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RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES – ANO 2016 

ÁREAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARZEA 

PAULISTA 

CNPJ No. 54.132.840/0001-37 

 

Endereço Rua Alberto de Oliveira, 55 – Jardim Cruz Alta – Várzea Paulista – SP 

CEP: 13.224-420 

 

Telefone / E-mail Tel: (11) 4493-6342 

E-mail: apaevarzeapta@terra.com.br  

Data da Fundação 13/07/1985 

Registros C.N.A.S – N.º 001/2000 

Certificado de Fins Filantrópicos-Nº 8212 de 24/07/1991 

Utilidade Pública Municipal – N.º 1.223 de 23/12/1991 

Estadual – N.º 44.324 de 11/10/1999 

Federal – N.º 115 de 31/10/1996 

Presidente Meiri Aparecida Sant´Ana Rodrigues 

Turnos de 

Funcionamento 

De segunda à sexta-feira nos períodos:  

Manhã: das 8h00 às 12h00 

Tarde: das 13h00 às 17h00 

Área de 

Atendimento 

Assistência social, saúde e educação. 

Segmento 

Atendido 

Pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista e/ou 

Deficiência Múltiplas. 

 

 

mailto:apaevarzeapta@terra.com.br
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2. INTRODUÇÃO 

 

A APAE de Várzea Paulista, entidade beneficente de assistência social, trabalhou no decorrer de 2015 

na habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, na área da assistência 

social, saúde e educação. Ofertou atendimento e desenvolveu ações de Defesa e Garantia de Direitos 

de seu público alvo, sem discriminação de qualquer natureza. A entidade desde sua fundação 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”. Na realização de seus serviços, buscou a 

intersetorialidade das principais políticas publicas, considerando a necessidade da integralidade dos 

atendimentos. Disponibilizou equipe técnica multiprofissional e especializada no atendimento a 

pessoa com deficiência. Compõe este relatório as ações desenvolvidas na área da saúde, educação e 

assistência social, descritos de forma segregada, evidenciando o público alvo, atividades, equipe 

técnica envolvida. 

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

 

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

intelectual, em seus ciclos de vida, criança, adolescente, adulto e idoso, buscando assegurar-

lhes o pleno exercício da cidadania; 

b) Coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas e a política da 

Federação das APAES do Estado e da Federação Nacional das APAES, promovendo, 

assegurando e defendendo o progresso, o prestigio, a credibilidade e a unidade orgânica e 

filosófica do movimento apaeano; 

c) Atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência, em 

consonância com a política adotada pela Federação Nacional e pela Federação das APAEs do 

Estado, coordenando e fiscalizando sua execução; 

d) Articular junto aos poderes públicos municipais e entidades privadas, políticas que 

assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência e com outras entidades 

no município, que defendam a causa da pessoa com deficiência em qualquer de seus 

aspectos; 

e) Encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos 

referentes à pessoa com deficiência, incentivando a publicação de trabalhos e de obras 

especializadas; 

f) Exigir de seus associados o permanente exercício de conduta ética de forma a preservar e 
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aumentar o conceito do Movimento Apaeano; 

g) Compilar e/ ou divulgar as normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais, 

relativas à pessoa com deficiência, provocando a ação dos órgãos municipais competentes 

no sentido do cumprimento e aperfeiçoamento da legislação; 

h) Promover e/ ou estimular a realização de estatísticas, estudo e pesquisas em relação à causa 

da pessoa com deficiência, propiciando o avanço científico e a permanente formação e 

capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na APAE; 

i) Promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção da deficiência, de 

promoção, de proteção, de inclusão, de defesa de direitos da pessoa com deficiência e de 

apoio e orientação à sua família e à comunidade; 

j) Estimular e apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela 

APAE, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de eficiência, de acordo 

com o conceito do Movimento Apaeano; 

k) Divulgar a experiência apaeana em órgãos públicos e privados, no âmbito municipal; 

l) Prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de clientela na área 

específica de atendimento, àqueles que deles necessitarem; 

m) Desenvolver e estimular política de autodefensores garantindo a participação efetiva em 

todos os eventos e níveis do Movimento Apaeano; 

n) Promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, saúde, assistência social, 

esporte, lazer, visando à inclusão social da pessoa com deficiência. 

4. OBJETIVO GERAL 

Os serviços ofertados tiveram por objetivo promover a Habilitação e Reabilitação das pessoas com 

deficiência e suas famílias, nas áreas da assistência social, saúde, educação, através de equipe 

multiprofissional, visando a defesa e garantia de direitos, promoção da autonomia, inclusão social e 

melhoria da qualidade de vida dos usuários, de acordo com as legislações que regem estas políticas e 

com a política de atendimento à pessoa com deficiência. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Trabalhar na Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e suas famílias e sua 

inclusão na vida comunitária, através do Serviço de Proteção Social Especial e da Defesa e 

Garantia de Direitos deste público; 

 Promover a integração á sociedade, favorecendo a autonomia e independência da pessoa 

com deficiência; 

 Oferecer atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência intelectual e 
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múltipla, que não puderem se beneficiar com a inclusão em classes comuns do ensino 

regular. 

 Oferecer atendimento de saúde especializado, por equipe multiprofissional à pessoa com 

deficiência, visando sua habilitação e reabilitação clinica funcional, melhoria da qualidade de 

vida, ampliação de potencialidades laborais, independência nas atividades de vida diária e 

prevenção aos agravos que contribuem para a ocorrência de deficiências. 

 

6. ORIGEM DOS RECURSOS 

Os recursos utilizados na execução dos serviços são oriundos de convênios, subvenções e parcerias 

com o poder público e captação junto a sociedade civil, através de ações, realização de eventos e 

doações diversas. 

Na área da assistência social, recebemos subvenção e auxilio do governo municipal e transferência 

via fundo de assistência social do governo estadual e Federal. 

Na educação contamos com convênio de cessão de merenda do governo Municipal, convênio de 

transferência de recursos financeiros do governo Estadual. 

Já na área da saúde, a entidade contou com convênio da Secretaria Municipal de Saúde, para 

atendimento especializado as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, onde os serviços 

executados foram pagos pelo Ministério da Saúde, de acordo com a tabela SUS – Sistema Único de 

Saúde. 

 

7. INFRAESTRUTURA 

A APAE está dividida em blocos de atendimentos educacional, sócio assistencial e de saúde. 

Os blocos são compostos de recepção, secretaria, banheiros, sala de atendimento médico, salas de 

atendimentos técnicos, salas de coordenação e direção, salas educacionais, Unidade de Cuidados 

Diurnos, piscina para atendimentos de hidroterapia, cozinha pedagógica, sala de informática, cozinha 

dos funcionários e dos alunos, refeitório, sala para o programa integral da pessoa com deficiência 

(centro de convivência), sala de educação física, sala de integração sensorial, salas de artes, sala do 

clube de mães, área administrativa, almoxarifado, auditório, sala de musica, sala de capoeira. Temos 

ainda as áreas externas compostas por parque infantil, quadra coberta e academia ao ar livre. Todos 

os blocos possuem conjunto de sanitários adaptados às necessidades das pessoas com deficiência 

atendidas. A entidade teve como prioridade a manutenção da equipe técnica, essencial no 

atendimento aos usuários dos serviços. Além das melhorias, a entidade realizou ainda serviços de 

manutenção predial e de equipamentos, visando manter a infraestrutura física e equipamentos em 
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pleno funcionamento. 

 

ANO PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

 

2014 
26.920 

2015 28.223 

2016 27.097 

 

 

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

DECORRER DO ANO DE 2016. 
 

1- ASSISTENCIA SOCIAL 

Os casos novos admitidos foram encaminhados pela rede de educação, saúde ou assistência social. 

Passaram pela equipe de avaliação da entidade, que identificou a necessidade e proposta de 

atendimento para cada caso. A prioridade de atendimento foram os bebês, considerando os 

benefícios da orientação às famílias e estimulação da criança o mais precoce possível, minimizando 

ou até mesmo superando o atraso no desenvolvimento. 

No decorrer do ano foram avaliadas 253 crianças e adolescentes, sendo admitidos 165 usuários, 72 

casos não eram publico alvo da APAE e 15 permaneceram em monitoramento para reavaliação. 

Considerando os princípios da inclusão, foram admitidos na Escola de Educação Especial somente 

aqueles alunos que não puderam se beneficiar com o atendimento na rede regular de ensino, ou 

seja, encaminhados pela rede Municipal ou Estadual de Educação e todos com necessidade de apoio 

pervasivo. Já na  área da saúde, o atendimento foi destinado a pessoa com deficiência intelectual, 

com indicação para atendimento multiprofissional especializado e na assistência social aqueles em 

situação de vulnerabilidade com indicação para os serviços socioassistenciais oferecidos. 
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 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 A APAE de Várzea Paulista é uma unidade de referência privada, que trabalha na habilitação 

e reabilitação da pessoa com deficiência, compondo a rede sócio assistencial do município de Várzea 

Paulista. A entidade ofertou o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, às 

pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias, em situação de vulnerabilidade ou 

risco social. Trabalhou ainda na Defesa e Garantia de Direitos de seu publico alvo, considerando as 

situações de violação de direitos identificadas. O serviço foi ofertado na unidade referenciada nos 

termos da Tipificação Nacional dos Serviços socioassistenciais, Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e demais legislação que norteia a Política 

Nacional de Assistência Social. As ações/atividades abaixo relacionadas foram desenvolvidas no 

decorrer de 2016, de forma continuada, gratuita, sem discriminação de qualquer natureza. 

 Público alvo: 

Pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em situação de vulnerabilidade ou risco, de ambos os 

sexos, com prioridade para a criança e adolescente, residentes no município de Várzea Paulista e 

respectivas famílias, porem com grande demanda do município de Francisco Morato e Cajamar. 

 

 Meta de atendimento 

A meta pactuada junto ao município de Várzea Paulista foi de 255 usuários da saúde, os alunos 

conveniados da pela Secretaria Estadual da Educação são 442 e do programa integral da pessoa com 

deficiência é de 47 usuários. Considerando a não discriminação de qualquer natureza, a entidade 

atendeu também usuários de municípios da região, que não possuem rede de atendimento 

especializado a pessoa com deficiência, em especial o transtorno do espectro autista.  

 

Usuários 
admitidos 

65% 

Usuários não 
elegíveis para 

APAE 
29% 

Usuários 
mantidos 

para 
reavaliação 

6% 

Admissão de novos usuários 
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DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES EXECUTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL 

 

Acolhimento, apoio e orientação sócio familiar: 

Estas atividades foram realizadas no decorrer do ano, de 2ª a 6ª-feira aos 627 usuários e suas 

famílias. O atendimento foi composto por acolhida, escuta, estudo social, encaminhamentos para a 

rede de serviços, articulação com o sistema de garantia de direitos e demais políticas públicas. 

Entre as principais ações desenvolvidas podemos elencar: 

 Acolhimento, orientação e encaminhamento individual e de familiar, nas situações de 

vulnerabilidade; 

 Encaminhamentos para equipamentos públicos, visando a inserção em programas de 

transferência de renda; 

 Orientação e encaminhamento para a rede de serviços socioassistencial, de saúde e 

educação; 

 Visitas domiciliares; 

 Encaminhamento para a rede de saúde, para garantia de atendimento médico, medicação, 

dietas específica, aquisição de órteses, próteses, cadeiras de rodas, entre outros; 

 Encaminhamento dos casos de violação de direitos para o ministério público, defensoria, 

conselho tutelar, e outros. 

 Destinação de benefícios eventuais, como cestas básicas, remédios, pronto atendimento as 

necessidades emergenciais de alimentação (quando disponível).  

Por parte da rede apontamos como dificuldade a morosidade no atendimento às demandas das 

famílias, especialmente no que diz respeito ao atendimento aos direitos sociais da pessoa com 

deficiência. 

Avaliamos a necessidade de maior diálogo entre os serviços e equipamentos públicos visando a 

busca de estratégias de atendimento aos usuários, considerando as experiências e fragilidades de 

cada um no atendimento ao público da assistência social, pois somente assim podemos vislumbrar 

mudanças num contexto de tantas vulnerabilidades. 

Além desses atendimentos realizados com os usuários e família já atendidas pela instituição, 

contamos com o projeto Acolhimento, onde o serviço social realiza uma reunião com todas as 

famílias encaminhadas para iniciar o processo de avaliação na instituição; nesta reunião é realizada 

uma explanação sobre os direitos e deveres de cada usuário durante o processo de avaliação a após 

efetivação da matricula; são explicados os critérios de elegibilidade e condutas adotadas pela 
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instituição. No final da reunião o responsável já sai com o agendamento da triagem com serviço 

social. Neste projeto foram atendidas 334 famílias em 2016. 

 

 

 

Atendimento psicossocial 

O atendimento psicossocial se configurou numa estratégia de fortalecimento das famílias para o 

enfrentamento das situações de insegurança vivenciadas pelas mesmas, seja ela familiar, de 

convivência ou de autonomia. 

No decorrer do ano, somado foram atendidas 174 famílias. 

Avaliamos este trabalho de forma positiva, pois recebemos em relatos das famílias que além da 

discussão temática no grupo, aprenderam com as experiências compartilhadas entre elas. Outro 

aspecto positivo foi a proximidade da família com a equipe, estabelecendo relações de confiança e 

de aprendizagem para ambos. 

 

Clube de Mães 

Durante o ano foram realizados de forma sistemáticos os encontros com as mães da instituição, 

sendo que a maior prevalência são de mães que possuem seus filhos matriculados no setor do 

Programa Educacional para Autistas e Patologias Associadas (PEAPA). 

São realizados vários tipos de artesanatos, além de organizarem as doações de roupas, brinquedos, 

etc para a realização de nosso Brechó. 

Participaram dessas atividades 57 famílias e usuários. 

Como resultado, observamos mudanças significativas na vida das pessoas, desde a aquisição de 

novos conhecimentos, socialização, à ressignificação da questão da deficiência, além da produção de 

peças que puderam ser comercializadas por elas. 

  

Inserção e apoio à pessoa com deficiência no mercado de trabalho 

Finalizamos o ano com 58 usuários no mercado formal de trabalho. 

A oferta desse serviço visou dar apoio e subsídios o adolescente ou jovem para a inserção e 

permanência no mundo do trabalho. Algumas empresas que fizeram essa inserção no mercado de 

4322 253 166 169 174 334 36 37 63 18

Acolhimento 

Familiar

Reunião de 

Equipe
Visita Domiciliar

Atendimento a 

órgãos do 

sistema de 

Defesa e 

Garantia de 

Direitos 

(forum/Conselho 

Participação em 

Conselhos Municipais/ 

Conselho 

Tutelar/Audiencia/Rede 

Socioassistencial

Atendimento

Sócio Familiar

Casos 

Novos
Matricula

Atendimento a Rede 

Socioassistencial 

(Município e Região)

Atendimento 

Psicossocial
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trabalho foram: Arima, Ceva, Advance, Casas Bahia,  A’Doro, Parmalat, DHL e Lojas Pernambucanas. 

Programa Integral da Pessoa com Deficiência (Centro de Convivência) 

Esse serviço foi ofertado para 02 grupos de adultos. O público é de alunos egressos da educação, 

acima de 30 anos de idade. 

Temos avaliado que ano a ano o número de adultos com deficiência que perdem seus pais, tem 

aumentado, diante disso, os mesmo passam a ser responsabilidade de irmãos ou mesmo outros 

parentes, os quais na maioria das vezes não possuem experiência em cuidar da pessoa com 

deficiência, procurando a instituição para que possam sem orientados e além de procurar um local e 

profissionais que os ajudem. Foram atendidos em 2016, 62 adultos, que participaram de atividades 

semanalmente,  no período da manhã ou tarde, com duração de 04 horas, sendo 15 usuários acima 

do pactuado junto ao município. Esse grupo teve por objetivo diminuir a sobrecarga da família e 

auxiliar nos cuidados, portanto foi desenvolvido atividades para as pessoas com deficiência, adulta, 

com certo maior grau de dependência. As ações foram voltadas para o autocuidado, estimulo da 

convivência grupal e comunitária e atividades que estimulem habilidades básicas e de vida diária. 

Este programa conta com aulas de informática, capoeira, educação física, oficina de artes e 

artesanato, aulas de musica, além dessas aulas, há os projetos de Atividade Básica de Vida Diária 

(ABVD), Atividade Básica de Vida Prática (ABVP), Corpo e Movimento, Socialização, Jogos, 

Conhecendo o mundo a sua volta (inclusão social) e as visitas domiciliares. Além dessas aulas e 

projetos havíamos iniciado os atendimentos com Fonoaudióloga, porém devido falta de recursos 

financeiros, a instituição não conseguiu manter; assim como o projeto Horta também foi encerrado 

devido dificuldades de infraestrutura. Os grupos realizaram passeios com a  psicóloga, para o Centro 

da cidade de Jundiaí, Sesc Jundiaí, Jardim Botânico de Jundiaí, Zoológico de Itatiba (Zooparque), 

Cinema, Mc Donald´s, Rua 25 de Março (São Paulo) Mercadão de São Paulo, Supermercados, além 

desses locais, também realizaram passeios de ônibus, andaram de trem, churrasco em chácara 

(comemoração a semana do Idoso) e da Festa de Natal. 

  

AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 

 

A APAE de Várzea Paulista vem cada vez mais intensificado suas ações frente a garantia de direitos 

de seus usuários, garantindo serviços essenciais à pessoa com deficiência que ainda não são 

oferecidos no município e região. 

Além do atendimento, foram realizados encaminhamentos para o Sistema de Garantia de Direitos, 

visando a garantia do direito a proteção social, por meio da intersetorialidade das políticas públicas, 
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a acessibilidade, atendimento a saúde e direitos sociais dos atendidos. 

Participamos dos diversos espaços de controle social e de discussão das principais políticas públicas 

do município, como conselhos municipais, Seminários, dentre outros. 

Outro momento de fortalecimento do movimento da pessoa com deficiência foi em reuniões 

promovidas pela Federação das APAEs visando o aprimoramento dos serviços e a articulação na 

busca por novos direitos da pessoa com deficiência e a garantia dos já existentes.  

 

CARACTERIZAÇÃO USUÁRIOS 
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2- SAÚDE 

O atendimento de saúde foi ofertado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla na perspectiva 

da reabilitação neurossensorial e motora, através de equipe multiprofissional. 

Os serviços foram ofertados de forma individual e/ou grupal, considerando a singularidade da pessoa 

com deficiência e a necessidade de melhorar a independência e a qualidade de vida dos atendidos, 

prevenindo alterações secundárias. 

A entidade está inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES sob o nº 3290395, 

e os serviços de saúde realizados foram destinados aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, de 

acordo com orientações da Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com deficiência e prerrogativas do 

SUS. Os atendimentos de saúde contam com estimulação precoce, atendimento ambulatorial 

específico, conforme especificação a seguir: 

 

 Público alvo:  

Pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, usuários do SUS – Sistema Único da Saúde, de 

ambos os sexos, que necessitam de atendimento especializado na área da saúde. 
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 Quantitativo dos atendimentos:  

Durante o ano de 2016, foi atendida uma média de 1.072 usuários por mês, nos serviços de 

Estimulação Essencial e Atendimento ambulatorial específico.  Foram realizados 27.097 

procedimentos de média complexidade às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, usuários do 

SUS – Sistema Único de Saúde. 

 

 

 

ATENDIMENTOS E PROGRAMAS REALIZADOS  
 

 SETOR MÉDICO 

Na instituição possuímos duas especialidades médicas, neuropediatra e psiquiatra, onde ambos 

atendem alunos e pacientes matriculados na instituição, além de pacientes provenientes do Sistema 

Único de Saúde, sendo essas consultas agendadas via Unidade Básica de Saúde. O setor médico 

integra todos os programas da área da saúde. 
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 NEUROPEDIATRIA:  

A atuação desse profissional engloba não somente o tratamento, mas principalmente o 

acompanhamento e prevenção de uma série de problemas que possam comprometer o bom 

desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças. Além da elucidação e orientação de 

familiares em relação a possíveis comprometimentos apresentadas pela criança, cabe a ele fazer os 

encaminhamentos necessários para os outros profissionais da equipe técnica da instituição.  

Para este atendimento também possuímos um convenio com o município de Francisco Morato, para 

realização de 20 consultas mensais. 

 PSIQUIATRIA:  

O Psiquiatra da Infância e Adolescência, ou Psiquiatra Infantil, como é mais conhecido, é o médico 

especializado no diagnóstico e tratamento dos transtornos emocionais e comportamentais que 

afetam crianças, adolescentes e suas famílias.  

A Psiquiatria da Infância e Adolescência apresenta algumas diferenças e particularidades que a 

tornam uma prática singular dentre as especialidades da medicina. Primeiro, porque entende as 

crianças e os adolescentes não como indivíduos isolados, mas sim, fazendo parte de sistemas de 

relação mais amplos, que compreendem seus pais e outros familiares, o ambiente social (escola, 

amigos, outros adultos) e aspectos culturais. Segundo, as crianças e adolescentes estão em pleno 

processo de desenvolvimento e, por isso, as manifestações das alterações emocionais e 

comportamentais que possam vir a ter, podem ser diferentes das encontradas em adultos. Terceiro, 

o cuidado da saúde mental de crianças e adolescentes exige do Psiquiatra Infantil uma prática 

interdisciplinar e intersetorial, para garantir que todos os aspectos envolvidos sejam considerados. 

Ou seja, além de um diálogo constante com outras especialidades médicas (Neurologia, Pediatria, 

Genética, etc.) e outras áreas da saúde (Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, etc.), o 

Psiquiatra Infantil se relaciona intensamente com áreas como Educação (Educadores, 

Psicopedagogos), Justiça e Assistência Social. Além disso, outra particularidade é que, em algumas 

situações, a criança tem muita dificuldade de expressar o desconforto emocional pelo qual está 

passando e pode então fazê-lo através de alterações em seu comportamento, como agitação, 

agressividade, recusa escolar, medos excessivos ou sintomas depressivos. Um diagnóstico adequado 

na infância e adolescência necessita de avaliação cuidadosa e rigorosa de todas as fontes de 

informações disponíveis, para que o entendimento dos problemas se dê da forma mais completa e 

abrangente possível. 
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 SERVIÇO SOCIAL 

A assistente social trabalhou na interlocução entre família e equipe técnica, considerando as 

questões sociais, culturais que interferem no atendimento. Promoveu orientação e encaminhamento 

para a rede de serviços municipal e estadual, bem como para o sistema de garantia de direitos. Os 

encaminhamentos tiveram por finalidade garantir o direito a saúde, especialmente para os casos que 

demandam atenção especial como medicação, fraldas, dietas especiais, órteses e próteses, bem 

como cadeiras de rodas, entre outros. 

O Serviço Social, além de fazer parte da área da assistência social, integra também todos os outros 

programas da instituição. 
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 ESTIMULAÇÃO ESSENCIAL 

 

O atendimento da estimulação precoce foi destinado para crianças de 0 a 3 anos de idade, com 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, síndromes, intercorrências do parto, prematuridade, 

entre outras. 

Em 2016 foram atendidas 32 crianças neste serviço, com orientação sistemática às famílias, 

considerando a importância da estimulação nos primeiros anos de vida. 

O atendimento foi realizado por equipe multiprofissional, semanalmente, de forma grupal e/ou 

individual, de acordo com cada caso. Sendo discutido este após a avaliação do profissional 

responsável. 

O serviço atingiu os objetivos propostos, as famílias foram orientadas a estimular seus filhos no 

domicilio e as crianças receberam atendimento de: médicos, fonoaudiologia, fisioterapia (motora e 

respiratória), psicologia, serviço social, e demais profissionais quando necessário. 

No primeiro atendimento foi realizada a acolhida da família, com a equipe do programa responsável 

pelo atendimento, e trabalhado a expectativa das mães com relação ao atendimento e angustias 

decorrentes  da chegada de um filho com deficiência. 

A família foi admitida nos atendimentos e na medida em que as demandas foram aparecendo, os 

encaminhamentos foram realizados, seja da área social, médica, entre outros. 

Cada setor atua com uma determinada demanda, sendo:  

 

 FISIOTERAPIA:   

Na área da fisioterapia o trabalho com esse grupo, tem como objetivo primordial o de criar condições 

facilitadoras para ajudar no desenvolvimento da criança, evitando ou minimizando os distúrbios do 

desenvolvimento motor; de promover o desenvolvimento global da criança aproximando-o ao 

máximo do normal, ou mesmo favorecendo a manutenção e aprimoramento das funções existentes, 

prevenindo vícios posturais patológicos e sempre primando pela independência, recuperação ou 

adaptação. 

O objetivo é favorecer o desabrochar, adaptando ao ritmo e personalidade da criança, deixando-a a 

vontade com seu próprio corpo. Essa forma de manusear é fundamental, e obriga-nos a uma grande 

mudança em nossos atos e comportamentos da vida cotidiana: o modo de carregar, de trocar, de 

dar-lhe banho, comida, de brincar com ela... É necessário aproveitar todas essas situações. Onde 

serão estimulados as percepções sensoriais, os movimentos normais, o rolar, o sentar, o engatinhar, 
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a marcha, a comunicação, a socialização e a capacidade de raciocínio. 

 

 FONOAUDIOLOGIA:  

O trabalho do setor de Fonoaudiologia abrange vários aspectos desses pacientes, onde sua atuação é 

bastante ampla, e através de avaliações com técnicas especializadas se detecta a etapa do 

desenvolvimento que o bebê ou criança se encontra.  A partir da avaliação, se necessário inicia-se o 

atendimento fonoaudiológico com o objetivo de estimular as funções não adquiridas detectadas na 

avaliação. Nesta fase, os pais são orientados em como lidar com o problema encontrado e a forma na 

qual eles irão auxiliar durante todo o processo de aquisição e/ou reestruturação funcional.   

Além disso, o profissional atua também na melhora da coordenação respiratória e sua 

funcionalidade. Muitas crianças apresentam respiração oral não benéfica para a sua saúde, seu 

desenvolvimento e seu processo de aprendizagem.  

Faz parte desses atendimentos o trabalho com motricidade oral, disfagia, respiração oral e 

linguagem. 

  

 PSICOLOGIA: 

 Este profissional fará o acompanhamento com os responsáveis e com os pacientes. O mesmo poderá 

atender de forma individual a criança ou atuar dentro do grupo de atendimento, de acordo com a 

necessidade do paciente e dos profissionais. Realiza reavaliações de acordo com a demanda e com a 

idade do paciente. 

  

 NEUROPEDIATRA:  

A atuação desse profissional engloba não somente o tratamento, mas principalmente o 

acompanhamento e prevenção de uma série de problemas que possam comprometer o bom 

desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças. Além da elucidação e orientação de 

familiares em relação a possíveis comprometimentos apresentadas pela criança, cabe a ele fazer os 

encaminhamentos necessários para os outros profissionais da equipe técnica da instituição.  

As consultas com este profissional deverá ser realizada de forma sistemática. 

 

 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECÍFICO  

O serviço contou com equipe multiprofissional composta por médicos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogos, pedagoga e assistente social. 

Este atendimento foi ofertado na perspectiva de promover a habilitação e reabilitação da pessoa 
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com deficiência, de prevenir, minimizar ou manter as deficiências apresentadas, com foco na 

integralidade do atendimento ao usuário. 

No decorrer de 2016 foram atendidos uma média mensal de 1.072 pessoas com deficiência nas 

diversas terapias ofertadas, a saber: 

 

 MÉDICO:  

Na área médica foi ofertado atendimento na especialidade de neuropediatria e psiquiatria. Este 

atendimento agilizou o acesso às consultas médicas especializadas e o apoio da equipe 

multiprofissional possibilitou o acompanhamento da evolução dos casos, no cotidiano do usuário na 

entidade. 

 

 FONOAUDIOLOGIA:  

Este atendimento possibilitou a pessoa com deficiência o acesso às terapias de fonoaudiologia de 

forma individual ou grupal. 

Na terapia fonoaudiológica foi trabalhado a reabilitação do sistema sensório motor oral, para 

melhoria das funções de mastigação, deglutição, respiração, bem como a melhora dos órgãos 

fonoarticulatórios, desenvolvimento e  adequação da linguagem. 

Além do atendimento ao usuário a família foi orientada a estimular os filhos no domicilio, 

contribuindo para a qualidade de vida dos mesmos. 

 

 FISIOTERAPIA:  

Considerando a atenção especializada à pessoa com deficiência, que não raramente possui outras 

deficiências associadas, em especial a física, a entidade manteve atendimentos de fisioterapia, que 

foram realizados de forma individual ou em grupo, de acordo com a necessidade de cada paciente. 

O atendimento individualizado foi proposto de acordo com o diagnóstico patológico  de cada 

paciente e foram utilizadas técnicas diversas de acordo com as necessidades apresentadas. 

Trabalhou a recuperação ou manutenção da coordenação motora, da força, do equilíbrio e da 

marcha. 

Os profissionais prescreveram órteses, cadeiras de rodas, bem como realizaram orientação dos 

pacientes visando o posicionamento adequado e ajustes quando necessário. 

Ainda no campo da fisioterapia, foi ofertada fisioterapia respiratória, considerando a pré-disposição 

da pessoa com deficiência a distúrbios pulmonares agudos ou crônicos. O trabalho foi realizado na 

perspectiva da prevenção de obstrução e acúmulo de secreções nas vias aéreas permeáveis, 
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promovendo um padrão ventilatório adequado e prevenindo patologias secundárias. 

 

 TERAPIA OCUPACIONAL:  

Com a finalidade de proporcionar maior independência à pessoa com deficiência nas atividades de 

vida diária, a terapeuta ocupacional trabalhou o desenvolvimento neuropsicomotor da pessoa com 

deficiência, favorecendo o uso das funções existentes. Foram realizadas ainda 

adaptações  diversas,  utilização  de  tecnologias  e   comunicação  alternativa, que favoreceram a 

autonomia dos atendidos. 

Temos também como objetivo possibilitar o incentivo de higiene e saúde às crianças e adolescentes 

atendidos diariamente pela APAE de Várzea Paulista através de vivências que promovam consciência 

e percepção corporal. 

Favorecer a aquisição e o aprendizado de novas experiências significativas relacionadas ao cuidado 

com o corpo, além de motivar esse cuidado tornando parte da rotina familiar. Essa prática deve 

servir como um estímulo positivo ao aprendizado das necessidades, pensando na promoção da saúde 

da criança, do adolescente e do adulto. 

 

 HIDROTERAPIA:   

A hidroterapia foi ofertada como terapia completar aos pacientes previamente avaliados e 

selecionados que são atendidos na fisioterapia convencional, utilizando a água aquecida como forma 

de tratamento. O atendimento na hidroterapia possibilitou a promoção do relaxamento para 

pacientes espásticos; melhoria da amplitude de movimento dos membros superiores e inferiores, da 

força muscular dos membros, analgesia, melhora do equilíbrio sentado e em pé, do padrão 

respiratório, estimular as etapas do Desenvolvimento Neuropsicomotor, prevenir a instalação de 

contraturas e  deformidades com orientação à família. 

Para esse tipo de atendimento, a instituição não dispõe de recursos financeiros provenientes de 

convênios, assim, não houve a quantidade de atendimento aos pacientes condizente com a 

demanda, ficando várias crianças sem receber esse atendimento. 

 

PSICOLOGIA:  

O atendimento psicológico foi realizado em conjunto com a equipe multiprofissional, realizou-se 

orientação e acompanhamento psicológico às famílias, nos aspectos do desenvolvimento afetivo, 

emocional e de estruturação da personalidade da pessoa com deficiência atendida. 

Coordenou os grupos psicossociais, juntamente com a assistente social, visando o fortalecimento das 
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famílias às situações de vulnerabilidade vivenciadas. 

 

CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEDE):  

Este projeto tem como objetivo organizar e elaborar recursos pedagógicos promovendo a 

acessibilidade, favorecendo a participação e integração dos alunos na construção da aprendizagem; 

respeitando as particularidades, necessidades e limites individuais dos alunos. 

Participaram deste programa os alunos inclusos na rede regular de ensino de acordo com os 

seguintes critérios: Crianças e adolescentes a partir da educação infantil até o 5ª ano do ensino 

fundamental, a principio, matriculas na rede regular de ensino, munícipes de Várzea Paulista e que 

necessitem de atendimento especializado,  sendo os mesmos deficientes intelectuais; 

Em 2016 fizeram parte deste projeto 65 crianças/adolescentes, sendo nossa meta de atendimento de 

60 crianças/adolescentes, totalizando 554 atendimentos durante o ano.  

Além do atendimento especializado, a pedagoga responsável realizou visitas escolares, totalizando 

42 em 2016, e realizou também 25 avaliações para inclusão no programa de atendimento. 

 

UNIDADE DE CUIDADOS DIURNOS (UCD):  

Este programa tem como objetivo atender interdisciplinarmente pessoas com deficiência intelectual 

e /ou múltiplos, acometidos de forma mais severa, possibilitando aos mesmos uma melhoria da 

qualidade de vida e um grau de funcionalidade particular, coexistindo com a possibilidade de 

evolução, mesmo que pequena, nas seguintes áreas adaptativas: comunicação, autocuidado, vida 

familiar e social, autonomia, saúde e segurança, além de funcionalidade escolar, lazer e trabalho, 

objetivando a inclusão social do paciente. 

A Unidade de Cuidados Diurnos surgiu da necessidade familiar dos pacientes que frequentavam 

nosso ambulatório de atendimento multidisciplinar e abdicavam de seus próprios afazeres para fazer 

o que realmente era importante em sua vida no momento – os cuidados com seus filhos -  esses que 

muitas vezes toda equipe avaliou que não havia nenhuma perceptiva de melhora, muito pelo 

FISIOTERAPIA 2626 821 37 0 1652 6000

TER. OCUPACIONAL 369 1345 93 1 366 2426
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contrário, poderia, dependendo dos cuidados que lhes fossem dispensados, poderia haver piora de 

seu quadro. 

Em sua maioria os paciente elegíveis para esta unidade, possui Encefalopatia Crônica Não Evolutiva – 

Paralisia Cerebral – associado a deficiência intelectual; outros casos como síndromes também estão 

fazendo parte. 

Este trabalho tem a intenção de dispensar todos os cuidados que esses pacientes precisam, desde 

banho, trocas, até atendimentos de saúde especializados.  

Em 2016 estavam inclusos neste programa 08 usuários, os quais permaneceram no período integral 

na instituição. 

 

 

 

ATENDIMENTOS E PROGRAMAS REALIZADOS : 
Além dos atendimentos realizados aos pacientes com deficiência intelectual, a instituição conta com 

alguns atendimentos e exames destinados a população em geral, como audiometria, 

eletroencefalograma e hidroterapia. 

 

AUDIOMETRIA:  

É um exame que tem como objetivo avaliar a capacidade do paciente para ouvir e interpretar sons. 

Através do exame detectam-se possíveis alterações auditivas e permite orientar o paciente sobre as 

medidas preventivas ou tratamentos mais adequados para cada caso. 
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O exame deve ser realizado por um fonoaudiólogo devidamente habilitado, pois, esse profissional 

consegue diagnosticar qualquer anormalidade, medir a intensidade e verificar qual o tipo de perda 

auditiva pode ter afetado o paciente. A audiometria é um exame preventivo e bastante 

recomendado para diagnósticos. 

Na instituição a demanda em sua maioria é proveniente dos processos de avaliação da própria 

instituição e das unidades básicas de saúde do município de Várzea Paulista e há também a 

realização desses exames de forma particular. 

Foram realizados 493 exames em 2016, sendo nossa capacidade atual de 792 exames. 

 

ELETROENCEFALOGRAMA:  

É um exame que analisa a atividade elétrica cerebral espontânea, captada através da utilização de 

eletrodos colocados sobre o couro cabeludo. Como a atividade elétrica espontânea está presente 

desde o nascimento, o EEG pode ser útil em todas as idades, desde recém-nascidos até pacientes 

idosos. 

O objetivo desse exame é obter registro da atividade elétrica cerebral para o diagnóstico de 

eventuais anormalidades dessa atividade. 

Na instituição a demanda em sua maioria é proveniente dos processos de avaliação da própria 

instituição e das unidades básicas de saúde do município de Várzea Paulista e Jundiaí e há também a 

realização desses exames de forma particular. 

Nossa capacidade era de 3.080 exames, sendo realizados em 2016 1.040 exames. 

 

HIDROTERAPIA:  

Falar sobre Hidroterapia em grupo é comentar a ligação comum entre a técnica de ginástica em meio 

fluido. Podemos dizer que a Hidroterapia em grupo é um trabalho que objetiva a prevenção e a 

melhora da qualidade de vida através dos recursos de movimentos realizados em uma piscina com 

temperatura abaixo da termoneutra, muito utilizada para redução de peso, melhora do sistema 

cardiovascular, fortalecimento de músculos dinâmicos e estático através da repetição de 

movimentos em uma determina série. 

Na instituição a demanda em sua maioria é de pacientes da terceira idade, provenientes da 

comunidade dos municípios de Várzea Paulista e região. Todos são atendidos por fisioterapia, 

individualmente ou em grupo, de acordo com a necessidade de cada paciente.  

Esse atendimento é realizado de forma particular, sendo realizados 5.038 atendimento no ano de 

2016. 
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CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

A entidade realizou 27.097 procedimentos no ano de 2016 entre todos os seus programas, 

excedendo nossa capacidade de atendimento em alguns programas, a saber: saúde (estimulação 

essencial, ambulatório) excedente de 22 pacientes; programa integral da pessoal com deficiência, 

excedente de 15 usuários, assim nossa capacidade  de atendimento tem ficado abaixo da demanda, 

pois contamos ainda hoje com uma lista de espera de 27 pacientes e essa capacidade depende da 

infraestrutura física, da disponibilidade de equipe técnica e da demanda de atendimento do usuário. 

Considerando que o publico encaminhado para atendimento na entidade tem sido os casos mais 

comprometidos, os grupos estão sendo formado com poucos integrantes, o que exige ampliação de 

espaço e de equipe técnica. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS – SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 
 

A instituição manteve equipe técnica especializada na execução dos serviços, de acordo com o 

previsto para a área da saúde, educação e assistência social. 

Segue abaixo os profissionais que trabalharam diretamente na execução dos serviços. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

493 
1040 

5038 

Atendimentos diversos 

Audiometria

Eletroencefalograma

Hidroterapia



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Várzea Paulista 

Mantenedora da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Monteiro Lobato” 
Fundada em 13-07-1985 

Utilidade Pública Municipal – Lei N.º 1.223 de 23/12/91 

Utilidade Pública Estadual – Decreto n.º 44.324 de11/10/99 

Utilidade Pública Federal n.º 115 de 31/10/96 – Registro CNAS n.º 001/2000 

FENAPAE n.º 936 – CNPJ 54.132.840/0001-37 

25 

Setor 
Quantidade de 

Profissionais 

Assistência Social 01 

Psicologia 03 

Terapia Ocupacional 02 

Fisioterapia 05 

Fonoaudiologia 02 

Coordenação Técnica 01 

Médicos 02 

 

ABRANGENCIA TERRITORIAL 

A APAE de Várzea Paulista atendeu Várzea Paulista e outros municípios da região, considerando que 

é a única entidade que oferece atendimento multidisciplinar as pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista. A entidade atendeu municípios de pequeno porte da região, pois os mesmos não possuem 

rede especializada de atendimento a pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Os serviços 

ofertados foram realizados com recurso próprio e da Secretaria Estadual de Educação. 

O acesso aos serviços se deu através de encaminhamento da rede de saúde, educação e assistência 

social, mediante disponibilidade de vaga. 

 

3 - EDUCAÇÃO 

 
I.  IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA  

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Várzea Paulista, sociedade civil, de direito 

privado, sem fins lucrativos, com sede e Foro na cidade de Várzea Paulista, com seu Estatuto 

registrado sob número 26915, CNPJ sob n. º 54.132.840/0001-37 Utilidade Pública Municipal – Lei n. 

º 1.223 de 23/12/1991, Utilidade Pública Estadual – Decreto n. º 44.324 de 11/10/2000, Utilidade 

Pública Federal n. º 115 de 31/10/1996, CNAS n. º 44.006.002.658/96-51 e FENAPAE n. º 936. Data 

de Fundação 13 de julho de 1985 é mantenedora da Escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Monteiro Lobato, inaugurada em 09/02/1998, situada a Rua Alberto de Oliveira n. º 55 

- Jardim Cruz Alta, na cidade de Várzea Paulista. 

Nome da Escola: Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Monteiro Lobato  

APAE de Várzea Paulista. 

Endereço: Rua Alberto de Oliveira, n. º 55 - Jardim Cruz Alta – Várzea Paulista. 
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CEP: 13.224-420 

Telefone: (011) 4595-1132              

E mail: apae.varzeapta@terra.com.br 

 
Diretor Escolar: Luiz Antonio Lopes Garcia 

E-mail: direcaoapaepta@terra.com.br 

 

Modalidade de Ensino: Educação Especial 

Curso: Educação Precoce, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação  Sócio Educacional. 

 

Horário de Funcionamento: de Segunda a Sexta-feira. 

Manhã: 8:00 às 12:00 horas. 

Tarde: 13:00 às 17:00 horas. 

 

Diretoria de Ensino da Região de Jundiaí 

FENAPAE n.º 936 – CNPJ 54.132.840/0001-37 

 

II - MISSÃO INSTITUCIONAL 

Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenções, orientações, prestação de serviços, 

apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de necessidades 

especiais e à construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

 

III - INTRODUÇÃO 

A proposta do trabalho escolar de 2016 teve como referencia o Currículo Funcional Natural e o 

método TEACCH que tem como objetivo tornar os alunos mais independentes, produtivos e com 

habilidades de comunicação que lhe permitam relacionar-se com outras pessoas.Dentro das 

propostas, foram realizados capacitações com o corpo docente sobre novas metodologias e modelos 

teóricos, as capacitações foram realizadas pela Equipe de profissionais capacitados de diferentes 

áreas do conhecimento que atuam na instituição. Buscou-se também um envolvimento efetivo das 

famílias através da parceria com a área da Assistência e a reunião de professores, equipe 

multidisciplinar e a coordenação com os pais e responsáveis sobre o desenvolvimento do aluno. 

Além dos conteúdos da proposta pedagógica foram realizados projetos com temas atuais. O corpo 

discente para o desenvolvimento do trabalho escolar está de acordo com o plano de ação de 2016, 

ou seja: Alunos com idade 3 a 5anos e 11 meses com deficiência intelectual/múltipla oriundos da 

Educação Infantil, de Alunos com idade de 6 a 14 anos e onze meses com deficiência intelectual 

/múltipla e transtorno do espectro autista que necessitam de apoio pervasivo, oriundos da escola de 

educação especial ou encaminhado pela rede regular de ensino cuja necessidade de recursos e 

apoios ultrapasse comprovadamente, as disponibilidades das escolas da rede comum de ensino 

visando o desenvolvimento de suas potencialidades, valorização, iniciação para o trabalho e o pleno 

exercício de sua cidadania. 
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Alunos acima de 30 anos oriundos do Centro de Convivência 

Programas Atendidos 

A APAE de Várzea Paulista é mantenedora da Escola de Educação Especial Monteiro Lobato oferece 

atendimento educacional especializado as pessoas com deficiência intelectual/múltipla e transtorno 

do espectro autista. 

Escola de Educação Especial Monteiro 
Lobato 

 

 

 

 

Ensino Fundamental 

 

 

               Sócio Educacional 

 

 

A escola conta em seu quadro com 01 diretor escolar, 02 coordenadores pedagógicos responsáveis 

por todas as ações e projetos desenvolvidos. O corpo docente é composto por 30 professores. 

SINTESE DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Educação Infantil:  

A Importância do Lúdico na Educação Infantil:  

O Trabalho com jogos e brincadeiras lúdicas no ambiente de uma escola, com a interatividade e a 

ludicidade, é de fundamental importância para abstração, pois essas atividades aguçam a capacidade 

cognitiva dos alunos, desenvolvendo habilidades comunicativas e aumentando a autoestima das 

crianças. 

Meta:  

Desenvolver a aprendizagem coletiva, estabelecer formas criativas de aprendizagem, propiciar a 

valorização da identidade e da autoestima. 

Conclusão:  

Os objetivos foram alcançados positivamente, pois no final do ano letivo os alunos estavam muito 

mais participativos e comunicativos, notando assim um avanço. 

 

1º ao 5º ano 

Educação Infantil 

Centro de Convivência 
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Ensino Fundamental: 

O Ensino Fundamental foi divido em 2 níveis: Ensino Fundamental e Sócio Educacional. 

Centro de Convivência (PROTEÇÃO INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA): 

Possibilitar ao cidadão idoso com deficiência intelectual e ou multipla, a descoberta de suas 

potencialidades, através de ações motivacionais e de autoconhecimento utilizando um conjunto de 

atividades socioeducativas integradas entre si, e concomitantemente, subsidiar o poder publico local 

para a criação de políticas publicas especificas a fim de garantir a inclusão do idoso no currículo social 

estimulando a interação convívio e o respeito dos mesmos. 

 
IV- RELATÓRIO PROJETOS  2016  
(DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/MÚLTIPLA) 

 

TURMA A 
Projeto:  Jogos e Brincadeiras 

Justificativa: 

“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver meninos sem 

escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com exercícios 

estéreis, sem valor para a formação do homem”. (Carlos Drummond de Andrade). 

O brincar é parte integrante do ser humano, é através dele que a criança atribui 

sentido ao mundo ao seu redor. Quando a criança brinca, ela desenvolve seu 

cognitivo, expressa seus sentimentos, estimula a capacidade de abstração e 

imaginação, além de adquirir conhecimentos que ajudarão a agir no meio em 

que se encontra e construir sua identidade. 

Segundo Piaget (1998) “a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades 

intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à prática educativa”. 

META: 

Apresentar o Jogo Simbólico enquanto recurso pedagógico, através de uma intervenção educativa, 

proporcionando momentos de atividades prazerosas. 

TURMAS B e S 
Projeto: Animais 

Justificativa: 

Os animais tem grande importância no mundo e cotidiano das 

crianças, pela sua presença através de histórias, desenhos 

animados e por todos os lugares da vida por onde andam levando 

o indivíduo a possuir um caráter de identificação de suas vivências 
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pessoais e sociais. O tema leva a aprendizagem do conhecimento ao respeito com animais, que são 

seres vivos importantes para o nosso planeta e para o homem, como componentes da nossa vida. 

META: 

Conscientização  e preservação meio ambiente e animais. Ampliação de vocabulário, aquisição de 

cuidados e autocuidados. Melhora das relações, inserção em diferentes ambientes. 

TURMA C 
Projeto: Desenhos Animados 

Justificativa: 

Utilizar os recursos dos desenhos animados como portadores de 

conhecimento na intenção de despertar nos alunos o interesse por todas 

as áreas a serem trabalhadas contribuindo na alfabetização. 

Trabalhando com desenhos animados iremos aguçar a curiosidade dos 

alunos com o propósito de alcançar novas descobertas e habilidades, 

avanços no vocabulário, criatividade e imaginação.  

META: 

Proporcionar momentos de prazer á aprendizagem através dos conteúdos dos desenhos animados e 

assim ampliar o vocabulário, as percepções cognitivas a fim de explorar todas as habilidades e 

potencialidades de cada aluno. 

TURMA D 
Projeto: Rótulos, Embalagens, Publicidade e Propaganda 

Justificativa:  

Os rótulos e embalagens são portadores de textos rotineiros na vida de todos nós. Por esse motivo, é 

importante que a escola os traga para dentro da sala de 

aula, como recurso didático e assim uma ferramenta de uma 

leitura de mundo.  

Eles propiciam discussões ricas, oportunizando aos alunos o 

compartilhamento de vivências pessoais, o confronto de 

opiniões e ideias, a ampliação de conhecimentos sobre o 

consumo de produtos e uma reflexão sobre as questões que 

determinam as diferentes opções adotadas na hora das 

compras.  

As embalagens são portadores de textos que cumprem a função de informar. Dizem a composição do 

produto, que cuidados são exigidos para seu funcionamento e manutenção, data de validade, modo 

de usar e de armazenar o produto... Veiculam textos escritos curtos e utilizam imagens. 

META: 

Identificar a publicidade como uma forma de comunicação que cria desejos e transmite modelos a 

serem seguidos.  
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Refletir sobre os próprios hábitos de consumo. 

Desenvolver o olhar crítico para os anúncios publicitários, reconhecendo a intenção de consumo 

presente nos mesmos. 

TURMAS E, F e G 
Projeto: A Música como meio de desenvolvimento e interação 

Justificativa:  

A Música é um fenômeno universal, que está 

presente na história de todos os povos e 

civilizações, em todo o globo, desde a pré-

história. E, desde os primórdios, a Música faz 

parte do dia-a-dia das comunidades, se 

manifestando de diferentes maneiras, em 

ritos, festas e celebrações das mais diversas. 

Na verdade, é praticamente impossível 

encontrar uma pessoa que não goste de ouvir, 

cantar, tocar um instrumento ou dançar. 

Desde a mais tenra idade vivenciamos muitas experiências ouvindo e cantando em casa e em tantos 

outros lugares, com os mais diversos fins. Assim, é patente em todas as esferas de nossa sociedade 

que a Música tem um papel primordial como forma de lazer e na socialização das pessoas, pois ela 

cria e reforça laços sociais e vínculos afetivos. Além disso, a Música exerce um relevante papel na 

formação cultural das pessoas, por meio do repasse de ideias, informações e conceitos, servindo 

para o aprimoramento do aprendizado. Baseando-se nesse enorme conhecimento do papel que a 

Música possui em nossa sociedade, com objetivo de melhorar o aprendizado, aproximando mais 

ainda essa Arte da vida dos alunos.              

É de amplo conhecimento que a vivência musical dentro da Escola possibilita o trabalho das 

emoções, o desenvolvimento da sensibilidade, a percepção auditiva, a sociabilidade, entre tantas 

outras coisas. Por meio da Educação Musical há a possibilidade de se proporcionar ao educandos a 

vivência com outros contextos socioculturais. Destaca-se ainda a oportunidade de ampliação da 

bagagem cultural com o aprendizado de músicas através da cultura. 

Espera-se que o amor e apreço pela Música irradiem de nossas Escolas para dentro da casa de cada 

aluno e para o dia-a-dia de nossa comunidade de modo geral, visando entre outras o 

desenvolvimento do aluno, contribuindo para a não inserção do aluno na marginalização, na 

violência, ou qualquer outra ocupação negativa para sua formação. 

META: 

Desenvolver a percepção auditiva e a memória musical; 

Possibilitar que os alunos aprendam a utilizar e cuidar da voz como meio de expressão e 

comunicação musical; 

Criar oportunidades de cultura e lazer para os estudantes, diminuindo seu tempo ocioso; 
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Criar vínculos entre a Música produzida na Escola às veiculadas pela mídia e as que são produzidas 

localmente em nosso município e região. 

Gerar oportunidades às crianças e adolescentes acesso à cultura e desenvolverem suas 

potencialidades musicais e humanas; 

Desenvolver a autoestima dos alunos enaltecendo lhes seus valores; 

Desenvolver na criança, além da sensibilidade à música, qualidades como: a concentração, a 

coordenação motora, a sociabilização, a acuidade auditiva, o respeito a si próprio e ao grupo, a 

destreza do raciocínio, a disciplina pessoal, o equilíbrio emocional e inúmero outros atributos que 

colaboram na formação do indivíduo. 

 

TURMAS: H, I, J, K , L e M 

Projeto: Explorando o Mundo a  sua volta através das percepções 

Justificativa: 

Quando falamos em Currículo Funcional Natural, devemos entender que a 

educação não é só escolaridade no sentido de conteúdo meramente acadêmico, 

mas a consciência da necessidade de se trabalhar sob uma ótica educacional 

denominada Atividade Prática de Vida Diária (ABVD). É importante para o aluno 

que se inclua, não somente os asseios corporais, mas também as atividades 

relacionadas com lazer, com a vida comunitária e atividades que proporcionem 

exploração dos cinco sentidos (audição, olfato, tato, paladar e visão). 

Estas atividades são de grande importância para que o educando, com maior grau de deficiência 

intelectual e física se desenvolva, sinta-se útil e integrado ao meio escolar e 

familiar, enfim sinta-se inserido em seu meio de convivência social. 

 Sendo assim o ambiente torna-se estimulador, onde deve ser integrado a 

estímulos afetivos, físicos cognitivos e sensoriais, os quais propiciará a construção 

do conhecimento de maneira mais eficiente e harmoniosa. 

Uma vez que o aspecto principal da aquisição de conhecimento está na forma pela 

qual o estímulo é oferecido. O trabalho com atividades práticas da vida diária e os 

sentidos deve estar associado ao brincar, ao afeto e cumplicidade. 

META: 

Estimular através das percepções (auditiva, olfativa, visual, gustativa e tátil) o educando a explorar de 

diversas maneiras o mundo no qual vivemos de maneira lúdica. 
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TURMAS: N, O, P, Q e R 

Projeto: Hortifrúti 

Justificativa: 

Quando falamos em Currículo Funcional Natural, 

devemos entender que a educação não é só 

escolaridade no sentido de conteúdo meramente a 

acadêmico, mas a consciência da necessidade de se 

trabalhar sob uma ótica educacional denominada Atividade Pratica de Vida Diária (ABVD). É 

importante para o aluno que se inclua, não somente os 

asseios corporais, mas também as atividades relacionadas 

com lazer, com a vida comunitária e tantas outras.  

Essas atividades são de grande importância para que o 

educando, com maior grau de deficiência intelectual e 

física se desenvolva, sinta-se útil e integrado ao meio 

escolar e familiar, enfim sinta-se inserido em seu meio de 

convivência social.  

A escola deve proporcionar aos alunos um desenvolvimento que facilite e proporcione uma melhor 

qualidade de vida. A fim de agregar um ambiente mais harmonioso e prazeroso ao aluno, se fez 

necessário incluir o artesanato como forma de trabalho. E como finalização o prazer de ter como 

passeios adquiridos com a venda dos produtos feito por eles 

META: 

 Conscientizar os alunos da importância de uma alimentação saudável e como garantir uma boa 

saúde. 

 

Relatório das Atividades Extracurriculares  

Área: Arte 
Justificativa: 

A Experiência do fazer, interpretar e apreciar as artes 

plásticas enriquece o mundo do aluno com deficiência 

intelectual que necessite de apoio pedagógico 

pervasivo. Através das experiências sensoriais, 

manipulação dos mais diversos materiais artísticos e 

não artísticos, o contato com as artes visuais possibilita 

desenvolver as questões de percepção, 

psicomotricidade, ritmo, coordenação, entre outras. 

Trabalhar o lúdico, o prazer em desenvolver atividades 

artísticas e as descobertas que o educando possa 
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realizar a respeito de si mesmo, dos outros, e do mundo natural, cultural e social no qual ele vive, 

possibilitando a experimentação, a manipulação dos mais diversos materiais artísticos ou não 

artísticos e o brincar, devem constituir a tônica das atividades propostas nas diversas linguagens 

artísticas, principalmente as das artes visuais, possibilitando assim, melhorar sua autoestima. 

META: 

Promover a vivência da arte visuais, o contato e conhecimento dos diversos artistas, obras, técnicas 

artísticas e materiais, propiciando para o aluno momentos de apreciação, produção e fruição ou seja, 

que perceba, sinta, pense e crie, características básicas e necessárias para o seu desenvolvimento. 

Área: Música 
Justificativa: 

A música na educação especial contempla todas as possibilidades de expressão e proporciona a 

oportunidade de interagir com o mundo musical a fim de desenvolver 

diversas habilidades. 

O contato com a música permite um melhor conhecimento de si 

mesmo, a comunicação com o outro, além de facilitar o processo de 

aprendizagem, pois desperta um mundo prazeroso para a mente e o 

corpo. 

META: 

Trabalhar a música como estímulo nas áreas sensoriais, perceptivas e motora, com o objetivo de 

melhorar o desenvolvimento global dos alunos. 

 

Área: Educação Física 
Justificativa: 

A Educação Física, pelo seu conceito e abrangência, 

deve ser considerada como parte do processo educativo 

das pessoas, por constituir-se na melhor opção de 

experiências corporais sem excluir a totalidade, criando 

estilos de vida que incorporem o uso de variadas formas 

de atividades físicas que, com fins educativos, nas suas 

possíveis formas de expressão. A Educação física deve 

incluir o corpo, o movimento e a ludicidade como 

aspectos educacionais indissociáveis, e oferecer oportunidades educacionais adequadas ao 

desenvolvimento integral e à manutenção da saúde na busca de uma efetiva participação e 

integração social. 

META: 

Contribuir com o processo de construção da cultura corporal, por meio da participação em atividades 

que valorizem a realização do homem, respeitando todos os aspectos da dimensão humana e do 

meio ambiente. 
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Área: Informática 
Justificativa 

A relação do homem com a tecnologia é algo que envolve 

sua cultura e seu conhecimento. A tecnologia surge da 

necessidade humana que vem para supri-la, quando essa 

começa a fazer parte da vida do homem modifica sua 

forma de agir, gera mudanças de comportamentos e 

mudanças de atitudes, influencia a cultura. Tendo em 

vista o desenvolvimento e a mudança de paradigmas da 

educação onde o professor passa de expositor e detentor 

de conhecimento para mediador do processo de ensino 

aprendizagem, o mesmo deve aceitar e incorporar as 

tecnologias a sua prática pedagógica. A informática é um 

riquíssimo recurso aliado à construção do conhecimento. A Educação é um campo rico em 

experiências de desenvolvimento e aprendizagem, sendo a informática uma área do conhecimento 

humano que pode contribuir de maneira positiva para a educação especial. 

Este projeto visa criar um caminho por onde se possa juntamente professor de informática, professor 

de sala e alunos transformarem o conhecimento em prática social, onde cada um saiba que é 

singular e importante neste processo, possibilitando aos alunos uma maior autonomia.   

META: 

 Fazer uso do computador como mais uma ferramenta de apoio à construção do 

conhecimento.  

 Favorecer e estimular a alfabetização através de jogos e atividades.  

 Possibilitar ao aluno uma inclusão social e digital, com o uso do computador e da 

internet. 

 Assegurar a participação ativa de todos, para que se sintam motivados e integrados. 

 Buscar interesses pessoais e do grupo, para poder tornar a aula mais dinâmica e atrativa. 

 Procurar temas e situações que se aproximem da realidade do aluno. 

 Promover parceria com a professora da sala e demais extras, para trabalhar 

situações/habilidades que sejam emergentes nos alunos. 

 Proporcionar momentos de lazer e busca de interesses próprios. 

 Trabalhar a atenção, a motivação e o interesse do aluno. 

 Incentivar a cooperação e companheirismo do grupo. 
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V-  RELATÓRIO PROJETOS  2016  
(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA) 

Turma - A-1  
Projeto: Jogos e Brincadeiras 

 

Justificativa: 
Desenvolver um trabalho interdisciplinar de maneira prazerosa partindo da construção e manuseio 
de brinquedos com diversos materiais, criando situações de socialização, colaboração para aprender 
a dividir e respeitar regras. 
 
META: 

 Estimular e desenvolver a linguagem através de jogos. 

 Trabalhar as habilidades psicomotoras. 

 Aumentar o conhecimento e repertório do aluno com 
brincadeiras de faz-de-conta. 

 Promover hábito de brincar com funcionalidade desenvolvendo 
a concentração e atenção do aluno. 

 Ampliar as possibilidades expressivas nas brincadeiras, jogos e 
demais situação de interação.  

 

 

Turma -  B-1, U-1 
Projeto: Estimulação dos Sentidos 
 

Justificativa: 

Os sons, imagens, sabores, odores, aromas, sensações táteis, e as fornecidas pelo 
próprio corpo, são as informações de que se depende para sobreviver e viver 
melhor. Para poder aprender, o individuo utiliza seus órgãos sensoriais, e a 
ampliação de seu contato com o mundo se dá pelo aperfeiçoamento de seus 
sentidos. 
Daí a importância de estimular adequadamente todos os sentidos, a fim de se 
obter um resultado final promissor, no que diz respeito, ao processo de ensino e 
aprendizagem das habilidades de vida diária.  

META: 

 Estimular o aluno através das percepções (auditiva, visual, gustativa, 
olfativa, e tátil), a explorar de diversas maneiras o mundo em que 
vivemos. 

 Ajudar o aluno a ser, dentro de seus limites, o mais independente 
possível. 

 Proporcionar os meios que ajudem a adaptação e a socialização no 
ambiente ao qual pertence.  
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Turma - C-1 
PROJETO: Vivendo a Funcionalidade 
 
Justificativa: 
Quando falamos em Currículo Funcional Natural, devemos entender que a 
educação não é só escolaridade no sentido de conteúdo meramente a 
acadêmico, mas a consciência da necessidade de se trabalhar sob uma 
ótica educacional denominada  Atividade Pratica de Vida Diária (ABVD).  
A escola deve proporcionar aos alunos um desenvolvimento que facilite e 
proporcione uma melhor qualidade de vida. A fim de agregar um 
ambiente mais harmonioso e prazeroso ao aluno, se fez necessário incluir 
o artesanato como forma de trabalho. E como finalização o prazer de ter 
como passeios adquiridos com a venda dos produtos feito por eles 
 
META: 

 Instigar a responsabilidade pela execução de algumas tarefas simples do cotidiano;  

 Proporcionar os meios que ajudem a adaptação e a socialização no 
ambiente ao qual pertence.  

 Identificar o processo: começo, meio e fim – confecção, venda e passeio.  

 Parear utensílios de cozinha com figuras e objetos  

 
Turma - E-1 
Projeto: Higiene Pessoal 
 
Justificativa: 
Neste projeto o grande objetivo é que cada aluno sane suas dificuldades com 
relação a sua higiene pessoal. 
 
META: 

 Executar os cortes das unhas e limpeza, como pentear o cabelo e lavar as 
mãos para que possa aprimorar suas atividades básicas e para que saiba 
executar de maneira correta.  Para que o aluno possa se organizar no 
espaço físico e em atividades em sala de aula.  

 

Turma - G-1 
 
Projeto: Psicomotricidade 
Justificativa: 
A psicomotricidade é parte fundamental para uma boa aprendizagem, tendo em vista que temos 
como objetivos estimular o desenvolvimento motor, afetivo, psíquico e social do aluno; 
 
META: 
 

 Envolver os alunos nas atividades para vivenciarem os momentos;  
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 Proporcionar brincadeiras explorando o espaço e os movimentos corporais; 
 

 Perceber e reconhecer o outro; 
 

 Respeitar o outro, esperar a sua vez, tolerância e respeito. 
 

 

 

 

 

 

 
Turma - I-1 
Projeto: Cozinha Pedagógica 
 
Justificativa: 
Desenvolver principalmente o leque de opções dos diferentes alimentos, fazendo com que possamos 
explorar toda a parte sensorial e prática na preparação do mesmo. 
 
META: 
  

 Contato com tudo aquilo que ele tem em casa com o objetivo de proporcionar um treino na 
vida diária dos alunos como higienizar alimentos, limpeza do ambiente, principalmente o 
lavar a louça e armazenamento. 

 Neste projeto trabalho desde fazer a lista de compras até o preparo do alimento. 
 

 

 

 

 

 
 
 
Turma- J-1 
Projeto: SENSORIAL 
 
Justificativa 
Estimular o aluno através das percepções ( auditiva, visual, gustativa, 
olfativa e tátil) a explorar de diversas maneiras o mundo em que vivemos.  
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META: 

 Ajudar o aluno a ser, dentro de seus limites, o mais independente possível.  

 Proporcionar os meios que ajudem a adaptação e a socialização no ambiente ao qual 
pertence.  

  Incentivar e estimular a capacidade de visualizar objetos e 
pessoas;  

 Manipular objetos dentro do seu campo visual;  

 Perceber estímulos visuais em movimento;  

  O aluno poderá sentir o mundo exterior através do 
contato com sua pele;  

  Explorar diferentes texturas;  
 

 
 
Turma-  K-1 
Projeto: Jogos e Brincadeiras 
 
Justificativa 
Desenvolver um trabalho interdisciplinar de maneira prazerosa partindo da construção de 
brinquedos com diversos materiais; 
 
META: 

 Participar de situações de socialização; 

 Participar de jogos que sejam trabalhados regras em grupo; 

 O desenvolver a linguagem onde o jogo é um canal de 
pensamentos e sentimentos pelo manuseio do brinquedo; 

 Trabalhar as habilidades psicomotoras, manuseando os 
brinquedos e materiais dos jogos; 

 Aumentar o conhecimento e repertório da criança, com 
brincadeiras de faz-de-conta; 

 Trabalhar e estimular o desenvolvimento afetivo, fisio-motor, cognitivo; 

 Proporcionar momentos agradáveis entre os alunos; 

 Incentivar o trabalho em grupo; 

 Promover o hábito de brincar com funcionalidade; 

 Desenvolver a concentração e atenção; 

 Ampliar as possibilidades expressivas nas brincadeiras, 
jogos e demais situações de interação; 

 Participar de várias situações de comunicação oral; 
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Turma - L-1 
Projeto: Cozinha Pedagógica  
 
Justificativa 
Apresentar aos alunos diferenciados tipos de alimentos onde serão 
realizadas atividades sensoriais como manipular os alimentos sentir o 
seu cheiro além de degusta-los em diferentes estados (pastoso, liquido, 
solido, e farelos).  
 
META: 

 Socializar os alunos com outros grupos. 

 Respeitar o outro, esperar a sua vez. 

 Participar das compras. 

 Manipular dinheiro. 

 Identificar os produtos das receitas. 

 Ampliar os conhecimentos a respeito dos alimentos das 
receitas. 

 Visar a maior independência dos alunos na execução das receitas. 

 Trabalhar a ordem e organização do espaço. 

 Registro das receitas semanais. 

 Confeccionar um caderno de receitas. 

 
Turma - N-1 
Projeto: Cozinha Pedagógica 
 
Justificativa: 
Visar e oferecer oportunidades para os alunos aprenderem, na pratica, habilidades básicas para 
utilização dos utensílios e dos eletrodomésticos. 
 
META: 

 Realizar o preparo de receitas simples na cozinha, proporcionando autoestima e autonomia.  
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Turma - O-1 
Projeto: Percepções 
 
Justificativa 
Que o indivíduo organize e interprete as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu 
meio.   
 
META: 

 Ter aquisição, fazer interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos 
sentidos.  

 

 

 

 

 

  

 

 

TURMA P-1, R-1, F-1, H-1          
Projeto: Alimentação Saudável 
 
Justificativa: 
Proporcionar aos alunos a pratica de compra e venda, mantendo o contato com o dinheiro, com 
diferentes pessoas e comércio do bairro, buscando a melhoria nas questões de socialização. 
 
META: 

 Apresentar aos alunos diferenciados tipos de alimentos onde serão realizadas atividades 
sensoriais como manipular os alimentos sentir o seu cheiro além de degusta-los em 
diferentes estados (pastoso, liquido, solido, e farelos).  

 Aumento da autonomia e independência dos alunos no preparo dos alimentos. 

 Aumento da autonomia e independência dos alunos no servir dos alimentos. 
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TURMA Q-1, M-1       
PROJETO: Alimentação Saudável e Postura 
 
Justificativa 
Propiciar aos alunos diferentes tipos de alimentos, onde poderão experimentar suas 
diferentes texturas, temperaturas e sabores, 
 
META: 

 Trabalhar a postura ao se sentar à mesa, 

 Manipular talheres e copos e melhorar a seletividade e 
mastigação.  

                   

 

 
 
 
Turma – D-1, S-1, T-1 
Projeto: Cozinha Pedagógica 
 
Justificativa 
Observar o interesse e aptidão de cada aluno nas atividades realizadas 
na cozinha pedagógica, buscando aprimorar cada vez mais a conclusão 
das receitas desenvolvidas. 
Reconhecer no ambiente da cozinha pedagógica a importância e 
necessidade dos cuidados com higiene pessoal, limpeza e manutenção 
do ambiente e higiene dos alimentos a serem preparados. 
  
META: 

 Estimular uma alimentação cada vez mais saudável. 

 Estimular o interesse de conhecer e experimentar os diversos alimentos como legumes, 
verduras, etc. 

 Promover ao aluno a autonomia no ambiente. 

 Visar higiene pessoal, dos alimentos e a do ambiente. 

 Adquirir habilidades manuais para utilização dos utensílios e 
dos eletrodomésticos. 

 Postura de comportamento na mesa. 

 Uso correto de talheres. 

 Evitar desperdício. 

 Incentivar a degustação. 

 Desenvolver interesse em preparar a receita. 
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Turma - V-1 

Projeto: Senta que lá vem História. 
 
Justificativa 
Desenvolver o hábito de ouvir com atenção. 
META: 

 Aprender a manusear o livro; 

 Explorar a capacidade de expressão corporal dos 
alunos com relação ao movimento; 

 Enriquecer e ampliar o vocabulário; 

 Estimular a linguagem oral; 
 

Turma -  X-1 
Projeto: Roda de Histórias 
 
Justificativa 
Agregar novos conhecimentos, estimulando a 
imaginação e criatividade do aluno despertando assim o 
prazer e interesse pelas histórias. 
 
META:  

 Propiciar a socialização dos alunos, 

 Interagir com a história e com os amigos, 

 Respeitar o outro e saber esperar sua vez,  

 Manter a atenção na história, 

 Trabalhar a tolerância, 

 Estimular a fala, 

 Aprender novas palavras, 
 
 

Turma: Y-1 
Projeto: “Aprendendo com Estimulação Sensorial” 
 
Justificativa 
Estimular o aluno através das percepções auditiva, visual, gustativa, olfativa e tátil 
a explorar de diversas maneiras o mundo em que vivemos. 
 
META: 

 Ajudar o aluno a ser dentro de seus limites, o mais independente 
possível. 

 Possibilitar que se torne participante em seu meio familiar e 
social, proporcionando os meios que ajudem a adaptação 
e a socialização no ambiente ao qual pertence. 

 Percepção tátil e visual. 
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VI- RELATÓRIO PROJETOS 2016 – CONCLUSÕES 
 (DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/MÚLTIPLA) 

Turma A 
Projeto:  Jogos e Brincadeiras 

 

Resultados finais:  A Finalização deste projeto foi com uma grande 

tarde de Contação de História Da Chapeuzinho Vermelho, onde a 

professora e auxiliar se vestiram de lobo e Chapeuzinho e 

trouxeram para os alunos uma grande cesta de lanche para o 

piquenique. 

Assim os alunos puderam vivenciar  todo esse Jogo Simbólico que 

foi trabalhado diariamente durante o ano letivo de 2016. 

 

 

Turma B e S 
Projeto: Animais 

 

Resultados Finais: Esse projeto foi finalizado de forma positiva, pois constatamos uma pequena 

evolução pedagógica, pois trabalhar com a figura dos animais é muito estimulador para os alunos 

deste faixa etária. Também observamos uma melhora nas relações interpessoais dos alunos, sendo 

sempre valorizado o cuidado que devemos ter uns com os outros, visto também uma melhora 

significativa nas questões de higiene pessoal. 

 

Turma C 
Projeto: Desenhos Animados 

 

Resultados Finais: O projeto desenvolvido nesta Turma teve como resultado positivo as questões de 

aumento de vocabulário e inibição, pois esta turma se desenvolveu consideravelmente neste dois 

tópicos. Os desenhos animados ajudou os alunos ficarem mais desinibidos para falar, para dar 

recados, para se expor oralmente, mesmo apresentando dificuldades de dicção das palavras. E  o 

aumento de vocabulário e visto também nesses exposições, como também nas questões de 

nomeação de figuras e objetos. 

 

Turma D 
Projeto: Rótulos, Embalagens, Publicidade e Propaganda 

 

Resultados Finais: Com essa turma de pré-adolescentes, o desenvolvimento deste projeto teve como 

finalização uma ida ao supermercado com uma lista de compras elaborados pelos alunos para juntos 

eles verificarem onde estavam os itens da lista na gôndola do supermercado, assim trabalhando a 

localização, senso de direção, e também a parte da escrita através dos rótulos e a parte de 
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matemática com a leitura dos valores e o pagamento dos produtos. Assim este projeto teve 

alcançado seu objetivo, que é através dos rótulos  e embalagens estimular a leitura e escrita dos 

alunos e foi visto avanços nesta área com todos os alunos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turmas E, F e G 
Projeto: A Música como meio de desenvolvimento e interação 

 

Resultado Final: Esse projeto resultou em um avanço significativo para esses alunos, por se tratarem 

de adolescentes, no estimulo a perderem a vergonha de se expor perante os demais alunos, tal 

como, também estimular a escuta desses alunos e a sua interpretação, através das letras das 

músicas. 

Isso também resultou em uma melhora nas atividades pedagógicas de leitura e escrita, fazendo com 

que os alunos tivessem mais prazer em realizar essas atividades, visto que conforme a letra da 

música que eles trabalharam, a professora trazia o tema para uma atividade pedagógica, como por 

exemplo, a última música que foi trabalhada foi Planeta Água – Guilherme Arantes, os alunos foram 

até a Biblioteca Municipal pesquisar os jornais para fazerem uma pesquisa sobre a situação hídrica 

das cidades da região. 

  

Turmas: H, I, J, K , L e M 
Projeto: Explorando o Mundo a  sua volta através das percepções 

 

Resultados Finais:  Esse projeto foi desenvolvido no decorrer do ano letivo de 2016 e teve alguns 

avanços com relação aos alunos. Salientamos que, os alunos são deficiente múltiplos, assim 

apresentam grandes dificuldades motoras e  também de cognição, sendo necessário sempre uma 

manutenção das atividades para que eles sejam estimulados através das percepções sensoriais e 

assim não perderem o que estão adquirindo. Portanto, todos os anos essas percepções são 

estimuladas, com várias estratégias diferentes. 
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Turmas: N, O, P, Q e R 
Projeto: Hortifrut 

 

Resultados Finais: Essas turmas que colocaram em prática esse projeto tiveram avanços 

significativos no desempenho social dos alunos, visto que são alunos adultos, que já não tem mais 

tanto interesses em atividades pedagógicas, mas que neste projeto se desenvolveram na parte 

social, onde foram estimulados a falarem com as pessoas, a fazerem atividades manuais, além de e 

aprenderem a cultivar verduras, chás e temperos em pequenos canteiros. 

Esse projeto foi finalizado com uma feira para vender os produtos cultivados para os funcionários da 

escola. 
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VII- RELATÓRIO PROJETOS 2016 – CONCLUSÕES 
 (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA) 

TURMA –A-1 

 
Conclusão: Esse projeto foi escolhido devido á 

vontade que os alunos mostram ter em 

aprender e a vontade também de brincar. 

Todos responderam muito bem, melhoraram na 

comunicação, na atenção, na compreensão das 

regras, na tolerância e principalmente na 

integração um pelo outro. 

 

 

 

TURMA- B1 
Projeto: Estimulação dos Sentidos 
 

Conclusão: As atividades desenvolvidas com esta turma 

tiveram como foco, ampliar o desempenho funcional, 

tentando levar aos alunos à independência total ou parcial, 

estimulando-os a aceitar as várias percepções e adequações.  

O explorar percepções é um método de ajudá-los a sentir-se 

parte integrante do espaço social e escolar, incentivando-os a ter 

atitudes e buscando alternativas no controle de comportamentos 

inadequados e estereotipias.  
 

 

 

TURMA- C-1  

Projeto vivendo a funcionalidade 

 

Conclusão: Pude concluir com todas as avaliações realizadas com a 

turma que o projeto vivendo a funcionalidade foi capaz de estimulá-

los sensorialmente, concretizar o que é abstrato para o aluno autista, 

e por fim, treiná-los para uma vida social e independente. 
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TURMA D-1, S-1,T-1 
Projeto: Cozinha Pedagógica 
 

Conclusão : Esse projeto foi de extrema 

importância uma vez que foi possível 

trabalhar utensílios de cozinha, realiza ção 

de lanches feitos pelos alunos e a parte 

pedagógica identificando frutas e verduras. 

Sendo possível unir um trabalho pedagógico ao funcional. 

 

 

TURMA E-1 
Projeto: Higiene Pessoal 

 

Conclusão: Todos os alunos conseguiram compreender 

atividade e foi muito gratificante ver como os alunos se 

socializaram e até mesmo os ajudavam uns aos outros. 

Obtivemos êxito em nossas propostas. 

 

 

TURMA-G-1 

 
Conclusão: Vivenciando este projeto,  alunos tiveram a 

oportunidade de conviver um com o outro, saber esperar 

sua vez, a olhar o amigo, a identificando  pelo nome, 

atender a ordens verbais, e com isso ficaram mais 

tolerantes, passaram a direcionar o olhar em diferentes 

ambientes, inclusive nos treinos de rua. Favoreceu também 

a tolerância nas aulas de artes, informática e no momento 

do lanche, porque passaram a permanecer mais tempo 

sentados e centrados. 

             

TURMA – I-1 

 
Conclusão: No decorrer desse ano letivo, trabalhamos uma série de 

atividades funcionais, como a compra de ingredientes, a leitura da 

receita, a separação de ingredientes, a data de fabricação e a 

validade dos alimentos, a higienização de ambientes, o uso dos 

utensílios e o preparo de pratos fáceis. 

Os alunos tiveram que provar vários alimentos que não fazem parte 
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da sua rotina alimentar.  

O resultado foi muito positivo, por que agora temos alunos que conseguem dentro da sua habilidade, 

cortar, mexer, medir e lavar algumas louças. 

O projeto da cozinha pedagógica é muito rico, pois, conseguimos explorar a interdisciplinaridade e 

expor os alunos a novos sabores.  

 

Turma: J1 
Projeto: SENSORIAL 

 
Conclusão: O projeto foi de grande importância uma vez que permitiu os alunos a manusearem e 

utilizarem diferentes sentidos, a exploração se fez necessário uma vez que os alunos apresentam 

grandes dificuldades de manusear e segurar utilizando a força de forma adequada para segurar e 

apertar. Os alunos apresentaram bom interesse nas atividades apresentadas e aprenderam a ter 

maior tolerância para conhecer diversos materiais.  

Podemos então concluir que o projeto foi capaz de ajudar no desempenho dos alunos e ainda 

apresenta necessidade de continuação desse trabalho. 

 

 
 

TURMA- K-1 

Projeto: Jogos e Brincadeiras 
Conclusão: Os alunos desenvolveram um trabalho interdisciplinar de 

maneira prazerosa, participando de situações de socialização. Foram 

trabalhadas habilidades psicomotoras, manuseando os brinquedos e 

materiais dos jogos.  

Sendo assim, vendo desenvolvimento dos alunos no decorrer do ano 

letivo, obtivemos o retorno esperado do projeto. 
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TURMA – L-1 

Projeto: Cozinha Pedagógica  
Conclusão: Para os alunos foi muito satisfatório a troca com os demais professores e também eu 

conhecer um pouco sobre os demais alunos. 

A atividade em grupo da Cozinha Pedagógica, foi muito envolvente, a cada semana o interesse em 

saber sobre a receita, durante as compras a atenção ao preço dos ingredientes, o pagamento e a 

atenção durante o percurso. 

Foi interessante o trabalho do servir-se, manifestando seus desejos e aprenderam a colocar 

quantidades no prato, sentar-se no lugar, limpar o seu lugar, tirar, lavar , secar prato e talher. 

Encerramos o projeto movimento e ação, com um dia na chácara, os alunos adoraram o ambiente e 

não houve problemas de comportamento. 

Portanto, foi muito satisfatório e gratificante encerrar o semestre com este grupo. 

 

 

 

TURMAS- P-1, R-1,F-1,H-1 
Projeto: Alimentação Saudável 
 

Conclusão: Durante a execução das atividades, pudemos perceber o 

envolvimento dos alunos perante o preparo das receitas. Alunos que no início 

não demonstravam interesse, recusavam perceber os ingredientes da receita 

antes do preparo, passaram a demonstrar interesse e começaram a aceitar os 

diferentes ingredientes, cheirando, as vezes comiam, apertavam, sentiam a 

textura,  o cheiro e  a cada receita realizada era uma surpresa. 

O projeto possibilitou a participação de todos os alunos, independente das 

suas limitações, porque cada um foi inserido na atividade do grupo, 

provocando nos alunos  a curiosidade sobre a receita a ser realizada, saber  esperar o preparo da 

receita, aguardar a sua vez, a leitura da receita onde primeiro visualizavam os ingredientes , a 

motivação e alegria de ajudar no preparo. Possibilitando a diminuição da ansiedade com o resultado 

final e a degustação do que foi preparado. 
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Portanto, concluímos os projetos e percebemos que os alunos puderam ampliar seus conhecimentos, 

perceberam e saborearam diferentes alimentos e texturas, agregando em sua vivência a importância 

e cuidados no preparo dos alimentos e a higienização do local ao final. 

 

 

TURMAS- M-1 E Q-1 

PROJETO: Alimentação Saudável e Postura 
Conclusão: O projeto Alimentação saudável apresentou aos alunos uma nova 

proposta que visava trabalhar a tolerância alimentar, a autonomia de se servir 

e a postura para se sentar e comer. No inicio os alunos ficaram muito 

inseguros e apresentaram bastante resistência para participar das atividades, 

porém conforme o projeto foi se desenvolvendo nos surpreendemos com a 

mudança de alguns alunos embora o projeto tenha contribuído para a maioria 

dos alunos, alguns devidos a sua limitação e seletividade não absorveram 

muito do projeto. 

Contudo acreditamos que o projeto teve um andamento como planejado e o 

resultado foi bastante favorável e esperamos que no próximo ano seja dada 

continuidade para que os alunos continuem avançando em busca da sua 

autonomia e independência. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA: N1 
Projeto: Cozinha Pedagógica 

 
Conclusão: O projeto visa oferecer oportunidades para os alunos aprenderem, na pratica, 

habilidades básicas para utilização dos utensílios e dos eletrodomésticos com o objetivo de realizar o 

preparo de receitas simples na cozinha, proporcionando autoestima, autonomia, independência, etc.  
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Foi um projeto excelente, devido o apoio da família, e á participação e interesse dos alunos que 

sempre se dispuseram á realizar / preparar todas as etapas da receita. 

De modo geral, as habilidades funcionais foram extremamente bem trabalhadas, assim todos os 

alunos, atingiram satisfatoriamente os objetivos propostos perante o projeto cozinha pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA- O-1 
Projeto: Percepções 
 

Conclusão: O brincar faz parte do 

desenvolvimento global da criança, estimula a 

percepção, aumenta a capacidade de atenção, 

com esse projeto os alunos se socializaram um 

pouco, interagiram um pouco mais com professor 

e auxiliar. 

Foi  apresentado diversos tipos de brinquedos no 

decorrer do ano, o primeiro que foi  apresentado 

para os alunos foi a massinha para que possam 

sentir a sua textura, observar sua cor, depois  os 

brinquedos de encaixe . 

 

TURMA: U-1 
Projeto: Estimulação dos Sentidos 

 
Conclusão: Os alunos exploraram de diversas maneiras o mundo em que vivemos, através dos 

estímulos tátil, gustativo, olfativo e visual. Exploraram diversas texturas, todos participaram com 
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apoio físico direcionando as atividades. Apesar de ser uma sala com alunos com um grande 

comprometimento, obtivemos avanços significativos. 

 

 

 

 

 

TURMA: V-1 
Projeto: Senta que lá vem História. 
 

Conclusão: Nesse projeto foi explorado um pouco desse maravilhoso mundo de magia e encanto 

proporcionado pelas histórias infantis, através de histórias diversas, trabalhando a socialização 

integração e enriquecendo o vocabulário do aluno no grupo.  Com isso obtivemos diversos avanços 

positivos. 
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TURMA  – X-1 
Projeto: Roda de Histórias 

 
Conclusão: Durante todo o ano foi trabalhado com os alunos o Projeto Grupo – Roda de Histórias 

visando, entre outros objetivos, a socialização e interação dos alunos. 

No começo do ano os alunos tinham dificuldade de se socializar e interagir uns com os outros e 

percebi que no decorrer do projeto isso foi mudando. Eles começaram a conversar entre si, mostrar 

o livro que estava vendo para o outro, sem falar que o interesse por esse momento de leitura e de 

manuseio dos livros aumentou e o tempo de concentração deles também. 

Analisando os objetivos que foram traçados, percebemos que todos eles foram atingidos, alguns com 

mais sucesso, outros com menos, mas no geral ouve avanços e fico muito feliz pelo desenvolvimento 

dos alunos com o projeto. 

 

  

TURMA – Y-1 

Projeto: “Aprendendo com Estimulação Sensorial” 

 
Conclusão: Com esse projeto pude observar que os alunos não adquiriram muitas respostas no que 

estava esperando que fosse aprender as cores, porém percebi um avanço na integração e tolerância 

e curiosidade. 
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VIII – RELATÓRIO PROJETOS 2016  
CENTRO DE CONVIVÊNCIA (PROTEÇÃO INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – ACIMA DE 30 

ANOS 

 ABVD( Atividades Básica de Vida Diária)  e ABVP 

(Atividades Básicas de Vida Prática). 

Trata-se de atividades que proporcionam a oportunidade de 

conhecimento de si próprio e da família, bem como a ampliação 

do seu ciclo de convívio dentro da comunidade. Almeja-se assim 

uma crescente oportunidade de socialização e inclusão, 

viabilizando o constante e evolutivo desempenho da autonomia 

e independência para atingir uma melhor qualidade de vida e 

efetivo exercício da cidadania. 

 

 Oficina Artes e Artesanatos  

Atividades realizadas como forma de expressão pessoal, comunicação, 

incentivo, possibilitando o desenvolvimento das potencialidades e 

competências assim como maior equilíbrio emocional 

autoestima, forma de lazer, incentivo e autonomia 

independência do fazer artístico, contribuindo para 

melhor qualidade de vida.  

Tem como objetivo explorar os conhecimentos, a 

potencialidades e competência para o desenvolvimento 

das habilidades que ajudam atingir qualidade de vida 

pessoal e social. 

 

 

 Corpo e Movimento 

São atividades que propiciam o conhecimento do seu próprio 

corpo, utilizando-o como instrumento de expressão e satisfação 

de suas necessidades, desenvolvendo suas potencialidades e 

competências no qual vem a contribuir para autonomia e 

independência, inclusão e qualidade de vida. 
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Música 

São atividades que englobam a expressão corporal a linguagem 

a criatividade a autoestima, o incentivo a autonomia e 

independência, em como o desenvolvimento das habilidades e 

competências.   

 

 

 

 

 

 Socialização 

Momento de discussões sobre temáticas envolvendo trocas de 

opiniões sensibilizações e comunicações bem como passeios que 

incentivam pratica e inclusivas. 

 

 

 

 Jogos  

São atividades que além de proporcionar o desenvolvimento do raciocínio 

lógico, desenvolvem as habilidades e competência de cada individuo. É utilizado 

como forma de lazer, socialização e autonomia  

 

 

 Visita Domiciliar 

Tem como objetivo oferecer acolhimento aos usuários e sua família. Detectar 

necessidades e motivações para desenvolver novos projetos de vida; 

Divulgar a causa do idoso dando visibilidade e multiplicando as ações 

que resultem em beneficio deste publico; 

Dar suporte as famílias do usuário em processo de envelhecimento. 
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 Conhecendo o Mundo a sua Volta 

Tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida, colaborando na construção de uma sociedade 

justa e solidária; 

Apoiar a integração e participação social. 
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VIX.  CALENDÁRIO DE EVENTOS – 2016 

JANEIRO/2016 

18 a 22/01 – Semana de Planejamento Pedagógico 2016 

 

FEVEREIRO/2016 

05/02 – Baile de Carnaval 

Reunião de Pais: 

17/02 – Reunião de Pais: Ensino Fundamental 

18/02 – Reunião de Pais: Ensino Fundamental 

Adaptado 

19/02– Reunião de Pais: Sócio Educacional  

 

 

 

MARÇO/2016 

01 a 04/03 – Semana de Orientações Pedagógicas do Projeto 

Pedagógico Anual. 

24/03 - Comemoração da Páscoa  

 

 

 

 

ABRIL/2016 

01/04 – Dia Mundial do Autismo 

18/04 – Dia de Monteiro Lobato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIO/2016 

06/05 – Família Vem a Escola 
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JUNHO/2016 

Reunião de Pais: 

22/06 – Reunião de Pais: Ensino Fundamental 

23/06 - Reunião de Pais: Ensino Fundamental Adaptado 

24/06 – Reunião de Pais: Sócio Educacional  

30/06 – Festa Junina 

 

 

 

JULHO/2016 

01/07 – Entrega dos documentos escolares 

 

 

AGOSTO/2016 

21 a 28/08 - Semana Nacional da Deficiência 

22/08 – Visita ao Aquário Municipal de São Paulo - SP 

 

SETEMBRO/2016 

 

14/09 - 9º Festival Capoeira Inclusiva 
 
 
 
 
 
 
 
OUTUBRO/2016 

 
10 e 11/10 - Semana da Criança  

25/10 (3ª feira)– Abertura da Semana Cultural 2016 

26, 27 e 28/10 – Exposição e Apresentações da Semana 

 

 

  

NOVEMBRO/2016 

 

23/11 à 25/11 Reunião de Pais 
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DEZEMBRO/2016 

 

02/12 – Festa de Natal 

 

12/12 – Ultimo dia Letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várzea Paulista 08 de março de 2017 

 

 

 

_______________________________   ______________________________ 

 Meiri Aparecida Sant’ana Rodrigues            Luiz Antonio Lopes Garcia 

        Presidente da APAE de Várzea Paulista         Diretor Técnico Escolar 
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           Simone de Katia Lopes                    Tatiane R. Missari 

                  Assistente Social        Coordenadora Técnica 
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    Rosangela Helena Boscaini Garcia           Maria Luciana Guimarães Rocha 

                Coordenadora Pedagógica     Coordenadora Pedagógica 

 

 

 


