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RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES – Exercício 2018 

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 Portaria n.º 143/2016 de 24/10/16 

Presidente Jeanette Dulce Gut Fontanetti 

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. 

 
 

2. INTRODUÇÃO 

 
Várzea Paulista é um município brasileiro do Estado de São Paulo que integra a aglomeração urbana de 

Jundiaí e está localizada há 45km da capital e possui uma população estimada em 121.838 habitantes de 

acordo com o Censo de 2019, e a Apae de Várzea Paulista compõe a rede socioassistencial privado do 

município. A Apae é uma entidade Beneficente de Assistência Social que trabalha a habilitação e 

Reabilitação da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e sua inclusão social. Assim sendo, realiza 

atendimentos através de serviços socioassistenciais, oferta serviços de educação e saúde, considerando a 

importância do trabalho intersetorial e multidisciplinar na qualidade de vida de seu público alvo junto de 
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suas famílias. 

Está inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social e realiza o serviço de Proteção Social de Médica 

Complexidade para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, nos termos da Tipificação dos Serviços 

socioassistenciais. 

Assim sendo, o presente relatório, contém atividades desenvolvidas pela entidade no de 2018, na área de 

assistência social, saúde e educação e foram descritas de forma segregada, ou seja, os respectivos 

objetivos, público alvo, as atividades desenvolvidas e metodologia, a equipe técnica e resultados almejados. 

Os casos novos foram encaminhados pela rede de educação, saúde, assistência social; CRAS, CREAS, rede 

socioassistencial e órgãos de garantia de direitos do município de Várzea Paulista, Francisco Morato e 

Cajamar e algumas demandas espontâneas. As famílias passaram em atendimento com o setor médico da 

entidade e logo foram direcionadas para o acolhimento junto do serviço social onde são direcionadas a 

equipe multidisciplinar para diagnóstico e identificação das necessidades de cada indivíduo para efetivação 

da matrícula na entidade ou receberem encaminhamentos para tratamentos externos. 

A prioridade de atendimento foi para bebês, considerando os benefícios da orientação às famílias e a 

estimulação da criança o mais precoce possível, minimizando ou até mesmo superando o atraso no 

desenvolvimento proporcionando melhora na qualidade de vida do usuário e sua família. 

No decorrer do ano foram avaliadas pela equipe multidisciplinar 291 crianças, adolescentes e adultos, 

sendo 96 usuários matriculados na entidade, 142 não foram caracterizados com público alvo e por isso 

receberam encaminhamentos externos, 25 permaneceram em monitoramento para reavaliação junto da 

equipe e 28 ficaram aguardando na fila de espera para receber atendimento. 

Na escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Monteiro Lobato” a qual a Apae é mantenedora 

foram matriculados por indicação da equipe multidisciplinar usuários pervasivos, considerando os 

princípios da inclusão. Já na saúde foram ofertadas ações voltadas para o melhor desenvolvimento de cada 

usuário. 

 

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

 

De acordo com o art. 9º. Do Estatuto Social, a instituição, tem como finalidade: 

I - promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente 

intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, 

adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar–lhes o pleno exercício da cidadania;  

II - prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a 

promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando 

atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às 

pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;  

III - prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente 
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intelectual e múltipla; 

IV - oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor 

qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla. 

 

4. 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 música, 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 serviço s de manutenção predial e 

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

 

4. OBJETIVO GERAL 

Os serviços ofertados tiveram por objetivo promover a Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência 

e suas famílias, nas áreas de assistência social, saúde, educação, através de equipe multidisciplinar, visando 

o atendimento bem como a defesa e garantia de direitos, promoção a autonomia, inclusão social e 

melhoria na qualidade de vida dos usuários e suas famílias, de acordo com a legislações que regem estas 

políticas e com a política de atendimento à pessoa com deficiência. 

 5. OBJETIVO 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 de Média Complexidade para pessoas com 

Deficiência e suas famílias e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo numa interface junto da 

Defesa e Garantia de Direitos deste público; 

 Promover a inclusão social e integração à sociedade, favorecendo a autonomia e independência da 

pessoa com deficiência; 

 Oferecer atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla 
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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. 

 

5. ORIGEM DOS RECURSOS 

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

colaboração e parcerias com o poder público municipal, estadual e federal e captação junto à sociedade 

civil, através de ações, realização de eventos e doações diversas. 
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ASSITENCIA SOCIAL 2018 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A APAE entidade de Habilitação e Reabilitação que compõe a rede socioassistencial do município de Várzea 

Paulista ofertando Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade a pessoa com deficiência 

intelectual, múltipla e transtorno do Espectro Autista e suas famílias nos termos da Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais, da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) e demais legislações que norteiam a Política Nacional de Assistência sócia, além de ações de 

defesa e garantia de direitos que desenvolvem. 

Relacionamos abaixo as principais ações desenvolvidas nos atendimentos às pessoas com deficiência no 

ano de 2018. 

O público alvo com maior participação são usuários e seus familiares moradores do município de Várzea 

Paulista e uma porcentagem mínima de municípios vizinhos por nós atendidos através de alguns convênios 

como : de Francisco Morato, Cajamar e Jarinu. 

 

 DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES EXECUTADOS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL 

 

A APAE de Várzea Paulista executa os serviços socioassistenciais abaixo relacionados às pessoas com 

deficiência intelectual e múltipla de forma continuada, permanente e planejada, considerando a 

importância da centralidade na família. Assim sendo, na realização dos serviços, busca desenvolver 

diversas atividades a fim de atingir os objetivos previstos para os serviços executados. 

 

 

a) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade  para pessoas com deficiência e suas 

famílias. 

 

• Apoio e orientação sociofamiliar:  

Descrição: esta atividade é composta de acolhida, escuta especializada, estudo social, avaliação 

socioeconômica, acesso a benefícios, articulação intersetorial com a rede de serviços do município e região 

e com a rede socioassistencial (CRAS,CREAS, UBS, Junta Militar, Cartório Eleitoral, CAPS, UPA, NIR, NIS) e 

com o sistema de garantia de direitos e políticas públicas setoriais não governamentais. 
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Objetivo: Prevenir agravos que possam desencadear maiores rompimentos de vínculos sociais e/ou entre 

familiares assegurando a convivência familiar e comunitária. Apoiar a busca pela cidadania e inclusão 

social. 

Metodologia: Atender as famílias isoladamente com suas demandas e necessidades.  

Público Alvo: Famílias das pessoas com deficiência usuárias da entidade. 

Forma de acesso: Demanda espontânea e encaminhada pela equipe da entidade. 

Metas : Atender o maior número possível de familiares que passarem pelos serviços da entidade. 

Número de atendidos: o serviço atendeu 2823 famílias durante o ano. 

Recursos Humanos: 01 Assistente Social  e 01 estagiária de Serviço Social. 

Periodicidade da ação: foram realizados atendimentos diariamente conforme horário de funcionamento 

da entidade, de 2ª.feira à 6ª.feira das 8h00 às 17h00. 

Instrumentos de trabalho utilizados: abordagens individuais e grupais, elaboração de relatórios, registros 

em prontuários, encaminhamentos monitorados entre outros. 

Articulação em rede: Serviços Socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial, 

serviços de políticas públicas setoriais, serviços públicos locais de educação e saúde, conselhos de políticas 

públicas e defesa de direitos, serviços, programas e projetos de instituições governamentais e não 

governamentais. 

Abrangência territorial: Município de Várzea Paulista, Francisco Morato e Cajamar. 

Resultados obtidos: Observou-se melhor articulação com a rede socioassistencial, melhor estabelecimento 

de vínculos afetivos entre os familiares, melhora na aceitação do deficiente visto como sujeito de 

potencialidade. 

Avaliação do serviço: o serviço foi avaliado de forma positiva, pois trouxe para equipe a vivencia de cada 

usuário e suas famílias e suas complexidades de forma mais clara. 

Desafios: Buscar a melhora da referência e contra referência dos casos encaminhados à rede 

socioassistencial do município. 

 

• Atendimento psicossocial: 

Descrição:  esta atividade é composta abordagens de assuntos específicos previamente elaborados pelas 

profissionais envolvidas, escuta, apontamentos e encaminhamentos rede socioassistencial e de garantia de 

direitos. 

Objetivo: Fortalecer os vínculos familiares, prevenir agravos que possam romper esses vínculos, assegurar 

a melhor convivência familiar/comunitária melhorando assim a qualidade de vida da pessoa com 
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deficiência aumentando a participação familiar na vida do usuário no exercício da cidadania e inclusão 

social. 

Metodologia: Grupos de até 8 pessoas e atendimento individual quando necessário. 

Público Alvo: Famílias das pessoas com deficiência usuárias da entidade que passaram por situações de 

violação de direitos, como: violência doméstica, alcoolismo, drogadição, abuso sexual, aquelas com 

ausência de definição de papéis de proteção, cuidado e responsabilidade entre os membros entre outras 

indicadas através de discussão da equipe multidisciplinar da entidade. 

Forma de acesso: Indicação de atendimento feito  pela equipe da entidade. 

Metas :  Amenizar a sobrecarga do cuidador e/ou família diante de situações violadoras de direitos tanto 

da pessoa com deficiência como de um membro convivente fortalecendo-os como cidadãos de direitos. 

Número de atendidos: o serviço atendeu 289 famílias de usuários durante o ano. 

Recursos Humanos: 01 Assistente Social  e 01 estagiária de Serviço Social e 01 psicóloga. 

Periodicidade da ação: os atendimentos em grupo foram feitos na última 6ª.feira de cada mês e individual 

a cada 15 dias. 

Instrumentos de trabalho utilizados: abordagens individuais e grupais, elaboração de relatórios, registros 

em prontuários, encaminhamentos para rede socioassistencial como CRAS e CREAS e órgãos de garantia de 

direitos. 

Articulação em rede: Serviços Socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial, 

serviços de políticas públicas setoriais, serviços públicos de saúde, Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, 

Ministério Público/Vara da Infância e Juventude. 

Abrangência territorial: Município de Várzea Paulista, Francisco Morato, Cajamar e Jundiaí. 

Resultados obtidos: Notou-se maior autonomia e confiança da cuidadora para buscar seus direitos e da 

pessoa com deficiência e melhor conhecimento do sistema de garantia de direitos. 

Avaliação do serviço: o serviço foi avaliado de forma positiva, no entanto  precisará algumas vezes de 

apoio e assessoramento de um advogado. 

Desafios: os desafios enfrentados foram de incentivar a participação das famílias vistos assuntos tão 

delicados a serem abordados, e também de adequar o melhor horário para todos e dia da semana para 

que não houvesse faltas. 
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• Oficina “CLUBE DE MÃES” 

Descrição:  esta ação é composta por atividades artesanais diversas que diferem do cotidiano da família do 

usuário tornando-se um espaço de convivência prazeroso e de aprendizado. 

Objetivo: Evitar o isolamento social das mães, trabalhar com elas a aquisição ou resgate da autonomia 

financeira e pessoal, melhorar a autoestima e fazer com que se reconheçam como sujeito de 

potencialidades. Melhorar a qualidade de vida e propiciar a inclusão social e comunitária 

Metodologia: Realização de oficinas artesanais como: pintura, corte e costura, crochê, biscuit entre outras. 

Público Alvo: Mães e/ou cuidadoras dos usuários matriculados na entidade. 

Forma de acesso: Demanda espontânea ou por indicação de algum profissional da equipe. 

Metas : Aumentar o número de participantes para 120 mães. 

Número de atendidos:  participaram de forma continua 73 mães durante o decorrer do ano. 

Recursos Humanos: 01 Assistente Social (5 horas semanais; 1  hora por dia, 1 psicóloga (2 horas 

quinzenalmente) e 1 terapeuta ocupacional (3 horas semanais). Todas em horários alternados, ou seja, 

sem pré agendamento. 

Periodicidade da ação: as atividades são realizadas diariamente das 8h00 às 16h00. 

Instrumentos de trabalho utilizados: oficinas de pintura, decoupage, corte e costura, troca de habilidades 

artesanais entre as mães. 

Abrangência territorial: Município de Várzea Paulista, Francisco Morato e Cajamar. 

Resultados obtidos: Observou-se mudanças significativas nas mães com participação frequente como: 

melhora da autoestima, aquisição de autonomia, melhor convívio social, ampliação de conhecimento e 

estratégias para gerarem a própria renda, melhora a articulação e troca de experiências amenizando a 

sobrecarga da tarefa do cuidar e melhora na habilidade para lidar com conflitos pessoais e interpessoais. 

Avaliação do serviço: o serviço foi avaliado de forma positiva, pois percebemos as mães menos 

estressadas, mais felizes e participativas em tudo e uma melhora expressiva no tratamento junto do filho 

deficiente. 

Desafios: o desafio enfrentado foi aumentar o número de mães participantes e criar estratégias para 

tornar a convivência entre elas agradável e acolhedora. 

 

• Ações de Defesa de direitos: 

 

Descrição: Este serviço é desenvolvido junto das famílias para viabilizar acesso a rede socioassistencial do 

município e região, com preenchimento de guias de Passe Livre, cartão de ônibus municipal gratuito, 
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cartão do trem (CPTM), formulários de cartões de gratuidade de ônibus da grande São Paulo e de Francisco 

Morato, orientações sobre documentações pessoais da pessoa com deficiência (RG, CPF, Título de Eleitor, 

Alistamento Militar), sobre os tramites para aquisição da Curatela para maiores de 18 anos, 

preenchimento de formulários para pleitear BPC, formulários para isenção de IPVA e aquisição de carro 

zero com isenção de impostos. Além dos encaminhamentos ao CRAS para cadastramento ou atualização 

do CADÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, ao CREAS para buscar atividades de contra turno aos irmãos de usuários 

e/ou acompanhamento da família como rede de apoio. Os familiares foram orientados quando seus 

direitos sobre benefícios eventuais (cestas básicas, remédios, auxílio aluguel entre outros) os quais 

poderiam solicitar nos CRAS e houve muitos encaminhamentos para rede de saúde para adquirir 

medicação, dietas específicas, órteses, sondas, equipo, leites, exames,  etc. 

Os casos mais complexos onde envolveram risco social e pessoal dos membros foram encaminhados ao 

CREAS tanto do município como região e os casos onde todos os direitos já haviam sido violados 

encaminhados ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e Vara da Infância e Juventude e salvo alguns 

para Delegacia de Polícia. 

Objetivo: Realizar orientações, encaminhamentos, acesso a benefícios, articulação com a rede 

socioassistencial, com sistema de garantia de direitos e políticas púbicas. 

Público Alvo: famílias de usuários da entidade. 

Forma de acesso: demanda espontânea ou por indicação da equipe multidisciplinar. 

Metas : Orientar o maior número de famílias possível para promover a inclusão social e efetivação da 

cidadania garantindo a defesa de direitos da pessoa com deficiência e suas famílias. 

Número de atendidos:  2345  famílias. 

Recursos Humanos: 1 Assistente Social, 30 horas semanais.  

Periodicidade da ação: as ações são desenvolvidas de 2ª.feira das 8h00 às 17h00, 3ª.feira, 4ª.feira e 

5ª.feira das 8h00 às 12h00 e de 6ª.feira das 8h00 às 17h00. 

Instrumentos de trabalho utilizados: abordagens individuais e/ou grupais, encaminhamentos, 

preenchimento de guias. 

Articulação em rede: Serviços Socioassistenciais, rede de defesa e garantia de direitos, saúde e educação. 

Abrangência territorial: Município de Várzea Paulista , Francisco Morato e Cajamar. 

Resultados obtidos: Notou-se o maior empoderamento familiar e maior conscientização sobre direitos. 

Avaliação do serviço: o serviço foi avaliado de forma positiva e observou-se maior articulação junto da 

rede socioassistencial do  município e região e boa participação familiar. 

Desafios: defasagem de atendimentos na rede de atendimento socioassistencial do município. 
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A APAE manteve sua representatividade participando de reuniões mensais no Conselho Municipal da 

Criança e Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Educação, 

Conselho Municipal de Saúde para garantir que as pessoas com deficiência tivessem seus direitos 

efetivados e reconhecidos por toda comunidade. 

A equipe participou de inúmeras audiências concentradas no Fórum da cidade e discussão de casos junto 

da rede socioassistencial. Algumas reuniões extraordinárias também aconteceram junto da rede de saúde 

e Conselho Tutelar para discutir casos que demandaram decisões urgentes de toda rede. 

Alguns encontros promovidos pela Federação das APAES do Estado de São Paulo também contribuíram 

para aquisição de conhecimento técnico e aprimoramento dos serviços de defesa e garantia de direitos da 

pessoa com deficiência. 

 

• Acolhimento Familiar: 

 

Descrição: esta atividade visa realizar reuniões esclarecedoras as famílias que estão trazendo seus filhos na 

entidade para passar pelo processo de avaliação multidisciplinar para diagnóstico e tratamento. 

Durante a reunião são explanados todos os serviços prestados pela APAE, todas as normas a serem 

seguidas desde o início do processo de avaliação até o resultado final. Os critérios de elegibilidade para 

efetivação de matrícula na entidade também são esclarecidos. As famílias puderam expor e tirar suas 

dúvidas, angústias, fragilidades e dificuldade de aceitação. 

Objetivo: Realizar o acolhimento/recebimento das famílias dos usuários. Esclarecer direitos e deveres 

destes durante o processo da avaliação até a conclusão do caso e conscientizar a importância de não faltar 

durante esse processo para que o mesmo não seja interrompido e prejudique a criança. Amenizar a 

angustia dos pais na expectativa de um diagnóstico e tratamento na entidade. 

Público Alvo: Famílias de usuários que estão chegando na entidade ou usuários que  precisaram retornar 

por motivos específicos. 

Forma de acesso: demanda encaminhada pela rede socioassistencial do município e região, pela UBS e 

hospitais, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, Fórum, convênios médicos e procura espontânea. 

Metas : Atingir todas as famílias que chegam na entidade pela primeira vez. 

Número de atendidos:   241 famílias durante o ano. 

Recursos Humanos: 1 Assistente Social, 30 horas semanais.  

Periodicidade da ação: as ações foram desenvolvidas quinzenalmente sempre as 2ª.feiras das 13h30 as 

16h00. 
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Instrumentos de trabalho utilizados: escuta, orientações e abordagem grupal. 

Articulação em rede: Serviços Socioassistenciais, rede de defesa e garantia de direitos, de saúde e 

educação. 

Abrangência territorial: Município de Várzea Paulista e Francisco Morato. 

Resultados obtidos: Notou-se a diminuição de faltas no processo de avaliação e melhor aceitação familiar 

com relação à matrícula na APAE e maior consciência sobre os direitos das pessoas com deficiência. 

Avaliação do serviço: Avaliamos a atividade de forma positiva. As famílias ficaram mais empoderadas 

quanto aos seus direitos e perceberam o filho deficiente como sujeito de potencialidades buscando a 

inclusão social e melhorou consideravelmente a presença durante o processo de avaliação multidisciplinar. 

Desafios: manter articulação com a rede de atendimento socioassistencial do município e região onde 

notamos uma defasagem de serviços ofertados no cotidiano e aproximar as famílias participantes dos 

usuários com a equipe da entidade. 

 

b) Serviço de inserção e apoio às pessoas com deficiência no mercado de trabalho:  

 

Descrição: esta atividade desenvolve a educação profissional para pessoas com deficiência intelectual 

possibilitando o desenvolvimento de atividades laborativas de qualidade, como resultado de um processo 

elaborado entre a área da educação e assistência social da entidade iniciando com usuários  de  18 anos 

frequentadores da escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Monteiro Lobato” para realização de 

encaminhados ao mercado de trabalho. 

Objetivo: Estimular e desenvolver habilidades e competências aos usuários para inserção no mundo do 

trabalho. Treinar os direitos à cidadania (busca de documentos pessoais, independência pra locomoção, 

reconhecimento da comunidade e cidades vizinhas). 

Público Alvo: usuários com deficiência intelectual matriculados na entidade com 18 anos completos ou 

mais. 

Forma de acesso: Demanda apontada pela terapeuta ocupacional, psicóloga e pedagoga envolvida. 

Metas : Incluir 25 usuários no mercado de trabalho. 

Número de atendidos:  foram incluídos 29 usuários no mercado de trabalho. 

Recursos Humanos: 1 Assistente Social(3 horas/mês) , 1 psicóloga (5 horas/mês) e 1 terapeuta 

ocupacional(4 horas/mês) 

Periodicidade da ação: as ações foram desenvolvidas em interface com pedagoga em sala de aula, sendo a 

que a psicóloga interagiu com o grupo uma vez na semana e em grupo uma vez no mês por 1 hora em cada 
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intervenção; totalizando 5 horas no mês, a terapeuta ocupacional fez intervenções em sala de aula uma 

vez por semana 1 hora; totalizando 4 horas no mês. A assistente social fez contatos com as empresas e 

familiares para inclusão e acompanhamento no mercado de trabalho. 

Instrumentos de trabalho utilizados: abordagens grupais, elaboração de relatórios, registros em 

prontuários, apontamentos das habilidades e encaminhamentos para empresas parceiras. 

Articulação em rede: Serviços Socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial para 

usuários em situação de vulnerabilidade e contato com a rede privada para busca de trabalho. 

Abrangência territorial: Município de Várzea Paulista e Jundiaí. 

Resultados obtidos: Observou-se o resgate da autoestima do usuário, maior participação e motivação na 

vida escolar e ampliação de vaga no mercado de trabalho. 

Avaliação do serviço: o serviço foi avaliado de forma positiva onde conseguimos maior número de 

contatos e aceitação e tolerância das empresas na contratação da pessoa com deficiência e incluímos um 

número maior do que estimado em nossa meta e em contrapartida as famílias passaram a acreditar mais 

na potencialidade do filho deficiente. 

Desafios: Conscientizar as empresas que a pessoa com deficiência é um cidadão com potencialidades e 

capaz de desempenhar a função designada tão bem como qualquer outro funcionário. Desafio em manter 

o usuário no trabalho e conseguir novas colocações de trabalho aos que foram dispensados e convencer as 

famílias onde os filhos possuíam o BPC a deixa-los participar de processo seletivo. 

As empresas parceiras foram: Ceva, Advance, Casas Bahia, A’Doro, DHL e Lojas Pernambucas, C&A, Baldi, 

Atacadão Vencedor, CMR e Supermercados BOA. 

 

C) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 

 Programa integral da pessoa com deficiência “Centro Dia” 

 

Descrição: a atividade visa propiciar aos seus usuários 

vivencia e melhoria de qualidade e muitas vezes adaptação 

a nova formação familiar onde a maioria tiveram que ser 

inseridos com o falecimento dos responsáveis; famílias de 

irmãos.  

Objetivo: diminuir a sobrecarga da família e o estresse, 

evitar isolamento e confinamento, promover a autonomia, 
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desenvolver o autocuidado, trabalhar a inclusão social para melhoria da qualidade de vida da pessoa 

com deficiência e seus familiares respeitando as limitações da própria deficiência, da idade e a 

realidade familiar onde cada um foi inserido. Inclusão a vida social e a vida comunitária. 

Público Alvo: usuários com deficiência intelectual e múltipla acima de 30 anos que são egressos da 

educação. 

Forma de acesso: demanda egressa do sistema educacional da entidade, da rede socioassistencial ou 

de outras Apaes. 

Metas : Ampliar o número de atendimento para 80 usuários e eliminar a fila de espera. 

Número de atendidos:  foram atendidos 67 usuários. 

Recursos Humanos: 1 educador social , 1 psicóloga, 1 terapeuta ocupacional e 1 assistente social. 

Periodicidade da ação: as atividades são desenvolvidas diariamente por 4 horas de 2ª.feira a 6ª.feira 

das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 

Instrumentos de trabalho utilizados: atividades básicas da vida diária, atividades básicas da vida 

prática, registros em prontuários, aulas de artesanato geral, reuniões com familiares e orientações, 

inclusão a comunidade com passeios e visitas, jogos, passeios, aulas de capoeira, musica, artes e 

intervenção fonoaudiólogica em sala . 

Articulação em rede: articulação com CRAS e CREAS e com a rede de saúde. 

Abrangência territorial: Município de Várzea Paulista. 

Resultados obtidos: Observou-se melhor aceitação familiar e adaptação da pessoa com deficiência em 

sua realidade cotidiana amenizando as vulnerabilidades sociais e pessoais das famílias envolvidas. 

Avaliação do serviço: o serviço foi avaliado de forma positiva onde conseguimos melhorar a 

participação da família da vida do usuário e houve melhora na participação da vida comunitária. 

Desafios: Atender a demanda toda e mudar a visão fazer com que os irmãos/cuidadores os enxerguem 

como sujeitos de potencialidades. 

 

 Atividade de Capoeira Inclusiva: 

 

Descrição: A atividade busca proporcionar a integração, momentos alegres e prazerosos, 

favorecendo o aumento de autoestima e melhorando a qualidade de vida. 

Objetivo: proporcionar aos usuários da instituição a integração ao universo da capoeira e mostrar 

que a capoeira convive bem com as diferenças, que as aulas não são uma adaptação da capoeira, 

mas um respeito às limitações de cada pessoa e principalmente de inclusão social e comunitária. 
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Público Alvo: Pessoas com Deficiência Intelectual/Múltiplas e Transtorno do Espectro Autista. 

Forma de acesso: demanda matriculada nos serviços da entidade. 

Metas : atingir todos os usuários matriculados no programa educacional da entidade. 

Número de atendidos:  414 usuários. 

Recursos Humanos: As aulas são ministradas por 1 professor de capoeira, funcionário da entidade 

com horária de 75 horas mensal. 

Periodicidade da ação: as aulas acontecem 1 vez na semana para cada sala de aula. 

Abrangência territorial: Município de Várzea Paulista, Francisco Morato e Cajamar. 

Resultados obtidos: melhora na integração social, habilidades motoras, concentração, equilíbrio, 

diminuição da ansiedade e inquietação. 

Desafios: Buscar a melhora das adaptações das aulas aos usuários com limitações motoras graves e 

para os portadores do Transtorno do Espectro Autista. 

 

 Transporte Escolar: 

 

Descrição : Facilitar o acesso dos usuários às atividades e desenvolvidos pela entidade. Muitos de 

nossos atendidos têm dificuldade de locomoção, seja por problemas motores, financeiros, falta de 

acessibilidade do transporte coletivo, dentre outros. Pensando em tais dificuldades a APAE oferece 

o transporte a essas pessoas. O uso do transporte é exclusivo para as pessoas com baixa cognição, 

que não dispõem no momento de condições para se locomoverem sem ajuda de terceiros, para as 

pessoas que utilizam cadeira de rodas ou possuem déficit motor significativo. 

Público Alvo: Pessoas com Deficiência Intelectual e ou Múltiplas e Transtorno do Espectro Autista, 

matriculados na entidade. 

Forma de acesso: usuários matriculados na escola de Educação Infantil e Ensino fundamental 

“Monteiro Lobato”. 

Metas: atender a todos os usuários da escola, em torno dos 358 e eliminar fila de espera. 

Número de atendidos: 276 usuários. 

Recursos Humanos: Motoristas autônomos (RPA) com veículo próprio com carga horária de 220 

horas mensais. 

Periodicidade da ação: diariamente das 8h00 as 17h00. 

Abrangência territorial: Município de Várzea Paulista. 
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Resultados obtidos: melhora na qualidade de vida dos usuários e seus familiares e melhora na 

acessibilidade aos serviços oferecidos pela entidade preservando dos direitos da pessoa com 

deficiência.  

 
QUADRO DE RECURSOS HUMANOS  
 

Profissão Qtda 
Carga 

Horaria 
Semanal 

Vínculo 
com 

Entidade 

Assistente Social 2 30 CLT 

Psicóloga 1 40 CLT 

Pedagogo 1 40 CLT 

Terapeuta 
Ocupacional 1 28 CLT 

Fonoaudióloga 1 36 CLT 

Motorista 1 44 CLT 

Motorista  1 20 RPA 

Aux. Administrativo 1 40 CLT 

Prof. Capoeira 1 15 CLT 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS /ANÁLISE QUANTITATIVA. 

 

a) CARACTERIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS /ANÁLISE QUANTITATIVA. 

 

Diante dos serviços desenvolvidos pela instituição no ano de 2018 nos meses de outubro, 

novembro e dezembro foi realizado pelo serviço social um levantamento de dados junto de cada 

família atendida para paramentar a equipe sobre a complexa realidade social onde os usuários 

estavam inseridos. Demonstrando a complexidade social onde estavam inseridos e suas 

vulnerabilidades buscando estimular as potencialidades não só da pessoa com deficiência como de 

suas familiares. 

 

* Foram analisados os seguintes pontos: 

- Situação de Moradia: a maioria tem casa própria, já considerando terrenos invadidos onde não 

pagam qualquer valor; 39%, cerca de 32% dos usuários moram em casas cedidas por parentes e 
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26% moram em casas alugadas, tendo um margem muito pequena dos que pagam 

financiamento;3%. 

 

- Número de pessoas na mesma moradia: tivemos a maioria das famílias formadas por até 4 

pessoas ; 59% e cerca de 41% moram com mais de 7 pessoas debaixo do mesmo teto; famílias estas 

propensas a maiores vulnerabilidades. 

 

- O grau de escolaridade entre os chefes de família; demonstraram que os homens que 

conseguiram terminar o ensino fundamental; 56% ultrapassam as mulheres que chegam a  49%, 

porém o número de mulheres que conseguiram terminar o ensino médio foi de 36% diferente dos 

homens que foi de 28%, temos um número maior de homens analfabetos;11% do que de 

mulheres;7%, sendo que ensino superior é uma quantidade mínima de pessoas considerando a 

maioria mulheres. 

 

- Situação de empregabilidade: cerca de 35% dos homens estavam prestando serviço de autônomo 

(pedreiro, jardineiro, pintor, carpinteiro, pipoqueiro) sem registro em carteira, 27% estavam 

desempregados (sem renda alguma), 12% são aposentados e 26% ainda tinham empregos formais. 

Já as mulheres a maioria; 52% eram do lar, 8% trabalhavam com registro em carteira, outras 21% 

prestavam serviços como autônomas (faxineira, vendedora, artesã, babá, cuidadora de idoso, etc), 

14% delas ficaram desempregadas e a minoria estava aposentada ou recebendo pensão. 

 

- Benefícios de transferência de renda: observou-se um número considerável de usuários que não 

receberam qualquer tipo de auxílio ou benefício do governo: 78% das famílias, 17% estavam 

recebendo Bolsa Família e 5% recebiam auxilio aluguel por terem sido tirados de áreas de risco. 

 

- Benefício de Prestação Continuada: 57% recebem o BPC e  cerca de 43%  não recebiam por morar 

com outra pessoa que já recebia (outros deficientes ou idosos) ou estavam aguardando resposta do 

INSS até o momento da pesquisa. 

 

- Responsáveis que possuem alguma doença mental ou transtorno psiquiátrico: tivemos  8% dos 

responsáveis pelos usuários com algum comprometimento e a maioria foram do sexo feminino.  

 



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 

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 

 

 

17 

 

 

- Responsáveis que possuem deficiência intelectual: tivemos um número considerável de mães com 

deficiência intelectual: 7%, situação que se agrava no cotidiano ao se deparar com a deficiência do 

usuário demandando maior atenção da equipe. 

 

- Responsáveis com deficiência física incapacitante: 1% dos responsáveis demonstrou alguma 

deficiência física (usam cadeira de rodas, muletas, andador). 

 

- Famílias que possuem membros dependentes de álcool e/ou drogas: 10% das famílias convivem 

com alguém dentro de casa que faziam uso de álcool ou drogas, sendo na maioria homem e 

predomínio do alcoolismo, famílias estas propensas a vivenciar violências que ocasionam violação 

de direitos e a maioria destas já haviam sido  encaminhadas para rede socioassistencial do 

município ou pela entidade ou por algum tipo de denúncia da comunidade. 

 

- Famílias em situação de vulnerabilidade ou risco psicossocial: cerca de 56% dos usuários vivem em 

famílias que apresentaram vulnerabilidade social, pessoal e risco psicossocial.  

 

- Famílias que apresentam situações de violência doméstica, abuso físico e/ou psicológico: cerca de 

29% das famílias atendidas vivencaram em seu cotidiano algum tipo de violência ou abuso em seus 

lares; casos estes que foram encaminhados para acompanhamentos nos órgãos de garantia de 

direitos da cidade e pela rede de socioassistencial e de saúde. 

 

Concluímos que a importância do trabalho com a família é fundamental para aquisição de bons 

resultados no desenvolvimento da pessoa com deficiência, pois a complexidade do cotidiano 

apresentado e das vulnerabilidades apresentadas traz muitas reflexões e replanejamento da equipe 

atuante num contexto social dinâmico onde estão inseridos.  
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CARACTERIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA APAE DE VÁRZEA PAULISTA. 
 

ALGUNS GRÁFICOS DA ANÁLISE QUANTITATIVA  
ANO 2018 

 
QUANTIDADE DE PESSOAS NAS FAMÍLIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCOLARIDADE DO PAI E/OU CUIDADOR DO USUÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCOLARIDADE DA MÃE OU CUIDADORA 
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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 

 
 
 

USUÁRIOS QUE VIVENCIARAM SITUAÇÕES DE ABUSO FÍSICO E/OU PSICOLÓGICO EM SUA 

MORADIA 
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SAÚDE 2018 

Objetivos 

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. 

Público Alvo 

Pessoa com deficiência intelectual e/ou múltiplo, de ambos os sexos, que necessitam de atendimento 

especializado na área da saúde. 

Quantitativo dos atendimentos 

A entidade realizou 74.989 procedimentos no ano de 2018 entre todos os seus programas 

Foram realizados procedimentos de média complexidade às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, 

usuários do SUS – Sistema Único de Saúde.  

Infra-Estrutura 

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)  

2 Salas de Fonoaudiologia  

1 Sala de Audiometria e EEG 

3 Salas de Psicologia  

2 Sala de Terapia Ocupacional  

1 Sala de Coordenação Técnica  

1 Sala de Unidade de Cuidados Diurnos 

1 Sala Pedagoga 

2 Banheiros 

ESTIMULAÇÃO PRECOCE: 

Descrição da atividade realizada: avaliação e atendimentos de pacientes com quadro de atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor. 

Objetivo: É de suma importância a intervenção nesta faixa etária onde o sistema nervoso central está no 
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auge da plasticidade e assimila efetivamente as intervenções oferecidas. O objetivo 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. Este atendimento visa também a orientações sistemática 

dos pais e responsáveis.. 

Metodologia utilizada: consulta inicial com neuropediatra, acolhimento, triagem, agendamentos 

necessários com a equipe multidisciplinar para processo de avaliação, devolutiva à família, elaboração do 

PTS (plano terapêutico singular) estimulações relacionadas ao desenvolvimento da pessoa com deficiência 

intelectual, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e transtorno do espectro autista; atendimento às 

famílias e aos usuários; Visitas domiciliares buscando adequar o ambiente em que o usuário vive; Estudo 

de caso.  

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira das 8h às 17h 

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

Forma de acesso: pacientes encaminhados pela neuropediatra. 

Número de atendidos: 45 pacientes 

Interlocução com a rede assistencial: articulação com rede de recursos socioassistenciais ocorre para 

encaminhamentos à pediatra, exames complementares, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, CRAS, 

CREAS e Ministério Público. 

Recursos Humanos: 01 fonoaudióloga, 01 fisioterapeuta, 01 psicóloga, 01 neuropediatra, 1 coordenadora 

técnica 

Abrangência territorial: município de Várzea Paulista 

Quadro de recursos humanos da entidade: 

 

Profissional Quantidade 

Carga horária 

semanal de cada 

profissional 

Vínculo com a 

entidade 

Fonoaudióloga 1 12 horas CLT 

Fisioterapeuta 1 24 horas CLT 

Psicóloga 1 12 horas CLT 

Neuropediatra 1 05 horas CLT 

Coordenadora Técnica 1 15 horas CLT 

 

Resultados obtidos: as famílias foram orientadas a estimular seus filhos no domicilio; acompanhamento 
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dos pacientes com a equipe multidisciplinar até alta nos serviços ofertados, a depender de sua patologia. 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; melhoria na qualidade de 

vida dos pacientes. 

Origem dos recursos financeiros: Prefeitura Municipal de Várzea Paulista e Convênio com Prefeitura 

Municipal de Francisco Morato. 

Quanto aos atendimentos ofertados: 

 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. 

 

 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. 

 

 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 

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.  
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AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO: 

 

Descrição da atividade realizada: 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. 

 

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

maior independência nas atividades cotidianas, escolares e sociais. 

 

Metodologia utilizada: consulta inicial com neuropediatra, acolhimento, triagem, agendamentos 

necessários com a equipe multidisciplinar para processo de avaliação, devolutiva à família, elaboração do 

PTS (plano terapêutico singular) atendimentos relacionadas ao desenvolvimento da pessoa com deficiência 

intelectual e transtorno do espectro autista; atendimento às famílias e aos usuários (atividades educativas 

em saúde, 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.  

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira das 8h às 17h 

Público Alvo: pacientes acima de 03 anos e 11 meses. 

Forma de acesso: pacientes encaminhamentos pela neuropediatra; pacientes provenientes do programa de 

estimulação precoce; pacientes encaminhados pela Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

“Monteiro Lobato”; solicitação de demandas da família. 

Número de atendidos: 305 pacientes. 

Interlocução com a rede assistencial: articulação com rede de recursos socioassistenciais ocorre para 

encaminhamentos para médicos de outras especialidades, exames complementares, Secretaria de Saúde, 

Conselho Tutelar, CRAS, CREAS e Ministério Público. 

Recursos Humanos: 1 fonoaudióloga, 2 fisioterapeutas, 1 terapeutas ocupacionais, 1 psicólogas, 1 

nutricionista, 1 neuropediatra, 1 psiquiatra, 1 coordenadora técnica. 

Abrangência territorial: municípios de Várzea Paulista e Francisco Morato 

Quadro de recursos humanos da entidade: 

 

Profissional Quantidade Carga Horária Semanal 

de cada profissional 

Vinculo com a 

entidade 

Fonoaudióloga 1 17 horas CLT 
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Psicóloga 1 20 horas CLT 

Fisioterapeuta 1 30 horas CLT 

Fisioterapeuta 1 20 horas CLT 

Neuropediatra 1 15 horas CLT 

Terapeuta Ocupacional 1 25 horas CLT 

Psiquiatra 1 12 horas CLT 

Nutricionista 1 06 horas RPA 

Coordenadora Técnica 1 20 horas CLT 

 

 

Resultados obtidos: as famílias foram acompanhadas de forma sistemática por todos os profissionais 

envolvidos no tratamento de seu filho; atendimento e acompanhamento com a equipe multidisciplinar; 

atendimento e orientações de acordo com cada demanda a fim de maximizar a potencialidade e aquisição 

de novas habilidades, atingindo o paciente um maior nível de funcionalidade para suas atividades de vida 

diária e vida prática. 

Origem dos recursos financeiros: Convênio com Prefeitura Municipal de Várzea Paulista e Convênio com 

Prefeitura Municipal de Francisco Morato. 

Quanto aos atendimentos ofertados: 

 

 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. 

 

 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 
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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. 

 

 Hidroterapia: A hidroterapia foi ofertada como mais um recurso terapêutico aos pacientes 

previamente avaliados e selecionados que são atendidos na fisioterapia solo, 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.  

 

 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. 

 

 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 famílias às situações de vulnerabilidade vivenciadas. 

 

 Nutrição: Este profissional administrou e coordenou alimentação especial de pacientes (como 

dieta específicas para uso em sonda nasográstica e gastrostomia), cozinha experimental para os 
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pacientes ambulatoriais, e na Unidade de Cuidados Diurnos, além de realizar consultas clinicas 

dos usuários da instituição.  Dentre suas principais atividades, estão: promoção à saúde, 

prescrição de dietas específicas para patologias, composição de equipe multidisciplinar.  

A nutricionista não é responsável pela merenda escolar, visto que esta é oferecida por uma empresa 

terceirizada pela prefeitura municipal. 
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UNIDADE DE CUIDADOS DIURNOS (UCD): 

 

Descrição da atividade realizada: 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, poderiam, dependendo dos cuidados que lhes fossem dispensados, poderia haver 

piora de seu quadro. 

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

banho, trocas, até atendimentos de saúde especializados. 

Objetivo: Este programa tem como objetivo atender interdisciplinarmente pessoas com deficiência 

intelectual e /ou múltiplos, acometidos de forma mais pervasiva, 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. 

Metodologia utilizada: pacientes chegam e são recepcionados pela equipe de enfermagem, são avaliados 

diariamente e recebem os primeiro cuidados de higiene e de enfermagem (trocas, medicações, 

posicionamento, etc.). Recebem o café da manhã, almoço e café da tarde. Recebem atendimento 

multidisciplinar especializado. Ao final do dia são transportados para suas casas. 

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira das 8h às 17h 

Público Alvo: pacientes com encefalopatia crônica não evolutiva (Paralisia Cerebral), associada a deficiência 

intelectual, síndromes genéticas com limitação de mobilidade. Sem limite de idade. 

Forma de acesso: pacientes provenientes dos programas de estimulação precoce, ambulatório e da Escola 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Monteiro Lobato”. 

Número de atendidos: 09 pacientes. 

Interlocução com a rede assistencial: articulação com rede de recursos socioassistenciais ocorre para 

encaminhamentos à outras especialidades médicas, exames complementares, Secretaria de Saúde, 

Conselho Tutelar,  CRAS e Ministério Público. 

Recursos Humanos: 1 enfermeira, 2 cuidadoras, 1 neuropediatra, 1 fisioterapeuta, 1 terapeuta ocupacional, 

1 fonoaudióloga, 1 nutricionista, 1 coordenadora técnica. 
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Abrangência territorial: município de Várzea Paulista 

Quadro de recursos humanos da entidade: 

 

Profissional Quantidade Carga Horária Semanal 

de cada profissional 

Vinculo com a 

entidade 

Enfermeira 1 40 horas CLT 

Cuidadora 1 44 horas CLT 

Cuidadora / Alimentação 1 44 horas CLT 

Neuropediatra 1 04 horas CLT 

Fisioterapeuta 1 08 horas CLT 

Terapeuta ocupacional 1 03 horas CLT 

Fonoaudióloga 1 03 horas CLT 

Coordenadora técnica 1 05 horas CLT 

Nutricionista 1 06 horas CLT 

 

 

Resultados obtidos: maior envolvimento da família no desenvolvimento do atendimento e reabilitação do 

paciente, ocorrendo melhora no quadro clínico geral. Maior convívio com seus familiares e evitando a 

internação institucional permanente; melhora da qualidade de vida do paciente e dos familiares; melhora 

das condições do ambiente familiar. 

Origem dos recursos financeiros: Convênio com Prefeitura Municipal de Várzea Paulista e Convênio com 

Prefeitura Municipal de Francisco Morato. 

Em Apoio Diagnóstico são ofertados: 

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. 

Foram realizados 323 exames em 2018. 
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Eletroencefalograma (EEG): O exame foi realizado por um técnico de EEG devidamente habilitado. 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. 

Sendo realizados em 2018, 602 exames. 

Visando a atenção integral aos pacientes e famílias atendidas, todos os serviços ambulatoriais do setor da 

saúde disponibiliza também o atendimento da assistente social que será o interlocutora entre equipe 

técnica e usuários/famílias, considerando os fatores que interferem no atendimento como questões 

econômicas, culturais e sociais do público atendido. Ocorre também a colhida, escuta, orientação, 

encaminhamento para a rede de saúde, bem como demais políticas públicas, visando a garantia de direitos 

da pessoa com deficiência. 

 

Atividades diversificadas realizadas pela equipe de Saúde: 

 

 Julho: 

Atividades de integração entre as crianças dos grupos de atendimentos – adesão de 85% dos pacientes; 

 

 Agosto: 

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e múltipla, com base no tema: "Família e pessoa 

com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas", onde esta semana veio para 

reafirmar no contexto desse Movimento, a importância da participação da família, em todos os processos 

de vida se seus filhos. seja educacional, de desenvolvimento, de habilitação e reabilitação, e demais 

projetos como na gestão das Apaes. 

 

Palestras: 

Dr. Renato Françoso, vice-presidente do Cremesp para uma palestra sobre “Documentos Médicos e de toda 

área da saúde”;  

Dra. Mara Cristina A. Gonsalves, cirurgiã dentista do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a qual 

falou com os  profissionais e com os pais e responsáveis sobre “Escovação”. 

Também nossa equipe técnica participou de eventos e cursos, com o objetivo de sempre aprender algo a 

mais que venha de encontro com nossos atendidos. 
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 Outubro: 

Festa das Crianças – adesão de 60%  

A equipe também se reuniu por duas vezes para reunião sobre a Equoterapia que irá retomar seus 

atendimentos em 2019. 

Semana da criança – adesão 90% 

 

 Dezembro: 

Festa de Natal – adesão de 85%  

 

Além desses eventos, toda a equipe se envolveu em atividades diversas, como Dia do Síndrome do Down, 

Dia da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, comemoração do Carnaval, Pascoa, Dia das 

Mães, Festa Junina, entre outros realizados pela Instituição. 
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EDUCAÇÃO 2018 

 
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 - SP tem seu Estatuto registrado sob o número 

106.498, CNPJ sob n.º 54.132.840/0001-37. Foi declarada de Utilidade Pública Municipal através da Lei n.º 

1.223 de 23/12/1991 e Utilidade Pública Estadual através do Decreto n.º 44.324 de 11/10/2000. Possui 

certificação CEBAS nº 71000.038755/2014-39 - CNAS n.º 44.006.002.658/96-51 e está devidamente inscrita 

na FENAPAE sob o n.º 936. Foi fundada em 13 de julho de 1985 e é mantenedora da Escola de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental Monteiro Lobato, situada a Rua Alberto de Oliveira n.º 55 - Jardim Cruz Alta, 

na cidade de Várzea Paulista, autorizada a funcionar por portaria da Delegada de Ensino da DE Prof. 

Lourival Penteado Fagundes – 1.ª Jundiaí, publicada no DOE de 29/11/1997, Executivo I, página 55. 

 

Nome da Escola: Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Monteiro Lobato, mantida pela APAE 

de Várzea Paulista, jurisdicionada à Diretoria de Ensino – Região de Jundiaí. 

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

CEP: 13.224-420 

Telefone: (011) 4493-6342              

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

 
Diretor Escolar: Luiz Antonio Lopes Garcia 

E-mail: direcaoapaepta@terra.com.br 

 

Modalidade de Ensino: Educação Especial 

Cursos: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Estimulação Essencial e Atendimento Sócio Educacional. 

 

Horário de Funcionamento: de Segunda a Sexta-feira. 

Manhã: 8:00 às 12:00 horas. 

Tarde: 13:00 às 17:00 horas. 
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II - INTRODUÇÃO 

Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Monteiro Lobato no ano letivo de 2018 atendeu nos 

programas educacionais aos alunos com Deficiência Intelectual /Múltipla e Transtorno do Espectro 

Autista(TEA) e patologias associadas  na sua totalidade de 319 alunos com idades entre 04 (quatro) anos 

completos e 30 (trinta) anos completos subdivididos em Fases e Níveis de acordo com sua faixa etária. 

A Proposta pedagógica da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Monteiro Lobato tem como 

base metodológica o Currículo Funcional Natural que é composto por uma Filosofia que norteia as praticas 

educacionais os objetivos e os procedimentos de ensino que facilite a apropriação por parte do aluno, 

usamos também o método TEACCH (Tratamento e Educação para pessoas com Autismo e problemas 

correlatos), e na parte da comunicação como complemento usamos o ABA (Analise Aplicada do 

Comportamento). 

Usamos como ferramenta avaliativa o P.E.I (Programa Educacional Individualizado) que se consiste em um 

relatório destinado a registrar todo seu desempenho em sua vida escolar. 

No ano de 2018 foram realizadas reuniões e orientações pedagógicas com a equipe de docentes para 

melhor estruturação e aperfeiçoamento de todas as atividades propostas 

Abaixo apresentaremos o relatório final de desempenho dos projetos propostos para o ano letivo de 2018. 

 

III- RELATÓRIO PEDAGÓGICO 2018 
 

Deficiente Intelectual / Educação Infantil   

10 alunos entre 4 e 5 anos 
 (Classes: AA) 

 
 
“Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se”. 
 
 
Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens 

e o desenvolvimento das crianças têm como eixos 

estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-

lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da 

Educação Infantil na Base Nacional Comum Curricular está 

estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito 

dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento.  No decorrer do Ano de 2018 foram 

trabalhados os vários aspectos relacionados aos eixos base, executando atividades lúdicas e concretas a 

fim que cada aluno comece a se desenvolver dentro do ambiente escolar. 
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ANALISE QUANTITATIVA DOS PROJETOS: 

Nos projetos citados acima, atendemos cerca de 10 alunos, sendo 100 %, beneficiados com os projetos. 

 

Deficiente Intelectual / Múltipla – Ensino Fundamental - Fase I  

18 alunos entre 6 a 10 anos e 11 meses, agrupados em 2 classes com até 10 alunos; 
40 alunos entre 11 e 14 anos e 11 meses, agrupados em 4 classes com até 10 alunos; 

(Classes: A/ B/ C / D / E / F) 

 

“Conhecendo a Casa – através da minha vivência pedagógica” 

 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.  

ANALISE QUANTITATIVA DOS PROJETOS: 

Nos projetos citados acima, atendemos cerca de 58 alunos, sendo 100 

%, beneficiados com os projetos. 

 

Deficiente Intelectual / Múltipla - Ensino Fundamental- Fase II 

131 alunos entre 15 e 29 anos, agrupados em 10 classes com até 15 alunos.  
(Classes: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) 

 

Os alunos da Fase II de nível Socioeducacinal, durante esses meses foi 

observado uma melhora no aspecto comportamental e também na 

habilidade pedagógica de execução da independência nas questões de 

higiene pessoal e nas vivências de atividades cotidianas do Currículo 

Funcional Natural, onde trabalharam semanalmente na cozinha 

pedagógica e também no cuidado com as plantas e com o jardim. 

Assim puderam desempenhar várias atividades manuais e 

vivências de colaboração e participação de todos. 

2º EDUCAÇÃO INICIAL PARA O TRABALHO (Salas M, J): 

No decorrer dos meses os alunos tiveram um bom rendimento 

pedagógico diante das atividades proposta, onde foi observada 

uma maior independência nas habilidades de tomar decisões e 
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fazer escolhas, visto o desempenho das saídas externas, assim sempre trabalhando a habilidades de 

independência, resolução de problemas e hábitos e atitudes.  

 

PEI - Deficiente Intelectual - Evolução Consolidada Escola 2018 fases I e II. 

Ensino Fundamental. 

18 alunos entre 6 a 10 anos e 11 meses, agrupados em 2 classes com até 10 alunos; 
40 alunos entre 11 e 14 anos e 11 meses, agrupados em 4 classes com até 10 alunos; 

(Classes: A/ B/ C / D / E / F) 
130 alunos entre 15 e 29 anos, agrupados em 10 classes com até 15 alunos.  

(Classes: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transtorno do Espectro Autista-TEA / Educação Infantil. 

10 alunos entre 4 e 5 anos 
 (Classes: AB) 

 

Assim como no setor DI (Deficiente Intelectual / Múltipla) o setor PEAPA- Programa Especializado em 

Autismo e Patologias Associadas  a avaliação diagnóstica é realizada baseada em  áreas trabalhadas  

baseadas no Currículo Funcional Natural como, área escolar, área comunitária, área doméstica, área 

ocupacional e área pedagógica. 

No decorrer do Ano de 2018 foram trabalhados os vários aspectos relacionados aos eixos base, executando 

atividades lúdicas e concretas a fim que cada aluno comece a se desenvolver dentro do ambiente escolar, 

apresentando e introduzindo os processos avaliativos e meios de ensino como os Métodos TEACCH e ABA, 

onde damos inicio a adaptação do aluno ao ambiente escolar e de vida diária. 

 

ANALISE QUANTITATIVA DOS PROJETOS: 
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Nos projetos citados acima, atendemos cerca de 10 alunos, sendo 100 %, beneficiados com os projetos. 

 

 

Transtorno do Espectro Autista-TEA - Ensino Fundamental- Nível II 

107 alunos autistas de Nível II, agrupados em 21 classes com até 6 alunos; 
(Classes: A1,C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, V1, X1, Y1) 

 
Nesses três últimos meses no projeto cozinha pedagógicos, os alunos 

apresentam ganhos significativos. Aceitam melhor os cheiros, texturas, 

manuseiam os alimentos, realizam pequenas receitas e principalmente 

experimentam os alimentos. Realizamos uma pesquisa com os pais para 

sabermos como os filhos estavam em casa.  

Essa pesquisa fez com que pensássemos e avaliássemos o nosso trabalho, 

fomos surpreendidos com os resultados, os alunos aumentaram o consumo 

de agua, estão se permitindo experimentar frutas e legumes, a independência em organizar uma me sa, ou 

se sentar adequadamente em uma mesa para comer.  A pesquisa fez 

com que tivéssemos mais força para melhor elaborar estratégias de 

alimentação e avaliar individualmente cada aluno.   

O aumento de vocabulário na cozinha foi de fundamental importância 

como o nome dos alimentos, como deve ser armazenados, cuidados 

com a organização e higiene. 

Como também as saídas para 

compra dos ingredientes de cada 

receita, desde o treino de sair da escola, andar na rua, ida ao 

supermercado, padaria e quitandas, foi possível trabalhar e minimizar 

os comportamentos disruptivos transferindo assim comportamentos 

adequados para uma vida familiar e social.  

 

No projeto de estimulação sensorial, podemos dizer que os alunos 

melhoraram,  a sua atenção e motricidade, coordenação motora fina, sequencia, permitindo assim o toque  

e o contato visual, apesar de ser um projeto continuo por se tratar de uma estimulação que seja essencial 

para crianças com TEA.  
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Transtorno do Espectro Autista- TEA – Nível III 

12 alunos autistas de Nível III, agrupados em 3 classes ; 
(Salas: B1, J1, U1) 

 
Apesar de esses alunos precisarem de muito apoio 

substancial, nesses últimos três meses os alunos estão 

mais acessíveis, tolerantes e menos resistente em aceitar 

as estimulações, melhoraram o contato visual, a responder 

ou atender uma ordem da professora, levar uma colher ou 

copo a boca. Os treinos como lavar as mãos, escovar os 

dentes e uso do banheiro são frequentes e necessitam a 

maioria de ajuda física.  

As atividades de vida instrumental diária,  as caminhadas  

precisaram ser monitoradas e direcionadas. As estimulações sensoriais precisam de apoio para manipular e 

explorar certos materiais fazendo com que os alunos respondam de forma positiva ou negativa, mas que 

expressem algum sentimento ou ação.  
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Adiq.
Em 

Aquis.

Não 

Adiq. 

Área Doméstica 1659 1009 91

Área Comunitária 260 154 5

Área Ocupacional 211 144 2

Área Escolar 1363 1179 180

Área Sensorial 767 374 122

Área Comportamental 304 199 11

Total

 

PEI - Transtorno do Espectro Autista- TEA - Evolução Consolidada Escola 2018 níveis I e II. 

107 alunos autistas de Nível II, agrupados em 21 classes com até 6 alunos; 
(Classes: A1,C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, V1, X1, Y1) 

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

(Salas: B1, J1, U1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV- ARTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E MÚSICA. 

No currículo escolar todos os alunos da EEIEF Monteiro Lobato contam com aulas de Arte, Educação Física 

e Música. Essas atividades são desenvolvidas e embasadas também nas propostas metodológicas do 

Currículo Funcional Natural. 

Ao longo do ano letivo o projeto apresentou um desenvolvimento satisfatório, porém como nossos alunos 

em sua grande maioria exigem um cuidado e apoio muito substancial encontramos alguns obstáculos que 

foram prontamente analisados e estudados para que nos próximos projetos sejam adaptados de uma 

forma mais funcional para o aluno e para o professor que os rege. 

A equipe de professores de Artes, Música e Educação Física apresentaram como finalização de projetos o 

evento SEMANA CULTURAL que teve como tema “Percebendo a matemática em minha casa”, apresentado 

entre os dias 27 e 30 de Novembro/2018, na qual as três disciplinas em um trabalho conjunto com os 

professores de sala elaboram obras de artes visuais, coordenados pelos professores de Artes e 

apresentações de dança e expressão corporal, coordenados pelos Professores de Musica e Educação Física. 

O Evento SEMANA CULTURAL tradicionalmente é aberto com um “Vernissage”, uma espécie de Abertura 

Oficial que aconteceu no dia 27/11/2018 na Quadra da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
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Monteiro Lobato, onde os trabalhos de Artes visuais são expostos para os familiares e toda comunidade, 

também são apresentadas as coreografias de dança e as apresentações musicais. 

Em uma analise geral o projeto SEMANA CULTURAL além de ser uma forte ferramenta Pedagógica é 

também um estimulo a integração de nossos alunos junto à comunidade, onde no decorrer dos dias em 

que ele é realizado recebemos em nossa escola alunos da rede regular de ensino do município de Várzea 

Paulista e algumas escolas particulares, dando como referencia a Escola Dom Macário de Francisco Morato 

que compareceu com um grande numero de alunos para assistir e prestigiar os trabalhos desenvolvidos 

por nossos alunos, proporcionando de fato momentos de Inclusão Social.  

Por fim, agradecemos a toda equipe de Docentes da Escola Monteiro Lobato e ressaltamos a relevância 

deste trabalho feito em conjunto entre a equipe de professores Extra Classe e os Professores Regentes de 

cada sala sempre refletindo na evolução de cada aluno contemplado pelo projeto. 

 

V- METAS PREVISTAS  

Metas Parciais - Deficiente Intelectual/Múltipla 

MOVIMENTAÇÃO DE ALUNOS DURANTE O PERÍODO 2018: 

Número de alunos existentes no início do 
período 

198 

Número de alunos excluídos: Óbitos  
 

02 

Número de transferências recebidas de 
outra escola mantida por APAE: 

09 

Número de matrículas efetivadas por 
cumprimento de ação judicial 

01 

Número de transferências realizadas: 
 

04 

Número de transferências realizadas 
(Inclusão) 
 

03 

Número de alunos inseridos no mercado 
de trabalho 

00 

Total de Alunos no final do período 
Avaliado 

199 
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Metas Parciais - Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

MOVIMENTAÇÃO DE ALUNOS DURANTE O PERÍODO 2018: 

Número de alunos existentes no início do 
período (Janeiro-2019) 

118 

Numero de alunos excluídos: Abandono 
 

01 

Número de transferências recebidas de outra 
escola mantida por APAE: 

01 

Número de matrículas efetivadas por 
cumprimento de ação judicial 

04 

Numero de transferências realizadas: 
 

04 

Número de alunos inseridos no mercado de 
trabalho 

00 

Total de Alunos no final do período Avaliado 123 

 

Tendo em vista o objeto da parceria com a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo a ser executado 

– “Promover o atendimento dos educandos que necessitam de apoio permanente/pervasivo com 

Deficiência Intelectual ou Deficiência Múltipla Associada à Deficiência Intelectual ou de apoio substancial 

ou muito substancial com Transtorno do Espectro Autista, ou Deficiência Múltipla associada ao Transtorno 

do Espectro Autista, que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino 

regular", a EEIEF Monteiro Lobato vem desenvolvendo as atividades anteriormente descritas visando 

atender 100% dos alunos, público alvo, com boa qualidade, apoiando-se no Currículo Funcional Natural, 

que vem contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento da autonomia e independência dos alunos 

em atividades básicas da vida diária, além de competências sociais, tendo como objetivo principal a 

promoção da inclusão na comunidade. 

Quanto ao encaminhamento de, no mínimo, 10% do alunado Nível II (T.E.A) custeado pela SEE-SP para a 

rede regular de ensino, no período de 2018  atingiu o índice de 1,9%. 

As metas estabelecidas no Plano de Trabalho têm contribuído para avaliar se a escola vem sendo eficiente 

naquilo que almeja que é promover a atenção integral à pessoa com Deficiência Intelectual/Múltipla e com 

Transtorno do Espectro Autista que necessitam de apoio substancial ou muito substancial, através do 

estabelecimento de ações educacionais que promovam o processo ensino e a aprendizagem, para que 

usufruam da escola para aprender, construir, crescer e conviver, proporcionando a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades. Para bem atender seu público alvo a EEIEF Monteiro Lobato, 
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mantida pela APAE de Várzea Paulista, conta com instalações adequadas, condições materiais e capacidade 

técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades e projetos previstos na parceria, conforme 

segue:  

 

Público-alvo  Nº de Classes Nº de Alunos 

Deficiência Intelectual/Múltipla – Educação Infantil   01 08 

Transtorno do Espectro Autista – Educação Infantil   01 05 

Deficiência Intelectual/Múltipla – Ensino 

Fundamental  - Fase I 

06 58 

Deficiência Intelectual/Múltipla –Ensino 

Fundamental -  Fase II 

10 131 

Transtorno do Espectro Autista - TEA Nível II 21 105 

Transtorno do Espectro Autista - TEA Nível III 03 13 

 

Estrutura Física Nº de Ambientes 

Salas de aula  21 

Quadra poliesportiva 01 

Sala ambiente de Arte 01 

Sala ambiente de música 01 

Sala Multimídia 01 

Sala Integração 01 

Refeitórios 03 

Cozinha Pedagógica 01 

Auditório 01 

Sala de Educação Física 02 

Brinquedoteca 01 

Sanitários 08 

Parque Infantil 01 

Secretária Escolar 01 

Recepção 01 
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Recursos Humanos objeto da Parceria 
com a SEE-SP 

Qtda 
Carga Horária 

Semanal 
Vínculo Com a 

Entidade 

Professores regentes de classe 21 40 Celetista 

Professor especialista – Arte 02 40 Celetista 

Professores Especialistas - Educação 

Física 

02 40 Celetista 

Auxiliares de Classe 16 44 Celetista 

Diretor Escolar 01 40 Celetista 

Coordenador Pedagógico 02 40 Celetista 

 

Dentre as metas estabelecidas, em relação ao ano de 2018, a equipe da EEIEF Monteiro Lobato, vem se 

empenhando bastante para o alcance, contudo, consciente do grau de comprometimento do seu público 

alvo, portanto: 

- quanto ao encaminhamento de, no mínimo, 10% do alunado até 14 anos custeado pela SEE-SP para a 

rede regular de ensino, no período compreendido de 2018, na Fase I atingiu 3,4%. 

- quanto a preparar, no mínimo, 10% do alunado com mais de 15 anos custeado pela SEE-SP para inserção 

no mundo do trabalho e encaminhamento dos mesmos  no período de 2018, atingiu 5,4%. 

VI.  PESQUISA INTERNA DE SATISFAÇÃO  

Quanto à pesquisa de satisfação e atingimento de 70% de índice positivo pela população atendida, que foi 

realizada pela Diretoria de Ensino, conforme previsto no artigo 58 - parágrafo 2º, da Lei 13.019/2014, no 

ano de 2018 (Pesquisa Final de Agosto a Dezembro de 2018), foram entregues os formulários para as 

famílias de todos os alunos atendidos pela EEIEF Monteiro Lobato, constantes do termo de colaboração. 

Dentre as 306 pesquisas entregues, foram devolvidas 183, e com base nas repostas foram elaborados os 

gráficos abaixo, que demonstram o percentual de satisfação: 
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Pesquisa de Satisfação 2º Semestre de 2018 – AUTISMO (T.E.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa de Satisfação 2º Semestre de 2018 – Deficiente Intelectual  (D.I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Em branco

Instalações fisicas da APAE 38 33 2 1 1

Av. de equipe de Assistencia social 58 14 1 1 1

Av. atividades desenvolvidas a serviço 50 23 1 1

AV. da alimentação oferecida pelo serviço 45 27 1 1 1

Av. da maneira como foi tratado (a) 55 16 2 1 1

Pesquisa de Satisfação 2º semestre

SIM NÃO

Recomendação oferecida pela APAE 74

Legenda Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Em branco

Instalações fisicas da APAE 58 44 4 1 1 0

Av. de equipe de Assistencia social 65 39 3 0 2 0

Av. atividades desenvolvidas a serviço 61 44 3 0 1 0

AV. da alimentação oferecida pelo serviço 68 37 2 1 1 0

Av. da maneira como foi tratado (a) 76 28 4 0 1 0

Pesquisa de Satisfação 2º semestre SIM NÃO

Recomendação oferecida pela APAE 108 1
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CAEDE 2018 

 

Descrição da atividade realizada: Este serviço foi ofertado na perspectiva de promover e dar apoio ao 

processo de inclusão da pessoa com deficiência. Há integração entre escola regular, família e a instituição, 

por isso é pautada nos conceitos básicos e éticos em prol de uma educação de qualidade e diferenciada 

que atenda as pessoas com deficiência, de forma humanitária para inserção do mesmo na sociedade. 

Objetivo: este serviço 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. 

Metodologia utilizada: avaliação pedagógica específica, atendimentos semanais de 1h de duração, 

acompanhamentos com equipe multidisciplinar, visitas escolares, reuniões e estudo de caso. 

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira das 8h às 17h. 

Público Alvo: 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, matriculas na rede regular de ensino, munícipes de Várzea Paulista e que necessitem de 

atendimento especializado, sendo os mesmos deficientes intelectuais. 

Forma de acesso: encaminhamento da equipe multidisciplinar. 

Número de atendidos: 62 usuários 

Interlocução com a rede assistencial: articulação com rede de recursos socioassistenciais ocorre para 

encaminhamentos á especialidades médicas, secretaria da educação, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, rede 

regular de ensino, AEE (apoio educacional especializado) e COE (Centro de Orientação Educacional) 

Recursos Humanos: 01 pedagoga, 01 psicóloga. 

Abrangência territorial: Município de Várzea Paulista 

Quadro de recursos humanos da entidade: 

 

Profissional Quantidade 

Carga horária 

semanal de cada 

profissional 

Vínculo 

com a 

entidade 

Psicóloga 1 04 horas CLT 

Pedagoga 1 40 horas CLT 
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Resultados obtidos: evolução significativa dos usuários na questão pedagógica, retornos positivos da 

família, quanto ao desempenho e interesse do usuário na escola, maior proximidade das escolas da rede 

regular, seus gestores e professores, assim como os profissionais atuantes no AEE. 

Origem dos recursos financeiros: Convênio nº 41.2015 – Prefeitura Municipal de Várzea Paulista 

Visando a atenção integral aos pacientes e famílias atendidas, todos os serviços ambulatoriais disponibiliza 

também o atendimento da assistente social que será a interlocutora entre equipe técnica e 

usuários/famílias, considerando os fatores que interferem no atendimento como questões econômicas, 

culturais e sociais do público atendido. Ocorre também a colhida, escuta, orientação, encaminhamento 

para a rede de recursos socioassistenciais, bem como demais políticas públicas, visando a garantia de 

direitos da pessoa com deficiência. 

 

Indicadores de atendimentos de 2018 – Caede 

 

 

 62 

 

Usuários 

1.162 

 

Atendimentos 

41 

 

Visitas escolares 

17 

 

Avaliações 
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VIII.  CALENDÁRIO DE EVENTOS – FINAL 2018 
 

JANEIRO/2018 

 

 FÉRIAS ESCOLARES 

 

FEVEREIRO/2018 

 

 09/02 - Desfile de Carnaval 

 19/02 – Reunião de Pais: Escola D.I 

 20/02 - Reunião de Pais: Escola PEAPA 

 21/02 - Reunião de Pais: Escola PEAPA 

 

MARÇO/2018 

 

 28/03 – FESTA DE PÁSCOA 

 

ABRIL/2018 

 

 02/04– Dia Mundial do Autismo  

 18/04 - Dia de Monteiro Lobato 

 24/04 – FERA (Festival Especial Regional de Atletismo) 

 26/04 - Reunião de Pais PEAPA 

 

MAIO/2018 

 

 11/05 - Família Vem a Escola 

 

 

JUNHO/2018 

 

 18/06– Reunião de Pais: DI 

 22 e 23/06 – FESTA JUNINA 

 26/06– Reunião de Pais: Autismo 

 27/06– Reunião de Pais: Autismo 
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JULHO/2018 

 

 FÉRIAS ESCOLARES 

 17 a 22 de Julho - XIX Olimpíadas Especiais das APAES na Cidade de Franca-SP 

 

 

AGOSTO/2018 

 

 21 a 28/08 - Semana Nacional da Deficiência  

 10/08 – Festival Capoeira Inclusiva 

 

SETEMBRO/2018 

 

 06/09– Desfile cívico nos arredores da prefeitura municipal, seguindo até a APAE, teve a presença 

de nossa fanfarra e a participação do prefeito municipal. 

 21/09 – REUNIÃO DE PAIS DO 3º BIMESTRE D.I  

 25/09 – 8:30h/13:30h – Reunião de Pais: PEAPA 

 26/09 –  8:30h/13:30h – Reunião de Pais: PEAPA 

 

OUTUBRO/2018 

08 a 11/10– Semana da Criança DI/ TEA  

11/10 – Festa das crianças no clube sindicato dos metalúrgicos  

 

NOVEMBRO/2018 

 

27/11 a 30/11/2018 - Semana Cultural 2018 

27/11 - 19:30h Abertura  da Semana Cultural 

28/29 e 30/11 – Exposição e Apresentações da Semana Cultura 

23/11 – Entrega dos documentos escolares DI e PEAPA 
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DEZEMBRO/2018 

 

Reunião de Pais: 

 10/12 - 8:30h/13:30h – Reunião de Pais: DI 

 11/12– 8:30h/13:30h – Reunião de Pais: PEAPA 

 12/12 –  8:30h/13:30h – Reunião de Pais: PEAPA 

 

 11 a 13/12 - Semana de Atividades Diferenciadas (os professores poderão nesta semana 

agendarem passeios, atividades pedagógicas diferentes, etc.) 

 14/12  – Festa de Natal – aguardar a programação 

 17/12 – Entrega dos documentos escolares DI e Peapa: 

 Diário de Classe; 

 Semanário; 

Várzea Paulista 30 de Abril de 2019. 
 

 
 


