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RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES – Exercício 
2017 

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 

CEBAS nº 71000.0438763/2016-2019 

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. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

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

de 2017 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 
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obras especializadas; 

f) Exigir de seus associados o permanente exercício de conduta ética de forma a 

preservar e 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 auto defensores 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 
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pessoa com deficiência; 

 Oferecer atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência 

intelectual e 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 à 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 
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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 pleno 

funcionamento. 

 

ANO PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

2015 28.223 

2016 27.097 

2017 25.213 

 

 

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

NO DECORRER DO ANO DE 2017. 
 

1- ASSISTENCIA SOCIAL 

Atendimentos de novos usuários 

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

órgãos de garantia de direitos do município de Várzea Paulista, Francisco Morato e Cajamar. As 

famílias passaram pelo acolhimento no serviço social sendo direcionada a equipe de avaliação 

da entidade identificando assim as reais necessidades de cada caso para efetivação da 

matrícula ou não. 

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 227 crianças e adolescentes, sendo admitidos 102 

usuários, -97 casos não eram publico alvo da APAE e 11 permaneceram em monitoramento 

para reavaliação e 15 usuários ficaram na fila de espera para atendimento na entidade. 

Considerando os princípios da inclusão, foram matriculados em nossa Escola de Educação 
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Especial somente aqueles alunos que não tiveram rendimento pedagógico suficiente na rede 

regular de ensino, ou seja, foram matriculados somente os alunos considerados pervasivos. Já 

na área da saúde, o atendimento foi destinado à pessoa com deficiência intelectual com 

indicação para atendimento multiprofissional especializado e na assistência social vista como 

política pública atendeu todos os usuários e suas famílias dando maior ênfase aos casos de 

vulnerabilidade e risco social  com indicação para os serviços socioassistenciais oferecidos na 

entidade e na rede. 

 

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 sócioassistencial do município de 

Várzea Paulista, Francisco Morato e Cajamar. 

A entidade prestou Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, a todas as 

pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias matriculadas, principalmente as 

que estiveram em situação de vulnerabilidade ou risco social, trabalhando junto da equipe 

para a  Defesa e Garantia de Direitos de seu publico alvo. 

Os serviços foram ofertados na unidade referenciada baseado 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 2017, de forma 

continuada, gratuita, sem discriminação de qualquer natureza. 

 

Público alvo: 

Pessoas com deficiência intelectual e múltipla 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 350 usuários da saúde, os alunos 

conveniados da pela Secretaria Estadual da Educação são 308 e do programa integral da 

pessoa com deficiência é de 68 usuários. Considerando a não discriminação de qualquer 

natureza, a entidade atendeu também usuários de municípios da região (Francisco Morato e 

Cajamar), que não possuem rede de atendimento especializado a pessoa com deficiência, em 
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especial o transtorno do espectro autista.  

 

DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES EXECUTADOS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL 

 

- Acolhimento, apoio e orientação sociofamiliar: 

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, atendimento 

domiciliar/visita, atendimento individual e em grupo, encaminhamentos para a rede de 

serviços socioassistenciais do município e região, articulação com o sistema de garantia de 

direitos e demais políticas públicas. 

Entre as principais ações desenvolvidas podemos elencar: 

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

vulnerabilidade; 

 Encaminhamentos para equipamentos públicos, visando à inserção em programas de 

transferência de renda; 

 Atendimento psicossocial; 

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

educação; 

 Visitas e atendimentos domiciliares; 

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

medicação, dietas específicas, aquisição de órteses, próteses, cadeiras de rodas, entre 

outros; 

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

tutelar, e outros. 

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

atendimento as necessidades emergenciais de alimentação.  

 

Identificamos que a rede de atendimento socioassistencial tanto do município como da região 

apresentou grande dificuldade em atender as necessidades da demanda causando morosidade  

nos atendimentos aos usuários encaminhados. 

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

a busca de estratégias de atendimento aos usuários e suas famílias, considerando suas reais 

necessidades e fragilidades de cada realidade, pois somente assim poderemos conseguir 
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melhorar a qualidade de vida num contexto de tantas vulnerabilidades. 

Além desses atendimentos realizados com os usuários e suas famílias já atendidas pela 

instituição, contamos com o projeto “Acolhimento Familiar”, 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 e após efetivação da matricula; são explicados os 

critérios de elegibilidade e condutas adotadas pela instituição. No final da reunião o 

responsável já sai com o agendamento da triagem com serviço social. Neste projeto foram 

atendidas 195 famílias em 2017. 

 

 

ACOLHIMENTO FAMILIAR/COMPARATIVO DO AUMENTO DA DEMANDA DE 2016 PARA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento psicossocial 

O atendimento psicossocial realizado individualmente ou em grupo se configurou numa 

estratégia de fortalecimento do convívio familiar e comunitário das famílias no enfrentamento 

de diversas situações apresentadas no contexto social vivido por cada uma. 

No decorrer do ano, somado foram atendidas  207 famílias. 

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

orientações técnicas também foram capazes de conseguir compartilhar experiências com 

outras famílias. Outro aspecto positivo foi o aumento da confiança e  proximidade da família 

com a equipe, estabelecendo relações de confiança e de aprendizagem para ambos. 

 

Clube de Mães 

 

No decorrer do ano de 2017 foi intensificado o incentivo as mães para participarem de forma 

mais ativa em nosso “Clube de Mães”, sendo notoriamente que desde o início do projeto a 

maior participação e assiduidade são de mães cujos filhos estão matriculados em nossa escola 
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no programa educacional para crianças e adolescentes portadores do Espectro Autista 

(PEAPA). 

Em 2017 as mães participantes realizaram diversos tipos de artesanatos, fizeram a organização 

de roupas, brinquedos recebidos pela entidade para o bazar entre outras atividades. 

Participaram dessas atividades 61 mães. 

Como resultado observamos algumas mudanças significativas na vida dessas mães como: 

autoestima, aquisição de autonomia, melhor convívio social até a aquisição de novos 

conhecimentos para gerar a própria renda. 

  

Inserção e apoio à pessoa com deficiência no mundo de trabalho: 

 Finalizamos o ano de 2017 com 37 aprendizes inseridos no mercado formal de 

trabalho, sendo que 21 aprendizes foram dispensados pelas  empresas parceiras durante o ano 

por conta  de crise financeira. 

A oferta deste serviço visou dar apoio e subsídios ao jovem aprendiz e suas famílias para a 

inserção e permanência no mundo do trabalho e aos que foram dispensados apoio e 

orientações para buscar novos empregos. 

Algumas empresas que fizeram parte do projeto foram: Arima, Ceva, Advance, Casas Bahia,  

A’Doro, DHL e Lojas Pernambucanas, C&A, Supermercados Russi, Atacadão Vencedor e 

Supermercados Boa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Programa Integral da Pessoa com Deficiência – Centro de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos: 

Esse serviço foi ofertado para 02 grupos de adultos. O público é de alunos egressos da 
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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 2017, 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 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, de trem, churrasco em chácara (comemoração a 

semana do Idoso) e da Festa de Natal. 

 

AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS: 

As ações de defesa e garantia de direitos estão inseridas em todos os serviços da APAE sendo 

realizado então por toda equipe. 

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 e suas 

famílias. 

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

Direitos e toda rede socioassistencial do município, buscando a melhor articulação por meio da 
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intersetorialidade e acessibilidade as políticas públicas. 

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

públicas do município. 

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 

DIFERENTES FORMAS DE MORADIA DOS USUÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS E/OU CUIDADORES 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTIDADE DE PESSOAS NAS FAMÍLIAS 
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ESCOLARIDADE DO PAI E/OU CUIDADOR DO USUÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLARIDADE DA MÃE OU CUIDADORA 

 

SITUAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DO PAI OU 

CUIDADOR
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NÚMERO DE PESSOAS NAS FAMÍLIAS QUE GERAM RENDA 

 

 

MÉDIA DA RENDA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMÍLIAS QUE RECEBEM OU NÃO BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
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USUÁRIOS QUE RECEBEM OU NÃO O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUÁRIOS QUE VIVEM NAS SEGUINTES SITUAÇÕES 

 

QUANTIDADE DE USUÁRIOS CUJOS PAIS OU RESPONSÁVEIS POSSUEM ALGUMA DOENÇA 

MENTAL OU TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO 
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QUANTIDADE DE USUÁRIOS CUJOS PAIS OU RESPONSÁVEIS POSSUEM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

 

USUÁRIOS CUJOS PAIS OU RESPONSÁVEIS POSSUEM DEFICIÊNCIA FÍSICA 

INCAPACITANTE

 

NÚMERO DE FAMÍLIAS QUE POSSUEM OU NÃO MEMBRO FAMILIAR COM DEPEDÊNCIA DE 

ÁLCOOL OU OUTRAS DROGAS 
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FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU RISCO PSICOSSOCIAL  

 

 

USUÁRIOS QUE VIVEM EM FAMÍLIAS ONDE AS MÃES OU RESPONSÁVEIS VIVEM SITUAÇÕES 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

 

2- SAÚDE 

2.1 Objetivos 

 

O setor da saúde possui como objetivos, habilitar e reabilitar pessoas com deficiência 

intelectual, buscando a melhoria das condições de vida, sua integração social e ampliação de 

suas potencialidades laborais, independência nas ABVDs (Atividades Básicas de Vida Diária), 

ABVP (Atividades Básicas de Vida Prática) e atividades escolares, considerando que o paciente 
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e ou responsáveis aprendam os cuidados básicos para prevenir deformidades, descobrir seus 

potenciais e aprender desenvolvê-los, fortalecer sua autoconfiança, trocar experiências com 

pessoas que também apresentam limitações semelhantes, aprender novas aptidões e 

descobrir novas perspectivas.  

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. 

 

2.2  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. 

 

2.3 Identificação de cada serviço  

 

Estimulação Precoce  

Objetivo:  

É de suma importância a intervenção nesta faixa etária onde o sistema nervoso central está no 

auge da plasticidade e assimila efetivamente as intervenções oferecidas. O intuito é estimular 

todas as áreas sensoriais, oferecendo situações que conduzam o paciente a respostas por si 

mesmo, buscando melhora na qualidade de vida e independência.  

 

Atividades Desenvolvidas: 

 Avaliação; 

 Estimulação relacionada ao desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual, 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e transtorno do espectro autista;  

 Atendimento individual  

 Atendimento grupal das famílias e dos usuários (atividades educativas em saúde, 
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grupo de orientação de estimulação, modalidades terapêuticas de reabilitação e 

atividades de vida diária);  

 Visitas domiciliares buscando adequar o ambiente em que o usuário vive;  

 Estudo de caso.  

 

Atendimentos Realizados: 

Em 2017 foram atendidas 26 crianças neste serviço. 

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. 

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:  No setor de fisioterapia o trabalho tem como objetivo principal 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. 

  

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 

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.  Faz 

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

linguagem. 

  

Psicologia: Este profissional realizou o acompanhamento com os responsáveis e com os 

pacientes. O mesmo atuou de forma individual com a criança ou dentro do grupo de 

atendimento, de acordo com a necessidade do paciente e dos profissionais. 

 

Neuropediatra: A atuação desse profissional engloba não somente o tratamento, mas 
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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.  

 

Público alvo: usuários de 0 a 3 anos e 11 meses.  

 

2.4 Ambulatório  

 

Objetivo:  

Desenvolver as capacidades percepto-cognitivas e motoras a fim de promover habilidades e 

maior independência nas atividades cotidianas, escolares e sociais.  

 

Atividades:  

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 com deficiência, de prevenir, minimizar ou manter as deficiências apresentadas, com 

foco na integralidade do atendimento ao usuário. 

No decorrer de 2017 foram atendidos uma média mensal de 215 pessoas com deficiência nas 

diversas terapias ofertadas, sendo 108 provenientes da rede regular de ensino e 107 

provevientes da escola Monteiro Lobato, nos setores abaixo: 

 

Médico: Na área médica foi ofertado atendimento na especialidade de neuropediatria e 

psiquiatria. 

 

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. 
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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. 

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, 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. 

  

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 
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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 famílias às situações de vulnerabilidade vivenciadas. 

 

Público alvo: crianças acima de 3 anos e 11 meses e adolescentes oriundos ou não do 

Programa de Estimulação Precoce. 

 

3 Tabela Quantitativa dos Atendimentos Realizados 

 

FISIOTERAPIA 2766 469 35 0 1042 808 5120

TER. OCUPACIONAL 316 1130 62 3 417 216 2144

FONOAUDIOLOGA 486 1264 86 1 306 6 2149

PSICOLOGIA 288 771 227 6 622 508 2422

TOTAL GERAL 3856 3634 410 10 2387 1538 11835

SETOR
ATEND. 

INDIVIDUAL

ATEND. 

GRUPO

TOTAL 

SETOR

ORIENT. 

FUNCIONÁRIOS
VISITASAVALIAÇÃO

ORIENT.

FAMILIAR

 

 

 

4 Programas Específicos: 

 

4.1 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 2017 fizeram parte deste projeto 65 crianças/adolescentes, sendo nossa meta de 

atendimento de 60 crianças/adolescentes, totalizando 553 atendimentos durante o ano, 

excedendo assim 05 crianças da meta. 

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

totalizando 48 em 2017, e realizou também 31 avaliações para inclusão no programa de 
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atendimento. 

 

  

4.2 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 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 2017 estavam inclusos neste programa 09 usuários, os quais permaneceram em 

período integral na instituição. 

 

4.3 Atendimentos e Programas Oferecidos a População de Forma Diferenciada 

Além dos atendimentos realizados aos pacientes com deficiência intelectual, a instituição 

conta com alguns atendimentos e exames destinados a população em geral, como 
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audiometria, eletroencefalograma e hidroterapia. 

 

Audiometria: O exame foi 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 447 exames em 2017, sendo nossa capacidade atual de 792 exames. 

 

Eletroencefalograma: 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 1040 exames, sendo realizados em 2017, 639 exames. 

 

Hidroterapia: 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 4306 atendimentos no ano 

de 2017. 

 

 

 

5 Infra-Estrutura 
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5.1 Relação de Espaços Físicos do Setor da Saúde 

 1 Recepção Técnica  

 1 Sala de Espera  

 1 Sala de Registros 

 1 Sala de Fisioterapia  

 1 Piscina Terapêutica 

 1 Sala de Serviço Social  

 1 Sala de Consultório Médico (Psiquiatria e Neurologia)  

 1 Sala de Fonoaudiologia  

 1 Sala de Audiometria e EEG 

 3 Salas de Psicologia  

 1 Sala de Terapia Ocupacional  

 1 Sala de Coordenação Técnica  

 1 Sala de Unidade de Cuidados Diurnos 

 1 Sala Pedagoga 

 2 Banheiros  

 

6 Dados Estatísticos  

Foram avaliadas 227 pessoas, a partir do nascimento, provenientes de diversos segmentos da 

rede de atendimento, conforme gráfico “Origem dos Encaminhamentos” que, após fechado 

diagnóstico, foram tomadas medidas conforme especificidade de cada caso, de acordo com o 

gráfico “Destino dos Casos Avaliados”. 

 

 

 



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 

CEBAS nº 71000.0438763/2016-19 

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

Rua Alberto de Oliveira, 55-Jd. Cruz Alta-Fone/Fax: (11)4493-6342-CEP 13.224-420-Várzea Paulista-SP. 

E-mail: secretariaapaevarzea@terra.com.br  Site: www.apaevarzeapaulista.org.br 

 

 

7 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

A entidade realizou 25.213 procedimentos no ano de 2017 entre todos os seus programas, 

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

essencial, ambulatório) excedente de 10 pacientes; assim nossa capacidade  de atendimento 

tem ficado abaixo da demanda, pois contamos ainda hoje com uma lista de espera de 15 

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, e muitos deles 

são realizados de forma individual, o que exige ampliação de espaço e de equipe técnica. 

 

8 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS – SAÚDE  

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. 

Setor Quantidade de Profissionais 

Psicologia 03 

Terapia Ocupacional 02 

Fisioterapia 04 

Fonoaudiologia 02 

Coordenação Técnica 01 

Médicos 02 

 

9 ABRANGENCIA TERRITORIAL 
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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  
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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. 

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- RELATÓRIO PEDAGÓGICO 2017 

Educação Infantil 
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Atende duas salas nos períodos Manhã/Tarde 
Total de: 22 Alunos 

 

PROJETO: 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. 

 

Fase I – Deficiente Intelectual / Múltipla 

38  alunos entre 6 a 10 anos e 11 meses, agrupados em 3 classes com até 10 alunos; 

40 alunos entre 11 e 14 anos e 11 meses, agrupados em 4 classes com até 10 alunos; 

 

Os alunos participaram do projeto com alegria, sorrindo e 

aproveitando todas as atividades propostas.  Apresentaram 

dificuldades motoras e necessitaram de ajuda física para realizar a 

maioria das atividades, mesmo assim foram motivados e esforçados.  

O projeto proporcionou aos alunos melhorias e desenvolvimento em 

sua atenção e participação no decorrer do mesmo, sendo assim foi 

importante para a exploração dos alunos em todos os aspectos 

sensoriais.  

Podemos assim afirmar que o objetivo do projeto foi alcançado com êxito.  

 

 

 

 

ANALISE QUANTITATIVA DOS PROJETOS: 

Nos projetos citados acima, atendemos cerca de 78 alunos, sendo 100 %, beneficiados com os 

projetos, abaixo segue o gráfico com as métricas baseadas nos PEI´s de cada sala desta fase. 
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Obs.: Os registros dos PEI se encontram disponíveis para acesso na sala de Coordenação 

Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase I – Transtorno do Espectro Autista-TEA 

100 alunos autistas de Nível II, agrupados em 21 classes com até 6 alunos; 

 

Os projetos tiveram um bom andamento e rendimento 

individual dentro de cada proposta dos grupos podemos 

dizer que alguns alunos aprenderam a ir a um 

supermercado, usar o dinheiro de maneira prática e 

funcional, como escolher os alimentos determinados em 

sala, por peso, marca. Também aprenderam a manusear 

vários utensílios de cozinha, como os eletrodomésticos. 

Saber utilizar a quantidade de alimentos, líquidos, como 

a higienização do espaço e alimentos. Também as 

crianças que são muito seletivas em provarem o 

alimento, permitiram sentir o cheiro e a textura do mesmo.  E também as salas que trabalham 

com a proposta da mostra cultural montagem de quebra cabeça e outros jogos estimulando os 

alunos a respeitar regras, os alunos puderam assimilar, relacionar com o filme trabalhado e 

aprenderam a identificar, nomear e selecionar os personagens do filme. 

Conclui-se que o ano foi muito produtivo os projetos e as evoluções de cada aluno é visível em 

cada proposta de trabalho.  Posso dizer que algumas salas foram mais ousadas e arriscaram 

mais e com isso puderam perceber que é necessário fazer mesmo não sabendo qual resultado  

que teremos. Pois foi muito gratificante perceber e ver na prática o resultado tanto 

pedagógico como funcional. Percebe-se que nessa fase é importantíssimo relacionar o 

abstrato á pratica, isso é necessário para que possam ser independentes em seus afazeres 

diários e tenham uma  melhor qualidade de vida.  
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ANALISE QUANTITATIVA DOS PROJETOS: 

Nos projetos citados acima, atendemos cerca de 100 alunos, sendo 100 %, 

beneficiados com os projetos, abaixo segue o gráfico com as métricas 

baseadas nos PEI´s de cada sala desta fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Os registros dos PEI se encontram disponíveis para acesso na sala de Coordenação 

Pedagógica 

Fase II – Deficiente Intelectual / Múltipla 

140 alunos entre 15 e 29 anos, agrupados em 11 classes com até 15 alunos. 

 

O projeto deu certo durante o ano inteiro, foi trabalhado as habilidades dos alunos, 

priorizamos o aluno como um todo biopsicossocial, o projeto engloba um trabalho dentro da 

visão interdisciplinar. Ir até ao supermercado, saber atravessar a rua, pesquisar o preço dos 

alimentos, comprar esses alimentos, esperar a fila do caixa, saber pagar e esperar o troco. Na 

cozinha pedagógica, identificar os utensílios que serão utilizados para cortar os alimentos, para 

preparar. Economizar água na hora de lavar a louça e os  alimentos. Saber interagir com os 

colegas e a professora, saber cuidar da limpeza da cozinha ao terminar de usa-la, a parte 

higiênica é muito importante quando entramos na cozinha utilizamos tocas e lavamos as mão. 

O trabalho foi direcionado para que o aluno compreenda que no decorrer de sua vida terão 

que ter autonomia, e liberdade para poder ser um cidadão cumpridor de seus deveres. 

Priorizamos a autonomia do aluno para que ele saiba se virar no dia a dia, o trabalho é voltado 

para que o aluno saiba viver e conviver em sociedade. Trabalhar o lúdico é muito importante 

para que o aluno crie sua imaginação através de histórias e teatro, para que saiba se 

comunicar, o trabalho com jogos capacita o aluno a ser criativo, ter atenção respeitar a vez e 

trabalhar em grupo. 

ANALISE QUANTITATIVA DOS PROJETOS: 

Nos projetos citados acima, atendemos cerca de 140 alunos, sendo 100 %, beneficiados com 

projetos, abaixo segue o gráfico com as métricas baseadas nos PEI de cada sala desta fase. 



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 

CEBAS nº 71000.0438763/2016-19 

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

Rua Alberto de Oliveira, 55-Jd. Cruz Alta-Fone/Fax: (11)4493-6342-CEP 13.224-420-Várzea Paulista-SP. 

E-mail: secretariaapaevarzea@terra.com.br  Site: www.apaevarzeapaulista.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Os registros dos PEI se encontram disponíveis para acesso na sala de Coordenação 

Pedagógica 

 

Fase II – Transtorno do Espectro Autista- TEA 

18 alunos autistas de Nível III, agrupados em 3 classes ; 
 

O Projeto com os alunos dessa fase foi intensificado com o Trabalho do  currículo funcional, 
trazendo a família para escola. Este projeto foi elaborado e dividido em fases sendo a primeira, 
o encontro com os pais. Nesta apresentação os profissionais expuseram seus objetivos a fim 
de instigá-los a relatarem suas dificuldades referentes às tarefas  funcionais almejada por eles 
e não alcançadas em casa. Visando a solicitação específica dos pais, cada professor organizou-
se com os treinos de forma a contar com a participação dos familiares, no que diz respeito ao 
envio de  materiais relacionados às mesmas tarefas.  
Assim, na segunda etapa do projeto, foi solicitada outra vez a presença 
dos pais para que observassem, aprendessem e entendessem que seus 
filhos eram capazes de efetivarem os afazeres solicitados a partir de 
comandos adequados, sem que estes mesmos afazeres fossem realizados 
para eles por seus familiares. Assim os pais atenderam as orientações dos 
professores colocando em prática na sua rotina diária os treinos 
observados.  
Na penúltima fase os pais retornaram para a escola, e juntos, pais e filhos 

realizaram as solicitações feitas na fase inicial do projeto. Como 

consequência, observou-se o avanço de ambos. 

E para findar, contou-se novamente com a presença dos pais, desta vez 

relatando como foi a experiência para eles, o que sentiram, qual a 

evolução de seus filhos com relação a cada membro da família, e também com o grupo social 

no qual estão todos inseridos. 

Foram relatos emocionantes de pessoas que não tinham ideia da capacidade de seus filhos, 

que não sabiam que eles eram capazes de executar grande parte das tarefas funcionais a partir 

da organização de uma rotina, ou mesmo a regulação de um comportamento ou apenas com 

um único comando verbal com determinação e segurança, fazendo assim com que ele 
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compreenda que sua família está empenhada em auxiliá-lo, que seus comandos são única e 

exclusivamente uma colocação de limites e que esses limites são necessários para sua 

autonomia. 

Contudo deve-se salientar que os resultados foram obtidos através da persistência dos 

professores, coordenação e direção, para que houvesse uma valorização por parte dos pais 

com relação ao bom andamento do projeto. Sem estes apoios os resultados obtidos não 

seriam os mesmos.  

Pôde-se concluir com isto que escola e família devem manter um trabalho paralelo em que um 

deve ser a continuidade do outro e, assim, os dois deverão compreender que o bem maior é 

que deve ser considerado, entendido e principalmente respeitado. Não somente num 

ambiente restrito, mas também em todo o seu meio de convívio social. 

 

ANALISE QUANTITATIVA DOS PROJETOS: 

Nos projetos citados acima, atendemos 18 alunos, sendo 100 % beneficiados com os projetos.  

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Os registros dos PEI se encontram disponíveis para acesso na sala de Coordenação 

Pedagógica 

IV-  ÁREAS EXTRACURRICULARES  

Como todo ano, a escolha do tema para um projeto é um desafio. Pensar o tema é desafiador, 

intrigante e deve ser muito reflexivo pois deve possibilitar a todos nós professores diversos 

caminhos a ser trilhado e principalmente, envolver professores e alunos durante o trabalho 

pedagógico em sala de aula. 

Confesso que o tema Disney a princípio me intrigou bastante...embora sendo envolvente, 

motivador e muito estimulante num primeiro momento, me parecia preocupante! Os 

desenhos Disney fazem parte do imaginário e da infância de várias gerações sendo algo 

perfeito em todos os sentidos, dos personagens apresentados, das histórias envolventes e 

sensíveis, até a construção artística bem como o recurso tecnológico utilizado e isso tudo me 

preocupava. Ficava pensando como seria reproduzir o traço perfeito desses desenhos, 

sabendo da grande dificuldade de nossos alunos em um projeto desse nível? Na linguagem 

musical e da dança talvez não fosse tão difícil, mas em artes visuais? O desafio foi evitar a 
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cópia perfeita, a reprodução do personagem principal, propus então aos professores que 

procurassem outras possibilidades, mesmo sabendo que em alguns casos não teria outro jeito, 

mas por meios e técnicas que o aluno pudesse desenvolver as obras sendo protagonistas, e 

assim foi realizado com a maioria das turmas: molde vazado, recorte e colagem com diversos 

materiais juntamente com a pintura. Fiquei muito feliz com o resultado final, algumas coisas 

sei que poderia ter sido diferente, mas de forma geral o resultado foi plenamente satisfatório, 

superando minhas expectativas! 

Na abertura oficial, também conhecida por Vernissage, contamos com a presença significativa 

de pais e público em geral, o que nos causou surpresa e certa tensão, pois não estávamos 

preparados para acomodar a quantidade de pessoas presentes, mas não prejudicou em nada o 

brilho, alegria e entusiasmo de todos tanto alunos, participantes e espectadores presentes. 

Foram selecionadas cerca de uma dezena de grupos de alunos para apresentarem durante 

essa noite e para a alegria de todos, nossos alunos foram acariciados com muitos aplausos! As 

coreografias elaboradas e desenvolvidas pelos professores de sala, música e educação física 

encantaram a todos mostrando o potencial artístico de nossos alunos.  Da apoteótica subida 

do tapume com a imagem do castelo da Disney, tema do evento, até as brilhantes 

apresentações de nossos alunos deixaram evidentes que os próximos dias seriam um sucesso 

total! Tudo foi muito mágico e surpreendente como o tema sugere!  

Da abertura até o último dia de apresentações foram só elogios: pais, amigos e público em 

geral prestigiaram com muito entusiasmo e satisfação as apresentações. A exposição das obras 

de artes visuais mais uma vez foi um sucesso! Tivemos até casos em que houve mais de um 

pretendente na compra das obras e isso foi muito gratificante, dado a situação econômica 

vivida pelo país, ainda assim, a maioria das obras produzidas e expostas foi vendida, 

confirmando o grande sucesso de nosso evento!  

Durante todos os dias de apresentações, nossos alunos puderam contar com a presença de 

público, sempre muito animado e caloroso, o que os deixavam ainda mais felizes e com 

elevada sensação de importância. Fechamos nosso evento com chave de ouro com a presença 

do Colégio Dom Macário da cidade de Franco da Rocha, que também finalizou conosco um de 

seus projetos envolvendo a integração de seus alunos com nossos alunos. Todos os momentos 

vividos nessa Brilhante Semana Cultural comprova que o trabalho desenvolvido foi um 

sucesso! 
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V-  METAS PREVISTAS REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 

(SEE) 

Metas Atingidas D.I (Deficiente Intelectual) 

MOVIMENTAÇÃO DE ALUNOS DURANTE O PERÍODO 2017. 
Numero de Alunos Existentes no inicio do 
período 

211 

Número de Matriculas e transferências 
recebidas: 

2 

Numero de transferências realizadas: 
 

23 

Alunos inseridos no Mercado de trabalho 
 

16 

Total de Alunos no final do período Avaliado 190 
 

 

NÚMEROS EM PORCENTAGEM (%) DE ENCAMINHAMENTOS: 

• ALUNOS DE ATÉ 14 ANOS ENCAMINHADOS/TRANSFERÊNCIA –  2,70% 

• ALUNOS COM MAIS DE 15 ANOS ENCAMINHADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO –  11,6 % 

Não atingimos a meta de 10%, pois a demanda da instituição é de alunos que necessitam de 

apoio pervasivo e muito substancial. 

 

Metas Atingidas AUTISMO 

MOVIMENTAÇÃO DE ALUNOS DURANTE O PERÍODO 2017 

Numero de Alunos Existentes no inicio do 
período 

118 

Número de Matriculas e transferências 
recebidas: 

3 

Numero de transferências realizadas: 
 

3 

Alunos inseridos no Mercado de trabalho 0 

Total de Alunos no final do período Avaliado 118 

 

NÚMEROS EM PORCENTAGEM (%) DE ENCAMINHAMENTOS: 

 ALUNOS DE ATÉ 14 ANOS ENCAMINHADOS/TRANSFERÊNCIA – 3,15% 

 ALUNOS COM MAIS DE 15 ANOS ENCAMINHADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO – 0,0% 

Não atingimos a meta de 10%, pois a demanda da instituição é de alunos que necessitam de 

apoio pervasivo e muito substancial. 
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VI.  PESQUISA INTERNA DE SATISFAÇÃO 

Foram entregues os formulários da pesquisa de satisfação as famílias de todos os alunos 

atendidos pela Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Monteiro Lobato e 

contemplados pelo termo de colaboração. 

Dentre todas as pesquisas foram devolvidas 144, e com base nas repostas foram elaborados os 

gráficos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com base nas metas estabelecidas pelo temo de colaboração e com base nos números 

dos gráficos acima, temos 88% de Satisfação, sendo assim, cumprimos com o Objetivo 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 Com base nas metas estabelecidas pelo temo de colaboração e com base nos números 

dos gráficos acima, temos 97% de Satisfação, sendo assim, cumprimos com o Objetivo 

proposto. 

Respostas D.I   

Insatisfatório 0% 

Parcialmente Satisfatório 12% 

Satisfatório 52% 

Plenamente Satisfatório 36% 

Respostas Autismo 
 Insatisfatório 1% 

Parcialmente Satisfatório 2% 

Satisfatório 38% 

Plenamente Satisfatório 59% 
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VIII.  CALENDÁRIO DE EVENTOS – ANO 2017 

JANEIRO/2017 

18 a 03/02/2017 – Semanas de Planejamento Pedagógico 2017 

 

 

 

30/01 8:00 às 12:00h – Visitação Domiciliar (Professores)  

31/01 8:00 às 12:00h – Visitação Domiciliar (Professores) 

 

 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO/2017 

 

01 e 02/02 8:00 às 17:00h Curso: Currículo Funcional Natural (Katrien Van Heurck) 

24/02 – Baile de Carnaval 

13/02 – 8:30h/13:30h – Reunião de Pais 

20/02 – 8:30h/ 13:30h – Reunião de Pais 

 

 

ABRIL/2017 

 

03/04– Dia Mundial do Autismo  

12/04 Comemoração da Páscoa 

12/04 Teatro Polytheama – Peça Capital Gancho 

18/04– Dia de Monteiro Lobato  

 

28/04 – Cinema Cinépolis  Jundiaí Shopping – A bela e a fera. 
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MAIO/2017 

12/05 8:00 às 12:00h – FAMILIA VEM A ESCOLA  

 

 

 

JUNHO/2017 

 

22/06 REUNIÃO DE PAIS 

23/06 REUNIÃO DE PAIS  

26/06 REUNIÃO DE PAIS 

27/06 REUNIÃO DE PAIS 

30/06 FESTA JUNINA 

30/06 PALESTRA REDE MUNICAL DE ENSINO DE VÁRZEA PAULISTA com o tema: Transtorno do Espectro 

Autista na inclusão Escolar. 

 

 

 

 

WORKSHOP Interno – Professores e Profissionais (AUTISMO) 30/06 

 

 

 

 

  

 

JULHO/2017 
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01/07 Férias Escolares 

 

 

 

AGOSTO/2017 

 

21 a 28/08 - Semana Nacional da Deficiência:  

25/08 – Festival Capoeira Inclusiva 

 

SETEMBRO/2017 

 

06/09- DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. 

21/09 – REUNIÃO DE PAIS (SETEMBRO VERDE) 

 

OUTUBRO/2017 

 

5 Á 11/10 SEMANA DA CRIANÇA  

 

11/10 – FESTA DAS CRIANÇAS 

 

NOVEMBRO/2017 

 

23/11  – PASSEIO AO CIRCO DA FANTASIA – VÁRZEA PAULISTA 

28/11 – ABERTURA OFICIAL DA SEMANA CULTURAL 

29,30 E 01/12 – EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÕES DA SEMANA CULTURAL. 

DEZEMBRO/2017 

08/12– TARDE NO CIRCO – TODOS OS ALUNOS FORAM PRESTIGIAR O ESPETÁCULO DO CIRCO DOS 

SONHOS – MARCOS FROTA QUE ESTAVA NA CIDADE DE JUNDIAÍ. 

11/12– REUNIÃO DE PAIS – 4º BIMESTRE – ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 

12/12 – PIQUENIQUE NA CHÁCARA DAS TURMAS: E,F,G,H,I,J,K,L – CHÁCARA POR DO SOL 

13/12 (4º FEIRA) – PIQUENIQUE NA CHÁCARA DAS TURMAS: B,C,D,Q – CHÁCARA RECANTO DOS ANJOS 

15/12 (6º FEIRA) – FESTA DE NATAL DE TODOS OS ALUNOS DA APAE!! 
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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 
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    Rosangela Helena Boscaini Garcia           Maria Luciana Guimarães Rocha 
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