessoas com deficiência, presta 
orientação e atendimentos às famílias e à sociedade em geral. 

Possui duas unidades, sendo APAE- Sede e APAE-Rural e os atendimentos se dão de segunda a 
sexta-feira em ambos os turnos, sendo, período da manhã das 08 às 12:00 e a tarde das 13:30 às 18:00 
horas.  

Segundo a LOAS (8742/93), a Assistência Social tem por objetivos segundo o art. 2º.: a) proteção 
social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, 
especialmente e d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária. Nesse sentido as ações que compõem atendimento na área da 
Assistência Social devem ser focadas.  

Levando em consideração a Lei Orgânica da Assistência, temos no art. 2º da resolução 34 do 
CNAS de 28/11/11, a definição de que habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção 
de sua inclusão à vida comunitária “é um processo que envolve um conjunto articulado de ações de 
diversas políticas no enfrentamento das barreiras implicadas pela deficiência e pelo meio, cabendo à 
assistência social ofertas próprias para promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 
assim como a autonomia, a independência, a segurança, o acesso aos direitos e à participação plena e 
efetiva na sociedade”. 
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Através desses embasamentos legais e seguindo a Política Nacional de Assistência Social, a 
tipificação de serviços socioassistenciais, os Serviços e Programas de atendimento seguem uma lógica de 
universalidade de atendimento a demanda tanto de pessoas com deficiência quanto suas famílias.  

O financiamento dos serviços se dá através de parcerias com o poder público e apoio da 
sociedade com doações e eventos. 

Abaixo segue mencionados os serviços executados no ano de 2018 e seus resultados, divididos 
por área: assistência social, saúde e educação.  

 

III – ORIGEM DOS RECURSOS  

 

a) Projetos Conveniados: 

 

Projeto 

Esfera Executado  
Segmento 
Atendido 

M E F Média/Mês Ano 

Pessoas com deficiência intelectual, múltipla 
deficiência, autismo e suas famílias 

  x 400 450 
PcD, 

famílias 

Centro de Convivência e Inclusão no Mundo  x x  50 60 PcD 

Saúde (SIA/SUS)   x 200 300 PcD 

Educação  x  204 204 
PcD + 

autismo 

Educação Municipal x   130 130 PCD + TEA 

Equoterapia x   50 50 PCD + TEA 
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b) Fontes de recursos: 

 

Proveniência Valor anual R$  (*) Produtos/equipamentos/serviços 

Telemarketing 476.960,01 

Despesas gerais de manutenção, 
encargos trabalhistas, funcionários, 
reforma, construção, conta telefônica, 
complementação da alimentação, 
energia elétrica, etc. 

Promoções e Festas 101.821,54 

Despesas gerais de manutenção, 
encargos trabalhistas, reforma, 
construção e pagamento de recursos 
humanos; 

Saúde (SIA/SUS) 1.004.485,56 Funcionários da área, medicamentos 
não fornecidos pelo SUS, exames, 
órteses, despesas com equoterapia e 
hidroterapia. 

Subvenção PMO/Saúde (emenda 
impositiva) 

63.471,26 

Educação Especial (recurso estadual) 1.074.335,68 

Recursos Humanos da área, encargos 
trabalhistas, capacitação de 
funcionários, manutenção do prédio, 
material de consumo e pedagógico. 

Educação – Recurso Municipal 927.999,96 

Recursos Humanos da área, combustível, 
encargos trabalhistas, capacitação de 
funcionários, manutenção do prédio, 
material de consumo e pedagógico. 

Subvenção Estadual Assistência 
Social 

10.718,40 Combustível 

Subvenção Estadual Assistência 
Social (Reprogramação) 

51.251,60 
Recursos Humanos da área, combustível, 
encargos trabalhistas, e material de 
consumo. 
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Secretaria de Assistência Social 
Municipal 

145.161,00  
Recursos Humanos da área, combustível, 
encargos trabalhistas. 

SEAS – Secretaria Federal de 
Assistência Social 

87.750,00 
Recursos Humanos da área, combustível, 
encargos trabalhistas. 

Prefeitura Municipal de Canitar – SP 56.920,27  Pagamento de funcionários para o 
projeto Convivência e despesas de 
materiais utilizados nas oficinas como 
tintas, pinceis, material geral para 
artesanato e combustível.  

Prefeitura Municipal de Chavantes - 
SP 

64.722,04 

CMDCA 85.000,00 

Manutenção do Projeto de Equoterapia - 
Recursos Humanos da área, encargos 
trabalhistas, manutenção e cuidados 
com o cavalo. 

Doações  111.321,04 

Despesas gerais de manutenção, 
encargos trabalhistas, pagamento de 
funcionários, reforma, construção, conta 
telefônica, complementação da 
alimentação, energia elétrica, etc. 

Nota Fiscal Paulista 58.716,66 

Despesas gerais de manutenção, 
encargos trabalhistas, pagamento de 
funcionários, reforma, construção, conta 
telefônica, complementação da 
alimentação, energia elétrica, etc. 

Projeto Empresa Parceira 95.500,00 

Despesas gerais de manutenção, 
encargos trabalhistas, pagamento de 
funcionários, reforma, construção, conta 
telefônica, complementação da 
alimentação, energia elétrica, etc. 

(*) Valores Sujeitos a alteração até fechamento da escrituração contábil. 

 

 



 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS 
Fundada em 19 de Junho de 1968 

 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  Utilidade Pública Federal nº 82.478/74 
CNPJ  nº.53.424.016/0001-98  Utilidade Pública Estadual nº 1191 
Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980 Utilidade Pública Municipal nº 971 
Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69 
Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72 
                                                                                                                                   

                Rua  Três  de  Maio,  528  –  Vila  Margarida  –  Fone:  14  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
                       e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br  www:apaeourinhos.org.br 

 

 

5 

 

APAE 

 

IV – INFRAESTRUTURA 

a) Quadro Geral de Funcionários:  

Função Qtdd CLT 
Prestador  

de serviços 
Ced.1 Escolaridade² 

Assistente Social 2 X   1 A 1B 

Auxiliar Administrativo 2 X   1A 1D 

Auxiliar de Secretaria 2 X   2 D 

Auxiliar de equitação 1 X   1D 

Auxiliar técnico  3 X   3 D 

Auxiliar de Reabilitação  1 X   1D 

Coordenadora Pedagógica 2 X   2 B 

Coordenador Saúde e Assistência 
Social 

1 X   
1 B 

Diretora Técnica 1 X   1 B 

Diretora Escolar 1 X   1 B 

Enfermeira 1 X   1 A 

Educador Social 3 x   1 A 1 B 

Encarregado de manutenção  1 X   1 F 

Fisioterapeuta 5 X   4 B 1 A 

Fonoaudiólogo 3 X   2 A 1 B 

Médica Pediatra 1 X   1 B 

Médico Neurologista 1 X   1 B 

Médico Psiquiatra 1 X   1 B 

Médico Ortopedista 1 X   1 B 

Mensageiro  3 X   3 D 

Merendeira 3 X   2 D 1 F 

Motorista 1 X   1 D 
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Monitor 10 x   5 A 4 D 

Nutricionista 1 X   1 A 

Operador de Telemarketing 3 X   1 A 1 D 1 F 

Orientador Social 1 x   1 D 

Professor de Ed Física 3 2x  1x 3 B 

Professor de Informática  1 x   1 B 

Professor de Artes 1   x 1B 

Professor Auxiliar 2 X   2 B 

Professor Pedagogo  35 14  x 35 A 

Psicólogo  3 X   3 B 

Servente de Limpeza 6 X   6 F 

Serviços gerais 2 X   1 D 1 F 

Supervisora de telemarketing 1 x   1 D 

Terapeuta Ocupacional 2 X   1 A 1 B 

TOTAL 110 88  22 M  

(1) Ced (Cedido): preencher com a letra da esfera concedente: (F) Federal; (E) Estadual;  (M) Municipal 
ou (V) 

(2) (2) N Esc. (Nível de Escolaridade): preencher com a letra correspondente: (A) Nível Superior; (B) Pós-
graduação; (C) Mestrado/Doutorado; (D) Nível Médio; (E) Curso Técnico; (F) Nível Fundamental; (G) 
Não Alfabetizado. 

 
 

b) Instalações físicas do prédio: 
 
  A APAE de Ourinhos possui duas unidades, sendo: Apae - sede e a Unidade rural. Ambas seguem 
os mesmos critérios de atendimento, bem como a regularidade dos serviços prestados nas três áreas de 
atuação. A área total construída da APAE sede é de 2.691,59 m², e a área total 5.865,84 m². Na unidade 
Rural área total é de 44.058.61 m². 
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  Os espaços físicos são divididos de acordo com a área de atuação sendo: 
 

 APAE sede: 

Administrativo  1 sala de diretora técnica; 1 sala para secretaria administrativa; 1 
almoxarifado; 1 sala de telemarketing; 1 sala de diretoria administrativa, 1 sala 
de voluntários, 2 banheiros ( M e F), sala guarda volumes de funcionários; 

Assistência Social 2 salas de grupo, 2 salas de atendimento técnico, 2 banheiros ( M e F); sala de 
projeto para as famílias (Clube de Mães); 

Saúde Centro de reabilitação contendo: 2 sala para terapia ocupacional, 2 salas para 
fonoaudiologia, 2 salas para fisioterapia, 1 sala de espera, 1 sala de 
atendimento médico, 1 sala de atendimento psicológico, 1 sala de 
atendimento com assistente social, 1 sala de nutricionista e 2 banheiros, 1 sala 
de reuniões, 1 sala de coordenação; 1 jardim sensorial; 1 piscina coberta e 
aquecida com 2 salas e 2 vestiários; Unidade de Cuidados Diários com 1 salão 
de atendimento, 1 cozinha, 1 sala de enfermagem, sala de fonoaudiologia; 1 
Setor de Estimulação Precoce sendo 1 sala com 1 banheiro;  

Educação 1 sala de artes, 1 sala de informática, 1 sala de coordenação pedagógica, 1 sala 
de direção escolar, 1 cozinha pedagógica, 1 sala de estimulação precoce 
(autista e def. intelectual), 10 salas de aula para deficiente intelectual e 6 salas 
de aula para autistas, 3 banheiros, 3 depósitos, refeitório, quadra poliesportiva 
coberta com 2 banheiros; 

 Unidade Rural: 

Administrativo  1 sala de coordenação, 1 casa com 4 cômodos para caseiro; 

Assistência Social Sala de atendimento individual  

Saúde Centro de Equoterapia com picadeiro coberto, 3 baias para cavalos; Centro de 
Reabilitação com 2 salas de atendimento, 2 banheiros e 1 deposito, 1 sala de 
espera; 

Educação 3 salas de aula, 1 sala de programa sócio educacional, pátio coberto com 
quiosque, sala de vídeo, refeitório,  horta para atividade sócio educacional e 3 
banheiros 

 
Sobre os prédios: 

 

Próprio (  x   ) Alugado (     ) Cedido (     ) Comodato (     ) Outros (     ) 

O número de usuário atendido atualmente pela entidade é: 

a (     ) Maior  do que a capacidade de atendimento 

b ( x  ) Aproximadamente igual à capacidade de atendimento  

c  (    ) Menor do a capacidade de atendimento 

Condição das instalações: 
Ótima (    )      Boa ( x   )    Regular (   )    Precisa de Manutenção (   )     Precisa de Ampliação (   ) 
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Localização da Entidade é de fácil acesso ao usuário?              
SIM ( x  ) 

NÃO (     )  

 
Outros Espaços Físicos utilizados para execução dos serviços de Assistência Social: 
 

Outros espaços institucionais  Para execução dos projetos na área de assistência são utilizados 
ainda espaços que a instituição possui como quadra poli esportiva, 
piscina coberta e aquecida e salas de atendimento. 

Outros espaços comunitários São utilizados espaços comunitários como extensão do projeto a 
comunidade e inclusão da pessoa com deficiência como praças, 
biblioteca, teatro, comércio em geral, transporte público, etc.  

 
 

SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL: 
 
 

V – PERFIL DOS ATENDIDOS: 
 

Em dezembro de 2018, a APAE contava com 406 usuários ativos, sendo estes 238 do sexo 
masculino e 168 do sexo feminino. Em relação à distribuição dos atendidos por referencia o gênero dos 
mesmos, observa-se a prevalência do sexo masculino; essa prevalência vem sido mantida ao longo dos 
anos justificada principalmente pela etiologia de algumas síndromes que acometem muito mais o sexo 
masculino que o feminino. Vale enfatizar que a estatística referente a sexo, no que se refere a 
percentual se mantem a mesma nos últimos 5 anos, embora as quantidades oscilem. 

 

 
 

Foram realizadas avaliações sociais com intuito de traçar perfil das famílias atendidas. Dos 406 
matriculados, foi possível realizar 261 reavaliações, o que significa que o perfil que poderá ser ver a 
seguir se refere à amostra de 65% do universo dos usuários atendidos pela APAE de Ourinhos. 

 
 
 
 

41% 

59% 

Usuário por Sexo 
feminino masculino
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 Religião: 
  No que se refere à religião, a prevalência dos usuários é da religião católica (56%), embora haja 
um grande número de famílias evangélicas (40%). 
                

 
 

 Composição Familiar – Membros por família 
 

No item composição familiar podemos verificar a quantidade de pessoas residentes sob o 
mesmo teto, que comprova que a maioria das famílias atendidas são formadas de 3 a 4 membros, e que 
famílias numerosas (acima de 5 membros) são a minoria no que tange ao universo das famílias 
atendidas pela APAE. 
 

 
 

 
 

56% 

2% 1% 

1% 

40% 

0% 

Religião das Famílias  

católica espírita não declarou

budista evangélicos

11% 

59% 

22% 

8% 

nº de integrantes por família 

01 a 02

3 a 4

5 a 6

acima de 6

Religião qtd 

católica 147 

espirita 6 

Não declarou 01 

budista 02 

evangelicos 105 

TOTAL 261 

 
 
 

Quantidade de pessoas por família 

01 a 02 29 

3 a 4 154 

5 a 6 58 

acima de 6 20 

TOTAL 261 
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 Tipo de família 
 

 Em relação ao tipo de família, podemos comprovar que a maioria das famílias segue o modelo 
clássico, onde a figura do pai e mãe estão presentes sob o mesmo teto. No entanto, esse valor de 52% é 
pouco mais que a metade, revelando que um modelo diferente ao padrão vem consolidando com o 
passar dos anos. 
 

 
 

 Renda Familiar  
 

Em relação às condições de renda das famílias atendidas, verificamos que a maioria das famílias 
possuem renda média de 3 salários mínimos; entretanto a maioria das famílias atendidas é numerosa, 
evidenciando que a renda das famílias atendidas pela APAE ainda é baixa. 
 
 

 
 
 
 

11% 

24% 

52% 

13% 

Tipo de Família 

Monoparental

Reconstituída

Nuclear

Arranjos

1% 

79% 

20% 

Renda Familiar 

Menor que um SM

De 1 a 3 SM

Maior que 3 SM

Tipo de Família 

Monoparental 28 

Reconstituída 62 

Nuclear 137 

Arranjos 34 

TOTAL 261 

renda familiar total 

Menor que um SM 03 

De 1 a 3 SM 207 

Maior que 3 SM 51 

TOTAL 261 
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 Situação Habitacional 
 
 A maioria das famílias dos atendidos possui casa própria, entretanto um terço das famílias ainda 
possui gastos com habitação (aluguel e financiamentos). No que se refere ao tipo de moradia a maioria 
delas é de alvenaria (98%).  
 
 

 
 

 Posse de Veículos 
 

 
 
 Grande parte das famílias possuem veículos próprios, porém é assegurado o direito ao 
transporte gratuito à pessoa com deficiência, o acesso ao passe livre; nesse caso podemos ver abaixo o 
acesso ao mesmo:  
 
 

52% 

8% 

21% 

19% 

Tipo de Moradia 

própria

alugada

financiada

cedida

60% 

40% 

Posse de Veículo (carro ou moto) 

sim

não possui

 

situação habitacional 

própria 135 

alugada 21 

financiada 56 

cedida 49 
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 Acesso a transporte gratuito 
 
 

 
 
 Dos casos que não possuem o passe livre, são no geral, famílias que não fazem uso do transporte 
público. 
 

 
 

 Usuário do Benefício de Prestação Continuada 
 
  Em relação ao acesso ao Benefício de Prestação Continuada – BPC observa-se que pouco mais da 
metade dos atendidos recebem o benefício, totalizando em 60% dos beneficiários com deficiência.  
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DADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
 
ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA, AUTISMO E SUAS 
FAMÍLIAS 
 
Publico alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltipla deficiência, autismo e suas famílias  
Capacidade de Atendimento: total 400 pessoas (as metas estão divididas nos programas abaixo 
descritos) 
Meta conveniada: 250 
Recurso financeiro utilizado: Subvenção Municipal, Subvenção Estadual e Subvenção Federal 
Recursos Humanos Envolvidos: assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, coordenação, terapia 
ocupacional, auxiliares técnicos, cuidador, orientador social; 
Abrangência Territorial: Ourinhos, Canitar, Chavantes. 
Participação do usuário: adesão mínima de 70% 
 
 O Serviço tem como objetivo principal prestar serviço de atendimento assistencial especializado 
aos usuários devidamente matriculados e suas famílias, bem como promover a autonomia, a inclusão 
social e implementações de ações que promovam a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 
deficiência intelectual, múltipla e autismo. 
 Funciona de segunda à sexta feira, nas duas unidades da APAE (Sede e Rural) em horários 
distribuídos de acordo com os programas abaixo descritos. 

  O serviço de Atendimento às Pessoas com Deficiência Intelectual, Múltipla Deficiência, Autismo e 
suas Famílias está dividido em programas e projetos cujas ações são específicas às demandas 
apresentadas, que estão abaixo relacionados com os resultados obtidos durante o ano de 2018. 

 
a) Clube de Mães:  

 
Publico alvo: mães que permanecem na instituição enquanto os filhos estão em atendimento 
Recursos Humanos Envolvidos: psicólogo, assistente social. 
Famílias atendidas: 12 
 

O Clube de mães é um projeto de acompanhamento de mães de usuários atendidos pela APAE, 
que ocupa um espaço próprio da Entidade tendo como objetivo principal o desenvolvimento de  
atividades de geração de renda às famílias, bem como ações sócio educativas que promovam reflexões e 
melhora na qualidade de vida das mesmas. 

 

 Intervenções Realizadas:  
 

19 grupos com o serviço de psicologia 
07 passeios (SESI, Parque Ecológico, FAPI, Feira do Artesanato) 
02 Confraternizações de dia das mães, Páscoa, Natal). 

FOTOS 
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b) Escola de Pais e Educadores:  
 

Publico alvo: pais e familiares 
Recursos Humanos Envolvidos: assistente social, psicólogo 
Grupos realizados: 02, 6 encontros sobre os temas de ajustamento; 
 

A Escola de Pais é um projeto onde são realizados grupos sócio educativos com pais dos usuários 
da APAE com temas específicos direcionados às necessidades das famílias e/ou  de seus filho. São 
abordados temas como sexualidade, processo de ajustamento à deficiência, comportamentos 
inadequados, envelhecimento, inclusão no mundo do trabalho, etc. Os grupos são formados por no 
máximo dez pais e cada grupo tem duração de 3 reuniões que são realizadas quinzenalmente. As 
reuniões são intermediadas pela assistente social e psicóloga com dias e horários marcados pré 
agendados. 

Nesse ano houve decréscimo na quantidade de reuniões devido a demissão de profissionais e 
licença de médica de outros responsáveis pelo serviço, entretanto houve um remodelamento do  
projeto, atendendo especificamente pais de autistas com menos de 5 anos, com diagnóstico recente 
que promoveu em 2 grupos, 16 encontros sobre a temática específica do Transtorno do Espectro Autista 
e 1 reunião de confraternização entre os pais, filhos e profissionais. 

Foi possível estabelecer maior aceitação e compreensão das famílias acerca do diagnóstico, 
facilitando o engajamento dos pais no tratamento, o que sugere sucesso no projeto que deverá 
permanecer no ano de 2019. 

 
c) Atendimento sócio assistencial:  

 
Publico alvo: famílias, usuários 
Recursos Humanos Envolvidos: assistente social 
 

O atendimento funciona diariamente, onde os profissionais de serviço social e psicologia 
atendem às demandas da pessoa com deficiência bem como de sua família.  
 São realizados atendimentos individuais e/ou em grupo. Como instrumentais do trabalho são 
utilizados a visita domiciliar, orientações, reuniões, encaminhamentos, atendimentos. 
Quadro de procedimentos realizados em 2018: 

 
Piquenique na FAPI 

 
Atividade: Passeio realizado no SESI 
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Procedimento Quantidade Descrição do procedimento 

Atendimento Social  658 Atendimentos sociais prestados a famílias, usuários e 
comunidade, através de demanda espontânea, contatos 
telefônicos, encaminhamentos, entre outros.  

Visita Domiciliar 112 Orientações e acompanhamento social a família “in loco”. 

Reavaliação Social 227 Reavaliação do Perfil Social da família para fundamentar 
perfil dos atendidos. 

Atendimento em Grupo 22 Atendimentos em grupos, sendo escola de pais e clube de 
mães 

 
 

d)  Convivência e Fortalecimento de Vínculos:  
 

Publico alvo: usuários acima de 30 anos 
Recursos Humanos Envolvidos: educador social, monitor, cuidador, assistente social, psicólogo, 
terapeuta ocupacional, auxiliar técnico.  
 
 

No ano de 2018 o serviço atendeu 49 pessoas com deficiência acima de 30 anos; desses 1 foi 
desligado e houveram 2  novas inclusões. A idade dos atendidos segue em tabela e gráfico abaixo, onde 
podemos notar que o setor atende em sua maioria, pessoas até 50 anos. 
 
Tabela – idade dos atendidos: 
 
 

Idade 2015 2016 2017 2018 

30 a 35 13 09 11 11 

36 a 40  6 09 09 10 

41 a 45 6 06 06 7 

46 a 50 10 11 09 7 

51 a 55 4 03 04 4 

56 a 60 2 07 04 4 

De 60 a 69  2 02 03 4 

Acima de 70 - - 02 2 

TOTAL 43 47 48 49 

 
Gráfico: Idade dos Atendidos: 
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Atividades Realizadas durante o ano: 
 

 Comemoração aos aniversariantes do mês 

 Foi realizado no dia 28/03 para comemorar os aniversariantes do mês de janeiro, fevereiro e 
março. Foi confeccionado um bolo de frutas pelos atendidos dos dois períodos. 
 

                             

 Comemoração ao dia do índio 

 Foi feito uma roda de conversa, pois o tema abordado do mês foi referente ao dia do índio, 
desenvolveram também uma maquete representando a moradia e costumes indígenas. Neste mesmo 
dia tivemos a presença de voluntários da equipe de enfermagem com palestra sobre saúde. 

                               

23% 

21% 

14% 

14% 

8% 

8% 

8% 

4% 

Idade dos Atendidos 2018 
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 Passeio APAE Rural 

 Foi realizado um passeio na APAE Rural com todos os atendidos do Setor de Convivência, onde 
puderam ter a vivencia da horta, equoterapia, capoterapia e jogos diversos. Um momento de 
descontração e harmonia. 

                                  

 

 

 Atividade Funcional 

 No dia 02/05 durante a atividade funcional foram confeccionados girassóis para a comemoração 
dos dias das mães e da família. Nesta data também houve a despedida do fisioterapeuta Pablo e a 
apresentação do fisioterapeuta Douglas. 
 

                             

 Dia Do Abraço 

 No dia 22/05 foi comemorado o dia do abraço, com uma caminhada educativa com os alunos, 

entregando corações e distribuindo abraços. Abordando de maneira criativa a importância da 

socialização, do carinho e do abraço. Neste mesmo dia tivemos a presença e interação dos alunos do 

Setor de Estimulação Precoce. 
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 Passeio na FAPI 
 

 Foi realizado no dia 11 de junho no período da manhã e da tarde das 08h30min as 11h30min e 

das 14h00min as 17h00min horas, utilizando o transporte da APAE. 

  O objetivo da atividade foi de promover a socialização, integração e a participação dos atendidos 

no evento tradicional e importante do município, onde puderam vivenciar e desfrutar de momentos 

especiais, como visitas a vários locais interessantes tais como: a toca dos índios, onde foram bem 

recebidos, tendo os atendidos o privilégio de assistir a demonstração de instrumentos feitos pelos 

índios, passeio no parque, visita a casa dos pássaros. 

  O passeio foi realizado com lanche especial, o qual foi providenciado por toda a equipe de 

Convivência e pelos atendidos que colaboraram levando um prato de salgado ou doce, a atividade 

obteve resultado positivo mediante a proposta. 

                                     
 

 Atividade: Comemoração do aniversário de 50 anos da APAE  
 

  No dia 27 de junho foi realizada a comemoração do aniversário da APAE onde foram convidados 
todos os pais para participarem do evento, momento que os atendidos e funcionários participaram 
todos juntos. 
 

  
 

 Atividade: Festa Junina 
 

 Foram realizadas no dia 29 de junho das 19h00min as 22h30min horas a festa junina da APAE. 
  A apresentação dos atendidos foi à dança com a música “Remix Open Bar” do Michel Teló, onde 
os atendidos foram autorizados pela família para dançar. Desenvolveram bem a dança com muita 
animação e vestidos a caráter, o objetivo da proposta foi alcançado com sucesso. 
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 Atividade de Visita à Biblioteca Fama 
 Foi realizada no dia 30 de Julho a atividade na biblioteca Fama nos períodos manhã e  tarde. 
Fomos bem recebidos e tivemos o prazer de assistir o teatro de sombras e contação de histórias com a 
agente cultural Dani e a participação do espantalho que no final a usuária Lígia deu o nome de (Alegria), 
sendo aprovado por todos. No período da tarde o atendido Leandro Bastianini em forma de 
agradecimento pelo carinho com o qual o pessoal da biblioteca nos recebeu, cantou a música de Andrea 
Bocelli (Con te Partirô), onde foi muito elogiado por todos. Todos os atendidos interagiram durante todo 
o tempo, sendo o objetivo da atividade proposta alcançados com sucesso. 
 

                           
 

 Visita à APAE Rural: 
 Foi realizado no dia 16/08/18, no período da manhã, e no período da tarde, o passeio na APAE 
Rural, onde o objetivo foi que os atendidos saíssem de suas rotinas, fizeram várias atividades, dentre 
elas horta, e lavagem de verduras para o almoço dos mesmos, a atividade obteve resultado positivo 
mediante a proposta.  
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    Visita ao Parque Ecológico:  
 

 Foi realizado no dia 30/08/18, no período da manhã, e no período da tarde o piquenique no 
Parque Ecológico de Ourinhos-SP, onde fomos recebidos pela equipe de funcionários do parque, que 
apresentou aos atendidos várias curiosidades tais como: árvores históricas, casa da bruxa, rios, macacos, 
lagartos, e no final lancharam o bolo e o suco preparado por eles, durante todo o passeio os atendidos 
demonstraram gostar do passeio, e se comemoraram os aniversariantes do mês, e piquenique.  
 

                             
 
 

 Atividades: Festa da Primavera  
 
Aconteceu no dia 27 de Setembro, a festa da primavera. Os atendidos puderam vestir roupas 

floridas, e foram maquiados pela voluntária Kaka, que realizou a pintura artística nos mesmos, no 
período da manhã, e no período da tarde, desfilaram, e apresentaram a música (Primavera). 
Participaram do baile da primavera, com toda a decoração da quadra da instituição feita por eles, sob 
orientações e acompanhamento da equipe convivência, tendo objetivo a interação e socialização dos 
atendidos através de momentos de descontração para comemorar a chegada da estação mais florida do 
ano.  
- No dia 28 de Setembro, foram realizadas 2 rodas de conversa, no período da manhã, e no período da 
tarde, para falar sobre todas as atividades realizadas no mês de Setembro, com o objetivo de relembrar, 
motivação, e para que os atendidos relatem o que mais gostaram durante as atividades. 

 

         
          

 

Atividades de piquenique:  
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 Foi realizado no dia 25 de Outubro, no período da manhã, e no período da tarde o piquenique 
mensal, e comemoração dos aniversariantes do mês.  
O piquenique aconteceu no Aero Clube de Ourinhos, onde os atendidos dançaram, cantaram, e 
lancharam, sendo visto nitidamente o prazer nos atendidos na atividade.  
 

           
 

Relatório Qualitativo e Quantitativo 

Procedimento Quantidade Observações 

Visitas Domiciliares 112 Realizadas Vistas para demanda de falta, conhecer a 
realidade social das famílias e usuários, visitas para 
novas matrículas e demanda do mercado de trabalho. 

Reuniões de equipe 54 Reuniões realizadas com o objetivo de reunir os 
técnicos que atendem os usuários da assistência a fim 
de discutir o andamento dos atendimentos, bem como 
acompanhar as dificuldades e os avanços. Estas 
reuniões também são instrumentos para redefinir 
metas e discutir casos individuais dos usuários sob a 
ótica da equipe multidisciplinar.   

Reuniões com pais 15 Reuniões com objetivo de esclarecer e orientar os pais 
em relação ao andamento do programa, bem como o 
desenvolvimento de seus filhos.  

Grupos com Terapeuta 
Ocupacional 

52 Foram realizadas setenta atividades grupais com os 
usuários. Trabalhos com atividades construtivas e 
expressivas.  

Eventos/atividades 
Socioculturais/Passeios 

18  Total de eventos ocorridos no ano de 2018  

Grupo com Fisioterapeuta 48 Foram realizados no ano de 2018 s atendimentos em 
grupo.  

Atendimentos individuais-
Fisioterapia 

280 Foram realizados ano de 2018 atendimentos 
individuais de fisioterapia. 

Grupos com Fonoaudiólogo 48 Foram realizados no ano de 2018 atendimentos com 
fonoaudiólogo.  

Atendimentos individuais – 130 Foram realizados no ano de 2018 atendimentos com 
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Fono fonoaudiólogo 

Atendimentos Individuais – 
Psicologia 

360 Foram realizados no ano de 2018 atendimentos 
individuais de psicologia.  

Atendimentos em Grupo - 
Psicologia 

296 Foram realizados no ano de 2018 em grupo de 
psicologia. 

Ginástica Laboral, 
Caminhadas e Academia a 
céu aberto 

226 Foram realizadas no ano de 2018 duzentos e vinte e 
seis atividades como caminhadas, ginástica laboral, 
academia, etc. 

TV/Música 142 Foram realizadas cento e quarenta e duas atividades 
com música ou vídeo.  
Utilizadas nos momentos de intervalo entre os 
atendimentos como um momento de descontração e 
lazer entre os atendidos. 

Ativid. esportivas na quadra 
poliesportiva/Educação Física 

100 A educadora física realizou cem atendimentos no ano 
de 2018, considerando o grupo da manhã e o grupo da 
tarde. 

Capoeira 58 Foram realizadas cinquenta e oito atividades de 
capoeira no ano de 2018. Esta atividade é realizada na 
quadra ou no ambiente da academia ao ar livre e que 
tem por objetivo geral favorecer a interação, 
socialização e motivação dos atendidos. 

Atendimentos individuais de 
enfermagem 

378 de enfermagem no ano de 2018. 
A enfermeira atende, individualmente e 
semanalmente, os usuários para aferir a pressão dos 
mesmos. Também é solicitada em casos de 
urgência/emergência.  

Desligamentos -0- Não houve desligamento de usuários no decorrer de 
2018. 

Inclusão de novos usuários 02 Dois novos casos foram incluídos no ano de 2018, 
vindos do setor educacional devido a idade (maior de 
30 anos): Otoniel Andrade Paes dos Santos e Ana Paula 
Hidalgo. 

 
Pontos Facilitadores do serviço: 
  
- Trabalho em equipe multidisciplinar,  
- Automóvel para realização das visitas domiciliares; 
- Linha direta de telefone e celular; 
- Acesso à internet; 
- Reuniões para discussão de casos; 
- Boa articulação e acesso à Coordenadora de Saúde e Assistência Social; 
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- Sistema informatizado para o registro das ações com os usuários; 
- Boa comunicação entre os técnicos que realizam atendimento no setor; 
- Possibilidade de passeios externos que garantem a qualidade de vida dos usuários; 
- Acompanhamento social sistemático; 
 
Pontos Dificultadores: 
 
- Quadro insuficiente de cuidadores frente à demanda apresentada; 
- Melhor adequação do espaço físico para realização de diversas atividades; 
- Distância de acesso ao refeitório e portão de entrada, principalmente em dias de chuva; 
- Participação das famílias em eventos e reuniões; 

 
Estratégias de Ação para o ano de 2019: 
 
-Melhor adequação do espaço físico através da descentralização dos atendimentos de saúde, educação 
e assistência social; 
- Contratação de mais um profissional de Serviço Social, 
- Carga horária direta visando à continuidade dos atendimentos de forma mais ágil, 
- Orientações para funcionários sobre os projetos acompanhados pelo Serviço Social e sobre a função do 
Assistente Social na entidade,  
- Maior reconhecimento profissional sabendo compreender a forma de atuação única de cada um e 
colaborar com o crescimento profissional através de críticas construtivas; 
- Estimular maior comunicação e compreensão acerca das funções do Assistente Social dentro do Setor 
da Educação, através de capacitações e orientações no “H.E.” para os professores e coordenadores do 
setor. 
 

e) Inclusão no mundo do trabalho:  
 
Publico alvo: pessoas com deficiência intelectual, múltipla ou autismo acima de 16 anos; 
Recursos Humanos Envolvidos: Assistente Social, Psicólogo, terapeuta ocupacional, educadores sociais. 
 

As ações do programa de inclusão no trabalho sucedem a educação especial para o trabalho e 
visa encaminhar usuários em idade laboral para empresas, com finalidade de contratação. Utiliza-se da 
metodologia do Emprego Apoiado para realizar as inclusões. O Projeto além de fazer o encaminhamento 
para empresa realiza a preparação, o acompanhamento e evolução deste usuário por pelo menos um 
ano após sua contratação formal. 

O Programa de Inclusão no Trabalho tem como objetivo principal o encaminhamento de usuários 
atendidos pela APAE para empresas nas quais possam ser contratados formalmente efetivando sua 
inclusão social e dando retorno positivo ao processo educacional que precede a inclusão onde acontece 
a preparação para o trabalho. 
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É realizada avaliação do perfil laboral, é viabilizado acesso a documentação pessoal, organização 
da vida cotidiana, orientação sócio familiar, autoestima, apresentação pessoal, acesso aos serviços 
básicos da comunidade, orientação quanto aos procedimentos adequados para a busca do trabalho, 
conhecimento do mercado de trabalho. 

Abaixo podemos visualizar tabela comparativa dos atendimentos de 2014 à 2018: 
 
 Quantitativo Geral 
 

Procedimento 2014 2015 2016 2017 2018 

Inclusões realizadas 19 10 04 15 16 

Encaminhamentos para empresa 21 10 04 16 22 

Inclusão em Estágio sem remuneração 01 0 0 01 0 

Contratações formais 16 14 04 14 14 

Recolocação  02 04 03 05 10 

Inclusão de novos usuários no mundo do trabalho      

Inclusão em Estágios formais (com remuneração) 03 0 0 01 2 

Casos em processo de estágio (com remuneração) 04 04 04 03 05 

Demissões por iniciativa da empresa 03 11 05 11 03 

Pedidos de Demissão 0 0 03 06 02 

Reuniões de equipe 34 54 31 30 40 

Reuniões com empresa 12 07 06 12 06 

Reunião com Pais 23 13 10 30 30 

Total de empresas Parceiras 07 09 10 10 111 

Inclusões permanentes desde o início do serviço 62 56 51 51 60 

Empresas que fizeram contato e não contrataram  03 03  01 02 012 

Estágio não Remunerado - - - 01 - 

Intervenção Domiciliar - - - 15 35 

Sondagem - - - 07 01 

Processo de Seleção (entrevista de recrutamento) - - - 05 06 

Palestras Informativas - - - 02 0 

Grupo de Recolocação    23  

Capacitação  - - - - 01 

 
 Considerando os dados, verificamos que em 2018 foi um ano de retomada para as inclusões,   
ano que mais aconteceram inclusões (16). Anteriormente o ano com mais inclusões fora 2014 (19). 

Embora em 2014, dos 19 incluídos, 17 nunca havia trabalhado, já em 2018 somente 6 estavam 
ingressando no mundo do trabalho, os demais (10) se tratavam de recolocações. 

                                                           
1
 Indústria de Colchões Castor; Rede de Supermercados São Judas Tadeu (2 unidades); Rede de Supermercados Maitan (2 

unidades); Rede Supermercados Avenida (2 unidades); Mc Donalds; JB Embalagens; Prefeitura Municipal de Ourinhos 

(Secretaria de Educação, Gabinete, Saúde e Pátio); Câmara dos Vereadores de Ourinhos. 
2
 JBS Jacarezinho PR 
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 Abaixo demonstramos o crescimento da oferta de vagas de acordo com os anos: 
 

 
 

 Para que o programa tenha sustentabilidade e para que novas pessoas possam ser incluídas é 

vital que novos postos de emprego sejam abertos. Como verificamos acima a quantidade de inclusões 

realizadas está ligada ao número de vagas ofertadas. Esse número tem retomado seu aumento desde 

2016 e para que isso continue é vital que se faça a busca ativa de novas parcerias com a APAE, bem 

como seja divulgado os resultados do programa para que novas empresas possam se interessar em ter 

em seus quadros de funcionários uma pessoa com deficiência encaminhada pela APAE. 

 Ainda verificamos que embora tenha havido a retomada das inclusões, os usuários beneficiados 

foram no último ano, pessoas que se enquadram no grupo de “recolocação”, ou seja, pessoas que já 

trabalharam anteriormente e por algum motivo foram demitidas ou pediram demissão.  

 Como podemos verificar nos gráficos abaixo o número de inclusões de novos usuários no 

trabalho em 2018 diminuiu, ficando em 06, quando no ano anterior foram 10. Já se tratando de 

recolocações, podemos ver o reingresso de 10 usuários ao mundo do trabalho, quando no ano anterior 

foram apenas 5.  
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 Essa inversão se deu devido ao aumento dos processos seletivos que, há alguns anos, as 

empresas delegavam à APAE, sendo o usuário encaminhado à empresa após avaliação de aptidão que a 

equipe da APAE concluía. Nos últimos anos empresas como Supermercado São Judas, Mac Donalds, 

passaram a fazer a seleção, tendo destaque aqueles que tinham mais experiência no currículo. Embora 

essa afirmativa seja uma realidade ela não influenciou nos encaminhamentos de novos usuários, já que 

a preparação para o trabalho é um projeto permanente da Escola de Educação Especial da APAE. 

Entendemos ainda que a preparação adequada é um dos principais aspectos para que o usuário tenha 

sucesso na sua inclusão. 

 Em relação ao número de demissões e pedidos de demissão, observamos nos gráficos abaixo que 

as demissões por iniciativa da empresa caíram significativamente no último ano o que demonstra 

estabilidade na economia mas também estabilidade dos casos incluídos; esta última é conseguida 

através de vários fatores, como apoio da família no processo de inclusão, respaldo da equipe em prol a 

resolução e mediação de problemas que acontecem na empresa e encaminhamento de usuários melhor 

qualificados para o trabalho. 
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 A queda no número de pedidos de demissão, possivelmente se deu devido à satisfação dos 

incluídos em relação ao trabalho, melhora na mediação de conflitos por parte da equipe e aumento no 

acompanhamento do serviço de psicologia com os casos atendidos. 

  

 
 

 A diminuição nesses dois indicadores demonstra que a efetividade do respaldo da equipe de 

apoio tem surtido efeito se tornando vital que a mesma equipe de mantenha para dar o respaldo 

necessário para empresa, família e tratamento dos casos. 

 O total de casos acompanhado por ano varia de acordo com as contratações e demissões, 

entretanto abaixo demonstramos o total de incluídos no momento do levantamento de dados para o 

relatório que se dá em janeiro seguinte de cada ano. Abaixo demonstramos o número global de 

incluídos por ano: 
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 Em relação a distribuição das inclusões por empresa, abaixo demonstramos a quantidade de 

usuários por unidade parceira. Essa parceria a qual referimos é muito importante pois mantém a 

proximidade com a equipe de inclusão o que favorece na mediação de conflitos como dito acima, 

ajudando os usuários a manter-se no emprego. Todas empresas recebem visitas das técnicas sociais que 

acompanham os usuários no processo de trabalho. 

 
Quantidade de Incluídos por empresa  
 

Empresa Parceira Nº de 
Incluídos  

2016 

Nº de 
Incluídos 

2017  

Nº de 
Incluídos 

2018 

Indústria de Colchões Castor 22 15 21 

Rede de Supermercados São Judas Tadeu  10 15 16 

Rede de Supermercados Maitan 07 08 08 

Rede Supermercados Avenida 03 05 06 

APAE de Ourinhos  - - 01 

Mc Donalds 02 02 03 

JB Embalagens 01 01 01 

Prefeitura Municipal de Ourinhos (Gabinete Prefeito) 01 01 01 

Prefeitura Municipal de Ourinhos (Secretaria de educação) 01 01 01 

Câmara dos Vereadores de Ourinhos  01 0 01 

Prefeitura Municipal de Ourinhos (Secretaria de Saúde) 0 01 01 

TOTAL: 51 50 60 

  
A proporção de contratações por empresa se dá de acordo com sua cota a ser cumprida ou de 

acordo com a disponibilidade de vagas e interesse de inclusão da mesma.  

ano
2014

ano
2015

ano
2016

ano
2017

ano
2018

Usuários
Trabalhando

62 56 51 51 60

0
10
20
30
40
50
60
70

Tí
tu

lo
 d

o
 E

ix
o

 
Usuários Trabalhando 



 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS 
Fundada em 19 de Junho de 1968 

 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  Utilidade Pública Federal nº 82.478/74 
CNPJ  nº.53.424.016/0001-98  Utilidade Pública Estadual nº 1191 
Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980 Utilidade Pública Municipal nº 971 
Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69 
Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72 
                                                                                                                                   

                Rua  Três  de  Maio,  528  –  Vila  Margarida  –  Fone:  14  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
                       e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br  www:apaeourinhos.org.br 

 

 

29 

 

APAE 

 

 Como podemos verificar abaixo no gráfico, os 5 maiores empregadores são empresas que 

possuem a responsabilidade legal de cumprir as cotas que a Lei Nº 8.213 de 1991 institui para empresas 

acima de 100 funcionários. 

 
 Outro destaque para o ano de 2018 foi a inclusão realizada pela APAE de um usuário no seu 
quadro funcional. Na ocasião a organização não tinha obrigatoriedade legal da lei de cotas, entretanto 
viu no usuário a capacidade para realizar a função o qual tem se mantido sob supervisão equipe 
esporadicamente e com sucesso nos seus afazeres. 
 Fotos:  
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 
 
Pontos Facilitadores: 
- reunião de supervisão com equipe multidisciplinar que proporciona trocas de experiências e 
orientações nas atuações dos profissionais; 
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- perfil adequado das educadoras para o trabalho in locu; 
- parceria com o SENAI para capacitação dos usuários egressos que nesse ano formou uma turma com 
usuários que estavam desempregados permitindo sua reciclagem e reinserção no mundo do trabalho; 
- integração da equipe; 
 
Pontos Dificultadores; 
 

 Falta de comprometimento ou superproteção da família; 

 Dificuldade dos profissionais nas empresas entenderem as particularidades das deficiências; 
 
Estratégias para o ano de 2018 
 

 Busca de novas parcerias através do contato com as empresas já existentes e novas empresas; 

 Ampliar o acompanhamento das famílias dos incluídos através de visitas domiciliares e 
acompanhamento das famílias dos mesmos; 

 Realizar capacitação nas empresas em relação ao convívio com a pessoa com deficiência. 
 

f) Família Ampliada:  
 

Publico alvo: famílias de usuários matriculadas na instituição  
Recursos Humanos Envolvidos: assistente social, psicólogo 
Reuniões realizadas: 07 
 

Tem como método a realização de reunião com vários membros da família e todos os 
profissionais que trabalham com o atendido com objetivo de levantar demandas e direcionar o trabalho 
de ambas as partes: família e instituição, buscando o desenvolvimento do atendido, e maior 
envolvimento da família. 

Devido a troca de profissionais no decorrer do ano, o projeto foi prejudicado uma vez que os 
profissionais não conheciam a realidade das famílias,  o que poderia influenciar no resultado dos 
atendimentos; 
 
 

g)  Autodefensoria e Autogestão:  
 

Publico alvo: pessoas com deficiência intelectual, múltipla ou autismo  
Recursos Humanos Envolvidos: Assistente Social, Psicólogo 
Número de atendidos: 07 usuários 
 Tem como objetivo principal o desenvolvimento de habilidades que promovam autonomia, 
reflexão e crítica em relação ao contexto social do usuário e o cotidiano ao qual está inserido. São 
realizadas reuniões semanais com o grupo de autodefensores. 
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Ações realizadas no ano de 2018: 
 

 Participação dos Autodefensores em reuniões da diretoria da APAE: 03 (100%) 
 

h) Oficina de Capoeira 
 

Quantidade de pessoas beneficiadas:        15 
Quantidade de rodas de capoeira realizadas no ano:   115 
Quantidade de atendimentos de capoterapia:   2000 
Quantidade de beneficiados pela capoterapia:     200 
Participação em eventos: 03 (Abertura das Olimpíadas Regionais de Ourinhos, Festival Nossa Arte em 
Santa Cruz do Rio Pardo, Evento na FAPI – Troca de cordões); 
Apresentação em eventos: 03 (Abertura das Olimpíadas Regionais de Ourinhos, Festival Nossa Arte em 
Santa Cruz do Rio Pardo, Evento na FAPI – Troca de cordões) 
  
SETOR  SAÚDE: 
 

DADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS ; 
 

I – Apresentação 
 

Os serviços de saúde são prestados após a avaliação da equipe médica e técnica da Entidade, ou 

através de encaminhamentos da rede de saúde ou solicitação de outros serviços da APAE, respeitando-

se a necessidade de atendimento e a disponibilidade de recursos humanos. A Entidade é parte 

integrante da rede básica de saúde do município de Ourinhos-SP responsável em atender nos 

ambulatórios médico (neurologia, ortopedia, pediatria e psiquiatria), de enfermagem e de reabilitação 

(fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, nutrição e serviço social) pessoas com 

deficiência intelectual (leve, moderada, severa e profunda), multideficientes e autistas, matriculados 

nesta entidade.  

 Os atendimentos se dão em parceria com as demais áreas de atendimento (educação e 

assistência social), o que proporciona resultados qualitativos relevantes ao paciente.  

São oferecidos aos pacientes, serviços e programas específicos (equoterapia, hidroterapia, UCD 

(Unidade de Cuidados Diários), serviço de estimulação neuro sensorial, objetivando atender as 

necessidades individuais dos mesmos. 

  No ano de 2002 a APAE firmou convenio SIA/SUS através da portaria 1635/GM que contemplava 

o atendimento de 51 pacientes para estimulação sensorial. No ano de 2006 o convenio foi ampliado e 

passou a atender 200 pacientes. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde os 

atendimentos realizados pela APAE, estão inseridos no MAC (Média e Alta Complexidade) custeados 

pelo FAEC (Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação) ou seja, foram programados no PPI 

(Programação Pactuada e Integrada) do município. 
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  Os atendimentos consistem no conjunto de atividades individuais de estimulação sensorial e 

psicomotora, realizada por equipe multiprofissional, visando à reeducação das funções cognitivas e 

sensoriais.  Inclui avaliação, estimulação e orientação relacionadas ao desenvolvimento da pessoa com 

deficiência mental, deficiência múltipla e autismo (máximo 20 procedimentos/paciente/mês) 

totalizando em mais de 4.000 (cinco mil) atendimentos/mês, devido o convênio ser para duzentos 

pacientes. 

  Os atendimentos custeados por esse convênio se dão em contra turno às atividades da área de 

educação e assistência social. Além dos atendimentos diretos prestados, são realizados outros 

procedimentos, tais como:- reunião com famílias, terapia familiar, visitas domiciliares, atendimentos 

grupais, orientação à equipe de apoio, entre outros. 

 Este atendimento permite ainda o apoio às famílias de baixa renda, com auxilio para compra de 

medicamentos, órteses, suplementação alimentar, exames cuja urgência exija que sejam realizados na 

rede privada, dentre outras necessidades na área da saúde.  

O atendimento se dá de segunda à sexta feira das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00; os 

atendimentos individuais duram em média 30 minutos e os grupais 50 minutos 

 A idade da clientela atendida é desde bebês até a idade adulta incluindo idosos nas seguintes 

patologias: 

 Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor 

 Deficiência Mental 

 Deficiência Múltipla 

 Encefalopatia Crônica Infantil não progressiva 

 Hidrocefalia e demais transtornos não diagnosticados 

 Microcefalia 

 Outras deficiências. 

 Síndrome Alcoólica Fetal 

 Síndrome Cri-du-cha 

 Síndrome de Angelman 

 Síndrome de Cornélio de Lange; 

 Síndrome de Doose; 

 Síndrome de Down 

 Síndrome de Patau 

 Síndrome de Prader Willi 

 Síndrome de Rett 

 Síndrome de West 

 Síndrome do X Fragil  

 T.E.A. Transtorno do Espectro Autista; 
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 Holoprosencefalia 
 

II – Objetivos: 
 

 É considerado objetivo principal da área da saúde a prestação de atendimento de estimulação 

neuro sensorial e de apoio às pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo, proporcionando 

habilitação e/ou reabilitação das funções acometidas pela deficiência, propiciando melhora do quadro 

clinico geral e consequentemente melhora da qualidade de vida. 
 

III - Recursos Humanos Envolvidos – dez 2018; 
 

Profissional Quantidade Atuação3 

Assistente Social 02 Atendimentos gerais de orientação, atendimento e 
acompanhamento ao paciente e a família; 

Coordenador Técnico 01 Coordenação e supervisão dos serviços e recursos 
humanos prestados pela área, bem como orientação aos 
pacientes e famílias; 

Enfermeira 01 UCD, SEP, apoio serviços médicos,  trabalho preventivos, 
administração de medicação, atendimentos gerais e 
orientações à família;  

Fisioterapeuta 05 Reabilitação através de técnicas específicas e 
atendimento individual ou em grupo 

Fonoaudiólogo  04 Reabilitação através de técnicas específicas e 
atendimento individual ou em grupo 

Médico Neurologista 01 Atendimentos clínicos  

Médico Psiquiatra 01 Atendimentos clínicos e reuniões com família 

Médico Pediatra 01 Atendimentos clínicos 

Médico Ortopedista 01 Atendimentos clínicos 

Nutricionista 01 Avaliação nutricional, orientações, prescrição de 
cardápios e atendimentos à pacientes e orientações à 
família; 

Terapeuta Ocupacional 03 Promover a qualidade de vida dos pacientes, priorizando 
áreas, componentes e contextos de desempenho 
ocupacional 

Auxiliar Técnico 06 Atua como auxiliar nos serviços de saúde; 

Auxiliar de equitação 01 Atua nos cuidados com o cavalo utilizado para 
equoterapia; 

Psicólogo 02 Realiza atendimentos individuais e em grupo, realiza 
anamnese, orientações e reuniões com família.  

TOTAL 30  

                                                           
3
 Ver ítem V – Serviços Oferecidos; 



 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS 
Fundada em 19 de Junho de 1968 

 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  Utilidade Pública Federal nº 82.478/74 
CNPJ  nº.53.424.016/0001-98  Utilidade Pública Estadual nº 1191 
Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980 Utilidade Pública Municipal nº 971 
Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69 
Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72 
                                                                                                                                   

                Rua  Três  de  Maio,  528  –  Vila  Margarida  –  Fone:  14  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
                       e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br  www:apaeourinhos.org.br 

 

 

34 

 

APAE 

 

 
 
 
IV – Recursos Financeiros utilizados 
 
 

Saúde (SIA/SUS) 1.004.485,56 
Funcionários da área, medicamentos não 
fornecidos pelo SUS, exames, órteses, 
despesas com equoterapia e hidroterapia. Subvenção PMO/Saúde (emenda 

impositiva) 
63.471,26 

  
 
V – Perfil dos atendidos 
 
 Os programas de atendimento à saúde na APAE atendem pessoas de 0 a 70 anos de idade, 
distribuídos na seguinte proporção: 

Nesse primeiro gráfico podemos observar que a idade predominante nos atendidos pela APAE é 
de 19 a 35 anos, os quais em sua maioria estão inseridos na escola de Educação Especial. Nessa idade 
devem ser enfatizados programas e serviços que priorizem a Inclusão social dos atendidos, como a 
Inclusão no Mundo Do trabalho, uma vez que, se estes pacientes não receberem alta, após os 30 anos 
não serão mais atendidos pela escola, devendo ser incluídos em programas sócio assistenciais como o 
Serviço de Convivência. 

Outro grande contingente etário é o de 7 a 14 anos, idade em que são atendidos 
prioritariamente na escola de Educação Especial, priorizando o acompanhamento com os serviços de 
saúde e a preparação para inclusão no Mundo do Trabalho.  
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 Usuários por Diagnóstico Principal 
 
  Em relação ao diagnóstico dos casos atendidos pela APAE, podemos observar a grande 
prevalência da deficiência intelectual, embora os demais como Síndrome de Down, Transtorno do 
Espectro Autista e Deficiência Múltipla não excluam a característica da deficiência intelectual, 
entendendo, portanto nossa clientela com 100% dessa característica. Nos últimos anos tivemos 
aumento nos casos de TEA (transtorno do espectro autista) e diminuição dos casos de Deficiência 
Intelectual. Isso se justifica também pelas novas regras de acesso à escola de educação especial, que 
restringe as matriculas somente aos casos pervasivos. 

 

 
 Acesso a Saúde 

 

                   
 

   
A grande maioria dos atendidos não possuem Plano de Saúde, sendo usuários dos serviços do SUS; 
 
 

51% 

0% 

22% 

4% 

23% 

Tipo de Deficiência  

Deficiencia Inlectual

Deficiência Física

Deficiência Multipla

Transtormo Mental
associado à D.I.

86% 

14% 

Acesso a Serviços de Saúde 2018 

SUS Planos de Saúde
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 Uso de órtese, prótese ou cadeira para locomoção. 
 

 
 

 Dos pacientes atendidos, 24% fazem uso de algum tipo de órtese, ou cadeira de rodas, o que no 
sindica a necessidade de acompanhamento de profissionais na área de ortopedia, fisioterapia e terapia 
ocupacional. 
 

 Uso dos médicos da instituição; 
 

 
 

  Um facilitador para os pacientes atendidos pela APAE é o fato da instituição manter em seu 

quadro de funcionários, o serviço médico especializado, uma vez que este serviço desafoga básica de 

serviço e propicia atendimento de qualidade, com agendamento, e serviço de acompanhamento pós 

consulta com as áreas de serviço social e enfermagem. Isso favorece maior qualidade nos resultados nos 

tratamentos dos pacientes. 

 

24% 

76% 

Uso de órtese, prótese, cadeira de   
rodas 

sim não

220 234 

55 64 
39 

neurologista psiquiatra ortopedista pediatra nenhum
médico

Uso de médicos da Instituição 

Série1
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 Uso de medicação  
 

 
 

 Outro fator relevante, que enfatiza a necessidade do atendimento e acompanhamento médicos 

aos pacientes da APAE, é o fato de utilizarem medicamentos, muitas vezes contínuos, o que gera 

demanda permanente para os serviços médicos da instituição. 

 
VI – Programas de Atendimento: Dados qualitativos e quantitativos 
 

a) Serviço de Triagem, Avaliação e Diagnóstico 
 

   O serviço de triagem e diagnóstico é o serviço que dá início ao processo de atendimento ou não 

na APAE. Através dele é verificado o diagnóstico principal do paciente. É composto por equipe 

multidisciplinar, cujo objetivo principal é identificar a existência ou não de deficiência intelectual ou 

patologia que justifique o atendimento pela APAE. 

  A equipe é formada por psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, pedagoga, assistente social e 

tem apoio da equipe médica – neurologista, psiquiatra, ortopedista e pediatra e  terapeuta ocupacional 

quando necessário. 

 No ano de 2018 houve aumento da quantidade dos casos avaliados como se segue: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

93 127 92 109 113 

  
 

 

69% 

31% 

Uso de Medicação 

sim não
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 Esse número demonstra discreto aumento no número de casos que buscaram a APAE para 
atendimento no ano de 2018, entretanto mantendo média crescente nos casos desde o ano de 2015.  
 Os casos avaliados são encaminhados através da rede de serviços (saúde, educação e assistência 
social), dentro da seguinte distribuição: 
 

origem qtd 

saúde 41 

educação 51 

assistência social 8 

transf de APAE 4 

solicitação família 9 
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          Avaliações Realizadas 2018 
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  Como observamos a maioria dos casos encaminhados, é originado da rede de ensino, seguido 
dos serviços de saúde, que juntos somam 81 % dos encaminhamentos para a APAE de Ourinhos no ano 
de 2018. 
 

 Em relação aos casos encaminhados podemos verificar que a prevalência no sexo masculino se 
mantém (78 para 35 casos) como podemos visualizar no gráfico abaixo. Essa prevalência tem 
aumentado gradativamente nos últimos anos, sendo que em 2016 era de 61% do sexo masculino, 2017 
66% e 2018 69%.  

 
Em relação à idade dos casos avaliados, prevalece a faixa etária de 07 a 14 anos (47), seguida das 

crianças de 0 – 3 anos (27). Esse fator reforça que os casos da faixa etária de 07 a 14 anos são 

geralmente encaminhados pela escola por se tratar de idade escolar, seguido dos recém nascidos que 

geralmente são encaminhados pelos serviços de saúde.  
  

Sabemos que a melhor fase de desenvolvimento da criança se da nos primeiros anos de vida, 

entretanto de acordo com o quadro, os diagnósticos têm sido tardios (acima de 7 anos). Abaixo 

descrevemos a demanda para avaliação de acordo com a idade: 
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  Em relação à Hipótese Diagnóstica verificada pela equipe, observamos o aumento dos casos com 

TEA, que ano anterior era de 15 e passaram para 24, o que nos remete a um novo perfil de procura pelo 

atendimento da APAE, onde a proporção de pessoas com deficiência intelectual está muito próximo das 

de TEA, o que nos remete a uma mudança de perfil dos usuários da APAE. Podemos observar a seguinte 

distribuição dos casos avaliados:  

  
 
 

 

Deficiência Intelectual

TEA

ADNPM

Não possui DI

Sínd. de Down

Sínd. De Waardeburg

Sínd. De West

Sínd. X Frágil

Sínd. Prader Willy

Def. Múltipla

Transtorno Melntal

Dificuldade de Aprendizagem

Inconclusivo

Atraso de fala

Hidrocefalia

Paralisia Cerebral

TDAH

Depressão

Atraso de Linguagem

TOD

26 

24 

2 

17 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

6 

16 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

Conclusão dos Casos Avaliados 

Série1
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 Findo o processo de avaliação pela equipe os casos são discutidos com a direção e decido os 

devidos encaminhamentos. No ano de 2018 a maioria dos casos não foi elegível para atendimento na 

APAE, sendo encaminhados para rede de serviços  (62 casos), 3 casos receberam orientação e 48 foram 

indicados para ser atendidos na APAE na seguinte proporção: 

 
 
 Dos casos destinados à APAE (48 casos, equivalente a 42% como demonstrado acima), os 
mesmos foram distribuídos para os seguintes serviços: 
 

Serviço APAE Área Quantidade 

Atendimento Autista - CAAPA Educação e Saúde 23 

Estimulação Precoce Saúde  09 

Convivência  Assistência e Saúde 04 

Inclusão no Mercado de Trabalho  Assistência 09 

Unidade Rural Educação 01 

Educação Especial - DI Educação 02 

 
 O quadro acima sugere atenção especial aos serviços de saúde e assistência, que juntos apontam 
para maior demanda dos serviços da APAE, associados aos serviços educacionais oferecidos aos autistas, 
que sempre estão em parceria com a saúde para que haja sucesso satisfatório na evolução dos casos. 
 Em relação aos casos, cujo desfecho se dá em encaminhamento aos serviços da rede, os mesmos 
foram divididos na seguinte proporção: 
 

Serviço encaminhado Área Quantidade 

Atendimento ambulatorial Saúde  50 

AADF – Atendimento ao Def. Físico Saúde 01 

Ambulatório de Saúde Mental Saúde 01 

Apoio Educacional Educação  01 

42% 

55% 

3% 

APAE Enc externo Orientação
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O quadro acima nos revela que embora a maioria dos casos sejam encaminhados pela área de 

educação, a grande demanda pós avaliação se torna de atendimentos e apoio na área da saúde, uma 
vez que muitos desses casos nunca foram atendidos com terapias auxiliares, o que dificulta no 
desenvolvimento das habilidades sociais e acadêmicas, por isso muitas vezes, se deu o encaminhamento 
na APAE.   

Após o encaminhamento dos casos, são realizadas reuniões com a coordenação e direção para 
definir o direcionamento do caso e findo esta reunião, é feita a devolutiva para as famílias. Nesse ano 
foram realizadas somente 3 reuniões para discussão de caso, o que emperrou o processo de devolutiva, 
totalizando somente 31 devolutivas. 

 
Dados adicionais: 
 

Procedimento Quantidade 

Avaliação Psicóloga A4 82 

Avaliação Psicóloga B5 31 

Avaliação Fonoaudióloga6 91 

Avaliação Fisioterapeuta7 80 

Avaliação Pedagoga8 41 

Reunião discussão de Casos com Médicos 13 

Reunião Discussão de Casos9 45 

Reunião com Direção10 3 

Devolutivas 31 

TOTAL de procedimentos 417 

 
 
Conclusão: 
 

 Diante todas as informações apresentadas, devemos nos atentar ao grande número de casos de 
TEA – Transtorno do Espectro Autista, que procuraram o serviço da APAE no ano de 2018. Estes casos na 
sua maioria tem menos de 5 anos e precisam das terapias de apoio para que possam se desenvolver 
suas habilidades sociais e intelectuais, que gera grande demanda no serviço de saúde e intervenção 
precoce na área da Educação. 
 

b) Ambulatório Médico e de Reabilitação  

                                                           
4
 Psicóloga Laís Galvão 

5
 Psicóloga Danila Duarte 

6
 Fonoaudióloga Bruna Velasco 

7
 Fisioterapeuta Lucas dos Anjos 

8
 Pedagoga Rosana Noveli 

9
 Equipe de Avaliação com a Coordenação de Saúde – Daniele Pariz Trintinália 

10
 Direçaõ e Coordenadores – Vera Lima, Patrícia Regina, Rosana Noveli, psicólogas e Daniele Pariz 
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O serviço de reabilitação se faz através das diversas técnicas de reabilitação por profissionais de 
áreas distintas. Na APAE o serviço médico está distribuído em 4 especialidades - Neurologia, Psiquiatria, 
Pediatria e Ortopedia e o serviço de reabilitação em fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, 
nutrição, enfermagem, psicologia, e serviço social). 

O serviço é prestado aos pacientes após avaliação da equipe intersetorial (educação, assistência 
social e saúde), de forma individual ou grupal de acordo com a necessidade de cada paciente em 
atendimentos que duram 30 minutos (terapia individual) ou 50 minutos (terapia em grupo). No caso dos 
alunos da escola de educação especial da APAE, os mesmos são atendidos em período contrário às 
atividades escolares e conduzidos pela família ao atendimento. 
 

Objetivos: 
Desenvolver e potencializar, por meio, técnicas médicas e terapêuticas de reabilitação os 

pacientes, beneficiando seu lado intelectual, físico e emocional, auxiliando-os no processo de 
construção e aprendizagem.  
 

Atendimentos realizados: 
 

 O atendimento é realizado pela equipe de reabilitação semanalmente, sendo que cada sessão é 
de 30 minutos, cada paciente recebe no mínimo 20 atendimentos mensais desta equipe. 
 É traçado plano terapêutico diferenciado para cada paciente em concordância com a família que 
acompanha a elaboração desse plano que é revisto a cada seis meses, dando continuidade ou 
oferecendo a alta ao paciente. 

 Fonte dos recursos: SIA/SUS 

 Meta de atendimento: 200 pacientes/ ano 

 Demanda reprimida: 160 pacientes 
 Abaixo demonstraremos a produção de cada área no ano de 2018; 
 

B1) Psicologia: 
 

  O setor de Psicologia busca em parceria com os demais setores e sempre em paralelo com a 
missão da APAE o desenvolvimento das potencialidades e habilidades da pessoa com Deficiência 
Intelectual, Deficiência Múltipla e/ou aspectos do Espectro Autista.  

O trabalho realizado teve como objetivo atuar no desenvolvimento das competências do 
atendido, promoção do autoconhecimento, desenvolvimento da autoestima e promoção do bem-estar, 
sempre pensando em desenvolver e evoluir a autonomia do mesmo, bem como a saúde emocional. 

Para que os objetivos fossem alcançados o setor de psicologia aliou-se aos setores de assistência, 
educação e demais serviços da saúde, para que em conjunto pudessem trabalhar com um olhar global 
para o atendido e proporcionar um maior desenvolvimento e avanço do caso. Também é imprescindível 
relatar a importância do trabalho junto às famílias dos usuários, favorecendo o desenvolvimento nos 
aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais, bem como o aumento da qualidade de vida e de 
inserção no meio social. 
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  No atendimento direto à pessoa com deficiência, a partir da avaliação da demanda de cada caso, 
foram utilizadas intervenções psicoterapêuticas individuais, grupos de apoio à família, orientações, 
atendimento de equoterapia e atendimentos em grupo com utilização das seguintes abordagens: 
 

 Arteterapia; 

 Autogestão e Preparação para o Trabalho; 

 Autodefensoria; 

 Recolocação no Mercado de Trabalho; 

 Grupo de Pais; 

 Grupo de Pais – intervenção precoce;  
 

Procedimento Quantidade Psi A11 Quantidade Psi B 

Avaliações de Casos Novos 78 29 

Avaliações - Equoterapia 04 - 

Reavaliações  121 14 

Aplicação de Testes - 15 

Atendimentos Individuais 734 158 

Atendimentos em Grupo 158 36 

Visitas domiciliares  14 - 

Atendimentos a Famílias - individual 49 - 

Atendimentos a Famílias - grupo 22 - 

Discussão de casos com equipe 78 - 

Participação em Reuniões 96 63 

Outros Procedimentos 15 12 

TOTAL: 1704 1375 329 

 
Outros procedimentos: 
 
- Capacitação para o Código CIF; 
- Participação no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; 
- Formação em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico Interventivo – início em abril 
- Encontro de Articulação e Formação sobre “O papel da Rede no Enfrentamento à Violência e Violações 
de Direitos” –  06 de julho 
- Seminário Municipal sobre “Políticas Públicas: a arte de transformar sonhos coletivos em ações” – 03 
de agosto 
- Curso Transtornos de Ansiedade e Mindfulness com Dr. Bernard Rangé – 15 de agosto 
- VII Congresso Estadual das APAES e II Fórum Estadual de Autodefensores – 24 a 26 de agosto 
- 2ª Reunião de Coordenadorias Regionais das APAES – 29 de setembro 
- Participação voluntária na IV Feira de Empreendedorismo da APAE Rural – 23 de novembro 

                                                           
11

  A - Laís Galvão; B- Danila Duarte 
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- Participação voluntária no jantar solidário oferecido à Heringer em prol da construção das baias para a 
Equoterapia – 28 de novembro 
- III Fórum Municipal do Projeto “Todos pelos Direitos: Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes 
com Deficiência” – 30 de novembro 
- Capacitação sobre Deficiência Intelectual - Câmara dos Vereadores 
- Capacitação sobre Deficiência Intelectual - MC Donalds 
- Caravana da Inclusão, evento em Ipaussu – SP. 
- “Rede de cuidados à Pessoa com Deficiência” – DRS IX Marília 
 

                              
 
Conclusão: 

No decorrer do ano de 2018 houve muitas mudanças, tanto dos membros da equipe quanto na 
forma de organização do trabalho e na execução do mesmo. Desta forma  ficou  em evidência alguns 
avanços em determinados projetos, bem como, algumas falhas no trabalho tanto individual quanto em 
equipe.  

Ainda que tenha existido uma maior compreensão dos serviços que a psicologia oferece, ainda 
podemos perceber um longo caminho a percorrer desde a gestão até o alcance dos demais funcionários 
da instituição enquanto ao real trabalho e importância do papel da psicologia. A falta de mais um 
profissional nesta área e o prejuízo que esta fenda traz ao conjunto do trabalho da instituição ficou 
muito evidente neste ano, visto que puderam ser separados alguns programas, favorecendo assim o 
trabalho, porém deixando falhas em outros, devido à sobrecarga e falta de tempo hábil para 
desempenho nos demais projetos.  

Dentre os programas oferecidos pelo setor de psicologia o pode-se dizer que o atendimento com 
família recebeu grande destaque ao final deste ano, quando ofereceu, junto da parceria da 
Coordenadora Pedagógica, um serviço de qualidade que pudesse atender com real eficácia uma 
demanda que só vem a crescer nestes últimos tempos – Grupo com Famílias do CAAPA.  

Posto essas condições, também pudemos observar uma crescente demanda de avaliações de 
pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) com baixa idade, o que nos faz perceber a 
necessidade de criarmos e colocarmos em prática com brevidade projetos que possam suprir as 
carências do publico indicado. 

Ainda por citar as avaliações vemos a necessidade de aprimorar cada vez mais a habilidade da 
equipe para o diagnóstico precoce, além de viabilizar instrumentais para avaliação que favoreçam o 
diálogo entre os profissionais e por consequência a conclusão mais precisa deste diagnóstico. 
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Desta forma vê-se necessário a constante discussão e orientação da prática da psicologia e das 
demais áreas de saúde, bem como a criação de estratégias para a troca de conhecimentos e 
informações entre os profissionais para que possam olhar para um mesmo objetivo, sempre priorizando 
o desenvolvimento do usuário da instituição, promovendo cada vez mais seu desenvolvimento, 
reabilitação, sua autonomia, bem-estar e qualidade de vida.   
 

B2) Serviço Social 
 
  O Serviço Social na APAE busca promover condições que atendam às necessidades humanas e o 
pleno desenvolvimento da Pessoa com Deficiência, sua família e o meio onde vive, através de 
orientações e acompanhamentos, visa informar, segurar e viabilizar aos seus usuários seus direitos e 
proporcionar o acesso igualitário as demais políticas públicas. Atua ainda como prestador de serviços 
em nível de comunidade, facilitando o acesso aos recursos oferecidos em níveis municipal, estadual e 
nacional. 
 

Procedimento Quantidade A.S. 
A12 

Quantidade A.S. 
B 

Quantidade A.S. 
C 

Atendimento Social 425 929 567 

Visita Domiciliar 92 189 52 

Reavaliação Social - 147 42 

Encaminhamentos 52 189 56 

Doações recebidas - 87 45 

Doações Realizadas - 82 35 

Reuniões de Equipe 28 35 18 

Reuniões com Pais 58 08 02 

Avaliação Social 22 2 0 

Atendimento em Grupo  22 24 18 

Capacitações 23 12 12 

Reuniões em Conselho Municipal 08 12 06 

TOTAL : 3006 730 1716 684 

 
Outros Procedimentos: 
06/07 – Encontro de Articulação e Formação sobre “O Papel da Rede no Enfrentamento à Violência e 
Violações de Direitos” 
Carga Horária: 04 horas; 
03/08 – Seminário Municipal sobre “Políticas Públicas: a arte de transformar sonhos coletivos em ações” 
Carga horária: 04 horas; 
30/11 – III Fórum Municipal do Projeto “Todos pelos Direitos: Rede de Proteção às Crianças e 
Adolescentes com Deficiência” referentes às temáticas: 
- Direitos das Pessoas com Deficiência: Lei Brasileira de Inclusão; 
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 Esse número se refere aos procedimentos da assistente social que trabalhou de janeiro à julho (Natalia Arantes). 
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- Dos Planos à Efetivação das Políticas Públicas: Articulação para Garantia de Direitos. 
01/12 – Curso e Capacitação ELA- Esclerose Lateral Amiotrófica; 
- Participação nos Conselhos Municipais de Saúde, Assistência Social e Pessoa com Deficiência;  
 
Conclusão 
 No ano de 2018 o serviço social passou por diversas mudanças em seu quadro de colaboradores, 
tanto devido à licença de uma das profissionais, quanto pela saída da coordenadora. Entretanto ainda 
houveram alguns avanços como a aplicação de reavaliação social em  mais de 80% das famílias 
atendidas, ajudando a formatar o perfil dos atendidos e suas necessidades de apoio. 
 Ainda há grande dificuldade no enfrentamento de algumas questões relacionadas ao tratamento 
dos pacientes como o uso correto das medicações e até mesmo o acesso a elas e aos exames 
diagnósticos que facilitam o processo de tratamento do paciente. 
 A parceria com a equipe, principalmente com a psicologia, favorece o entendimento e 
tratamento de diversas demandas apresentadas pela família, além de contar com instrumentos que a 
instituição oferece, como espaço e material adequado para os atendimentos. 
 
B3) Terapia Ocupacional  
 
  A terapia ocupacional tem como objetivo principal trabalhar aspectos motores, perceptivos, 
sensoriais e cognitivos por meio de atividades pré-selecionadas e analisadas para promover o 
restabelecimento das funções lesadas ou deficitárias. 
 Nesse sentido, busca ainda estimular o desenvolvimento neuropsicomotor; trabalhar aspectos 
sensoriais; lúdico; exploração do meio; normalizar tônus; completar e/ou aperfeiçoar a conduta global 
da criança através da psicomotricidade; facilitar e/ou auxiliar novas formas de estruturar o processo 
aprendizagem diante de cada individualidade e necessidade do paciente; trabalhar aspectos 
comportamentais; oportunizar o desenvolvimento das potencialidades e habilidades especificas 
(locomoção/mobilidade); confeccionar e/ou prescrever órteses com intuito de evitar deformidades e 
atrofias; trabalhar com tecnologia assistiva (confeccionar e/ou prescrever); estimular aspectos 
cognitivos; realizar treino de AVD`s e AVP`s; trabalhar interação social, relacionamento interpessoal; 
autonomia; socialização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade para favorecer a coordenação 

motora fina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade em grupo construtiva com objetivo de trabalhar 

habilidade e destreza manual além de  aspectos cognitivos 

 
Atividade Sensorial 



 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS 
Fundada em 19 de Junho de 1968 

 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  Utilidade Pública Federal nº 82.478/74 
CNPJ  nº.53.424.016/0001-98  Utilidade Pública Estadual nº 1191 
Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980 Utilidade Pública Municipal nº 971 
Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69 
Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72 
                                                                                                                                   

                Rua  Três  de  Maio,  528  –  Vila  Margarida  –  Fone:  14  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
                       e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br  www:apaeourinhos.org.br 

 

 

48 

 

APAE 

 

Procedimento Quantidade T.O. A13 QuantidadeT. 
O. B 

Avaliações  57 42 

Atendimentos individuais 1212 1186 

Atendimentos em grupo 35 273 

Confecções de adaptações para tecnologia assistiva 25 19 

Confecção de órteses 04 08 

Orientação de Pais e Responsáveis 58 47 

Orientação de Professores ou profissionais da equipe 19 12 

Reuniões 29 43 

Visitas em domicilio  03 0 

Orientação na escola  01 03 

Visitas às empresa (inclusão no trabalho) - 12 

Participação em seminários, palestras  3 11 

TOTAL : 3102 1446 1656 

 
Conclusão: 

Na área de Terapia Ocupacional os resultados durante este período foram variados. Alguns 
pacientes apresentaram evoluções importantes, outros não tiveram evoluções significativas, por motivo 
do prognóstico, falta nos atendimentos, falta de horário para mais atendimento semanalmente, falta de 
recurso para confecção de órteses, entretanto mantiveram estável. 
 
B4) Enfermagem 
 
 O serviço de enfermagem atua na prevenção e recuperação da saúde, contribuindo para a 
melhoria do atendimento da saúde prestada através de conhecimentos próprios para cuidar do ser 
humano. Trata e reabilita os pacientes nos aspectos saúde-doença, orienta as famílias em busca de 
melhor qualidade de vida. 
 

Procedimento Quantidade 

Atendimento individual 8721 

Encaminhamento médico  105 

Acompanhamento externo  72 

Atendimento domiciliar   09 

Reunião de Equipe 26 

Reunião com família 01 

Orientações  81 

Outros procedimentos  09 

TOTAL 9050 

                                                           
13

 T.O. A – Franciely Souza; T.O. B- Eliete Monteiro 
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 Conclusão 
 
 Concluímos que para promover os cuidados aos pacientes atendidos se faz necessário considerar 
as necessidades individuais, apontar e justificar a solução de determinados problemas para direcioná-los 
para tratamento adequado se faz necessário o trabalho em equipe, os quais pudemos contar o ano 
todo. 
 
B5) Nutrição 
 
 O serviço de nutrição da APAE compreende: 
 - Setor de Nutrição e Dietética (SND) aos pacientes matriculados na instituição são realizados 
atendimentos nutricionais individualizados, avaliações nutricionais, antropometrica e avaliações de 
exames bioquímicos, as orientações nutricionais são passadas ao paciente, familiares ou responsáveis, 
prescrição de cardápios pra a reedução alimentar. O objetivo do SND é prestar assistência dietética e 
promover educação nutricional a indivíduos, sadios ou enfermos, visando à promoção, manutenção e 
recuperação da saúde. 
 - Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é uma unidade de trabalho que desempenha algumas 
atividades relacionadas à alimentação e nutrição, como a, supervisão, procedência dos alimentos 
recebidos pela Prefeitura Municipal de Ourinhos (PMO), bem como sua compra, recebimento e 
armazenamento de alimentos; as atividades de pré-preparo, do preparo e a distribuição das refeições 
(lanche da manhã, almoço e lanche da tarde), planejamento e elaboração dos cardápios mensais, 
adequando-os ao perfil dos pacientes, respeitando os hábitos alimentares; o objetivo de uma UAN é o 
fornecimento de uma refeição equilibrada nutricionalmente. 
 

Procedimento Quantidade 

Elaboração de Cardápio 24 

Controle e organização de estoque 45 

Controle de Peso 600 

Atendimento Clínico 100 

Visitas 11 

Reunião com setor 04 

Reuniões com família 02 

Reuniões com equipe 38 

Avaliação de casos novos 15 

Visita de representantes de empresas  09 

Fiscalizações 01 

Participação em cursos e palestras 16 

Realização de palestras e treinamentos 03 

TOTAL 868 
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Refeições Servidas Diariamente: 
Lanche manhã: 24.012 
Almoço: 30.055 
Lanche da Tarde: 24.930 
Papas: 1.880 
Sondas: 6.010 
 
Conclusão: 
 

Conclui-se que alimentação saudável e de forma equilibrada ajuda na manutenção do peso ideal 
em adultos e idosos e no desenvolvimento em crianças e garantindo uma qualidade de vida melhor. 
  No ano de 2018 o trabalho em ambas as parte do Setor de Nutrição tanto na como na Unidade 
de alimentação e nutrição (UAN) foi bem sucedido, tivemos à colaboração de toda a equipe do Setor de 
Nutrição da Instituição e das mães voluntárias em ambos os períodos que nos ajudaram.  

Na Nutrição Clinica o atendimento nutricional foi satisfatório, pois, alguns pacientes e pais ou 
responsáveis aderiram bem as orientação nutricionais, favorecendo assim um melhor resultado na 
perda de peso e qualidade de vida. Todos os pacientes que estão matriculados na instituição foram 
realizados trabalho de assistência, prevenção e reeducação alimentar e orientações nutricionais. 
 
B6) Fonoaudiologia 
 

O setor de fonoaudiologia da APAE desenvolveu um trabalho através de princípios básicos 

voltados para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da fala e da linguagem. Avalia, trata e orienta para 

um bom desenvolvimento, levando em consideração as limitações de cada um. 

O principal objetivo do setor é desenvolver a fala e as funções orais o mais próximo da 

normalidade. Sendo assim, são realizados atendimentos individuais e em grupo, de forma 

multidisciplinar, de acordo com a necessidade do paciente. Realizando também orientações a família as 

quais necessitam serem guiadas diariamente. 

  O trabalho com o Autista é o de estimulação de fala e linguagem, visto que esses indivíduos 

apresentam dificuldades de interação e com isso atraso nesses aspectos. Os que apresentam Síndrome 

de Down, além do atraso de fala e linguagem também apresentam dificuldades de respiração e 

mastigação devido à hipotonia generalizada. Oferecer uma melhor qualidade de vida para os alunos, 

para que eles tenham condições de se comunicar (da forma que conseguir) e sair do isolamento social.  

 
Linguagem Escrita 
 
Na categoria linguagem escrita foram enfatizados trabalho com o princípio alfabético da 
correspondência grafofonêmica, codificação e decodificação grafofonêmica, ampliação lexical e 
semântica na fluência da leitura e trabalho com a escrita (Coordenação motora fina). Tais aspectos 
foram realizados de acordo com a necessidade individual de cada paciente. 
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Linguagem verbal e não verbal; 
 
Na categoria linguagem verbal e não verbal foram enfatizados trabalho com Habilidades Lexical-
semântica, morfossintática, fonológica e Habilidade Pragmática (como abordagem mínima- ato 
comunicativo). Obs: Nas habilidades pragmáticas foram trabalhadas: Funções comunicativas – 
habilidades comunicativas (Apresentando fala oral ou não–análise dos comportamentos verbais e não 
verbais para se comunicar); Conversação- Sequência de atos da fala entre dois ou mais interlocutores 
para se comunicar; Competência pragmática (intenção comunicativa, interação social, contato visual, 
troca de turno, manutenção do tópico da conversa, capacidade de informar, narrar e argumentar). 
 
Comunicação Alternativa 
 
Na categoria comunicação alternativa foram enfatizados trabalho com o diário de atividades (rotina) de 
cada paciente, relação entre objeto e figura e estrutura frasal por meio de imagens. Tais aspectos foram 
realizados de acordo com a necessidade individual de cada paciente. 
 
Fluência da fala. 
 
Na categoria Fluência da fala foram enfatizado trabalho com estratégias para adequar a fluência da fala 
(defluências gagas), diminuindo tensões, adequando velocidade e continuidade da fala. Tais aspectos 
foram realizados de acordo com a necessidade individual de cada paciente. 
 
Motricidade Orofacial 
 
Na categoria Motricidade orofacial foram enfatizados trabalho com os aspectos de respiração, 
mastigação, deglutição e fala (Treino fonoarticulatório para melhorar inteligibilidade de fala). Tais 
aspectos foram realizados de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Bandagem elástica: 
objetivo: propriocepção e facilitação da deglutição de saliva e estimulação intra e extra oral. 
 

Procedimento Nº de Proc. 
Fono A14 

Nº de Proc. 
Fono B15 

Nº de Proc. 
Fono C16 

Nº de Proc. 
Fono D17 

Avaliações/Reavaliações 53 61 04 30 

Triagem – Equipe de Avaliação 91 - 02 - 

Linguagem Escrita  - 99 - - 

Linguagem verbal e não verbal 530 638 324 662 

                                                           
14

 Bruna Velasco 
15

 Marcela Leme Nogueira 
16

 Rudmila Pereira Carvalho 
17

 Thaís Maia – 
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Habilidades Pragmáticas 56 - - - 

Comunicação Alternativa 50 48 - - 

Motricidade Orofacial 
Treino fonoarticulatório 

485 198 259 662 

Fluência da fala  12 12 65  

Bandagem elástica 84 95 - - 

Grupo terapêutico convivência - 56 - - 

Grupo terapêutico CAAPA- escola  130 25 - - 

Grupo terapêutico CAAPA- 
convivência  

- 12 - - 

Alimentação 110 - 103  

Audiologia 14 - - - 

Visita Domiciliar  08 - - 

Visita escolar  06 - - 

Altas  01 - - - 

Desligamentos 02 03 01 - 

Reuniões 18 27 04 - 

Orientações pais e professores 178 143 17 44 

Total de procedimentos:  5260  1818 1262 782 1398 

 
 
Participação em seminários, aulas de pós-graduação, cursos, congressos e aperfeiçoamentos 
 
 

Curso Mês Carga horária 

Curso CIF “Classificação Internacional de Funcionalidade” agosto 16 horas 

Atualidades no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) Julho 6h30m 

Palestra Online: Autismo e Alterações Sensoriais Fevereiro 2horas 

Curso de Bandagem Elástica aplicada a Fonoaudiologia Maio 16 horas 

1º Simpósio de Atualização Saber Autismo Novembro 8 horas 

Apraxia de fala na Infância- Online-Associação Brasileira 
de Apraxia Infantil 

Dezembro 4 horas 
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Conclusão 
 
  Este ano de 2018 foram trabalhados diversos aspectos da área da fonoaudiologia para com os 
pacientes. Foram realizadas o total de 5.234 procedimentos para melhor atendimento aos pacientes.  
Ao decorrer das sessões terapêuticas houve avanços dos objetivos proposto, também tiveram casos de 
pouca evolução devido à diversidade e gravidade de cada caso. Concluímos que houve momentos em 
que a terapeuta precisou mudar o plano terapêutico ao decorrer das sessões devido aos resultados 
(satisfatórios ou não) de cada atendido. Lembrando que essas mudanças serão descritas no relatório 
individual de cada paciente. A terapeuta buscou orientar e se aproximar dos responsáveis 
semanalmente para que eles ficassem cientes dos resultados de cada sessão e compreendessem a 
importância do tripé entre família, paciente e terapeuta. Notou-se que algumas famílias buscaram 
maiores interesse em participar do processo terapêutico, já outras famílias deixaram a desejar nesse 
quesito. A terapeuta também realizou orientações para com os professores, as orientações foram sobre 
a consistência alimentar, linguagem, comunicação alternativa e informações sobre o comportamento de 
alguns pacientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atua nas mais diferentes áreas (neuropediatria, neurologia, traumato-ortopedia, reumatologia, 
respiratória e hidroterapia) com procedimentos, técnicas, metodologias e abordagens específicas que 
têm o objetivo de avaliar, tratar, minimizar problemas, prevenir e curar as mais variadas disfunções. 
  Os atendimentos são prestados em crianças, adolescentes, adultos e idosos. Busca promover ao 
máximo a capacidade motora do paciente, visando seu desenvolvimento, facilitando as atividades de 
vida diária, utilizando métodos e técnicas específicas, prestando auxílio e dando orientações a familiares 
e professores, quando for necessário. 
  Basicamente as condutas realizadas para os pacientes atendidos individualmente são: 
- Estimulação do desenvolvimento neuro-psicomotor normal; 
- Normalização de tônus; 
- Alongamentos gerais; 
- Fortalecimento muscular; 
- Treino de equilíbrio; 

 
Estimulação Intra Oral 

 
Comunicação Alternativa 

 
Aplicação de Bandagem 
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- Treino de passagem de posturas; 
- Ortotatismo com uso de estabilizados; 
- Treino de marcha com ou sem apoio. 
 

Procedimento Fisio A18 Fisio B19
 Fisio C20

 Fisio D21
 Fisio  E22 

Atendimentos Individuais 1952 2126 1582 1286 792 

Atendimento em Grupo - - 213 - 60 

Hidroterapia 486 256 398 - 261 

Adequação postural 324 3027 - - - 

Aspiração de vias aéreas superiores 209 - - - - 

Reavaliações / avaliações  39 - 67 47 18 

Altas fisioterápicas 04 - 03 8 2 

Adaptação para transporte 68 - - - - 

Posicionamento – transporte 139 - - - - 

Orientação a pedagogas e funcionários 89 - 126 - - 

Orientação a Pais 398 148 164 - 12 

Reunião com paciente e família 10 04 - - - 

Reuniões de Equipe 25 17 12 25 10 

Reunião de Pais 04 06 - - 02 

Outras reuniões 03 03 - - 02 

Outros  07 - 09 14 - 

Visita Domiciliar - 02 - - - 

Desligamentos  02 02  - - 

Participação em capacitações, seminários - - - - 02 

Prescrição de órteses - 09 - - - 

Aplicação de Bandagens  - 26 - - - 

Relatório Informativo - 03 - - - 

Avaliações (triagem – equipe de avaliação) - 80 07 - - 

TOTAL: 14.588 3759 5709 2581 1380 1159 
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 Claudia Garcia Ferreira Rosa  
19

 Lucas Fernando Santos dos Anjos 
20

 Pablo Aguirra 
21

 João Paulo Pirolla Aroni 
22

 Ana Claudia  
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Conclusão: 
 Concluímos que para o trabalho fisioterápico obter maiores resultados se faz necessários 
atendimentos pontuais com frequência e participação da família no tratamento do paciente. Nesse ano 
muitos pacientes apresentaram avanços, ao passo que outros nem tanto. No geral pudemos observar 
uma diminuição na inclusão de casos novos com demanda para fisioterapia, no entanto dos já 
existentes, alguns demonstraram pioras devido o avançar de algumas deformidades e por falta de 
material auxiliar adequado como órteses e cadeiras. 
 
B8) Atendimento Médico 
 O atendimento médico se dá semanalmente por todas as áreas, ou seja: pediatria, ortopedia, 
neurologia e psiquiatria, atendem de segunda à sexta com vistas ao acompanhamento, avaliação, 
tratamento  e prevenção de doenças. 
 

Especialidade Número de Consultas 

Pediatra 378 

Neurologista 297 

Psiquiatra 648 

Ortopedista 232 

TOTAL 1.555 

 
RESUMO – Produção setor de REABILITAÇÃO 
 

 

4% 
8% 

8% 

26% 

2% 14% 

38% 

Procedimentos por Área 
2018 

Psicologia

Serviço Social

Terapia
Ocupacional
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Quantidade de procedimentos realizados  
 

Área  Procedimentos 

Psicologia 1704 

Serviço Social 3006 

Terapia Ocupacional 3102 

Enfermagem 9820 

Nutrição 868 

Fonoaudiologia 5234 

Fisioterapia 14542 

Médicos 1555 

TOTAL 39.831 

 
Conclusão 
 
 Concluímos que no ano de 2018 houve uma baixa no número de procedimentos provavelmente 
ocasionado pelas licenças maternidades ocorridas no setor (fisioterapeuta, coordenação, serviço social e 
fonoaudiologia).  
 Observamos que ainda existe dificuldade das famílias acompanharem seus filhos nos 
atendimentos, entretanto essa participação se torna a cada dia mais importante, pois trabalhando 
juntos os avanços na reabilitação dos pacientes se torna melhor. 
 No quesito quantidade de profissionais, existe a necessidade de aumento no quadro de 
psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, tendo em vista a demanda crescente de casos 
com diagnóstico de autismo. 
 Há ainda notória insatisfação da equipe com o fim das reuniões de equipe que eram espaços de 
discussão, trocas significativas, motivação e integração da equipe, conforme descrito em relatórios 
individuais dos técnicos.  
 

c) Hidroterapia  
 

A hidroterapia é realizada diariamente pelos fisioterapeutas que atendem na instituição. Cada 
sessão dura 30 minutos. No ano de 2018 foram realizadas 1400 sessões, como se segue: 

 

Profissional Atendimentos individuais Atendimento em grupo23 

Fisio A (Pablo) 361 42 

Fisio B (Cadi) 484 - 

Fisio C (Lucas) 252 - 

Fisio D (Ana Claudia) 261 - 

TOTAL: 1400 1358 42 

                                                           
23

 Os atendimentos em grupo são realizados com equipe proporcional ao número de caso atendidos 
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 Pontos facilitadores do processo de trabalho: 
 
- Instalação do Elevador para transferência dos pacientes; 
- Separação dos dias de atendimento dos fisioterapeutas e educadores físicos; 
- Aquisição de Materiais para realização da Hidroterapia; 
 

 Pontos Dificultadores: 
 

- Ausência de Campainha(alarme de emergência)no setor; 
- falta de Auxiliar no Setor UCD para levar e realizar a troca nos pacientes; 
- Manutenção com frequência da piscina impossibilitando o uso da mesma. 
 

                  
 

d) UCD – Unidade de Cuidados Diários 
 
I- Pontos facilitadores: 
 

 Acesso fácil e rápido no agendamento de consultas médicas;  

 Boa interação e cooperação da equipe de profissionais diversos que atende o Setor UCD; 

 Facilidade em pedir e obter materiais específicos; 

 Boa relação e proximidade com os familiares de alguns pacientes; 

 Auxilio do clube de mães na confecção de matérias; 

 Colaboração dos pais e responsáveis de alguns pacientes que se prontificaram a levar seus filhos 
ao atendimento de Hidroterapia; 
 

II - Pontos dificultadores: 
 

 Banheiro sem adaptações corretas; 

 Falta de computador que comporte o sistema de atendimento no Setor UCD e um aparelho 
celular; 

 Portão de entrada e saída muito longe do setor; 
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 Falta de comprometimento dos pais em não mandar matérias de uso diário na bolsa dos 
pacientes e não comparecimento dos mesmos quando solicitados; 

 Falta de reuniões de equipe do Setor UCD; 

 Dificuldade no transito de pacientes e funcionários nas áreas externas quando se esta chovendo; 

 Falta de mais um auxiliar de classe no setor UCD, somente uma é muito pouco deixando a 
desejar em alguns serviços; 

 Pouca adesão dos pais e responsáveis ao garantir o atendimento dos pacientes no atendimento 
de Hidroterapia, questão referente a ida a instituição para realizar troca/banho devido ao 
numero reduzido de auxiliares no setor UCD no ano de 2018; 

 Faltas não justificadas; 
 

III – Propostas para o enfrentamento dos pontos dificultadores: 
 

 Reforma geral do setor (portas e banheiros adaptados); 

 Aquisição de um celular e computador com sistema no setor; 

 Comprometimento quanto aos segmentos das demandas citadas em reuniões; 

 Abertura do portão lateral; 

 Conscientização dos professores sobre a importância da participação dos alunos/pacientes em 
atividades pedagógicas. 

 Contratar ou ceder auxiliares para o setor UCD a fim de melhorar a qualidade do trabalho e 
garantir a participação de mais pacientes no atendimento de Hidroterapia; 

 Realização de reuniões do Setor UCD; 

 Implantação de área coberta para transito de alunos e funcionários; 
 

IV- Dados quantitativos 
 

Indicador Qtdd Descrição/observação 

Pacientes atendidos durante o ano 38  

Desligamentos  00 Não houve 

Inclusão de casos novos 00 Não houve 

Atendimentos de fisioterapia 
individual 

1882 Atendimentos individuais com duração de 30 
minutos 

Atendimentos fonoaudiologia 
individual 

813 Atendimentos individuais com duração de 30 
minutos 

Atendimentos de T.O individual 461 Atendimentos individuais com duração de 30 
minutos 

Atendimentos de enfermagem 4898 Procedimentos sem duração de tempo 
determinado sendo eles: administração de 
medicamentos, curativos, controle de 
temperatura, etc. 

Reunião Geral de Pais 02 Foram realizadas para informações gerais sobre 
o atendimento e sistema da Instituição.  
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Reunião com a equipe 
 

06 Foram realizadas para discussão dos casos 
atendidos.  

Visita domiciliar 24 Qual profissional?  
Enfermeira (20) 
Fisioterapeuta (2) 
Nutricionista (2) 

Atendimentos médicos 119 Pediatra: 48 
Neurologista: 21 
Psiquiatra: 32 
Ortopedista: 18 

Pacientes praticantes de 
Equoterapia 

01 Ana Beatriz 
 
 

Pacientes praticantes de 
hidroterapia 

08 Regiane, Michele, Tainara, Ana Klara, Ana 
Beatriz, Matheus Bicudo, Lucas, Ana Claudia 

Eventos 23  

Total 8.922  

  
Principais Diagnósticos: 
 

ADNPM (atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor); 
 

Regiane, Alefer, Tainara, Carlos, Sueli, Maria Cecilia, 
Gustavo, Maria Izabel, Maria Aparecida, João 
Marcos, Matheus Bicudo, Marcelo Pereira, Lucas, 
Jean, Diego, Logan, Vitor e Luís Otávio; 

Encefalopatia Crônica; 
 

Alefer, Ana Flavia, Carlos, Francisco, Maria Cecilia, 
Eric, Davi, Vitor, Maria Izabel, Maria Eduarda, João 
Marcos, Matheus de Godoi, Jean, Logan, Luiz 
Otavio, Luis Fernando; 

Deficiência Visual Maria Cecilia, Anielly, Raquel; 

Síndrome de Down Maria Eduarda, Ana Beatriz; 

Síndrome Hipóxica Isquêmica; 
 

Regiane, Michele, Maria Aparecida; 

Síndrome Epilética;  Matheus Bicudo, Lucas; 

Microcefalia; Tainara, João Marcos, Diego; 

Sequelas de meningite Matheus Bicudo; 

TCE - Trauma Crânio Encefálico; André; 

Síndrome de Patau; Raquel; 

Hidrocefalia  Ana Klara, Anielly, Andre, Marcelo, Gustavo;  

Esquizencefalia Ana Klara; 

Toxoplasmose Congênita  Sueli; 

Catarata Congênita Maria Cecilia e Anielly; 
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Cardiopatia  Maria Eduarda, Anielly, Luiz Otavio; 

Hipertensão Arterial Maria Eduarda; 

Sífilis Congênita Marcelo; 

Síndrome de West, Holoprozencefalia, Fissura 
de Lábio e Palato 

Soraya; 

Sindrome Cri Duchat Ana Claudia Cavalcante; 

 
Conclusão  
 

No ano 201 8 aumento de pacientes que fazem uso de sonda gástrica.  
Houve prejuízo no atendimento dos pacientes no que diz respeito a Hidroterapia, devido ao 

menor numero de auxiliares no Setor UCD no ano de 2018. 
A falta de reuniões da equipe multidisciplinar do setor prejudicou a troca de informações,  
A interação entre a equipe multidisciplinar do Setor UCD no ano de 2018 foi satisfatória, cada 

profissional realizou funções diversificadas para promover a qualidade de vida entre os atendidos. 
 

e) Equoterapia 
 

Pontos Facilitadores: 
 
- Facilidade na aquisição de alguns materiais necessários para realização dos atendimentos de 
equoterapia; 
- Entrada de duas fisioterapeutas voluntárias, sendo que ambas cumpriram 8h semanais; 
- Parceria com as FIO, possibilitando atendimento de qualidade para nossos cavalos e realização do 
projeto para construção das novas baias; 
- Parceria com a Empresa Heringer que nos auxiliará na construção das novas baias; 
- Integração da Equipe de Equoterapia agindo em prol do mesmo objetivo; 
- Doação de novos cavalos; 
- Possibilidade de permanecer acolhendo o cavalo Five possibilitando um envelhecimento e falecimento  
com menor sofrimento; 
- Permanência e adaptação do auxiliar de equoterapia com equipe e cavalos. 
 
Pontos Dificultadores: 
 
- Precariedade e falta de materiais necessários para a montaria (ex: manta, sela) 
- Falta de uma psicóloga com maior carga horária de dedicação exclusiva a Equoterapia; 
- Aumento dos projetos executados pela psicóloga em outros setores, impedindo a plena realização do 
serviço; 
- No ano de 2018 alguns dos praticantes obtiveram um número significativo de faltas, interferindo no 
processo de reabilitação; 
- Trabalho efetuado com equipe mínima necessária, o que impossibilita o aumento do número de casos 
atendidos e dificulta o trabalho na falta de algum profissional; 
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- Ausência da psicóloga em algumas sessões equoterápicas, devido a outros eventos da própria 
instituição que a mesma tinha que participar; 
- Dificuldade para realizar as evoluções diárias, pois na APAE RURAL, onde se encontra o setor de 
Equoterapia, não tem internet, sendo assim os técnicos têm que realizar as evoluções manualmente; 
- Ausência de alguns pais/responsáveis pelos praticantes, o que dificulta a interação Equipe X Família; 
- Falta de baias adequadas para nossos cavalos; 
- Não foi realizada a reunião geral de pais no setor Equoterapia em 2018. 
 

Propostas para enfrentamento dos pontos dificultadores: 
 

- Contratação de novos profissionais para possibilitar o aumento de casos atendidos; 
- Contratação de uma psicóloga exclusiva na dedicação do atendimento equoterápico; 
- Realização da Reunião Geral com objetivo de informar os pais sobre as normas do setor, 
principalmente alertando sobre as faltas; 
- Elaboração de projetos de acolhimento e atendimento para pais dos praticantes; 
- Construção das novas baias para melhor acomodação nos nossos animais; 
- Instalação de Internet e do sistema de evolução na Unidade Rural, facilitando a organização do 
trabalho. 
 

Dados Quantitativos: 
 

 Procedimentos Qtd Descrição Procedimentos 

Pacientes Avaliações de casos novos 
no serviço de Equoterapia 

   12 - 12 casos foram encaminhados e reavaliados 
para início de atendimento equoterápico (02 
SEP, 04 CAAPA, 00 Colocação no Mercado de 
Trabalho, 03 do D.I, 03 Caso Externo).  
 

 Reavaliações 
 

54 - 49 praticantes da Equoterapia foram 
reavaliados com a finalidade de verificação 
do desenvolvimento atual e possibilidades 
de intervenção.  

- 05 praticantes da Equoterapia foram 
reavaliados com a finalidade de 
desligamento do atendimento.  

- 00 casos foram reavaliados para retorno à 
prática equoterápica  

 Inclusão de Casos  05 - 05 casos novos foram incluídos na prática 
equoterápica (01 SEP, 01 CAAPA, 00 
Colocação no Mercado de Trabalho, 02 do 
D.I, 02 Casos Externos).  

 Desligamentos/ 
afastamentos de 

08 - 08 casos foram desligados do atendimento 
(02 casos por motivo de alta, 01 caso por 
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Atendimento motivo de mudança de APAE/cidade, 02 
casos por abandono, 03 casos por 
contraindicação médica) 

 Atendimentos 
Individuais 
 

1.956 
sessões 

 
 

- Atendimentos diretos: 1956 sessões 
realizadas (52 praticantes em sessões de 
equoterapia individuais que visam 
desenvolver habilidades através de 
atividades psicomotoras e/ou lúdicas). 

 Visitas 01 
 

- Domiciliar : 01 
- Empresa: 00 

Famílias Atendimentos Individuais 17 
Sessões 

- Orientações: 17 (7 Mães, 02 Pais, 01 Casal, 
01 Outros Familiares) (acolhimentos e/ou 
orientações visando envolver a família no 
processo educativo e terapêutico; sobre 
evolução do quadro do espectro do 
autismo; sobre evolução na interação e 
comunicação; sobre evolução nas habilidade 
de iniciativa, concentração e execução de 
tarefas; orientação postural para o andador; 
como estimular atenção e concentração do 
filho, sobre devolutivas de avaliações e 
reavaliações, necessidade de rotinas na vida 
da criança, questões da inclusão escolar, 
sobre evolução equoterapia).  

 Atendimentos em Grupo 03 
eventos 

- Reunião de Acolhida: 03 
- Confraternização Centro de Equoterapia: 01 

(Confraternização Final de Ano) 
- Reunião de Desligamento: 02 (realizada com 

pais e/ou responsáveis sempre buscando 
fundamentar o serviço de equoterapia 
prestado, mostrando as evoluções 
alcançadas pelos praticantes, dando alta 
para os casos que atingiram os objetivos 
propostos no plano terapêutico). 

Equipe Orientações e Discussão 
de Casos 

50 casos - Professores: 18 casos (perfil psicológico do 
aluno, como lidar com agressividade e 
condutas desafiadoras). 

- Coordenadoras Pedagógicas: 32 
- Outros Profissionais: 00 casos (auxiliares, 

monitores, serventes, motoristas e 
profissionais equipe técnica de saúde): 00 
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(postura adequada e manuseio dos 
atendidos nas diversas situações e 
atividades escolares; posicionamento 
adequado na cadeira de rodas; como 
prevenir ou lidar com alterações de 
comportamento, informações sobre o 
quadro da deficiência, manejo de 
comportamento no ambiente da 
Equoterapia). 

 Participação em Reuniões 22 - Equipe Equoterapia: 16 (adequação do 
projeto, discussão de casos, reestruturação 
da equipe profissional). 

- Equipe Técnica de Saúde: 04 (adequação do 
projeto, discussão de casos, reestruturação 
dos serviços). 

- Reunião Geral de Funcionários: 01 
- Reunião de Família Ampliada (01 reunião 

com 01 família) 
- Em Rede: 01 (00 casos -Discussão de caso 

em comum e estratégias de atendimento) 
 

Outros 
Procedimentos 

 
 

04  -Vivência Prática em Equoterapia – Alunos da 
Apae Rural – manhã/tarde 
 -- Reunião com Coordenador e Alunos do Curso 
de Arquitetura das FIO para construção de 
Novas Baias 
- Reunião com profissionais da Heringer para 
parceria na construção das Baias 
11/2018 – Feira Empreendedorismo 
- 12/2018 – Festa de Confraternização 
Equoterapia. 
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Conclusão: 
 No ano de 2018 houve uma significativa quantidade de faltas de alguns praticantes, o que 
dificultou o avanço e desenvolvimento do tratamento dos mesmos, e que foram ainda mais 
prejudicados pela ausência da psicóloga em algumas terapias devido a outros compromissos em que sua 
presença foi requisitada.  
 Desta forma, neste ano, pudemos evidenciar a emergencial necessidade da contratação de uma 
psicóloga com dedicação exclusiva ao setor de equoterapia, o que possibilitaria a melhora na eficácia do 
trabalho, proporcionando o maior desenvolvimento e reabilitação de nossos usuários.  
 Embora o ano de 2018 tenha sido evidenciado com muitas dificuldades, ainda podemos destacar 
o trabalho da equoterapia por sua efetividade de tratamento, melhoria nas condições de saúde física e 
emocional dos nossos praticantes, possibilitando uma melhora na qualidade de vida desse praticante e 
sua família, tornando nossa APAE uma instituição de referência pelo trabalho diferencial que pode ser 
oferecido para nossos usuários.  
 

f) SEP – Setor de Estimulação Precoce  
  A estimulação precoce tem como objetivo primordial atuar de maneira intencional, programada, 
para oferecer condições que favoreçam o processo evolutivo da criança. A mesma faz uso de 
experiências significativas nas quais intervêm os sentidos, a percepção e o prazer de exploração, o 
descobrimento, o autocontrole, o jogo e a expressão artística.  
 No ano de 2018 o serviço foi desvinculado da saúde e passou a ser serviço de educação precoce. 
Dessa forma a estimulação passou a ser feita em atendimentos individualizados com hora marcada 
tanto àqueles que frequentam a Educação Precoce, quanto àqueles que só vem para estimulação. A 
estimulação precoce é uma abordagem interdisciplinar que abarca aspectos físicos, cognitivos e 
emocionais. O trabalho é feito por equipe multidisciplinar (psicóloga assistente social, fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, médicos, nutricionista e enfermeira). 
 

- Produção por Setor de Atendimento: 
 

Serviço  Procedimentos 2018 

Serviço de Avaliação Triagem e Diagnóstico 129 

Serviço de Reabilitação  38.631 

Serviço Médico 1.675 

Hidroterapia 1.520 

Equoterapia 1.954 
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Público Alvo 
 

 Deficiência 
Intelectual  

 Deficiência 
Múltipla 

 TEA  
 
 

Unidade de Cuidados Diários 8.729 

TOTAL 56.921 

 
 
 
 
 
 
 

1. Apresentação 
  A APAE de Ourinhos é mantenedora da Escola de Educação 
Especial “Dr. Eduardo Fábio Lotufo Rodrigues Alves”, têm como 
finalidade prestar serviço de natureza educacional especializada aos 
alunos com deficiência intelectual, múltipla (deficiência intelectual 
associada à outra deficiência) e/ou transtorno do espectro autista (TEA). 
Têm por objetivo oferecer ajudas e apoios contínuos, diversificar o 
currículo e ainda oferecer atendimentos complementares dos serviços 
especializados nas áreas de saúde e assistência social como contrapartida. 

Autorizada a ministrar cursos na modalidade de Educação Especial nos níveis de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental – Fase I (Escolarização Inicial), Ensino Fundamental – Fase II (Programa 
Sócio Educacional) e Programa de Educação Especial para o Trabalho. 
 Oferece programas educacionais especializados com currículos adaptados, educação física 
adaptada, informática educacional, arte, capoterapia, considerando os espaços-tempos-educacionais, os 
diversos tipos de deficiência e problemas de saúde, promove o desenvolvimento integral dos alunos nos 
aspectos intelectual, físico, psicológico e social, complementando a ação da família e da comunidade, 
buscando proporcionar independência, autonomia e inclusão social. 
 O sistema de trabalho envolve Currículo Funcional Natural, integração sensorial, comunicação 
alternativa, projetos, atividades para o desenvolvimento de habilidades sociais, adaptativas e atividades 
de vida diária e prática com apoio terapêutico de equipe multidisciplinar. 
 O processo de avaliação verifica potenciais e individualidades para a definição de estratégias de 
trabalho diferenciadas visando o alcance completo das metas. 
 Na busca de ferramentas, instrumentos e tecnologia, a Escola de Educação Especial da Apae 
adapta e cria diferentes ambientes que atuam como facilitadores no processo de ensino-aprendizagem 
para explorar ao máximo o atendimento, oferece tecnologia assistiva, desde a adaptação de um lápis, 
até equipamentos escolares e modificações no ambiente da escola para proporcionar as pessoas com 
deficiência oportunidade real de alcançar e desenvolver com eficácia as sua potencialidades. 
 Durante o processo de aprendizagem os alunos também são preparados para acompanhar o 
ensino comum, sendo incluídos no mesmo, de forma responsável, sempre que apresentam as situações 
ideais. 
 
 
 

 
Escola de Educação Especial – APAE de Ourinhos 

Dr. Eduardo Fabio Lotufo Rodrigues Alves 
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OBS: Durante o ano de 2018 foram atendidos um total de 283 alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiamento                                                           
Secretaria de Educação do Estado                             
164 alunos em 25 salas 
Secretaria Municipal de Educação 
119 alunos em 18 salas (podendo chegar até 

130 alunos) 

MEC-PDDE – Programa Dinheiro Direto na 
Escola 
Recursos Próprios 
 
Área de abrangência 
Ourinhos 
Canitar 
Chavantes 
São Pedro do Turvo 
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Os gráficos abaixo mostram as modalidades de ensino nos anos de 2017/ 2018 e são apresentados por 
número de alunos: 
 

 

 
 
 

 
 
 

165 

44 

209 

ALUNOS CONVENIADOS SEE - 2017 

D.I

TEA

TOTAL DE
ALUNOS

124 
40 

164 
 

ALUNOS CONVENIADOS 2018 - SEE 

D.I

TEA

TOTAL DE
ALUNOS

68 

51 

11 

130 

ALUNOS CONVENIADOS PMO - 2018 

D.I

TEA

VAGAS
DISPONÍVEIS

TOTAL

1. Modalidades de Educação Especial 

 



 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS 
Fundada em 19 de Junho de 1968 

 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  Utilidade Pública Federal nº 82.478/74 
CNPJ  nº.53.424.016/0001-98  Utilidade Pública Estadual nº 1191 
Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980 Utilidade Pública Municipal nº 971 
Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69 
Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72 
                                                                                                                                   

                Rua  Três  de  Maio,  528  –  Vila  Margarida  –  Fone:  14  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
                       e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br  www:apaeourinhos.org.br 

 

 

68 

 

APAE 

 

 
 

1.1  Educação Infantil: 
 
  A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, deve ser oferecida com objetivo de 
ampliar e dinamizar a prática pedagógica em seu cotidiano oferecendo as mesmas oportunidades de 
acesso ao universo cultural possibilitando o  
desenvolvimento nas diversas áreas do conhecimento. O objetivo principal é 
promover ações que propiciem o desenvolvimento integral da criança, em seu aspecto 
físico, psicológico, intelectual e sócio afetivo complementando a ação da família e da 
comunidade. 

A Educação Infantil visa promover através de atividades sensoriais, motoras e 
proprioceptivas, melhor desenvolvimento do corpo e da mente da criança, 
promovendo a ela habilidades, autonomia e independência que lhe serão úteis para a vida atual e 
futura. 

Durante o ano de 2018 foram atendidas 56 crianças com idade de 0 a 5 anos e 11 meses no Setor 
de Educação Infantil, em período matutino  e vespertino. Sempre acompanhados por pedagogos e 
auxiliares de classe. Foram desenvolvidas atividades pedagógicas, enfocando atividades de vida diárias, 
atenção, concentração, regras/limites, estimulação, além das atividades acadêmicas, músicas, 
brincadeiras (lúdico). 

Observamos avanços significativos no desenvolvimento desses alunos, deixaram de usar fraldas, 
estão utilizando banheiro corretamente, porém alguns ainda necessitam de auxilio. Quanto a 
alimentação, ainda necessitam de intervenção.  
 
1.2 – Ensino Fundamental  
 
O Ensino Fundamental consolida-se na LDBEN (1996) como segunda etapa da Educação Básica e realiza-
se por meio de conteúdos curriculares que integram conhecimentos úteis ao exercício da cidadania, 
incorporados a valores éticos e estéticos se que contemplem a autoestima do aluno e atitudes 
adequadas ao convívio social. Enfim, currículos que façam com que o aluno comprometa-se com 
posturas relevantes para sua vida pessoal e coletiva. 
 
1.2.1 Escolarização Inicial – Séries Iniciais: alunos de 6 a 14 anos e 11 meses (Fase I): 

O programa objetiva a formação integral do aluno por meio de sua escolarização. Contempla a 
Fase I do Ensino Fundamental, tendo como base, para construção de seus objetivos e 
definição de conteúdos, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. 
Sendo considerado o nível de funcionalidade, determinando o tipo de adaptação 
curricular e desenvolvimento de estratégias funcionais, correspondendo às 
necessidades específicas de cada aluno. 

Foram atendidos 84 alunos no setor de Ensino Fundamental durante o ano de 
2018. As atividades desenvolvidas tiveram como base o método do Currículo 
Funcional Natural. Entre as atividades propostas alguns alunos aprenderam a utilizar 
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corretamente o ônibus, relacionamento pessoal com público em geral, organizar 
ambientes, auto-cuidado, conseguiram realizar algumas atividades de leitura, 
escrita, recortes, pinturas, colagens, tendo boa participação em atividades de 
informática, arte e esportes. Todo esse trabalho tornou os alunos mais 
autônomos e independentes. Preparando-os como cidadãos participativos em 
nossa sociedade. 
 
1.2.2 – Programa Sócio-Educacional: alunos de 15 a 29 anos e 11 meses (Fase-
II)  

 
Programa que visa dar continuidade ao processo educacional, com 

atividades educacionais e ocupacionais compatíveis com a faixa etária dos 
alunos que ainda não tenham condições de freqüentar a modalidade de 
Educação Especial para o Trabalho. 

As atividades realizadas são direcionadas para habilidades de vida 
diária, com adaptações curriculares adequadas a cada aluno. Nesta 
perspectiva o trabalho pedagógico para pessoas com deficiência contempla 
as habilidades e capacidades individuais, promovendo sua independência 

pessoal e autonomia. 
Foram atendidos 121 alunos no Programa Sócio Educacional durante o ano de 2018. O 

atendimento utiliza-se da proposta do Currículo Funcional Natural visando facilitar o desenvolvimento 
de habilidades essenciais necessárias a vida prática e AVD (atividade de vida diária) e AVDI (atividade de 
vida diária Instrumental) 

Nos programas Sócio-educacionais o desenvolvimento dos alunos foram menos intensivos em 
relação aos outros níveis de ensino. Nas atividades de artesanatos, os objetos confeccionados pelos 
alunos foram distribuídos a eles mesmos. Todas atividades desenvolvidas tiveram como objetivo a 
independência/autonomia e socialização dos alunos, afim de melhorar a qualidade de vida dos mesmos. 

Conclusão: - podemos dizer que os objetivos propostos foram parcialmente alcançados. 
 

1.2.3 - Programa Educação Especial Para o Trabalho: alunos de 15 a 30 anos  
A Apae de Ourinhos vê no Programa de Educação Especial para o Trabalho uma de suas 

principais vias de acesso para a inclusão social e emancipação pessoal, sendo assim, investe na 
preparação e no encaminhamento de pessoas com deficiência, acima de 16 anos para 
o mercado de trabalho. O Programa busca estimular a independência pessoal e 
profissional por meio do desenvolvimento de habilidades e competências (habilidades 
pessoais, específicas e de gestão); e acompanhá-los efetivamente, garantindo não sôo 
a inserção no mercado, mas também a permanência no emprego (através do Projeto 
de Inserção realizado pelo setor de Assistência Social). 

No Programa de Educação Especial para o Trabalho, foram atendidos 22 
alunos e desenvolvido atividades pedagógicas (relacionadas ao Desenvolvimento 
Humano, Desenvolvimento Pessoal, Noções de ética e cidadania, comunicação, 
letramento e situações cotidianas, noções cívicas, noções de trânsito, sistema 
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monetário, segurança no trabalho, sistemas e processos organizacionais, competências básicas para o 
trabalho e autonomia na utilização de recursos tecnológicos) e de produção (foram desenvolvidas 
atividades de horticultura, processamentos de alimentos, limpeza e organização, jardinagem, produção 
de artesanatos como: pinturas em panos de pratos, confecção de bijouterias, compota de doces, molho 
de pimenta, e outros. Todo aprendizado trabalhado pôde ser observado na Feira de Empreendedorismo 
e os recursos financeiros adquiridos com as vendas dos produtos, foram revertidos aos alunos em forma 
de gratificação, com finalidade de orientá-los como usar o dinheiro recebido com o trabalho 
desenvolvido. As frutas, verduras e legumes colhidos no local foram distribuídos aos alunos uma vez por 
semana, melhorando a qualidade da alimentação em casa, uma vez que fez parte do aprendizado 
pedagógico dessa modalidade de ensino. Neste setor foram desenvolvidas ações de autonomia, onde 
aprenderam a preparar seus próprios lanches, café, chá, sucos, etc., bem como sua independência em 
cuidados pessoais de higiene e vestuário.  

 
Conclusão: - podemos dizer que os objetivos propostos foram parcialmente alcançados. 

Convênio firmado com a Secretaria Estadual de Educação 

 
 
 

O gráfico acima mostra que o maior número de alunos atendidos no setor de educação (no convênio com a Secretaria 
Estadual da Educação) se beneficiam do programa sócio educacional. 

 
Convênio firmado com a Secretaria Municipal de Educação 

ENSINO FUNDAMENTAL FASE I - D.I

PROGRAMA SÓCIO EDUCACIONAL - D.I

ENSINO FUNDAMENTAL FASE I - TEA

PROGRAMA SÓCIO EDUCACIONAL - TEA

TOTAL DE ALUNOS

31 

12 

93 

28 

164 

MODALIDADE DE ENSINO SEE - 2018 
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O gráfico acima mostra que o maior número de alunos atendidos no setor de educação (no Convênio com a Secretaria 
Municipal de Educação) fazem parte da educação infantil. 

 
Movimentações de alunos no decorrer do ano letivo de 2018: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Durante o decorrer do ano letivo são lançada as movimentações dos alunos na plataforma SED 
(Secretaria Escolar Digital ) com os alunos que possuem matriculas na escola APAE e informado através 
de ofício à Diretoria de Ensino. Na mesma plataforma são realizadas as seguintes atividades: 

 Cadastro de Alunos 
 Matrícula  

EDUCAÇÃO INFANTIL

FASE I

FASE II

ED.ESP.TRAB.

VAGAS DISPONÍVEIS

TOTAL DE ALUNOS

56 

41 

0 

22 

11 

119 

MODALIDADE DE ENSINO PMO - 2018 

TOTAL DE ALUNOS

VAGAS DISPONÍVEIS

PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA O
TRABALHO
PROGRAMA SÓCIO EDUCACIONAL - FASE II

ENSINO FUNDAMENTAL - FASE I

 

MOTIVO 2017 2018 

Abandono 5 5 

Mudança de pais 0 1 

Óbito 1 3 

Transferência 4 4 

Vontade Própria 1 0 
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 Coleta de classes 
 Cadastro de Profissionais em sala 
 Geolocalização (Transporte escolar) 
 Matriz Curricular 
 Associação do Professor 

 Outros  
Outra atividade importante realizada é o Censo Escolar, os dados são inseridos  na Plataforma SED e 

migrados para o Educacenso (censobasico.inep.gov.br), o prazo para conferências é até a última quarta-
feira do mês de maio. 
 
 
 
 

 
 
 
O calendário escolar é homologado na Diretoria de Ensino juntamente com a Grade Curricular. 

 

 
 

200 

5 

2 

3 
 30 

9 15 7 5 

CALENDÁRIO ESCOLAR - 2017 

DIAS LETIVOS

PLANEJAMENTO

CONSELHO DE CLASSE

REUNIÃO TÉCNICO PEDAGÓGICO

FÉRIAS

FERIADOS

RECESSO ESCOLAR

REUNIÃO DE PAIS

PONTO FACULTATIVO

O Censo Escolar é um levantamento de dados estatístico-educacionais de âmbito nacional realizado 
anualmente. Com ele, o INEP verifica desde o número de matrículas e o rendimento dos alunos, até a 

infraestrutura das escolas e função docentes. 
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(Fundamento Lega: Lei 9394/96, Decreto nº 56052/2010, Decreto nº39931/1995e Resolução SE72, de 29/12/2014) 

 
 

 
 
 
 
A Apae de Ourinhos, mantenedora da Escola de Educação Especial Dr. Eduardo Fábio Lotufo 

Rodrigues Alves , atendem as pessoas com deficiência na seguinte proporção: 
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CALENDÁRIO ESCOLAR - 2018 

DIAS LETIVOS

PLANEJAMENTO

CONSELHO DE CLASSE

REUNIÃO TÉCNICO PEDAGÓGICO

FÉRIAS

FERIADOS

RECESSO ESCOLAR

REUNIÃO DE PAIS

PONTO FACULTATIVO

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA

TEA

108 

81 

72 

TIPOS DE DEFIFCÊNCIAS - 
2017 

D.I MULTIPLA TEA

2. Perfil dos alunos do setor de educação 
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 Podemos observar nos gráficos acima o grande aumento do número de alunos com TEA 
(Transtorno do Espectro Autista). 
 

Antigamente a Apae era conhecida por atender muitas pessoas com Síndrome de Down, hoje 
podemos ver que o número desses atendimentos abaixou significativamente. 

 

 
 

 
 Referente ao sexo dos alunos matriculados na escola APAE prevalece o sexo feminino, é o que 
mostra o gráfico abaixo: 
 
 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA

TEA

101 

73 

96 

TIPOS DE DEFICIÊNCIAS - 
2018 

D.I MULTIPLA TEA

HOMENS MULHERES

18 18 

11 7 

SÍNDROME DE DOWN 

2017 2018
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Os programas de educação da Apae atendem pessoas com deficiência de 0 à 30 anos de idade, 
distribuídos nas seguintes proporções: 
 
 

 
 
 

MASCULINO FEMININO

122 139 

SEXO DOS ALUNOS  
2017 

MASCULINO FEMININO

MASCULINO FEMININO

127 143 

SEXO DOS ALUNOS 
2018 

MASCULINO FEMININO

10 
37 

70 
138 

IDADE DOS ALUNOS - 2017 

0 a 3 anos

4 a 5 anos

6 a 14 anos

15 a 30 anos
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Nos gráficos acima podemos observar que a idade predominante no setor de educação é de 15 a 30 
anos. 

 
 
 
 
 
 A APAE oferta Atendimento Educacional Especializado complementar para 
os alunos da rede municipal de ensino no contraturno da escolarização. A idéia 
central é garantir aos alunos público alvo da educação especial, o acesso a um 
sistema educacional que prime pela inclusão de todos, garantindo o direito de 
igualdade e participação. 
 Dentre as ações do atendimento está a identificação, elaboração e 
organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade considerando as 
necessidades específicas dos alunos e a formação continuada dos professores 
(através de das horas de estudos) para eficácia na melhora da participação e 
aprendizagem dos alunos na escola regular. Lembrando que são trabalhados com esses alunos o 
Currículo Funcional Natural. 
 
Equipe: 

 Professores 

 Monitores 

 Psicóloga 

 Terapeuta Ocupacional 

 Fonoaudióloga 

 Fisioterapeuta 
 

12 
31 

93 

138 

IDADE DOS ALUNOS - 2018 

0 a 3 anos

4 a 5 anos

6 a 14 anos

15 a 30 anos

3. Apoio Pedagógico Especializado - AEE 

Financiamento 

 

Secretaria de Educação do 

Município de Ourinhos 

53 alunos em acompanhamento 

no contraturno – AEE 

Recursos Próprios 
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 Defensora de uma inclusão responsável, a Apae mantém o Apoio Especializado, que oferece 
orientações aos responsáveis pela Educação Especial na rede Municipal de Ourinhos. 

Através de reuniões mensais, capacitações e contato sistemático com a Equipe da Secretaria de 
Educação de Ourinhos e conta com a presença das Coordenadoras responsáveis pela área de 
psicopedagogia e os respectivos psicopedagogos de cada escola da rede municipal onde realizamos 
discussão de casos e troca de informações referentes aos alunos que são atendidos no contra-turno da 
APAE e/ou encontram-se em processo de avaliação. 

Foram realizadas capacitações com o tema “Transtorno do Espectro Autista sob a ótica 
educacional e de saúde”, levando aos participantes informações atuais e relevantes ao trabalho e 
compreensão do Autismo. 

Mantivemos contato sistemático com as coordenadoras acima citadas a fim de favorecer e 
fortalecer o trabalho realizado com os alunos com Necessidades Educacionais Especiais inclusos na rede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considera-se atendimento educacional o conjunto de atividades e recursos pedagógicos e 

de acessibilidade organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou 

suplementar à formação dos alunos público alvo da educação especial, matriculados no 

ensino regular. Nota Técnica – SEESP/GAB/Nº/2010. 

 

4. Apoio Especializado 



 
Dados quantitativos: 

 
8 reuniões 

123 casos discutidos 
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No trabalho realizado com os alunos inseridos no setor Educação (CAAPA e DI) foram necessários o 
desenvolvimento como foco no conceito de  pluri-temporalidade, desenvolvendo competências e 
habilidades individuais que lhe assegurassem autonomia de movimentos e meios de se afirmarem 
socialmente, previmos para tal dois tipos de aprendizagens:  formal e  não formal. 

Partindo do contexto onde o educando está em constante interação com o meio, contribuindo 
para as mudanças e dele recebendo importantes influências, a concepção funcional e multidimensional 
tende a facilitar a compreensão e o planejamento dos apoios necessários destes na sociedade, através 
de estratégias e habilidades eficazes “Aprender para a vida”. A importância de se comunicar através de 
oportunidades de interações promove o reconhecimento das diversidades, aceitando-as e respeitando-
as ao mesmo tempo em que contribui para a construção e estruturação da identidade, bem como 
informações de consumo de alimentos saudáveis, hábitos de higiene, boa convivência nas relações e 
influência recíprocas e sistêmicas entre o psiquismo, a motricidade e a visão no processo de 
desenvolvimento humano. 
 Conforme foi exposta a metodologia utilizada é o currículo funcional natural que tem como 
premissa ensinar para a vida como também  oferecer oportunidades para que o alunado com 
Deficiência Intelectual, deficiências Múltiplas e Autismo desenvolvam as habilidades que são 
importantes para torná-los independentes, produtivos e felizes em diversas áreas  na vida familiar e em 
comunidade. Sendo assim aos alunos que apresentam necessidades especificas dado ao grau de 
comprometimento físico e intelectual, as atividades realizadas são direcionadas para habilidades de vida 
diária e instrumentais, com adaptações curriculares adequadas a cada aluno. 
 Durante o ano de 2018 foram  desenvolvidos atividades que contemplam a filosofia do currículo 
funcional onde devemos salientar que todas as atividades desenvolvidas no Setor de Educação tiveram 
resultados satisfatórios, apesar de não atingirmos 100% do objetivo proposto, houve desempenho e 
esforço de todos os profissionais envolvidos, acreditamos que alguns pontos não atingiram totalmente o 
objetivo, sendo um dos pontos negativos a resistência de algumas famílias a colaborar e participar de 
forma mais efetiva, um dos pontos facilitadores foi à participação e colaboração entre a equipe. 
 
 Segue abaixo as atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2018: 
 
 HIGIENE/AUTO-ESTIMA 

As intervenções e direcionamentos são 
precisos, o cuidado pessoal é uma questão muito 
importante para a vida, bons cuidados, aparência, 
estética e zelo com o corpo, cabelos e a roupa é uma 
condição prioritária para o desenvolvimento dos 
educandos, durante o ano foi ensinado aos alunos a 
importância de tais execuções e a fazerem os próprios 
cuidados com o corpo, aparência e a higiene.  

5. Atividades / Metodologias e Abordagem diferenciada 
APAE SEDE – CAAPA e DI 
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Também foram trabalhados os cuidados básicos com seus pertences, tais como a limpeza de suas 
roupas e pertences em geral. Mediante o trabalho executado pudemos constatar significativos avanços 
e relatos de famílias que se mostraram engajadas no processo estendendo para o ambiente de casa. 

 
 
 

 CORES E SABORES 
A proposta é de levar os alunos a conhecer 

diferentes sabores, cheiros e texturas. Trouxe como 
resultado o consumo por parte de alguns alunos de 
alimentos que ora não eram de seu conhecimento e ora se 
mostravam resistentes a experimentá-los, com a oferta e 
participação ativas do alunado na colheita de ervas 
aromáticas, no preparo de algumas receitas simples e o 
contato direto fez com que algumas barreiras fossem 

quebradas e o interesse fosse desenvolvido. 
 
 ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA 

Faz parte do Planejamento Anual cujas atividades, como: limpeza das 
salas de aula, cozinha pedagógica, refeitório, banheiros, lavar roupas, 
organizar a mesa, lavar louças, organizar os ambientes, etc. Desta forma 
podemos oferecer ao aluno uma vivência real e intensa das atividades laborais 
da vida diária instrumental, no decorrer do projeto observamos habilidades e 
interesses laborais em nosso alunado e melhora significativa nos aspectos de 
organização e autonomia em algumas tarefas. 
 
 
 REGRAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

O objetivo é ensinar os educandos a se locomoverem de maneira adequada 
e segura de um local ao outro, e conhecerem 
seus direitos e deveres de cidadãos é 
fundamental para o pleno desenvolvimento, 
no decorrer do trabalho realizado pudemos 
observar o sentimento de pertença dos 
alunos, o interesse em explorar e participar da 
atividade, como também tivemos relatos de 

famílias onde percebem mudanças comportamentais e de atitude de seus 
filhos frente a situações novas. 
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 COZINHA PEDAGÓGICA 

Estimular o interesse do alunado em atividades de Vida Diária Instrumental favorecendo suas 
habilidades, como também a autonomia e independência. Foram propostas 
produção de receitas simples de baixo custo e como fechamento do projeto 
neste ano de 2018, alguns alunos participaram da Feira de 
Empreendedorismo com a produção de receita “Enrolado de salsicha”, 
levando-os a transpor para o ambiente para outros ambientes o seu 
aprendizado.  
 
 
 

 
 

  LAVANDERIA 
Este Projeto oportunizou o desenvolvimento de habilidades práticas onde o aluno foi trabalhado 

com relação aos cuidados e a valorização de seus pertences e autonomia nos cuidados com suas 
próprias roupas, como lavá-las e passá-las. Pudemos observar que no decorrer do desenvolvimento 
deste projeto alguns alunos demonstraram significativa melhora quanto a sua higiene pessoal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 DATAS COMEMORATIVAS 

 Como membros de uma sociedade a participação e conhecimento 
de datas que tenham significados e façam parte da nossa cultura, 
proporcionamos a construção da aprendizagem por meio de atividades 
praticas e funcionais que levassem o alunado a envolver-se e cada um 
dentro de sua habilidade se apoderar do conhecimento. Os alunos 
demonstraram interesses e habilidades principalmente quando as situações 
foram relacionadas de forma concreta a música e teatro. 
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 EDUCAÇÃO FÍSICA / INFORMÁTICA / ARTES / MÚSICA 
           Foram desenvolvidas atividades prazerosas e estimulantes que favoreceram situações de 
interação e colaboração entre o alunado com positivos avanços no que se refere a expressão corporal, 
noções de espaço, socialização, comunicação, concentração, respeito e melhora em habilidades e 
potencialidades.  
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 RECICLAR 
 Com o intuito de possibilitar uma aprendizagem significativa o alunado é convidado a explorar, 

descobrir, compreender, refletir e transformar os objetos nesse contexto, estimulando mudanças de 
hábitos e valores. Foram produzidos materiais como também incentivado a coleta de lixos orgânicos e 
não orgânicos dentro e fora do ambiente escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JARDIM SENSORIAL 
Nas atividades propostas procuramos explorar o ambiente proporcionando ao aluno diferentes 
situações que possam: Favorecer o equilíbrio e a propriocepção; Aprimorar a percepção do ambiente ao 

redor; Criar uma consciência ambiental, usando esse espaço e cuidando 
de forma a mantê-lo limpo, regado, 
organizado. O alunado demonstra de 
uma forma geral bastante satisfação e 
prazer em estar em contato com o 
ambiente do jardim sensorial. 
 
 

 
 
 
 PSICOMOTRICIDADE 

Foram Estimulados movimentos corporais diversos através de 
jogos e atividades que a finalidade de explorar o corpo e que 
incentivar o raciocínio lógico. Pode-se por meio deste projeto o 
alunado pode vivenciar de forma concreta e funcional os diferentes 
ambientes que o cercam, explorando e ampliando suas habilidades 
motoras. 
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 ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL 
 

Durante o decorrer do 
desenvolvimento do projeto foram 
proporcionadas situações concretas e 
funcionais visando alcançar pleno 
desenvolvimento do potencial e 
melhora de sua qualidade de vida deste 
alunado, as experiências significativas 
deste projeto tanto para os alunos 
quanto para os professores estão no 

fato destes demonstrarem por meio de comunicação corporal alegria e satisfação com os estímulos 
oferecidos. 
 
 
 
 
 
 

Os resultados obtidos através das atividades desenvolvidas no ano de 
2018 foram satisfatórios, o setor de Educação APAE rural se demonstrou 
autônomo e produtivo, voltado a atividades, programas e projetos (baseados 
na metodologia Currículo Funcional Natural) que buscaram trabalhar as 
habilidades e potencialidades de cada educando, respeitando possíveis 
limitações, e oportunizando a superação, evolução e autonomia de vida. Os 
professores alcançaram os objetivos nas atividades planejadas, respeitando o 
planejamento anual e as propostas educacionais individualizadas. As 
atividades extraclasses neste ano letivo, são merecedoras de destaque, 
ocorreram com maior frequência, comparadas ao ano anterior, oferecendo a 
oportunidade aos educandos de vivencias práticas que contemplaram e efetivaram o processo de 
ensino/aprendizagem.O Projeto Regras de Transito e Transporte, também é merecedor de destaque, 
pois neste  consolidou-se com todos os educandos, que realizaram trajetos de mobilidade comunitária. 

A equipe de Educação da APAE Rural respeitou os horários de trabalho, as entregas dos 
cronogramas semanais, semanários, planejamentos anuais, projetos e avaliações, se demonstrou 
engajada e unida durante todo o ano, o empenho e dedicação são fatores que continuam se destacando 
durante o ano pela equipe. 

A parceria com os setores de saúde e serviço social não ocorreram de formas satisfatórias, devida 
ausência de equipe disponível para atendimento ao setor de educação, as orientações e reuniões com a 
psicóloga e assistente social aconteceram com menos frequência, devido à falta de horários disponíveis 
de tais funcionárias. 

 
    

6. Atividades / Metodologias e Abordagem diferenciada 
APAE RURAL 

No setor de educação que acontece dentro da Apae Rural 
foram atendidos alunos na modalidade Sócio educacional e 

Educação Especial para o Trabalho. 
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 Segue abaixo as atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2018: 
 
 ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA E INSTRUMENTAL 

Tais atividades compreendem o ensinamento e treino de tarefas que dão suporte às atividades de 
vida diária em casa ou na comunidade, preparação de alimentos e limpeza, organização e manutenção 
de ambientes, gerenciamento financeiro, cuidarem de animais de estimação, mobilidade na 
comunidade, compras, etc. Fizeram parte do Planejamento Anual de cada sala de aula atendida e desta 
forma foi possível oferecer aos alunos vivências reais e intensas das atividades laborais importantes da 
vida diária. 
 
 HORTA 

O projeto é desenvolvido na horta da escola, cujos alunos são ensinados a 
plantar e cultivar hortaliças e verduras, visando o aproveitamento das 
colheitas em sua totalidade, as produções da horta são consumidas pelos 
próprios alunos na escola e em casa, de acordo com a época do ano são 
produzidos diferentes itens da modalidade de hortaliças, legumes e frutas. 
Os educandos participam de todas as etapas do processo de produção 
nessa ordem: plantio, irrigação, cuidados, colheita, higienização dos 
produtos e consumo. No decorrer do ano de 2018 os alunos participaram 
das atividades propostas por este Projeto, atingindo assim melhorias 

significativas em seus comportamentos, na compreensão de regras, no conceito de trabalho em equipe 
e aprimoraram suas habilidades motoras. 

 
 HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS 

Tais atividades visaram o conhecimento global dos alunos, momento 
oportuno para aprender a reconhecer e valorizar seus corpos, ampliando os 
conceitos e a prática da higiene e saúde, melhorando sua autoestima, as 
relações com o meio e os convívios sociais, condições prioritárias para o 
desenvolvimento dos educandos e sua colocação no mundo do trabalho. 
 
 PADARIA ARTESANAL E COZINHA PEDAGÓGICA 
Foram realizadas atividades práticas de culinária na Padaria Artesanal e Cozinha Pedagógica da escola, 

cujas salas seguiram uma escala para a utilização dos espaços, alternando 
receitas de fácil produção, assim como indica o Currículo Funcional 
Natural. Tais atividades oportunizaram o conhecimento e o 
desenvolvimento de habilidades práticas e básicas específicas. É 
necessário preparar e capacitar o educando para ter autonomia e 
independência no preparo e manejo de seus próprios alimentos, visando 
à qualidade de vida e logo, sua preparação para o mercado de trabalho, 
seja ele autônomo ou competitivo. Durante o ano foi ensinado sobre a 

importância da boa alimentação, os padrões de higiene a ser seguido numa cozinha, o preparo de 
alimentos para o próprio consumo e a qualidade da produção para possível comercialização. 
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 SISTEMA MONETÁRIO 

A atividade visa ensinar aos alunos a pratica e o uso do Sistema 
Monetário, assim como indica a metodologia de trabalho executada. De 
uma forma natural foi ensinado a função do dinheiro na vida das pessoas.  
 
 
 REGRAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

Tais atividades propiciaram o desenvolvimento da pratica e treino da 
mobilidade comunitária, por meio do transporte coletivo do 
município, as atividades foram individuais e também em grupo 
possibilitando a aquisição da compreensão de regras básicas de 
trânsito. Ensinar os educandos a se locomover de maneira adequada e 
segura, é fundamental para seu pleno desenvolvimento. 
 
 

 
 TRANSIÇÃO ESCOLA/TRABALHO 

Os educandos da APAE que estão sendo preparados para a inclusão no mercado de trabalho, 
necessitam de “treinamento em serviço”, ou seja, experiência em situação real. Assim sendo, o presente 
projeto se faz necessário, tendo em vista oferecer ao educando 
capacitação condizente com as atuais exigências do Mercado de 
Trabalho e com o movimento de empoderamento e de vida 
independente e produtiva. A transição escola/trabalho é importante 
para a efetiva colocação da pessoa com deficiência em situação de 
emprego. 
 
 FEIRA DE EMPREENDEDORISMO 
O Objetivo é fazer com que os alunos aprendam todas as etapas de 
confecção dos produtos  vendidos na Feira de Empreendedorismo, dentre eles: artesanatos, culinária, e 
plantio de verduras. A Feira foi realizada no dia 23 de Novembro, foi trabalhado habilidades, 
coordenação motora e demais treinos de atividades que envolvem noções de responsabilidade, ordem e 

trabalho, com o intuito de instigar nos educandos atitudes 
empreendedoras, e 
impulsioná-los assim às 
descobertas dos benefícios de 
um emprego. Com o lucro 
adquirido na venda dos 
produtos, os alunos 
compraram seus presentes de 

natal e tiveram a oportunidade de desfrutar de um dia de 
confraternização. 
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 CONHECENDO AS PROFISSÕES 
Durante o ano letivo, diversos profissionais foram até a escola oferecer um bate-papo aos alunos sobre 
as atividades que exercem em seus empregos, discursando sobre os benefícios e as dificuldades que 
esta etapa de vida oferece. Foram convidados ex-alunos da APAE que obtém na atualidade algum 
emprego, para que relatassem aos alunos que se preparam para esta etapa, a mudança que ocorreu em 
suas vidas. Foram muito ricos e interessantes, pois de forma geral instigou nos educandos o desejo de 
adquirir suas próprias rendas e evoluírem como os colegas que ali estiveram presentes.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATIVIDADES EXTRACLASSE 
 
Foram realizadas diversas visitas e atividades extraclasses, que oportunizaram vivencias práticas aos 

educandos, contemplando o conteúdo ensinado a eles por meio das aulas e projetos desenvolvidos. 
 

 
 
 
 
 

7. Dados Quantitativos e Qualitativos das ações realizadas 
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 Avaliação de casos Novos  
 Foram realizadas avaliações Pedagógicas a fim de verificar a aquisição de competências e também de 
habilidades nas áreas do conhecimento. A avaliação escolar tem o objetivo de diagnosticar a situação de 
aprendizagem de cada aluno. 
 

 Reavaliação  
 Aconteceram de forma contínua e em parceria com o professor de sala, visando à mudança ou não das 
estratégias e/ou objetivos dos planejamentos propiciando o melhor desempenho do aluno, são ainda 
realizadas reavaliações semestrais sempre de forma contínua e processual, por meio de:  

 Avaliação educacional individual, que contemple informações de natureza física, psíquica, sócio-
afetiva e psicomotora, além de enfatizar o aspecto funcional e habilidades do aluno;  

 Verificação das habilidades constatadas no Plano de Ensino Individualizado; participação da 
família no processo educacional; 

 Observações do desempenho nas atividades realizadas, utilizando os seguintes instrumentos de 
registro: portfólio e relatório de progresso pedagógico. 

 
 Atendimentos  

 Os atendimentos foram realizados diariamente de segunda a sexta-feira 
em sala de aula adequada as necessidades e ao nível de ensino sempre 
acompanhado pelos professores,  auxiliar de sala e com orientação da 
equipe de reabilitação quando necessário, adaptações e outros. O 
trabalho realizado tem como subsídios o Currículo Funcional Natural, as 
Diretrizes e o Plano de Ensino Individualizado (PEI), com o objetivo de 
desenvolver a independência e autonomia do alunado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Horários de Atendimentos 

APAE SEDE 
8h às 12h / 

13h30 às 13h30 
 

APAE RURAL 
7h45 às 11h45 / 
 13h15 às 17h15 

 
 

42 
36 

6 

NÚMERO DE
SALAS

APAE SEDE APAE RURAL

SALAS - 2017 

APAE DE OURINHOS
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Os gráficos acima mostram as quantidades de salas atendidas no setor de educação (números iguais nos 
anos de 2017 e 2018). Prevalecendo o maior número de salas na Apae Sede, o  que nos leva a pensar 
sobre a reorganização dos serviços para o próximo ano letivo. 
 
 

 Orientações às famílias/orientações 
Foram realizados atendimentos individuais durante o ano por solicitação do responsável (pai e/ou mãe) 
ou da coordenadora do setor para alguma orientação que se fez necessária ao atendimento e também 
foram realizadas reuniões em grupo, para tratar de assuntos gerais e recados referentes à dinâmica da 
entidade, como também foram apresentados aos pais os projetos realizados e a evolução geral do 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
36 

6 

NÚMERO DE SALAS APAE SEDE APAE RURAL

SALAS 2018 

APAE DE OURINHOS

 

De forma continuada, permanente e planejada foram realizadas orientações à equipe docente, 

auxiliares e monitores, como também realizamos discussões de caso e troca de informações com os 

membros da equipe de saúde e assistência. 

O atendimento as famílias ocorreu por meio de agendamento prévio em reuniões individuais 

e/ou coletivas como também com a participação de membros da equipe de saúde e/ou assistência. 

Realizamos atendimentos a família e/ou responsável de acordo com a necessidade e demanda de cada 

caso, sendo esta uma constante, devido à necessidade de acolhimento e orientação muitas vezes 

emergenciais, as orientações às Famílias abrangem diversos assuntos e situações (exemplo: indisciplina, 

elaboração de estratégias, etc) 
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 Orientações aos professores  
Os professores foram orientados constantemente por meios de reuniões semanais (HE - horário de 
estudo) e individualmente quanto: ao desenvolvimento dos alunos, à aprendizagem, as atividades 
realizadas em sala e extra-sala de acordo com a necessidade dos alunos. Nos HEs foram realizados 
estudos por meio de texto e vídeos, e discussão sobre decisões referentes aos alunos, informações 
sobre o andamento da escola, eventos, recados gerais, entre outros. 
 

 Reunião com Psiquiatra  
Foram realizadas reuniões com o médico psiquiatra,  para discussão de casos e troca de informação do 
tratamento realizado com os atendidos. Nestas reuniões  informamos sobre o comportamento do aluno 
junto ao professor e em diversas atividades proporcionadas pela escola e relatos dos pais e/ou 
responsáveis a fim de colaborar com o plano de ação referente a cada aluno e a melhor estratégia de 
atuação frente aos comportamentos adaptativos. Essa parceria  sofreu algumas intercorrências devido à 
saída da medica que contribuía e prezava por essa parceria, fazendo com que no anterior houvesse uma 
dificuldade de logística e tempo por parte do medico atual, porém neste ano (2018) conseguimos 
realizar trocas de informações emergenciais o que com certeza trouxe contribuições ao trabalho 
realizado, e um crescimento da equipe visto que trabalhamos numa maior sintonia e de forma geral 
conseguimos proporcionar um atendimento de qualidade.  
 

 Reuniões com equipe técnica parcial  
Estas foram realizadas com alguns dos profissionais da equipe levando-se em conta a necessidade de 
cada aluno e/ou situação a ser resolvida como por exemplo: assistente social, psicóloga, nutricionista, 
diretora administrativa e pedagógica, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, equipe de equoterapia, equipe de 
enfermagem, Coordenadora de Saúde. Nas quais foram tratados de assuntos específicos de alunos, 
atendimentos, professores, projetos, alimentação, coordenação, etc. 
 

 Inclusão de alunos no mercado de trabalho  
Foram inseridos 07 alunos no Mercado de Trabalho, dentre contratações de período integral e meio 
período com estágio remunerado. A Inserção do aluno no Mercado de Trabalho é entendida como a 
última etapa no processo educacional, proporcionando a independência, a autonomia e reafirmando o 
seu direito de cidadania. 
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Dados quantitativos 


 
 
 

 

PROCEDIMENTOS 2017 2018 

APAE 

SEDE 

APAE 

RURAL 

APAE 

SEDE 

APAE 

RURAL 

Avaliação de casos novos 41 - 47 - 

Reavaliação 325 75 318 66 

Atendimentos 31627 13500 31543 13000 

Orientações às famílias Individual 593 325 619 325 

Grupos 04 - 06 - 

Orientações aos Professores Individual 1020 20 1328  

HEC 34 34 37 37 

HE PMO 38 - - - 

Reunião com Psiquiatra 13 - 13  

Reuniões com equipe técnica parcial 163 293 156 288 

Inclusão Mercado de Trabalho - 14 - 07 

 
Semanalmente é realizado reunião do setor de educação com a presença da Diretora Escolar e as 

coordenadoras pedagógicas, afim de tratar assuntos referentes ao desenvolvimento dos trabalhos e 
informações escolares 
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Recursos Humanos 


 
 

 

FUNÇÃO 

CONVÊNIO 

SEE 

CONVÊNIO 

PMO 

APAE 

2017 2018 

 

2017 2018 2017 2018 

Direção Escolar 01 01 - - - - 

Coordenação Pedagógica 02 01 - 01 - - 

Professor 16 12 23 10 - - 

Professor Auxiliar 01 01 - 01 - - 

Prof Arte 01 - - - - 01 

Prof Educação Física 02 02 01 01 - - 

Prof Informática 01 01 - - - - 

Monitores 06 06 - 05 - - 

 

Total 

 

30 

 

24 

 

24 

 

18 

 

- 

 

 

01 

 
A contratação dos colaboradores é realizada através de publicação da vaga em rede social, apresentação 

e análise do currículo, posteriormente é realizada uma avaliação de conhecimentos da função e 
entrevista 
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Gráficos referentes aos funcionários do setor de educação 2017/2018: 
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FUNCIONÁRIOS SETOR DE EDUCAÇÃO - 2018 

APAE SEDE APAE RURAL
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O setor de educação promoveu e participou de diversas atividades abaixo relacionadas:  
 

 11/01 Visita da APAE de Bernardino na APAE Rural  
 17/01 à 24/01Planejamento Escolar 
 19/01 I Seminário de psicomotricidade relacional “Quando a 

Educação alcança a dimensão afetiva” 
 22/01 Reunião Transporte 
 25/01 Retorno das aulas 
 26/01 Visita do Diretor do Meio Ambiente na APAE Rural 
 02/02 Gravação do programa “Revista de Sábado” (Monstrinho) 
 07/02 Reunião sobre as Olimpíadas 
 07/02 Vivência dos alunos da APAE Rural na Equoterapia 
 09/02 Carnaval na APAE 
 19/02 Atividade da Revista de Sábado no Ginásio de Esporte Monstrinho 
 23/02) Visita da Usina São Luiz na APAE Rural 
 27/02, 27/03, 24/04, 29/05, 26/06, 31/07, 28/08, 25/09, 30/10, 27/11)Santa Missa na APAE 

 12/03 Reunião sobre as Olimpíadas 
 15/03 Reunião no Bailado (Olimpíadas)  
 21/03 Conscientização sobre o Dia Mundial da Síndrome 

de Down – Atividade na praça 
 22/03 Visita da APAE rural na empresa Colchões Castor 
 24/03 Evento de páscoa no Pão de Açúcar  
 28/03 Roda de conversa do Mercado de Trabalho 
 02/04 Dia mundial de conscientização sobre o Autismo 

 03, 04 e 05/05 – Olimpíadas  
 03/04 Reunião Diretoria de Ensino 
 09/04 Palestra Dra. Silvia (Dentista) 
 11/04 Chá das voluntárias 
 19/04 Reunião Fundo Social (FAPI) 
 14/05 Reunião Diretoria de Ensino (Censo Escolar) 
 25/06 Visita à Exposição Militar na Câmara Municipal 
 17/08 Curso Psicomotricidade Relacional “Um olhar para a 

individualidade, Diversidade, Inclusão e Integração” 
 20/08 Visita a UNESP de Ourinhos 
 22/08 Reunião de Pais 
 25/08 Corrida na Unesp em prol da APAE 
 03/09 Setembro Verde – Mês oficial de luta da pessoa com deficiência 
 07/09 Desfile Cívico – “APAE 50 anos” 

7. Participação em reuniões e eventos 
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 11 e 12/09 – Jornada de educação em Pirassununga  
 27/09 Festa da Primavera do setor de Convivência 
 05 e 06/10 Festa da Pizza 
 10/10 Visita ao Planetário do Colégio Polis 
 23/10 Visita no Corpo de Bombeiros 
 26/10 Visita da ETEC na APAE Rural;  
 30/10 Encerramento do Curso de Almoxarife no SENAI (Formatura) 
 31/10 Visita da Secretaria Municipal de Educação na APAE Rural  
 31/10 Viagem à Campinas “Projeto de Pesquisa e Extensão da 

Unicamp” 
 01/11 Visita da turma de Enfermagem da ETEC na APAE Rural 
 01/11 Sondagem do aluno Lauro na empresa Mc Donalds 
 221/11 Festival Nossa Arte em Santa Cruz do Rio Pardo 
 01/12 Feira de Empreendedorismo 
 17/12 Festa de Confraternização dos alunos na AERO 
 18/12 Confraternização: Balada no House Café 
 20/12 Conselho de Classe 
 21/12 Festa de encerramento dos funcionários da APAE de Ourinhos; 
  

 
 
 
 

Durante o ano de 2018 foram desenvolvidos projetos que contemplam a filosofia do Currículo 
Funcional onde devemos salientar que todas as atividades desenvolvidas no Setor de Educação tiveram 
resultados satisfatórios, apesar de não atingirmos 100% do objetivo proposto, houve desempenho e 
esforço de todos os profissionais envolvidos, acreditamos que alguns pontos não atingiram totalmente o 
objetivo, sendo um dos pontos negativos a resistência de algumas famílias a colaborar e participar de 
forma mais efetiva, um dos pontos facilitadores foi à participação e colaboração entre a equipe. 

O método implantado “Currículo Funcional Natural” vem contribuindo efetivamente no 
desenvolvimento das habilidades dos alunos, já que a idéia básica desse método é desenvolver 
atividades em situações concretas do cotidiano (vivências/ realidades), com o objetivo de proporcionar 
o pleno desenvolvimento e preparar o aluno para uma vida autônoma e independente. Além das aulas 
ministradas em salas, onde o pedagogo através de um cronograma previamente planejado estabelece 
um quadro de rotina e organização de atividades, são realizadas diversas atividades extracurriculares, 
sendo esta parte integrante de projetos desenvolvidos no decorrer do ano. 

Partindo do pressuposto que a identificação de sinais precoces do Transtorno do espectro 
Autista possibilita a imediata intervenção e pode garantir resultados positivos ao desenvolvimento, 
consideramos de suma importância a equipe multidisciplinar e seu engajamento em todo o processo de 
avaliação, diagnóstico e planejamento junto à equipe Pedagógica. O aumento e melhoria no diagnóstico 
do espectro do autismo, faz com que procuremos aprimorar cada vez mais nosso atendimento e 

8. Resultados Obtidos 
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conhecimento das formas de atuar que favoreçam o desenvolvimento e a qualidade de vida de nossos 
alunos e de todos que nos procuram. 

As famílias foram orientadas através de reuniões de família ampliada, reuniões de grupo e 
sempre que se fizeram necessárias ou por solicitação dos pais ou por necessidade da equipe. Também 
foram utilizados como norteadores as Diretrizes para cooperação técnica entre as APAES e a Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo. Os profissionais responderam de forma efetiva, comprometida, 
favorecendo o desenvolvimento dos alunos. A equipe pedagógica respeitou os horários, prazos de 
entregas dos planejamentos, projetos e avaliações. 

Realizamos Avaliação Diagnóstica de Educação Especial para o Trabalho em 59 alunos. Esta 
avaliação será aplicada aos alunos uma vez ao ano (no mês de Novembro), de modo a qualificar para 
educação Especial para o Trabalho ou Ensino Sócio Educacional. É composta de trinta questões, que 
podem ser avaliadas em “não executa”, “executa com auxílio 25%”, “executa parcialmente 50%” e “já 
executa”. Com o resultado da avaliação, podemos saber se o aluno está: qualificado para a Educação 
especial para o Trabalho, qualificado com observação ou não qualificado (sendo assim, com critérios 
para o ensino Sócio educacional). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A avaliação diagnóstica da educação especial para o trabalho foi elaborada através dos 

conhecimentos necessários para a inclusão do aluno no mercado de trabalho e serve de 

parâmetro para contratação do mesmo. 
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Os gráficos acima mostram o aumento de alunos não qualificados para o mercado de trabalho. 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA O 
TRABALHO  2017 
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24 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA O 
TRABALHO 2018 
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 Neste ano foi possível a realização da parceria com a empresa SENAI, com o curso de Auxiliar de 
Almoxarife, acontecendo assim a profissionalização de alunos em cursos preparatórios com certificação 
para o mundo do trabalho, fator importante para a colocação dos alunos no mundo do trabalho. O 
entrosamento da escola de Educação Especial para o Trabalho com a Equipe de Colocação no Mercado 
de Trabalho foi efetivamente positivo, comparado ao ano anterior, houve maior participação em 
reuniões de Equipe, e a comunicação entre os membros ocorreu de forma eficaz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entretanto almeja-se para o ano de 2019 um aumento da evolução do trabalho da equipe, para 

que os resultados sejam plenamente satisfatórios, realizando ajustes no trabalho sempre que 
necessário. 

 




