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 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 
 
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  
Responsáveis pela elaboração do relatório em três áreas: 
Setor de Assistência Social: Flavia Botareli de Almeida – Coordenadora  
Setor de Saúde: Rosana Cristina Noveli Ferreira - Coordenadora 
Setor de Educação: Patrícia Regina Miranda Meneguim  - Diretora Escolar 
 

 

 
II – FINALIDADE ESTATUTÁRIA: 
 
 Art. 2º – A Apae de Ourinhos é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de 
assistência social, educação, saúde, prevenção, preparação para o trabalho, colocação no mundo 
do trabalho,  defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem 
fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na Rua 3 de 
maio, nº 528, bairro Vila Margarida, e foro no município de Ourinhos, estado de São Paulo. 
 
Art. 3º – A Apae de Ourinhos tem por MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos e 
prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da 
qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.  
 
Art. 9º – São os seguintes os fins desta Apae, nos limites territoriais do seu município: 
 
I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente 
intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, 
adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; 
 
II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a 
promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando 
atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às 
pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias; 
 
III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente 
intelectual e múltipla; 
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IV – oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor 
qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla. 
 
III – APRESENTAÇÃO: 
 

A APAE de Ourinhos, foi fundada em 19 de junho de 1968, possui 439 pessoas com 
deficiências matriculadas, divididos em 269 usuários do sexo masculino 170 usuárias do sexo 
feminino, sendo beneficiadas em seus diversos serviços, distribuído nas áreas de saúde, educação 
e assistência social. De janeiro a dezembro de 2020, atendeu mais de 500 pessoas com deficiência 
(somando as 439 pessoas matriculadas e outros que passaram por serviços de avaliação e 
diagnóstico, orientações, entre outros). 

Os serviços são distribuídos por áreas e se destinam exclusivamente às pessoas com 
deficiência intelectual, múltipla deficiência e autismo desde bebês até a idade adulta e fase de 
envelhecimento. Além das pessoas com deficiência, presta ainda serviços de orientação e 
atendimentos às famílias e à sociedade. 

Possui duas unidades, sendo a sede e uma unidade rural. O atendimento se dá de segunda 
a sexta-feira em ambos os turnos, sendo no período da manhã das 08h00min às 12h00min e a 
tarde das 13h30min às 18h00min.  

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: 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 ainda 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”. 

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 demonstraremos os serviços executados no ano de 2019 e seus resultados, 
divididos por área: assistência social, saúde e educação.  
 

IV – ORIGEM DOS RECURSOS  
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a) Projetos Conveniados: 

Projeto 

Esfera Executado 

Segmento 
Atendido 

M E F 
Média/Mê
s 

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 + 
autismo 

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 

 

b) Fontes de recursos: 

 

Proveniência 
Valor anual 
(*) 

Produtos/equipamentos/serviços 

Telemarketing 491.215,72 

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

Promoções e Festas 66.412.52 
Despesas gerais de manutenção, encargos 
trabalhistas, reforma, construção e 
pagamento de recursos humanos; 
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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) 
64.302,60 

Educação Especial (recurso 
estadual) 

1.072.229,68 

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 

 

25.264,80 

Combustível 

Recursos Humanos da área, encargos 
trabalhistas, e material de consumo. 

Subvenção Estadual 
Assistência Social 
(Reprogramação) 

38.498,76 
Recursos Humanos da área, combustível, 
encargos trabalhistas, e material de consumo. 

Secretaria de Assistência 
Social Municipal 

152.419,05  
Recursos Humanos da área, combustível, 
encargos trabalhistas. 

SEAS – Secretaria Federal de 
Assistência Social 

81.000,00 
Recursos Humanos da área, combustível, 
encargos trabalhistas. 

Prefeitura Municipal de 
Canitar – SP 

74.468,64  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 
91.984,80 
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FMDCA / CMDCA 158.420,80 

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

Doações  170.169,01 

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

Nota Fiscal Paulista 54.555,18 

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

Projeto Empresa Parceira 111.200,00 

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. 

V – INFRAESTRUTURA 

a) Quadro 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 
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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 

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 A 

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 
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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 elas a 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. 

  Os espaços físicos são divididos de acordo com a área de atuação sendo eles: 
 

• 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 
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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 , 1 sala para projeto auto estima, 1 sala 
para projeto de artesanato e 1 sala para projeto de DVD e Jogos 

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 (   ) 

Localização da Entidade é de fácil acesso ao 
usuário?  SIM ( x  ) 

NÃO (     )  

 
 
SETOR ASSISTENCIA SOCIAL 
 
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.  
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PERFIL DOS ATENDIDOS: 
 

Em dezembro de 2019, a APAE contava com 459 usuários ativos, sendo estes 284 do sexo 
masculino e 174 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. 
 

• 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%). 
 

41%

59%

Usuário por Sexo

feminino masculino

 

Religião qtdd 

católica 150 

espírita 06 

não declarou 09 

budista 01 

evangélicos 100 

TOTAL 261 
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• 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. 
 
 

 
 

 

• 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. 

 
 

56%

2%1%

1%

40%

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

Quantidade de pessoas por 
família 

01 a 02 29 

3 a 4 174 

5 a 6 60 

acima de 6 16 

TOTAL 279 
 



 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 / Fax:  (014)  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br 

 

 

11 

 

APAE 

 

 
 

• 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. 
 
 
 

 
 

• 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%).  
 

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

renda familiar total 

Menor que um SM 05 

De 1 a 3 SM 220 

Maior que 3 SM 54 

TOTAL 261 

Tipo de Família 

Monoparental 29 

Reconstituída 67 

Nuclear 150 

Arranjos 37 

TOTAL 279 
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• Posse de Veículo 
 

 
 
 Grande parte das famílias possuem veículo próprio, entretanto existe ainda a possibilidade 
como direito ao transporte gratuito à pessoa com deficiência, o acesso ao passe livre; nesse caso 
podemos ver abaixo o acesso ao mesmo:  
 

• Acesso a transporte gratuito 

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  140 

alugada 56 

financiada 34 

cedida 49 
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 Dos casos que não possuem o passe livre, são no geral, famílias que não fazem uso do 
mesmo, portanto não buscam o mesmo. 
 

• Usuário do Benefício de Prestação Continuada 
 
  Em relação ao acesso ao Benefício de Prestação Continuada – BPC, podemos verificar 
abaixo que pouco mais da metade dos atendidos, o que demonstra que 60% possuem benefício.  
 

 
 

PARTE 1: 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 

Passe Municipal
Passe

Interestadual
Inter Municipal

Series1 202 19 6

0
50

100
150
200
250

A
xi

s 
Ti

tl
e

Acesso a Gratuidade no 
Transporte

60%

40%

Benefício de Prestação 
Continuada (BPC)

sim

não possui
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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 implementação 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 
 

b) Escola de Pais e Educadores:  
 

Publico alvo: pais e familiares 
Recursos Humanos Envolvidos: assistente social, psicólogo 
Grupos realizados: 02 grupos sendo 03 encontros sobre os temas Autonomia e independência; 
 

A Escola de Pais é um projeto onde são realizados grupos sócio educativos com pais dos 
usuários da APAE com temas específicos direcionados à sua necessidade ou a 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 2 reuniões que são realizadas quinzenalmente. 
As reuniões são ministradas pela assistente social e pela psicóloga e tem seus dias e horários 
marcados antecipadamente. 

Nesse ano houve decréscimo na quantidade de reuniões devido a troca de profissionais e 
licença de profissionais responsáveis  pelo serviço, entretanto houve um remodelamento do  
projeto, atendendo especificamente pais dos incluídos no Mercado de trabalho, promovemos  2 
grupos, 4 encontros sobre a temática específica de Autonomia e Independência e 1 reunião de 
confraternização entre os pais, filhos e profissionais. 

Foi possível estabelecer uma reflexão sobre a importância dos filhos estarem no mercado 
de trabalho, para adquirirem autonomia e independência, valorizando as habilidades adaptativas 
de cada usuário, o que sugere sucesso no projeto que deverá permanecer no ano de 2020. 
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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 prontamente às demandas da pessoa com deficiência bem como de 
sua família.  
 São realizados atendimentos individuais ou em grupo. Como instrumentais do 
trabalho são utilizados a visita domiciliar, orientações, reuniões, encaminhamentos, 
atendimentos. 
 

• Quadro de procedimentos realizados em 2019: 
 

Procedimento Quantidade Descrição do procedimento 

Atendimento Social  1670 Atendimentos sociais prestados a famílias, 
usuários e comunidade, através de demanda 
espontânea, contatos telefônicos, 
encaminhamentos, entre outros.  

Visita Domiciliar 176 Orientações e acompanhamento social a 
família “in loco”. 

Reavaliação Social 260 Reavaliação do Perfil Social da família para 
fundamentar perfil dos atendidos. 

Atendimento em 
Grupo 

42 Atendimentos em grupos, sendo escola de 
pais e clube de mães e autodefensoria 

Reunião de equipe  32 Reunião de Equipe Técnica e Mercado de 
Trabalho  

Prestação de Serviços 

Comunidade (PSC) 

 

8 Atendimentos de acolhimento e escuta e 
acompanhamento de frequência 

Voluntários 6 Atendimentos ficha preenchida e 
encaminhamento para o setor. 

Encaminhamentos: 185 • Saúde – 134 

• Serviços Socioassistenciais – 13 

• Previdência Social – 13  

• Transporte - 25 
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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 2019 o serviço atendeu 60 pessoas com deficiência acima de 30 anos; 
desses 05 foi desligados e houveram 09 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 2019 

30 a 35 13 09 11 11 19 

36 a 40  6 09 09 10 10 

41 a 45 6 06 06 7 08 

46 a 50 10 11 09 7 07 

51 a 55 4 03 04 4 6 

56 a 60 2 07 04 4 4 

De 60 a 69  2 02 03 4 4 

Acima de 70 - - 02 2 2 

TOTAL 43 47 48 49 60 

 

Gráfico: Idade dos Atendidos: 
 

 
 
 
 

23%

21%

14%

14%

8%

8%

8%

4%

Idade dos Atendidos 2019

30 a 35

36 a 40

41 a 45

46 a 50

51 a 55

56 a 60

De 60 a 69
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Atividades Realizadas durante o ano: 
 

• Comemoração aos aniversariantes do mês 

 Foi realizada a comemoração dos aniversariantes do mês de janeiro, fevereiro e março. 
Tivemos como parceiros a Estação Baguete que nos proporcionou os salgados, refrigerante e o 
bolo. 
   
 

 
 

• Comemoração ao dia do Autismo 

 Foi feito uma roda de conversa sobre o tema Autismo e em comemoração a este dia foi 
solto balões brancos e azuis. 
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• Passeio APAE Rural 

 Foi realizado um passeio na APAE Rural com as mães do Projeto Clube de Mães, onde foi 
proporcionado um delicioso café da amanhã. 
 
 

        

 

 

• Comemoração da Páscoa 

Foi realizada no setor convivência a comemoração ao dia da páscoa, onde os usuários 
enfeitaram o setor e ganharam chocolates. 
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• Dia Da Síndrome de Dow  

Realizado atendimento em grupo para abordar esse tema, após isso realizado uma 
apresentação para os pais ou responsáveis. 

     

 

• Visita da Cultura 
 
Tivemos o prazer de receber a Secretaria Municipal de Cultura, proporcionando um momento 
agradável de muita musica e descontração. 
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• Programa de Autodefensoria 

Autodefensora Dayane representando nossa Organização Social no Evento de Santa Cruz e 

Campinas (Reunião de Coordenadores Regionais)  

        
 

• Passeio do setor Convivência no SESI  
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• Passeio FAPI 

 
 

• Festa Junina realizada na APAE Rural 
 

 
 
 

• Festa Junina Clube de Mães 
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• Vista Biblioteca Municipal  

 
 

• Visita na Escola de Aeronáutica do Municipio de Ourinhos 

 
 

• Visita no Museu 
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• Setembro Verde 

 
 

• Preparação para Troca de Faixa de Capoeira 
 

 
 

• Visita do Monitoramento da Assistência Social e Organizações Sociais do Minicipio  
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• Evento realizado junto a Secretaria de Esportes para realização da troca de faixa dos alunos 
de Capoeira. 

 
 

• Cantada de Natal Realizada na APAE SEDE 
 

 
     
 
 

1. RELATÓRIO QUANTITATIVO 

Procedimento Quantidade Observações 

Grupos com Terapeuta 
Ocupacional 

120 Centro de Convivência:  
Realizado semanalmente no período da manhã e da 
tarde (média de 60 usuários). Foram estimulados 
ao autocuidado e qualidade de vida, sendo 
orientados e vivenciando a prática de 
respiração correta, massagens, atividades manuais 
e expressivas. Os integrantes, através do 
grupo, vivenciaram de forma lúdica os papeis 
ocupacionais, resgataram memórias, tendo melhor 
percepção de si e do outro, se expressando e 
trabalhando com temas como deficiências, 
diferenças, família, etc. Foram estimulados à 
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responsabilidade, organização e trabalho em equipe 
através do projeto de parceria entre capoterapia e 
terapia ocupacional, em que confeccionaram 
brinquedos antigos e ensaiaram apresentações 
artísticas para demonstrarem às escolas 
visitantes. Além dos grupos, foi realizado 
acompanhamento e orientações para maior 
independência na alimentação e higiene bucal. 

Foram realizadas setenta atividades grupais 
com os usuários. Trabalhos com atividades 
construtivas e expressivas.  
 
Preparação e Recolocação no Mercado de 
Trabalho: 
Realizado semanalmente, sob coordenação da 
psicóloga e da terapeuta ocupacional (grupo 
rotativo, média de 20 usuários). Busca favorecer a 
vivência e reflexão sobre questões importantes para 
o mercado de trabalho e estimular habilidades 
(comportamento assertivo, autocuidado, 
capacitação, currículo, entrevista, regras, trabalho 
em equipe, entre outros) 

 

Grupo com Fisioterapeuta 0 Não foram realizados no ano de 2019  
atendimentos em grupo, apenas atendimentos 
individuais. 

Atendimentos individuais-
Fisioterapia 

268 Foram realizados ano de 2019 atendimentos 
individuais de fisioterapia. 

Grupos com Fonoaudiólogo 0 Foram realizados no ano de 2019 atendimentos 
com fonoaudiólogo.  

Atendimentos individuais – 
Fono 

4 Foram realizados no ano de 2019 atendimentos 
com fonoaudiólogo 

Atendimentos Individuais - 
Psicologia 

540 Foram realizados no ano de 2019 atendimentos 
individuais de psicologia.  

Atendimentos em Grupo - 
Psicologia 

300 Foram realizados no ano de 2019 em grupo de 
psicologia. 

Projeto Quisque 139 Realizado este projeto para limpeza do quisque 

Atividade de Jogos  37 Realizado diversos jogos lúdicos no setor 

Atividade de DVD 153 Atividade realizada com músicas e filmes 

Projeto de escovação 173 Realizado após a refeição para higiene bucal 

Roda de Conversa 153 Realizada roda de conversa para os temas 
abordados no mês conforme cronograma 

Projeto auto estima 298 Realizado este projeto para beleza estética 

Atividade de Vida Diária  443 Realizado para estimular o currículo funcional 
natural 



 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 / Fax:  (014)  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br 

 

 

26 

 

APAE 

 

Atividade Funcional 251 Realizado para organização do setor 

Projeto Artesanato 101 Projeto para confecção de artesanatos feitos 
pelos usuários do setor 

Projeto Horta 77 Os usuários realizam esta atividade na horta 
desta Unidade Rural 

Evento Interno 50 Evento realizado para comemoração do setor 
convivência como aniversariante do mês  etc 

Evento Externo 15 Realizado Passeios com o setor 

Ginástica Laboral 37 Exercícios para relaxamento e fortalecimento 
muscular 

Atividade de Caminhada 51 Realizado caminhada para exercícios fisicos 

Atividade de Cozinha 
Pedagógica 

57 Realizado este projeto a fim de praticar o 
currículo funcional natural 

Projeto teatro 11 Ensaio de apresentação 

Projeto de corte de cabelo 03 Realizado pelo voluntário 

Capoeira 160 Esta atividade é realizada ao ar livre e que 

tem por objetivo geral favorecer a 

interação, socialização e motivação dos 

atendido 
Desligamentos 06  

Inclusão de novos usuários 07 Sete novos casos foram incluídos no ano de 
2019, vindos do setor educacional devido a 
idade (maior de 30 anos) ou por avaliação 
multiciplinar.  

 
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; 
✓ Boa comunicação entre os técnicos que realizam atendimento no setor; 
✓  Acompanhamento social sistemático; 
✓ Serviço voluntariado de estagiários de fisioterapia e enfermagem; 

 
Pontos Dificultadores: 

✓ Transporte para passeios externos (recurso reduzido); 
✓ Equipe reduzida 
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Estratégias de Ação para o ano de 2020: 
✓ Contratação de mais um monitor 
✓ Compra de jogos Lúdicos 
✓ Articulação para passeios externos 
✓ Adequação para caminhada 
✓ Aquisição de equipamentos para ginástica ao ar livre 
✓ Melhoras no quiosque 
✓ Troca de portas e janelas enferrujadas  

 
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. 

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 desde o ano de 2014: 
 

TABELA 1: QUANTITATIVO GERAL 
 

Procedimento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inclusões realizadas 19 10 04 15 16 15 

Encaminhamentos para empresa 21 10 04 16 22 18 

Inclusão em Estágio sem remuneração 01 0 0 01 0 0 

Contratações formais 16 14 04 14 14 15 

Recolocação  02 04 03 05 10 3 

Inclusão de novos usuários no mundo do 
trabalho 

     15 

Inclusão em Estágios formais (com 
remuneração) 

03 0 0 01 2 0 



 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 / Fax:  (014)  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br 

 

 

28 

 

APAE 

 

Casos em processo de estágio (com 
remuneração) 

04 04 04 03 05 5 

Demissões por iniciativa da empresa 03 11 05 11 03 8 

Pedidos de Demissão 0 0 03 06 02 1 

Reuniões de equipe 34 54 31 30 40 40 

Reuniões com empresa 12 07 06 12 06 6 

Reunião com Pais 23 13 10 30 30 16 

Total de empresas Parceiras 07 09 10 10 111 13 

Inclusões permanentes desde o início do 
serviço 

62 56 51 51 60  

Empresas que fizeram contato e não 
contrataram  

03 03  01 02 012 0 

Estágio não Remunerado - - - 01 - - 

Intervenção Domiciliar - - - 15 35 28 

Sondagem - - - 07 01 6 

Processo de Seleção (entrevista de 
recrutamento) 

- - - 05 06 - 

Palestras Informativas - - - 02 0 2 

Grupo de Recolocação    23  3 

Capacitação  - - - - 01 1 

 
 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.  
 Essa inversão se deu devido ao aumento dos processos seletivos que, há alguns anos, as 
empresas delegavam à APAE, sendo o usuário encaminhado a empresa aquele que a equipe da 
APAE escolhia. Nos últimos anos empresas como Supermercado São Judas, Mc Donald’s, 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 

 
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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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. 
 Tivemos em 2019 novas parcerias como o supermercado Amigão, UNIMED e Cinépolis.   
 A queda no número de pedidos de demissão, acreditamos que 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: 
 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. 
 
TABELA 2: QUANTIDADE DE USUÁRIOS  
 INCLUÍDOS POR EMPRESA  

Empresa Parceira Nº de 
Incluídos  

2016 

Nº de 
Incluídos 

2017  

Nº de 
Incluídos 

2018 

Nº de 
Incluídos 

2019 

Indústria de Colchões Castor 22 15 21 15 

Rede de Supermercados São Judas Tadeu  10 15 16 20 

Rede de Supermercados Maitan 07 08 08 07 

Rede Supermercados Avenida 03 05 06 05 

APAE de Ourinhos  - - 01 1 

Mc Donalds 02 02 03 2 

JB Embalagens 01 01 01 1 

Prefeitura Municipal de Ourinhos (Gabinete 
Prefeito) 

01 01 01 1 

Prefeitura Municipal de Ourinhos (Secretaria de 01 01 01 1 
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educação) 

Câmara dos Vereadores de Ourinhos  01 0 01 1 

Prefeitura Municipal de Ourinhos (Secretaria de 
Saúde) 

0 01 01 1 

Viveiro de Mudas - - - 1 

Supermercado Amigão - - - 5 

Cinépolis - - - 1 

Drogasil - - - 2 

UNIMEDD - - - 1 

TOTAL: 51 50 60 65 

  
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.  
 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. 

  
Pontos Facilitadores: 

• Intervenção e reuniões de equipe com famílias e usuários 

• Reuniões semanais 

• Inclusão de Novas Empresas; 

• Grupos semanais de Recolocação, 

• Assinatura das visitas nas empresas. 
 
Pontos Dificultadores; 

•  Parceria com as famílias; 

• Administração correta do valor do salário por parte das famílias; 

• Falta de motivação do incluído em permanecer no emprego devido à administração 
incorreta do salário; 

• Práticas corretas de ADV´s principalmente em relação à higiene pessoal; 

• Alimentação incorreta (marmita); 

• Mudança Da orientadora social 
 
Estratégias para o ano de 2020 

• Busca de novas parcerias; 

• Continuação de atendimento sistemático e elaboração de responsabilidade por parte das 
famílias; 

• Continuação dos grupos de recolocação; 

• Atendimento das técnicas de serviço social e psicologia; 

• Grupos para os inseridos no Mercado de Trabalho 
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f) FAMÍLIA AMPLIADA:  
Publico alvo: famílias de usuários matriculadas na instituição  
Recursos Humanos Envolvidos: assistente social, psicólogo 
Reuniões realizadas: 04 

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: 08 usuários – sendo 25 encontros 
 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. 
 
AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2019 ELEIÇÃO PARA AUTODEFENSOR 
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SETOR DE SAÚDE 
 
Os serviços de saúde são prestados a toda clientela que dele precisa, 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, o que 
proporciona resultados qualitativos relevantes ao paciente. Esses pacientes são acompanhados 
em serviços e programas específicos (equoterapia, hidroterapia, serviço de estimulação precoce, 
UCD (Unidade de Cuidados Diários), serviço de estimulação neurosensorial, 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. 
  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 5.000 (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. Nos projetos específicos, o atendimento é durante o 
período de atendimento do projeto. 
 Além dos atendimentos diretos prestados, são também realizados outros procedimentos 
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 17:30; 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: 
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• Síndrome de Down 
• Encefalopatia Crônica Infantil não progressiva 
• Deficiência Mental 
• Deficiência Múltipla 
• Síndrome de Patau 
• Síndrome de Prader Willi 
• T.E.A. Transtorno do Espectro Autista; 
• Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor 
• Síndrome Cri-du-cha 
• Síndrome de West 
• Síndrome de Angelman 
• Microcefalia 
• Síndrome de Rett 
• Hidrocefalia e demais transtornos não diagnosticados 
• Síndrome Alcoólica Fetal 
• Síndrome de Doose; 
• Síndrome de Cornélio de Lange; 
• Outras deficiências. 
 
III – Objetivos: 
 
 É considerado objetivo principal da área da saúde a prestação de atendimento de 
estimulação neurossensorial 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. 
 
IV - Recursos Humanos Envolvidos; 
 

Profissional Quantidade Atuação3 

Assistente Social 01 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 aos serviços médicos, trabalhos 
preventivos, administração de medicação, 
atendimentos gerais e orientações à família;  

Fisioterapeuta 06 Reabilitação através de técnicas específicas e 

 
3 Ver ítem V – Serviços Oferecidos; 
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atendimento individual ou em grupo 

Fonoaudiólogo  03 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 02 Promover a qualidade de vida dos pacientes, 
priorizando áreas, componentes e contextos de 
desempenho ocupacional. 

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

Psicólogo 03 Realiza atendimentos individuais e em grupo, 
realiza anamnese, orientações e reuniões com 
família.  

TOTAL 23  

 
 
V – Recursos Financeiros utilizados 
 

R$ 950.133,18 (Novecentos e cinquenta mil, cento e trinta e três reais e dezoito centavos); 

  VI – Análise Qualitativa e quantitativa dos serviços oferecidos:  
 

a) Serviço de Triagem e Diagnóstico (Serviço de Avaliação) 
   O serviço de triagem e diagnóstico 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 2019 foram realizadas 87 avaliações: 
 Dos 87 casos avaliados, foram verificados que a maioria prevalece do sexo masculino –  e 
feminino , como no ano anterior, conforme demonstrado no gráfico abaixo; Interessante pontuar 
que, embora a quantidade de casos avaliados seja diferente, o percentual relativo à sexo ficou 
igual ao do ano anterior – 61% dos casos são do sexo masculino e 39% feminino. 
 



 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 / Fax:  (014)  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br 

 

 

35 

 

APAE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A idade dos pacientes encaminhados para a avaliação varia desde os recém-nascidos até a 

idade adulta, porém constatamos que dos casos avaliados a faixa etária que se destacou foi a de 7 
a 14 anos, idade em que os casos estão na escola, ou seja 43% dos casos avaliados tem sido 
encaminhados pela secretaria municipal de educação e devemos destacar também os 30% 
encaminhados na faixa de 0 a 3 anos para intervenção precoce, que nos indica maior habilidade da 
rede de serviços em identificar possíveis razões para o encaminhamento;  

 
  

Vale ressaltar que conforme vimos no gráfico anterior as faixas etárias que mais se 
destacam são as dos primeiros anos de vida até o início da adolescência, época que as 
características da deficiência intelectual são mais acentuadas por questões do desenvolvimento ou 

61%

39%

MASCULINO FEMININO

30%

43%

0 à 3 Anos 7 à 14 Anos
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da aprendizagem escolar sendo assim, justifica-se a maioria dos encaminhamentos serem 
realizados pela área da educação.  
  Dentre as hipóteses diagnósticas encontradas nos casos avaliados, observamos que os 
elegíveis aos serviços de atendimento da APAE foram somente 40 ( SEXO F- 14) (SEXO M- 26) 
casos, pois os demais 47 não se enquadravam nos serviços oferecidos ou não apresentavam 
deficiência que justificasse o ingresso na instituição.  
 

 
 
Os demais, cuja hipótese diagnóstica sugeriu o atendimento na APAE (40) foram divididos 

abaixo de acordo com as necessidades adequadas aos mesmos como se segue; 
 

Área Serviço 2019 

Saúde Estimulação Precoce (SEP e atendimento 12 

Ambulatório de Reabilitação -  Estimulação Sensorial 4 

Educação Educação Especial para o Trabalho 7 

Educação Especial – DI 5 

Educação Especial – Autista 5 

Assistência Social Serviço de Convivência 2 

Serviço de Inclusão no Trabalho 5 

  
Diante do exposto concluímos que a maior demanda no ano de 2019 embora tenha sido da 

área da Educação, os serviços mais usados foram da saúde na sua maioria, pois até mesmo 
aqueles que são matriculados na escola recebem apoio dos serviços de saúde e assistência social 
da APAE. 
 

14

26

FEMININO MASCULINO
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                  SAÚDE                                         EDUCAÇÃO                                 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 
 
 

Pontos facilitadores do serviço: 
 

• Devolutiva de forma diferenciada; 

• Organização do parecer da avaliação por escrito e entregue para a família após devolutiva; 

• Discussão dos casos em equipe; 

• Estrutura da equipe; 

• Responsabilidade da equipe com o serviço; 

• Trocas de conhecimentos pela equipe multidisciplinar; 

• Compromisso com capacitação permanente; 

• Contribuição do parecer para posterior avaliação médica; 

• Organização e sistematização do serviço; 
 
 
 
Pontos Dificultadores: 

12

4

7

5 5

2

5

Estimulação
Precoce (SEP e
atendimento)

Ambulatório de
Reabilitação -
Estimulação

Sensorial

Educação
Especial para o

Trabalho

Educação 
Especial – DI

Educação 
Especial – Autista

Serviço de
Convivência

Serviço de
Inclusão no

Trabalho
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• Pouco tempo para discussão dos casos; 

• Local inadequado para a realização das avaliações; 

• Falta de material adequado para as avaliações; 

• Falta de proximidade da equipe médica; 

• Necessidade de participação da equipe completa para a devolutiva dos casos para a 
família; 

• Falta de sistematização das devolutivas; 
 
Sugestões para o ano de 2020: 
 

• Melhorar o processo de avaliação enfatizando momentos família, pacientes e profissionais; 

• Realizar aproximação com equipe médica para conscientizar a respeito da logística do 
serviço; 

• Os profissionais da equipe deverão sinalizar os casos que haja necessidade da sua presença 
na devolutiva para a família. 

 
Conclusão 
 
  Diante do exposto concluímos que o serviço no ano de 2019; apresentou-se de forma 
sistematizada onde os procedimentos e a logística das devolutivas para a família, possibilitou um 
processo mais humanizado e concreto. 
  Importante ainda é ressaltar que as devolutivas dadas à família formalizam a 
responsabilidade em se informar aos responsáveis as hipóteses levantadas pela equipe e ajudar a 
família na melhor forma de enfrentamento dessa situação. 
 

b) Equoterapia 
 
II- Apresentação do trabalho realizado:   
  O setor de Equoterapia busca em parceria com os demais setores e em consonância com a 
missão da APAE o desenvolvimento das potencialidades e habilidades da pessoa com Deficiência 
Intelectual, Deficiência Múltipla e/ou Autismo.  
  A Equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo como agente 
facilitador nas áreas da saúde, educação e social, sempre interpretando criteriosamente o 
diagnóstico de cada praticante individualmente, compreendendo seus limites e dando-lhes 
condições para superá-los a partir do seu potencial, a fim de proporcionar maiores condições ao 
seu desenvolvimento global.  
  O cavalo é o estimulador sensorial e motor do praticante, deve-se assim conduzir as 
sessões de modo a favorecer um ambiente seguro para o desenvolvimento de comportamentos 
adequados; estimular a integração sensorial e a organização/ consciência corporal; estimular a 
interação, a comunicação, a expressão, a promoção de vínculo e de bem-estar, por meio da 
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montaria e atividades desenvolvidas com o cavalo, como cuidados de higienização, contato por 
meio de exercícios ou brincadeiras; utilizando os mesmos dispositivos, estimular a atenção e 
concentração e o desenvolvimento autônomo de tarefas funcionais; promovendo também a 
socialização, a ludicidade e a capacidade de brincar, esta última quando no trabalho com crianças; 
assim como facilitar a realização dos movimentos normais e inibir a realização de anormais; 
promover o alinhamento postural e posicionamento; estimular do equilíbrio, a modulação do 
tônus muscular e ganhos motores; promover maior independência ao praticante, estimulando-o 
como participador ativo em seu processo de reabilitação.   
  Para alcance dos objetivos traçados para cada praticante por meio de um plano 
terapêutico individual, o serviço dispõe de um espaço físico para a prática de equoterapia, 04 
(quatro) cavalos e equipe multidisciplinar, 02 (dois) fisioterapeuta sendo um deles instrutor de 
equitação para equoterapia, 01 (um) psicólogo e 1 (um) auxiliar de equitação, prestando 
atendimento 05 (cinco) dias por semana, durante 06 horas diárias, buscando o trabalho em equipe 
por meio de atendimentos de maneira interdisciplinar (individual ou em grupo) e discussões de 
caso em reuniões de equipe. Com as famílias, quando necessário, realiza-se acolhimento e 
orientações, além da Gincana de Confraternização que comumente acontece aos finais de ano.   
 

I - PONTOS FACILITADORES para execução do trabalho no ano de 2019: 
 

• Parceria com o Hospital Veterinário das FIO (Faculdades Integradas de Ourinhos), que 
prestou assistência médica veterinária aos nossos cavalos, bem como orientações aos 
membros da equipe;  

• Parceria com o supervisor da saúde;  

• Boa interação da Equipe da Equoterapia, trabalhando de maneira interdisciplinar, por meio 
de discussões, trocas e respeito entre os membros da equipe; contribuindo para um 
trabalho bem realizado;  

• Facilidade para a aquisição e reforma de materiais utilizados nas sessões equoterápicas;  

• O vínculo da equipe com os familiares dos praticantes foi muito bom, demonstrando 
confiança em nossos atendimentos prestados, e no ano de 2019 foi possível notar um 
estreitamento desses laços, provavelmente devido às reuniões individuais com os 
familiares, onde a pauta era o planejamento individual de cada praticante;  

 
II - PONTOS DIFICULTADORES: 
 

• Muitas faltas dos praticantes nos atendimentos de saúde que ainda acontecem no mesmo 
turno da Educação na época de férias escolares;  

• Apesar da disponibilização de um espaço coberto para realização das sessões 
equoterápicas, no ano de 2019 os atendimentos foram bastante prejudicados devido a 
incidência de altas temperaturas, ocasionando irritabilidade em alguns praticantes durante 
as sessões, assim como as fortes chuvas que ocorreram na cidade de Ourinhos, 
prejudicando também os atendimentos e consequentemente as evoluções dos praticantes;  
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• Dificuldades de horário no cumprimento das reuniões do Serviço de Equoterapia, 
prejudicando as discussões de caso e de setor necessárias;  

• O desenvolvimento do praticante na Equoterapia está intimamente ligado à participação 
familiar, no entanto alguns pais e/ou responsáveis ainda são muito ausentes, o que 
dificulta a identificação de algumas características e necessidades reais dos praticantes, 
assim como o processo de reabilitação dos filhos;  

• O casqueamento e ferrageamento dos cavalos devem ser realizados periodicamente, de 45 
em 45 dias. Porém, este procedimento tem sido realizado em média de 60 em 60 dias, o 
que pode fragilizar os animais, impedindo as terapias em ambiente externo, quando os 
cavalos estão sem ferradura, o que pode prejudicar o alcance dos objetivos nas sessões;  

• Neste ano foram recebidos poucos voluntários/ estagiários e os que foram recebidos não 
apresentaram boa adaptação, frequência e compromisso. Geralmente voluntários e 
estagiários auxiliam na guia e apoio lateral das terapias, contribuindo bastante com o 
melhor funcionamento do serviço;  

• A ausência de um sistema hidráulico para realização dos banhos nos animais prejudica a 
viabilização de tempo do trabalho dos auxiliares, assim como o cuidado com os animais, 
pois a dificuldade de higienização dos cavalos promove estresse destes e dificuldade de 
contato dos praticantes com estes, que é de extrema importância para os objetivos do 
trabalho a ser realizado.  

 
III - Propostas para enfrentamento dos pontos dificultadores: 
 

• Organizar espaços internamente construídos para o desenvolvimento de discussões de 
casos, com a abertura para o franco debate e troca de experiências entre os profissionais 
dentro de uma abordagem transdisciplinar.  

• Conseguir parcerias para auxiliar-nos a formar um pasto adequado para os cavalos;  

• Implantar uma caixa d’água com uma bomba d’agua próximas às baias solucionaria a 
questão do banho dos animais;  

• Aumentar o espaço do picadeiro coberto. De acordo com análise do espaço físico 
disponível, realizado pelos profissionais, existe esta possibilidade;  

 
IV - Dados Quantitativos: 
 

Procedimento  
 

2019 

Avaliações de casos novos no serviço de Equoterapia 13 

Reavaliações 3 

Inclusão de Casos Novos 16 

Altas 13 

Atendimentos Individuais 1955 
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Atendimento em Grupo                               - 

SUBTOTAL                           2000 

Família  

Atendimentos Individuais                              22 

Atendimentos em Grupo                              13 

Reunião Geral com famílias - 

Gincana Praticantes e Família                                1 

Reuniões de alta - 

SUBTOTAL 36 

Equipe 

Orientações e Discussão de Casos 60 

Participação em Reuniões 27 

SUBTOTAL 87 

TOTAL GERAL 2123 

 
V – Conclusão: 
 
  Foi possível observar um aumento no número de atendimentos de 1703 para 1955. Porém 
o número de faltas neste ano, apesar da problemática das chuvas, diminuiu significativamente 
mesmo comparando com a baixa de praticantes. Este resultado é bastante positivo, pois mesmo 
trabalhando com a equipe reduzida e outros problemas na manutenção do serviço já relatados, 
houve bom número de atendimentos e ótima assiduidade dos praticantes. Percebe-se também 
que estes atendimentos foram realizados de maneira ética, respeitosa e responsável para com os 
praticantes e suas famílias.  
  Os casos atendidos individualmente demonstraram evolução quanto aos objetivos 
traçados, referentes a questões comportamentais, sensoriais, de interação, de comunicação, de 
expressão, de ludicidade, de promoção de vínculo e de bem-estar, não só nas atividades realizadas 
no centro, mas também em sua vida cotidiana – segundo relato dos pais; nos casos com enfoque 
emocional. Foi possível observar evolução também referentes a maior adequação tônica 
favorecendo aumento nas amplitudes de movimento, melhora na marcha e equilíbrio e melhor 
controle de cabeça e de tronco, por meio das atividades em montaria que proporcionam 
fortalecimento, ajustes tônicos e também grande excitação das áreas cerebelares; evoluções estas 
em casos com enfoque físico, respeitando as limitações e o desenvolvimento de cada praticante. 
Evoluções também foram observadas referentes à melhora de comportamento, atenção e 
concentração, expressão, socialização, autoestima, bem-estar e cumprimento de regras e de 
tarefas funcionais, nos casos com enfoque educacional.   
  Evoluções significativas só não foram possíveis de serem observadas em casos com o 
número de faltas exacerbadas e em alguns casos que ainda é necessária maior investigação para 
adequação de melhor estratégia de atendimento.   
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  No ano de 2019 demos sequência à estratégia que tivemos em 2018, que consiste no 
atendimento em grupo, visando o desenvolvimento de praticantes que já interagem com o animal 
e realizam pequenos exercícios de equitação e trabalho com rédeas. Foram avaliados novos casos 
que poderiam se beneficiar com a prática, objetivando a área social, que consiste na promoção de 
autoestima e bem-estar, desenvolvimento de autonomia e independência, comportamentos 
adequados, interatividade com os pares e inclusão social. Não se esquecendo dos benefícios 
físicos que a prática oferece.   
  Houve aumento da quantidade de procedimentos em relação ao ano anterior que passou 
de 2046 para 2123. 

 Por fim, sempre em sintonia com a missão da APAE, espera-se, para o próximo ano 
aprimorar continuamente a qualidade e a efetividade dos atendimentos realizados pela 
Equoterapia. 
 
 

                          
 

c) Hidroterapia 
 

A hidroterapia tem os mesmos objetivos da terapia convencional e ainda alguns benefícios, 
o que a torna ainda mais agradável e eficaz. A hidroterapia permite uma maior liberdade de 
movimento, possibilitando trabalhar grandes grupos musculares em grandes amplitudes e 
diferentes direções ao mesmo tempo de forma segura, o que além de trabalhar o físico, também 
estimula o psicológico do paciente, melhorando a moral e sua autoconfiança; reduz a sensibilidade 
à dor, possibilitando a realização de exercícios que em terra seriam dolorosos; aumenta de 6 a 15 
vezes a resistência ao exercício em relação ao ar; reduz a ação da força gravidade beneficiando o 
início de descarga de peso; auxilia pacientes com peso excessivo e permite as gestantes realizarem 
exercícios aeróbicos com segurança; melhora a musculatura respiratória com a simples imersão; 
melhora a consciência corporal, equilíbrio e a estabilidade proximal do tronco; aumenta a 
circulação periférica: condições de pele pela pressão hidrostática e temperatura da água. Vale 
ressaltar que os pacientes não precisam saber nadar. 

A liberdade e facilitação dos movimentos que a água permite, tornam a hidroterapia rica e 
prazerosa para as pessoas com deficiências. A flutuação na água mantém o corpo suspenso 
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parcialmente, diminuindo a pressão sobre o sistema ósseo, fazendo com que o equilíbrio seja 
mantido e diminuindo o risco de queda. Esta flutuação permite uma sustentação do peso corporal 
na reabilitação e se necessário, mantém o corpo em uma posição alongada com o uso de 
equipamentos flutuantes para cabeça, tronco e membro. 
 
I – Pontos facilitadores; 
 

• Participação e compreensão das famílias no processo de atendimento; 

• Espaço Físico adequado; 
 
II – Pontos dificultadores; 
 

• No ano de 2019 a piscina passou por manutenção algumas vezes inviabilizando o seu uso, 
entretanto após, sanado o problema a piscina voltou a receber os pacientes normalmente; 

• Questões de saúde como pacientes que apresentam doenças contagiosas pela água, 
dificultaram o acesso dos mesmos ao serviço, mesmo com orientação da enfermagem e médicos; 
 
III – Proposta para enfrentamento dos pontos dificultadores; 
 

• Fazer manutenção com frequência na piscina evitando que danos possam cancelar o 
atendimento; 

• Realizar junto à enfermagem trabalho permanente de prevenção e tratamento de doenças 
contagiosas pela água, a fim de se possa evitar exclusão ou suspensão do paciente do tratamento 
por causa da mesma; 

 
IV- Dados Quantitativos 
 

Procedimento Quantidade 

Reunião com Famílias 02 

Atendimentos Hidroterapia 1714 

TOTAL 1716 

 
V- Conclusão  
 
 Durante o ano de 2019, o serviço de hidroterapia não atingiu a expectativa de atendimento 
devido aos problemas frequentes apresentados pela piscina. Entretanto nos meses em o serviço 
funcionou normalmente, observamos vários avanços no tratamento dos pacientes, como pode ser 
visto nos relatórios individuais de evolução dos mesmos. 
 Há necessidade de manutenção do serviço com continuidade para que resultados mais 
significativos possam ser apresentados com maior frequência; 
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d) Serviço de Atendimento às Deficiências Graves e Severas – UCD (Unidade de Cuidados 
Diários) 

 
O programa que oferece atendimento diário num período de 4 horas à pessoas com 

multideficiências graves e severas. Os atendimentos realizados são em geral para melhorar as 
condições respiratórias, digestiva, circulatória, sequelas neuro-musculares, além de quadros de 
disfagia severa que muitas vezes causa aspiração laringotraqueal e consequentemente pneumonia 
aspirativa.  

Tendo em vista que estes pacientes possuem diversos problemas associados à sua 
deficiência, requerem atendimentos especializados da equipe médica e de reabilitação, bem como 
cuidados de higiene e alimentação especial.  

Os pacientes atendidos neste programa apresentam quadro de Encefalopatia Crônica 
Infantil Não Progressiva (ENCIP), com severas alterações nos aspectos intelectuais, motores e 
sensitivos, necessitando de apoio pervasivo. A estimulação global se faz necessário, pois pessoas 
com multideficiência severa, em geral dependentes são pouco solicitados, com comunicação 
precária, havendo tendência da família de apenas “cuidar” (alimentação e banho). Levando-as ao 
isolamento no ambiente familiar e na comunidade prejudicando ainda mais seu desenvolvimento. 
 
I – Pontos facilitadores: 
 

• Facilidade de acesso à equipe médica quando necessário; 

• Facilidade em obter materiais específicos de apoio às terapias; 

• Boa relação e proximidade com os familiares dos pacientes; 

• A permanência do paciente no setor por 4 horas favorece atendimento global as 
necessidades de cada paciente, favorecendo a observação do caso e redirecionando seu 
tratamento; 
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• Presença de pedagogas no setor o que proporciona atividades diferenciadas; 
 
 
II – Pontos Dificultadores; 
 

• Falta de recurso para manuseio de pacientes pesados; 

• Banheiros não adaptados às necessidades apresentadas pelo setor; 

• Passagem entre os setores sem cobertura, dificultando o transito nos dias de chuva; 

• Má administração da medicação por parte da família; 

• Higiene Precária dos pacientes; 

• Falta de cadeiras e carrinhos adaptados que favoreçam o posicionamento adequado dos 
pacientes; 

  
lll - Proposta para enfrentamento dos pontos dificultadores; 
 

• Melhorar as condições físicas e ambientais do setor; 

• Realizar atividades que aproximem melhor as famílias e reforcem a necessidade dos 
cuidados gerais com higiene como forma de evitar doenças; 

• Realizar pedidos de cadeiras e carrinhos para DRS com maior frequência a fim de evitar o 
posicionamento inadequado; 

 
lV – Dados Quantitativos; 
 

Indicador Qtd Descrição/observação: 

Pacientes atendidos durante o ano  21  

Desligamentos 04 Motivo: 3 transferência de setor 1 desistência 
da família 

Inclusões casos novos 02  

Atendimentos fisioterapia 
individual 

1897 Atendimentos individuais com duração de 30 
minutos 

Atendimentos fonoaudiologia 
individual 

627 Atendimentos individuais com duração de 30 
minutos 

Atendimentos T. O. Individual 572 Atendimentos individuais com duração de 30 
minutos 

Atendimentos enfermagem 4576 Procedimentos sem duração de tempo 
determinada sendo eles: administração de 
medicamentos, curativos, controle de 
temperatura, etc. 

Reuniões de orientação à família 20  

Reunião geral de pais  03  

Reuniões com equipe 39  
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Visita domiciliar 16 Serviço social e enfermagem 
 

Atendimentos médicos 91 Pediatra:           47 
Neuro:               15 
Psiquiatra:         16 
Ortopedista:      13 

Atendimentos de hidroterapia 65  

TOTAL 7903  

 
b) Principais Diagnósticos: 
 

• ADNPM (atraso no desenvolvimento neuropsicomotor); 

• Encefalopatia Crônica; 

• Encefalopatia epilética; 

• Síndrome Hipóxica Isquêmica; 

• Síndrome Epilética;  

• Microcefalia, 

• Deficiência Intelectual Grave;  

• Encefalopatia Crônica; 

• TCE – Trauma Crânio Encefálico; 

• Sequelas de Meningite associadas a Hidrocefalia; 

• Síndrome de Patau; 

• Má formação no Sistema Nervoso Cental; 

• Microcefalia por fechamento precoce das suturas cranianas;  
 

V- Conclusão: 
 

  Por se tratar de Serviço de atendimento direcionado à pacientes com diagnósticos que 
demandam de atendimentos sistemáticos e permanentes, objetivando reduzir complicações ao 
caso, temos que inferir que no último ano, o serviço atingiu seus objetivos. Os atendimentos 
diários ocorreram de forma continuada, sendo seus pacientes os que menos apresentaram faltas 
nos atendimentos.  

O serviço teve diminuição da demanda reprimida, não precisando os casos que dele 
necessitavam aguardar em fila de espera.  

No geral, os casos que deixaram de frequentar o serviço o fizeram por motivos de mudança 
da família e não por motivo de falecimento, como acontecera em anos anteriores. 

A estrutura física e funcional do serviço propicia um trabalho com abordagem global das 
necessidades que vão desde estimulação sensorial até trabalhos de prevenção de doenças, e 
acompanhamento de tratamentos clínicos. 

 
E)  Serviço de Estimulação Neurossensorial / Ambulatório de Reabilitação 



 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 / Fax:  (014)  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br 

 

 

47 

 

APAE 

 

O serviço de reabilitação se faz através das diversas técnicas de reabilitação por 
profissionais de áreas distintas (Neurologista, Psiquiatra, Pediatra, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, fisioterapia, nutrição, enfermagem, psicologia, nutrição e serviço social) as pessoas 
que frequentam a Escola de Educação Especial, seja ela da Educação profissional (Unidade rural), 
Deficiência Intelectual – DI e Centro de atendimento a Autistas e Patologias Associadas – CAAPA, 
no contra turno do atendimento escolar. 
 
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.  
 

    
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO 
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ATENDIMENTO FISIOTERAPIA 
 

                                    
ATENDIMENTO PSICOLOGIA 

 
 

                 
 

ATENDIMENTO TERAPIA OCUPACIONAL 
 
 

Área  Procedimentos  

Psicologia Procedimentos da área Psicologia 

Avaliação de Casos Novos 87 

Reavaliações 6 

Atendimentos Individuais  
(sessões) 

959 

Atendimentos em grupo – 
  

501 

 Família: Atendimentos 
Individuais – Orientação 

227 
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Família 

Família: Atendimentos em 
Grupos – Reunião com 
família e equipe (ampliada), 
escola de pais  

 
0 

Família: Grupo Terapêutico 
de mães  

124 

Orientações e Discussão de 
Caso com equipe  

195 

Participação de Reuniões de 
equipe 

120 

Participação em Eventos, 
cursos, outras atividades. 

9 

TOTAL Psicologia 2228 

  

Serviço Social Orientações à família 1160 

Acompanhamento 
Sistemático  

5 

Visita Domiciliar 120 

Visita hospitalar 7 

Reavaliação Social 260 

Encaminhamentos 185 

Doações Recebidas 54 

Doações Concedidas 54 

Reuniões de equipe 22 

Reuniões com famílias 0 

Participação em Eventos, 
cursos, outras atividades. 

5 

TOTAL Serviço Social 1872 

Nutrição Elaboração de cardápios 
APAE setor educacional 

24 

Controle e organização de 
estoque 

42 

Avaliação de Casos Novos 20 

Controle de peso 500 

Atendimento Clínico 250 

Elaboração cardápio 
individual/paciente 

30 

Reunião com equipe do 
Setor 

06 

Reunião equipe de eventos 7 
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Reunião com famílias 2 

Reunião com equipe 15 

Participação em palestras e 
cursos 

2 

Participação em eventos 22 

 Acompanhamento de visitas 
da merenda / CAE/ 
representantes empresa 
dieta enteral 

9 

TOTAL Nutrição  929 

  

Fonoaudiologia Avaliação de Casos Novos 87 

Reavaliações 6 

Atendimentos 5448 

Orientações à família 105 

Reunião com equipe 21 

Visitas domiciliares 1 

Participação em Eventos 1 

Reunião Geral  4 

Cursos 8 

TOTAL Fonoaudiologia 5681 

Enfermagem   

Procedimentos ( aspiração; 
curativo; inalação; 
alimentação; etc.) 

2245 

Atendimento Individual 7260 

Acompanhamento Exames e 
Consultas fora da APAE 

84 

Atendimento Domiciliar 16 

Reunião de Equipe 12 

Orientações à família 52 

Participação em Eventos, 
capacitações 

15 

TOTAL Enfermagem 9684 

Terapia 
Ocupacional 

  

Reavaliação  213 

Atendimentos Individuais             3112 

Atendimentos em Grupo 160 

Confecção de adaptações 
e/ou tecnologia assistiva 

31 

Intervenções em cadeiras de 1 
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Dados 

Quantitativos: 
 

Total de atendimentos por área: 
 

Área Total 2019 

Psicologia 2228 

Serviço Social 1872 

Nutrição 929 

Fonoaudiologia 5681 

rodas 

Atendimento in locu 
(externos) - MT 

5 

Reuniões de Equipe 15 

 Reuniões com família  0 

Orientações à Família 148 

Orientações à equipe                 115 

Participação em Seminários, 
capacitações 

 
8 

Outros 9 

Visita Domiciliar                   0 

TOTAL Terapia Ocupacional               3817 

 
 
Fisioterapia 

Procedimento  

Avaliações – Novos casos 57 

Atendimentos Individuais 6950 

Hidroterapia 1714 

Atendimento em Grupo 0 

Visita à escola 2 

Adaptações/posicionamento  
- transporte 

543 

Orientações - Famílias 418 

Adequações posturais e 
orientações no setor de 
educação  

625 

Reunião com Família 4 

Reunião - equipe 15 

Participação em eventos 23 

Atendimento Domiciliar 0 

Visita Domiciliar 0 

 Aspirações vias aéreas  293 

TOTAL Fisioterapia 10644 



 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 / Fax:  (014)  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br 

 

 

52 

 

APAE 

 

Enfermagem 9864 

Terapia Ocupacional 3817 

Fisioterapia 10644 

Atendimento Médico 1096 

TOTAL 36131 

 
 

 
 

 
  Os 36131 procedimentos realizados demonstram que em média foram executados  3.010  
atendimentos por mês. Importante ressaltar que à estes procedimentos, devem ser somados os 
demais realizados pelos serviço antes mencionados, que totalizaram 11830 procedimentos no ano 
como se segue. 
  Com isso concluímos que a meta de aproximadamente 4000 procedimentos/mês foi 
atingida, o que demonstra que o trabalho foi realizado de forma permanente atendendo 
globalmente as necessidades daqueles que demandam dos serviços de saúde.  
 Abaixo segue o resumo dos atendimentos divididos por serviços de saúde prestados: 
 

Serviço Total de Procedimentos Executados 

- Serviço de Estimulação Neuro Sensorial / 
Ambulatório de Reabilitação 

36131 

- Avaliação e Diagnóstico 87 

- Equoterapia 2123 

- Unidade de Cuidados Diários 7903 

- Hidroterapia 1.714 

TOTAL 47958 

2228 1872
929

5681

9864

3817

10644

1096
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- Gráfico: Procedimentos por serviço  
 

 
 
CONCLUSÃO GERAL: 
 
 No ano de 2019, os objetivos na área da saúde da APAE foram alcançados, uma vez que as 
metas de atendimento foram cumpridas e houve uma diminuição de evasão em relação ao ano 
anterior. 
 Existe ainda, a necessidade de se implementar novas técnicas e promover a participação da 
família no atendimento, para que esta possa ser cada vez mais participativa. 
 A estrutura da entidade permite que serviços auxiliares como os de educação e assistência 
social perpassem entre si e promovam demandas específicas que nem sempre podem ser 
resolvidas sem a comunhão entre as áreas. 
 O reconhecimento da qualidade dos serviços prestados pela APAE, tanto pela sociedade, 
família dos atendidos e órgãos públicos, reforça a responsabilidade da equipe em cada vez mais 
manter a qualidade e o padrão de excelência dos mesmos. 
 Os serviços prestados possuem referencias que permitem melhor organização dos 
mesmos, que recebem orientação permanente em relação às suas demandas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36131

87
2123

7903

1,714

- Serviço de
Estimulação Neuro

Sensorial /
Ambulatório de

Reabilitação

- Avaliação e
Diagnóstico

- Equoterapia - Unidade de Cuidados
Diários

- Hidroterapia

Procedimentos por serviço 
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SETOR DE EDUCAÇÃO 
 

 
Apresentação 

A Escola de Educação Especial Dr. Eduardo 

Fabio Lotufo Rodrigues Alves da APAE de Ourinhos 

trabalha de acordo com Secretaria de Estado de 

Educação, seguindo as normas da Legislação.  

Autorizada a atuar na modalidade de 

Educação Especial nos níveis de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental de Nove anos - Fase I e Fase II 

(séries iniciais), Apoio Educacional Especializado e 

Educação Especial para o Trabalho.  

 Mantêm parceria com o Município através do 

TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO N.º 

2487/2018 com objetivo de promover o atendimento 

educacional especializado aos educandos com 

Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla e           

Transtorno do Espectro Autista (TEA) encaminhados pela Rede Municipal de Ensino. 
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O processo de avaliação verifica potencial 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. 

O Projeto Político Pedagógico é elaborado com apoio das Áreas de Saúde e 

Assistência Social.   

 

TABELA DE ALUNOS CONVENIADOS: 
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Os gráficos abaixo mostram as modalidades de ensino nos anos de 2018/ 2019 e são 

apresentados por número de alunos divididos por deficiência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

40

68

51

Alunos Conveniados 2018

SEE 
Total: 164 

PMO 
Total: 119 

SEE 
Total: 164 

PMO 
Total: 103 
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1.1 Educação Infantil: 

 

Durante o ano de 2019 foram atendidas 25 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. 

O desenvolvimento das atividades na área neuropsicomotora, favoreceu a 

capacidade de comunicação expressiva e receptiva; criou um planejamento 

individualizado, por meio de adaptações no currículo baseadas no Modelo Ecológico 

Funcional que contemplou os interesses e as potencialidades individuais, a aquisição 

básica de autonomia e de independência de maneira funcional utilizando, para isso, 

recursos adaptados (equipamentos especiais), métodos, técnicas e conceitos como 

currículo funcional natural, integração sensorial, estimulação sensorial, comunicação 

alternativa, tecnologia assistiva, consciência fonológica. Proporcionou o bem-estar 

buscando a melhoria da qualidade de vida através do desenvolvimento das competências 

sociais o que favoreceu a inclusão do aluno na família e na comunidade 

Houve  avanços significativos no desenvolvimento dos alunos, deixaram de usar 

fraldas, estão utilizando banheiro corretamente, porém alguns ainda 

necessitam de auxilio, quanto à alimentação, ainda necessitam de intervenção.  
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Aluno P. da educação infantil realizando 
atividade de pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno da sala de educação infantil 
atividades de psicomotricidade 

 

Contação de história, alunos professora.  

Aluno L.G, realizando Atividade de Vida Diária 
(Escovação de Dente). 

Atividade no parque da sala de educação infantil. 
Professora e alunos, D, K, M e G. 
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1.2.1 Escolarização Inicial: – Séries Iniciais: alunos de 6 a 14 anos e 11 meses (Fase 

I): 

 

Programa educacional centrado no aluno, utilizando uma abordagem ecológica que 

reforça o poder das interações entre a pessoa e o meio e a redução das limitações 

funcionais, cuja intervenção se caracteriza por um conjunto de recursos, técnicas e 

estratégias que buscam dar respostas às necessidades que os alunos apresentam, 

devido as suas características e limitações cognitivas, motoras e de comunicação.  

Foram atendidos 85 alunos no setor de Ensino Fundamental durante o ano de 

2019. As atividades desenvolvidas tiveram como base o método do Currículo Funcional 

Natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos na faixa de 6 a 14 anos e 11 meses com Deficiência Intelectual associada 

ou não a outras deficiências e/ou Transtorno do Espectro do Autismo, que necessitem de 

apoio pervasivo, cujas condições individuais impossibilitam sua inclusão imediata e/ou 

permanência na rede regular de ensino.  

Através de um planejamento individualizado que considerou os interesses e as 

potencialidades individuais, proporcionou atendimento especializado que visou atender as 

necessidades especificas de cada aluno. 

Estimulou, promoveu e manteve as aquisições no desenvolvimento neuropsicomotor com 

ênfase nas áreas de autocuidados, mobilidade, função social, saúde/segurança e lazer.  
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Forneceu subsídios para a construção do processo de aquisição formal de 

letramento tendo como meios básicos a leitura, a escrita e o cálculo.  

Promoveu o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 

 Os alunos com transtorno do espectro do Autismo tiveram seu direito a educação 

assegurados conforme suas características individuais, através de ensino e ambiente 

estruturados, favorecendo atividades e situações funcionais, independência, 

comunicação, socialização, previsibilidade da rotina e desenvolvimento adequado dentro 

de um contexto mais próximo do real. O ensino estruturado, através do planejamento 

individualizado enfatizou as potencialidades e interesses do aluno e também contribuiu 

para adequação e controle comportamental, bem como a aprendizagem de novos 

comportamentos positivos.  

O trabalho desenvolvido promoveu a participação da família e sua integração na 

comunidade contribuindo e dando condições para cumprimento de seus deveres e 

usufruir de seus direitos.  

Proporcionou o bem-estar e melhoria da qualidade de vida com apoio das áreas da 

saúde e assistência social. 
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Aluno D. realizando atividades da cozinha 
pedagógica. 

Aluno M. realizando atividade de identidade. 

Aluno G, realizando atividade de quantidade 
e contagem. 

Aluno C, realizando atividade de montagem 
na biblioteca fama. 
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1.2.2 – Programa Sócio-Educacional: alunos de 15 a 29 anos e 11 meses (Fase-II) 

 

Programa visa dar continuidade ao processo educacional, com atividades 

educacionais e ocupacionais compatíveis com a faixa etária dos alunos que ainda não 

tenham condições de frequentar 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. 

 

 

 

 

 

 

 Ofereceu ensino acadêmico com adaptações significativas no currículo de acordo 

com os interesses e as potencialidades de cada aluno. 

 Estimulou a aquisição de autonomia e independência nas habilidades de Atividade 

Básica de Vida Diária (ABVD) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) de 

maneira funcional, bem como o desenvolvimento das competências sociais, favorecendo 

a inclusão na família e na comunidade. 

 Oportunizou ao aluno o desenvolvimento de habilidades nas áreas de 

funcionalidade acadêmica, comunicação, autocuidado, vida familiar, vida social, 

autonomia, saúde, lazer e trabalho. 

 Favoreceu a aquisição de competências e habilidades que permitiram ao aluno 

formação favorável à sua inserção na vida comunitária e mercado de trabalho. 

 Os alunos com transtorno do espectro do Autismo tiveram seu direito a educação 
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assegurados conforme suas características individuais, através de ensino e ambiente 

estruturados, favorecendo atividades e situações funcionais, independência, 

comunicação, socialização, previsibilidade da rotina e desenvolvimento adequado dentro 

de um contexto mais próximo do real.  

 O ensino estruturado, através do planejamento individualizado enfatizou as 

potencialidades e interesses do aluno e também contribuiu para adequação e controle 

comportamental, bem como a aprendizagem de novos comportamentos positivos. 

 O trabalho desenvolvido promoveu a participação da família e sua integração na 

comunidade contribuindo e dando condições para cumprimento de seus deveres e 

usufruir de seus direitos. Proporcionou o bem-estar e melhoria da qualidade de vida com 

apoio das áreas da saúde e assistência social. 
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Aluna V, realizando atividade de 
autoestima. 

Aluna V, realizando atividade na cozinha 
pedagógica. 

Alunas V. e C., realizando a preparação do 
lanche dos alunos. 

Aluno R, realizando treinamento  de 
transporte publico 
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1.2.3 - Programa Educação Especial Para o Trabalho: alunos de 15 a 30 anos  

O Programa de Educação Especial para o Trabalho é uma das principais vias de 

acesso para a inclusão social e emancipação pessoal, tendo como objetivo principal a 

preparação e  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 só 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 25 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 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 

bijuterias, 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.  

 

 

descrever 
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Aluna N. e Educadora Social  

 

Formatura do Curso de Auxilia de 
Almoxarife no SENAI - Aluno L. e Diretora 

Escolar. 
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PROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - AEE 

A APAE oferta Atendimento Educacional Especializado complementar para os 

alunos da rede municipal de ensino no contra turno da escolarização, conforme Termo de 

Colaboração TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO N.º 2487/2018. 

O objetivo 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 das horas de estudos - HE) 

para eficácia na melhora da participação e aprendizagem dos alunos na escola regular. 

Lembrando que são trabalhados com esses alunos o Currículo Funcional Natural. 

 Atendimento especializado que visa minimizar a defasagem acadêmica dos alunos 

matriculados no ensino regular oferecido no contra turno da rede. 

Alunos com deficiência intelectual, associada ou não a outras deficiências e/ou 

transtorno do espectro do autismo matriculados na rede regular de ensino.  

O atendimento educacional especializado ofereceu apoio complementar ao ensino 

regular atendendo as peculiaridades da clientela da educação especial através recursos e 

adaptações curriculares que favoreceram o processo de aprendizagem.  

Atuou de forma colaborativa com profissionais da comunidade acadêmica, oportunizando 

aos profissionais da rede regular de ensino encontros para orientações/esclarecimentos 

sobre o trabalho desenvolvido. 

 O trabalho desenvolvido promoveu a participação da família sua integração na 

comunidade, a inclusão na rede regular de ensino, contribuindo e dando condições para 

cumprimento de seus deveres e usufruir de seus direitos, visando o bem-estar e melhoria 

da qualidade de vida. 
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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 beneficiou o programa sócio educacional. 

 

Convênio firmado com a Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 beneficiaram no programa sócio educacional. 

 

 

Convênio firmado com a Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

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 DOS ANOS LETIVOS: 
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MOTIVO 2017 2018 2019 

ABANDONO 5 5 1 

MUDANÇA DE PAIS 0 1 0 

ÓBITO 1 3 3 

TRANSFERÊNCIA 4 4 12 

VONTADE PRÓPRIA 1 0 1 

 

 No decorrer do ano letivo foram 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 

foram realizadas as seguintes atividades: 

✓ Cadastro de Alunos 

✓ Matrícula 

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

Curricular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS COMEMORATIVOS – 2019 
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MÊS 
 

EVENTOS 

 

Fevereiro 

 

Carnaval (28/02) 

 

Março 

 

Comemoração Síndrome de Down (21/03) 

 

Abril 

 

Conscientização sobre o Autismo (02/04) 

 

Maio 

 

(nenhum evento previsto) 

 

Junho 

 

Festa Junina (28/06) 

 

Julho 

FÉRIAS ESCOLARES 

(01 à 30/07) 

 

Agosto 

 

Semana de Prevenção (atividades esportivas) 

De 26 à 30/08 

 

Setembro 

 

Setembro Verde (atividades durante o mês todo) 

Desfile cívico (07/09) 

 

Outubro 

3ª Festa da Pizza (data à confirmar) 

Dia das Crianças (atividades diversificadas para 

alunos abaixo de 12 anos) 

 

Novembro 

 

Feira de Empreendedorismo – 08/11 

(Apae Rural)  
 

Dezembro 

 

Natal de Luz / Dia Nacional das Apaes (11/12) 

Encerramento do ano Letivo (18/12)  
 

 

 

 

PERFIL DOS ALUNOS DO SETOR DE 

EDUCAÇÃO 
101

73
96

DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL

MÚLTIPLA
DEFICIÊNCIA

TEA

TIPOS DE DEFICIÊNCIAS 
- 2018
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108
81 72

DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL

MÚLTIPLA
DEFICIÊNCIA

TEA

TIPOS DE 
DEFIFCÊNCIAS - 2017

 

 

 

 

 

Podemos observar nos gráficos acima o grande aumento do número de alunos com TEA 

(Transtorno do Espectro Autista). 

 

 

 

102
110

46

29

D.I TEA MÚLTIPLA
DEFICIÊNCIA

SÍNDROME DE
DOWN

TIPOS DE DEFIFCÊNCIAS - 2019
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10
37

70
138

IDADE DOS ALUNOS - 2017

0 a 3 anos

4 a 5 anos

6 a 14 anos

15 a 30 anos

12

31

93

138

IDADE DOS ALUNOS - 2018

0 a 3 anos

4 a 5 anos

6 a 14 anos

15 a 30 anos

26

37

77

127

IDADE DOS ALUNOS - 2019

0 a 3 anos

4 a 5 anos

6 a 14 anos

15 a 30 anos

Referente ao sexo dos alunos matriculados na escola APAE prevalece o sexo 

masculino no ano de 2019, apresentado no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que no ano de 2019 tivemos um aumento devido ao convênio com a 

prefeitura. 

Os programas de educação da APAE atendem pessoas com deficiência de 0 à 30 

anos de idade, distribuídos nas seguintes proporções: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos gráficos ao lado podemos 

observar que a idade predominante 

no setor de educação é de 15 a 30 

anos. 
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APOIO ESPECIALIZADO 

 

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 contraturno 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. 
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Atividades, Metodologias e Abordagem diferenciada APAE SEDE TEA e DI 

 

No trabalho realizado com os alunos inseridos no setor Educação (TEA 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 2019 foram desenvolvidas 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 
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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 2019: 

 

 

 

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. 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. 

 

  

 

 

 

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 

Aluno F. com a professora, escovação 
de dente. 

Aluna C., realizando 
atividade de autoestima. 

Aluna N. no banho. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Aluna: M.E, na atividade Cores. 

 

 

 

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 

Professora e aluno L. na 
Atividade Sabores. 

Aluno P.H, praticando a atividade olfato. 
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projeto observamos habilidades e interesses laborais em nosso alunado e melhora 

significativa nos aspectos de organização e autonomia em algumas tarefas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos, Professora de sala e Professora 
Projeto, praticando atividade de regras de 

trânsito. 

 

Aluna M. e L. F. com Professor, em 
atividade de locomoção e transporte.  

 

Aluno D. na atividade de limpeza 
Aluna J. na organização do ambiente 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Aluno G, preparando lanche na Cozinha 
Pedagógica. 

Aluno R, na Cozinha Pedagógica preparando 
almoço. 
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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. 

 

 

 

 

  

Aluno L. na Lavanderia em atividade Aluno M. na Atividade de Lavagem de 
Roupas 

Aluno V. Y, e Professora, 

 desenvolvendo atividade com material reciclável. Aluna L e Professora transformando o balde 
reciclável.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alunos J. e M. Coordenadora, 

e Monitora dançando na festa Junina. 

Alunos e Professora, na festa de Natal Solidário. 

Festa de Dia das Crianças, na quadra da escola. 
Alunos e Professores festejando o Carnaval. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna A. na aula de informática, 
desenvolvendo atividade de raciocínio 

lógico. 

Aluno D, na aula de Artes, Na atividade formas e 
cores 

Aluna I. 
realizando propostas educativas na piscina 

com o professor de educação física 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Aluno D. H, no Jardim Sensorial Aluno R.G, explorando o Jardim 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 / Fax:  (014)  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br 

 

 

85 

 

APAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna Y. na academia ao ar livre 

Professora e Aluno L. e atividade de 

estimulação neurosensorial. 

 

Professora  e aluna K. realizando 

atividade sensorial. 

 

Aluno V. F, atividade de jogos. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 suaautoestima, as relações com o meio e os convívios 

sociais, condições prioritárias para o desenvolvimento dos educandos e sua colocação no 

mundo do trabalho. 

 

 

Alunos realizando atividade de organização e limpeza de ambientes 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno M. em atividade de vestir-se 

 

Aluno A. realizando atividade de banho 

 

Aluno P.A, realizando a escovação de 
dentes 

Aluno T., em casa lotérica realizando atividades 

do sistema monetário. 

                Aluno J.M, fazendo compras no comércio. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos, caminhando ao ar livre nas redondezas da 

APAE 

atividades de transporte público. 

 

Alunos no transporte coletivo.  
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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, onde trabalhamos as 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Professoras e alunos participando da Feira de Empreendedorismo. 
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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.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Professoras e alunos realizando visita a Prefeitura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS 



 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 / Fax:  (014)  3302-8080  –  CEP:  19.907-200  – Ourinhos-SP 
e-mail:  apaeourinhos@uol.com.br 

 

 

91 

 

APAE 

 

PROJETO ADOÇANDO COM MELODIA 

No dia 28 de agosto de 2019 iniciou na escola o projeto “adoçando com melodia”.O 

projeto tem um olhar sócio cultural e foi aprovado pela Secretaria Cultural do Estado, bem 

como, prevê num período de nove meses, realizar intervenções musicais gratuitas em 

instituições como hospitais, asilos/instituições de longa permanência e casa de abrigo de 

menores, contribuindo com a descentralização e universalização do acesso à cultura 

musical, permitindo com a música que pessoas menos favorecidas esqueçam dos 

momentos de dor, dos procedimentos clínicos e dos momentos difíceis que ocorrem 

nestes ambientes. 

Recebemos na APAE todas as quartas e sextas-feiras os músicos que cantam e 

tocam músicas que agradaram o repertório dos alunos, visitando todas as salas de aulas, 

e trazendo muita alegria e bem estar a todos os alunos. 
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PROJETO TAMPINHA LEGAL 
 

 

ENTENDA O PROJETO 

Lançado em 2016, o “Tampinha Legal” é o maior programa socioambiental de 

caráter educativo de iniciativa da indústria de transformação do plástico na América 

Latina. As instituições assistenciais cadastradas no programa recebem 100% dos 

recursos obtidos com a venda do material.100% do material coletado é de propriedade 

das entidades assistenciais cadastradas no Tampinha Legal, não pode dar outro destino 

senão o encaminhamento para a venda ao reciclador apoiador, visando a melhor 

valorização do mercado. 

Como proprietárias deste material (tampas de plástico), as entidades são 

responsáveis pela sua logística, recolhimento nos pontos de coleta, segregação 

(separação por cor e triagem), higienização (não industrial) e transporte até a entrega em 

depósitos credenciados do Tampinha Legal. Os coletores são “as vitrines” do Programa 

Tampinha Legal. As entidades devem zelar pela integridade e higiene dos coletores 

(padrão e/ou customizados), mantendo-os em boas condições de uso, primando, assim 

pela imagem do Tampinha Legal e de sua própria entidade assistencial. 

O coletor é um recipiente ou uma embalagem, preferencialmente de plástico 

transparente para melhor visualização do seu interior (a embalagem de plástico é de fácil 

higiene, não oferecendo ambiente propício para a disseminação de vetores, podendo 

entrar em contato com água ou umidade sem umedecer as tampinhas em seu interior). 

Para a melhor valorização do material, este deve ser submetido à segregação: 

triagem do material (tampas plásticas) por cor, higienizando e removendo outros materiais 

que não fazem parte do Tampinha Legal. As tampinhas de plástico serão embaladas de 

forma padronizada em sacos de ráfia (cebola ou batatas) identificadas com seu código. 

Não são aceitos materiais entregues fora da padronização, como em sacos de lixo, caixa 

de papelão, sacolinhas de plásticos, etc. 

As tampinhas devem ser guardadas limpas e secas, para que não mofem ou 

proporcionem um ambiente propício à disseminação de vetores e mau cheiro. 
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A APAE em apoio com a comunidade em geral realizou uma campanha de 

arrecadação das tampinhas, na campanha as escolas municipais, estaduais e particulares 

abraçaram a causa.Com o intuito de compartilhar com os alunos a experiência da 

arrecadação de tampinhas tendo como foco principal a colaboração para aquisição de 

novos equipamentos para a APAE, a escola realizou com apoio dos professores e equipe 

gestora uma gincana entre todos os alunos da Unidade Escolar, onde aquele que 

trouxesse o maior número de tampinhas ganharia como incentivo uma premiação no final 

do evento. 

Os alunos que se destacaram na arrecadação por período foram: 

- Com 14.229 tampinhas doadas – 1º lugar do período da manhã: LivyaLiviny 

Pinheiro Gonçalves, sala 401 – professora Andreia Albano; 

- Com 5.880 tampinhas doadas – 1º lugar do período da tarde: Rafael Avelino 

Marques – sala 306 – professora Jucimara. 

Os Alunos e equipe se dedicaram ao máximo e muitas tampinhas foram 

arrecadadas durante o mês de outubro e entenderam a importância em dar um destino 

correto aos resíduos de plástico e a movimentação de uma economia solidária e 

sustentável de instituições sociais. 

A Escola arrecadou no seu total aproximadamente 78.000 (setenta e oito mil 

tampinhas). 

 

POR QUE FAZEMOS: 

 Pautados pela Economia Circular e unindo forças a tantas iniciativas existentes 

atualmente quanto ao destino adequado aos resíduos sólidos, de forma lúdica, alegre e 

interativa, motivamos através desta ação inovadora e de baixo custo, apresentando-a 

como alternativa de solução para algumas demandas atuais. Tampinha Legal é 

sustentabilidade social, ambiental e econômica. 
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SEPARAÇÃO POR CORES:  

AZUL (todos os tons de azul, do mais claro ao mais escuro) 

BRANCO (totalmente branca ou com poucas impressões) 

TRANSPARENTE (cristal) 

VERDE(todos os tons de verde, do mais claro ao mais escuro) 

VERMELHO (todos os tons de vermelho) 

AMARELO, ROSA, ROXO, LARANJA, PRETO(tampas pretas, cinzas, douradas e 

marrons, tampas com muitas estampas coloridas, tais como de margarina, nata, geléia, 

etc. (independentemente se são tampas brancas, transparente, vermelhas, etc), pois as 

estampas têm pigmentos que deixam o material escuro após extrusadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gincana realizada com a rede municipal de Ourinhos 

Gincana realizada no Colégio Pólis. 

Atividade de arrecadação realizada pelo curso de 
Pedagogia Faculdade Estácio de Sá 
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Educação Infantil realizando atividade de cores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separação de Tampinhas 

Separação de cores realizada por alunos 
contra turno 

Ensacando tampinhas limpas 

Lavagem de Tampinhas Secagem de tampinhas 
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DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DAS AÇÕES REALIZADAS 

 

✓ 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. 
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O número de salas nos últimos três anos se manteve. 

 

✓ 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. 
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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 .NosHE’s 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 
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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 10 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 2019 2019 

CoordPeda TEA CoordPedDI 

Avaliação de casos novos 81 / 

Reavaliação 196 169 

Atendimentos 18.620 30.420 

Orientações às famílias Individual 619 507 

Grupos 05 / 

Orientações aos Professores Individual 560 520 

HE 34 34 

Reunião com Psiquiatra 16 / 

Reuniões com equipe técnica parcial 132 / 

Inclusão mercado de trabalho / 10 

Reunião com Direção Tec. / / 

Reunião geral (todos colaboradores) 3 / 

Reunião Direção Escolar e Coord. Ped. 6 17 

Reunião Diretoria Executiva  / / 

Casos Discutidos com SME 148  

Atendimentos as famílias de alunos com 

TEA em parceria com setor  

619 / 

Reunião de conselho regional / 1 

Reunião com equipe de eventos 77 15 

Reunião mercado de trabalho / 7 

Reunião de pais conforme calendário 

escolar 

5 5 

Reunião transporte escolar / 1 

Reunião conselho municipal COMDEF / / 
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Segue na tabela abaixo funcionários do setor da educação, separados por convênio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 

 

CONVÊNIO SEE 

 

CONVÊNIO PMO 

 

APAE 

2017 2018 

 

2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Direção Escolar 01 01 01 - - - - - - 

Coordenação Pedagógica 02 01 01 - 01 01 - - - 

Professor 16 12 13 23 10 09 - - - 

Professor Auxiliar 01 01 02 - 01 - - - - 

Professor de Arte 01 - - - - - - 01 01 

Profº Educação Física 02 02 2 01 01 - - - - 

Profº Informática 01 01 01 - - - - - - 

Monitores 06 06 06 - 05 06 - - - 

 

Total 

 

30 

 

24 

 

26 

 

24 

 

18 

 

16 

 

- 

 

01 

 

01 
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PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS EM GERAL 

 

Houve as organizações e participações em eventos realizados pela entidade, tais 

como: Festa junina da APAE (28/06), e arraia de cem anos do município, também a 

participação de eventos realizados com o setor de educação: festa junina na quadra 

(26/06), semana de atividades lúdicas (ocorrida em julho), “Mega Fest” que foi uma 

balada na APAE de Jacarezinho que teve o intuito de dar abertura à “Semana de 

conscientização e prevenção às deficiências”, no dia 16/08, atividades ludo pedagógicas 

no dia do folclore (22/08) oficina de treino de entrevista de emprego (dias 28/08 e 29/08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia internacional da Síndrome de Down Visita da Escola Educativa na APAE Rural 

Apresentação dos alunos e professores na festa Junina 
 

Carnaval 2019 Alunos e professores 
dançando marchinha. 
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RESULTADOS OBTIDOS 

 

Durante o ano de 2019 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 ideia 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 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 
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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). 

 

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 2020 um aumento da evolução do trabalho da 

equipe, para que os resultados sejam plenamente satisfatórios, realizando ajustes no 

trabalho sempre que necessário. 




