RELATÓRIO ANUAL DE
ATIVIDADES

Ano: 2018

1. IDENTIFICAÇÃO:
Entidade/órgão Mantenedor: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Maringá
Entidade/unidade Executora: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Maringá

CNPJ:
78.191.848/0001
-32
CNPJ:
78.191.848/0001
-32

Endereço: Avenida Prefeito Sincler Sambatti,
8973

Bairro: Jd.
Bertioga

Telefone: (44) 3227-4128 / 3255-2055

E-mail: apae@apaemaringa.org.br

CEP: 87055.405

Presidente: Fernando Meneguetti
Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e múltipla
deficiência.

Faixa etária: De 0
anos sem limite de
idade.

2 PROJETOS/AÇÕES PLANEJADAS PARA O ANO:
Nome do Programa/Projeto/Serviço Socioassistencial: Serviço de Proteção Social
Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias
Endereço: Avenida Prefeito Sincler Sambatti
Telefone: (44) 3227-4128 / (44) 3255-2055
Endereço eletrônico (e-mail): apae@apaemaringa.org.br
Nome do Programa/Projeto/Serviço Socioassistencial: Habilitação e Reabilitação da
Pessoa com Deficiência intelectual e/ou Múltipla.
Endereço: Avenida Prefeito Sincler Sambatti
Telefone: (44) 3227-4128 / (44) 3255-2055
Endereço eletrônico (e-mail): apae@apaemaringa.org.br
Nome do Programa/Projeto/Serviço Socioassistencial: Programa de Geração de Renda
Endereço: Avenida Prefeito Sincler Sambatti
Telefone: (44) 3227-4128 / (44) 3255-2055
Endereço eletrônico (e-mail): apae@apaemaringa.org.br
Nome do Programa/Projeto/Serviço Socioassistencial: Programa de Aprendizagem
Endereço: Avenida Prefeito Sincler Sambatti
Telefone: (44) 3227-4128 / (44) 3255-2055
Endereço eletrônico (e-mail): apae@apaemaringa.org.br

3. DADOS QUANTITATIVOS DO ATENDIMENTO DO ANO
3.1. DEMANDA REPRIMIDA (por tipo de serviço oferecido):
Não temos demanda reprimida em relação à ingresso na instituição, porém encerramos
o ano de 2018, com 18 pessoas aguardando na fila do transporte.
3.2. NÚMERO DE ATENDIDOS NO ANO
Faixa Etária

Criança (0 a 5 anos)
Criança (6 a11 anos)
Adolescentes (12 a 14 anos)
Adolescentes (15 a 17 anos)
Jovens (18 a 29 anos)
Adultos (30 a 59 anos)
Idosos (a partir de 60 anos)
Total de pessoas atendidas
Procedência dos usuários
(nº pessoas)

Maringá: 629

Nº de Pessoas

Nº de Pessoas
com
Deficiência

36
45
44
64
213
220
28
650

36
45
44
64
213
220
28
650

Cidades PR: 21

Outros Estados: -

4. FONTES DE RECURSOS PARA O ANO
PERIODICIDADE

FONTE

VALOR

PDDE

9.460,00

SUBTOTAL

9.460,00

SEDS

50.000,00

SEED

1.710.216,09

Anual

Nota Paraná

203.690,12

Anual

SUBTOTAL

1.963.906,21

SASC

295.200,00

Anual

SEDUC

410.403,24

Anual

SESP

30.000,00

Anual

Incentivos Fiscais/FIA/FMDI

90.000,00

Anual

SUBTOTAL

825.603,24

FEDERAL
Anual

ESTADUAL

MUNICIPAL

PARTICULARES/PRÓPRIOS
Contribuições dos Sócios

29.679,93

Anual

Doações de pessoa física

60.586,73

Anual

Doações de pessoa jurídica

114.844,32

Anual

Promoções sociais (Chá Beneficente,
Jantares, entre outros)

183.406,17

Anual

Central de Doações

1.024.161,70

Anual

Parcerias

285.171,25

Anual

SUBTOTAL

1.697.850,10

TOTAL GERAL

4.496.819,55

5. DESPESAS EFETUADAS NO ANO 2018
DISCRIMINAÇÃO

VALOR ($)

Anuidades

2.336,80

Aquisição de Equipamentos

29.868,30

Aquisição de Veículo

50.000,40

Assessoria

72.027,27

Clube de Artesanato

3.919,38

Combustível

34.873,24

Controle de Acesso

90.173,40

Copa e Cozinha

1.148,01

Despesa Bancária

21.376,71

Despesas com Viagens

13.024,44

Encargos Sociais Trabalhistas (INSS, IRRF, PIS e FGTS)

586.534,28

Energia Elétrica

55.181,42

EPI

939,39

Equipamentos de Áudio e Vídeo

6.315,00

Eventos e Promoções

32.375,97

Fundo Fixo de Caixa

7.500,00

Gás Engarrafado

12.290,00

Gêneros Alimentícios

31.090,99

GRRF – Guia Recolhimento Rescisório do FGTS

176.418,27

Honorários Contábeis

21.300,00

Impostos e Taxas

4.518,77

Manutenção Alarme Monitorado

7.390,00

Manutenção de Software

24.997,20

Manutenção de Veículos

1.149,00

Manutenção do Sistema Telefônico

3.743,15

Manutenção Predial

80.458,80

Material de Expediente

19.192,50

Material de Informática

19.355,00

Material de Limpeza

22.338,57

Material Didático e Pedagógico

6.837,52

Material Elétrico

3.646,40

Material Esportivo

37.080,44

Medicina e Segurança no Trabalho

1.389,45

Mobiliário em Geral

114.375,41

Nota Paraná

25.141,00

Portes Postais

2.376,20

Registro de Títulos

1.584,55

Remuneração Pessoal

3.020.822,66

Seguros

12.651,38

Sindicato

3.905,60

Telefone e Internet

35.896,12

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho

178.092,97

Uniforme

11.871,93

Vale Alimentação

289.413,56

Vale Transporte e Passagens Rodoviárias

26.796,15

Xérox, Autenticação, Encadernação e Tipografia

2.969,62

TOTAL R$

5.206.687,22

6. NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS NA
INSTITUIÇÃO
Nº de Famílias
Atendidas
beneficiárias do

Nº de
Pessoas
beneficiárias

*PBF
21

Tarifa Social
-

Luz Fraterna
15

**BPC
Idoso

BPC
Pessoa com
Deficiência

***PETI

Projovem
Adolescente

Leite das
Crianças

-

304

-

-

12

LEGENDA:* Programa Bolsa Família
Trabalho Infantil-PETI

** Benefício de Prestação Continuada

*** Programa de Erradicação do

7. RECURSOS HUMANOS:
7.1 FUNCIONÁRIOS
Nome:

Cargo

Vínculo [1]

Carga horária
semanal

Ingresso

Adriana M. Vilela Mendes

Professora

40

D 03/02/2014

Aguinaldo de Assis Andrade

Aux. Serv. Gerais

40

A 17/04/2001

Alcídia Lourenço Gabriel

Atendente

40

A 23/07/2001

Alexandra M. de Oliveira

Professora

40

A 01/08/2018

Amanda Carolina Botareli

Psicologa

20

A 03/09/2018

Alessandra Fagundes

Professora

40

A 01/08/2018

Alexsandra Zap

Professora

40

A 01/08/2018

Aline Rodrigues Valin

Op. Telemarketing

36

A 06/072015

Aline Ornaghi

Aux. Serv. Gerais

40

A 20/08/2018

Alvino Ricardo de Sá

Professor

40

A 01/08/2018

Amanda Celia S. Zene

Coord. Telemarketing

44

A 10/03/2015

Amélia G. Paiva Ribeiro

Professora

40

D 04/02/2013

Ana Clara Vieira

Psicóloga

12

A 03/03/2016

Ana Claudia Santos Locha

Op. Telemarketing

36

A 18/04/2016

Ana Lídia Magioto

Recursos Humanos

44

A 17/06/2008

Ana Paula Silva dos Anjos

Cuidadora Idosos

30

A 22/08/2016

André Luiz Baltazar Stos Jr

Aux. Administrativo

44

A 06/01/2016

Ângela Faria N. Sabino

Professora

20

D 04/05/2005

Ângela Maria Rocha

Professora

40

A 03/06/2002

Ângela Shizue Sato

Professora

20

D 01/02/2011

Anderson Meneguel

Atendente

44

A 02/04/2018

Ariadne Oliveira V. Coleone

Professora

20

D 20/12/2005

Augusta L. Souza Cossich

Coord. Pedagógica

40

D 01/11/1992

Data
desligamento

05/10/2018

Beatriz Guedes

Professora

20

D 13/02/2017

Bruno Campoi

Atendente

44

A 05/02/2018

Cacilda Veronesi J. Santos

Diretora

40

D 24/08/2015

Carla B. Bernardi Machado

Psicóloga

40

A 03/04/2000

Cassia Regina de Souza

Professora

40

D 06/03/2014

Camila Cristina Giovanini

Monitora Transporte

30

A 23/10/2018

Celio Gonçalves do Monte

Motorista

44

A 02/02/2015

Celia Torres

Instrutora

40

A 05/02/2018

Claudia Reis

Professora

8

A 01/08/2018

Cibele Cristina Bento Silva

Professora

20

A 01/08/2018

Clarice Ferreira de Campos
Aux. Serv.Gerais
(aux. doença)

44

A 20/08/2004

Claudia Regina Bozza

Professora

20

D 22/02/2016

Claudiney Montefoglia

Mensageiro

44

A 22/02/2012

Claudiomiro L. de Macedo

Mensageiro

44

A 17/09/2012

Cristina Santana Neto

Aux. Serv.Gerais

40

A 08/01/2018

31/12/2016

Cleiton Barros

Mensageiro

44

A 11/05/2015

08/08/2018

Cleusa de Faveri Gimenes

Professora

20

A 11/08/1997

Clizeide Fatima F. dos Santos Professora

20

A 01/08/2018

Cynthia Maiorquim Trovo

Diretora Auxiliar

40

A 03/04/2000

Daianny Alves de Oliveira

Aux. Administrativo

40

A 01/01/2017

Daniele Cristina Sastre

Aux. Serv.Gerais

40

A 15/01/2018

Danielle Franco Oliveira

Atendente

40

A 01/03/2018

Danilo Santana de Andrade

Aux. Administrativo

40

A 04/08/2014

Deise Apda Cobo Martins

Instrutora

40

A 17/04/2012

Douglas D. Manhani Garcia

Instrutor

40

A 28/03/2016

Douglas Duarte V. de Melo

Professor

40

D 02/02/2009

Donizete Apdo Teixeira

Professor

16

A 01/08/2018

Daiane Ferreira Costa

Atendente

40

A 05/02/2018

Ederson Sartori

Instrutor

40

A 01/08/2007

13/04/2018

16/06/2018

Edvaldo Hillebrand

Aux. Serv.Gerais

40

A 19/11/2018

Eglail Apda Seneme Nani

Diretora Auxiliar

20/20

A/D 03/02/2000

Elaine Cristina Costa Lopes

Fisioterapeuta

16

A 01/08/2016

Elaine Cristina F. da Cruz

Merendeira

20

A 11/02/2016

Eliane Machado Pereira

Professora

40

A 01/08/2018

Eliane Martins

Cuidadora Idosos

30

A 29/05/2017

Eliete Camila dos Santos

Merendeira

40

A 07/03/2016

Elisangela
Martins

Instrutora

40

A 02/06/2014

Elisabete Maria da Silva

Op. Telemarketing

30

A 07/02/2011

Elizabeth D. Antriucci

Professora

20

D 01/03/1974

Elizete Chagas (Aux. doença) Aux. Serv. Gerais

44

A 01/10/2003

Eloíza Fukuzaki Ito

Professora

20

D 04/04/2005

Eurico Amâncio Mello Jr.

Professor

20/20

A/D 16/03/1998

Fabiana Knack

Professor

20

A 01/08/2018

Fabiana Paranhos

Professor

20

D 13/02/2017

Fernanda M. Souza Machado Instrutora

44

A 03/03/2016

Flavio Donisete Tarozo

Coord. transporte

44

A 03/06/2013

Franciele Fragoso

Monitora Transporte

30

A 08/11/2018

Francisca Lucineide Ferreira

Atendente

44

A 22/03/2018

Francisco Edson de Souza

Mensageiro

44

A 16/07/2012

Gessica dos Santos Soares

Op. Telemarketing

36

A 05/09/2011

Gilberto Robson Santana

Instrutor

44

A 01/03/2018

Gradineia Apda Costa

Professora

40

A 01/08/2018

Glasiele Fernanda Bonugli

Professora

40

A 01/08/2018

Gisela Carneiro

Professora

20

D 05/02/2015

Gislaine C. Bortolossi

Professora

40

D 28/04/2006

Gislaine Apda Caetano

Merendeira

40

A 25/10/2018

Graziela Polpeta Santos

Coordenadora

40

A/D 15/03/2004

Henrique Feltrin dos Santos

Psicólogo

30

A 01/03/2016

dos

Santos

25/05/2018

13/07/2018

04/04/2018

27/04/2018

21/01/2019

Ilce Maria P. T. Baldez Silva

Pedagoga

40

A 01/05/1999

Iracema Almeida Telles

Professora

40

A 05/02/2018

Irene Fukuzaki Gonçalves

Professora

40

D 05/02/2015

Isabel C. Bento F. Gomes

Coord. Pedagógica

40

D 01/06/2008

Isabel da Silva Dantas

Professora

40

A 01/08/2018

Iverson Cestari

Gerente Adm.

44

A 01/02/1995

Izabel Cristina da Silva

Instrutora

40

A 13/11/2009

Ivonete Silva dos Reis

Aux. Serv. Gerais

40

A 28/08/2018

Jamila Venerio Batista

Op. Telemarketing

30

A 11/04/2011

Jeniffer Aline Pinat

Op. Telemarketing

30

A 04/07/2017

Jessica Fernanda S Santos

Op. Telemarketing

30

A 18/04/2016

Jeyziane Oliveira Monteiro

Professora

20

A 01/02/2011

Josiane Aparecida Ghiraldi

Professora

40

D 22/02/2016

José Clementino Moreira

Aux. Serv. Gerais

20

A 01/06/2001

João Ricardo Damasceno

Professor

40

D 22/06/2009

Juliana Andreia R. Sousa

Secretária

40

A 12/04/2010

Juliana Cristina da Silva

Atendente

40

A 19/08/2014

Juliana F. de Miranda

Coord. Telemarketing

44

A 14/04/2014

Juliano Augusto Lopes

Professor

40

A 05/02/2018

Julio Cezar Viana

Aux. Administrativo

44

A 07/12/2015

Karina Inamoto Ferreira

Professora

20

A 02/08/2017

Kelen Cristina Nadal

Professora

40

D 25/08/2015

Kelli Gonçalves Pires

Aux.Serv Gerais

44

A 23/10/2018

Kelly Apda da Silva

Atendente

40

A 03/11/2014

Keyla G. Bonaldo Menegotto
Kezia Sumico Nakagava
Keyla Pereira do Nascimento

Professora
Psicologa
Instrutora

40
30
40

A 01/08/2018
A 05/02/2018
A 11/04/2016

Larissa Cristina M. Vieira

Assist. Social

20

15/03/2016

Lenir Aparecida Vido

Professora

40

D 17/04/2006

Leticia da Silva Florêncio

Atendente

40

A 18/04/2016

12/11/2018

13/07/2018

08/08/2018

Lticia Rocco Pereira

Professora

40

A 01/08/2018

Loide C. M. Moreira

Professora

20

D 05/02/2015

Lourdes Apda Marim

Professora

20

A 01/02/2011

Luana Rosa

Op. Telemarketing

36

A 22/05/2012

Luciane de Oliveira

Professora

40

A 21/03/2018

Lucienne R. Bassan

Professora

40

D 02/02/2010

Lucimara Souza da Silva

Atendente

40

A 01/03/2018

Luvercina Maria da Silva

Professora

40

A 01/08/2018

Luzia Vitorinho Cerqueira

Professora

40

A 01/08/2018

29/10/2018

Marcia Garcia Ramon

Aux. Serv. Gerais

40

A 05/02/2018

24/08/2018

Marcelo Rodrigues

Mensageiro

44

A 12/05/2015

Marcelo T. Kasiwagi

Neuropediatra

4

A 07/06/2010

Marcia Belluzzi Freitas

Professora

40

D 26/04/2005

Maria Alice Araujo

Professora

20

A 01/02/2018

Maria Claro Vieira

Professora

20

D 13/02/2017

Maria Fatima Giamberardino

Aux. Serv. Gerais

40

A 27/08/2015

Maria de Lourdes R. Silva

Merendeira

40

A 04/10/2016

Maria Margarete C. Silva

Professora

40

D 05/02/2015

Marilza Ferreira de Salles

Aux. Serv. Gerais

40

A 15/09/2014

Marisa Gomes da Silva

Aux. Serv. Gerais

40

A 08/07/2013

Marlene Moreira da Silva

Aux. Serv. Gerais

40

A 03/10/2017

Marta Helen de Jesus

Instrutor

40

A 06/06/2018

Mauro de Oliveira Silva

Atendente

44

A 05/02/2018

Mayara P. Mendes Santos

Secretaria

40

A 01/03/2007

Monica Cristina Julio

Atendente

40

A 07/04/2014

Nádia Jaber Abdalla

Professora

40

D 01/02/2012

Nayara Camile Viana Dias

Op. Telemarketing

30

A 04/07/2017

Nairde Freitas Palioto

Professora

40

D 29/04/204

Natani Apda Costa Cruz

Professora

40

A 01/08/2018

07/05/2018

Neusa Almeida Ricci

Professora

40

D 12/07/2013

Noemia Santiago Marques
Noemi Guelles Neiva

Aux. Serviços Gerais
Professora

40
40

A 12/12/2016
A 01/08/2018

Orlice Mary Labatut

Professora

20

D 05/02/2015

Perla Regina A. Alcântara

Professora

20

D 11/02/2014

Priscila Lucien Hara

Professora

20

A 01/08/2018

Priscilla Silva Coronel

Op. Telemarketing

36

A 11/02/2014

Quésia Ferreira Gomes

Secretaria

40

A 03/05/2010

Raimunda Batista Marins

Professora

40

D 03/02/2014

Reinaldo Gomes Oliveira

Professora

20

A 10/04/1997

Renata de Cassia Bezzera

Professora

20

D 09/03/2015

Renato Roque Mariani

Marketing

44

A 03/11/2009

Rejiani Soares Machado

Professora

20

A 01/08/2018

Rondinele Vicente A. Rosa

Financeiro

44

A 23/03/2009

Rosa Maria B O Pontes

Professora

40

A 01/08/2018

Atendente

44

A 14/10/2014

Rosangela Araújo Pereira

Professora

40

D 05/02/2015

Roseli Lopes G. Soares

Professora

20

A 04//09/2001

Rosangela O. Olynk

Professora

20

D 01/02/2012

Rosemeire Ferreira

Atendente

40

A 11/03/2015

Rosemary M. C. Parizotto

Professora

40

D 17/04/2005

Rosemeyre Regina

Monitora Transporte

30

A 24/10/2018

Rosane Inacio

Aux. Serv. Gerais

44

A 29/08/2018

Sarah Yuriko Mikuni

Psicóloga

32

A 01/08/2011

Aux. Serv. Gerais

40

A 21/06/2018

Scarlat Suiti B. Santos

Instrutora de Musica

4

A 13/03/2018

Sergio Monfere

Aux. Serv. Gerais

40

A 22/05/2006

Seyla C. Silvestre Furtado

Professora

40

D 05/02/2016

Silvia Regina Periçaro

Professora

20/20

A/D 01/02/1995

Rosalene
doença)

Gasda

(Aux.

Samara
Raquel
Nascimento

do

01/08/2018

10/09/2018

13/07/2018

31/08/2018

Sirça Apda de Sousa

Professora

20

A 01/08/2018

Silmara C. Almeida

Professora

20

A 05/02/2018

Suzi Greicy Amador

Aux. Serv. Gerais

44

A 05/02/2018

Solair Apda Longo Silva

Professora

20

A 01/08/2018

Solange Soares O. Viotto

Professora

30

D 01/06/2004

Sueli Petroncine T. Rodrigues Assist. Social
Suleide de Fatima Bassan
Professora
Susana Andreia Camilo
Atendente

30
40
40

A 03/06/2013
A 01/08/2018
A 01/08/2018

Taisa V. Bulla Silva

Professora

20

D 01/02/2012

Tania Martins Meira

Atendente

44

A 03/07/2018

Thiago Alberto Aparecido

Gerente Adm.

40

A 03/12/2018

Ulisses Gonçalves

Mensageiro

44

A 13/08/2008

Valderes F. Cardoso Arali

Professora

40

D 02/02/2010

Valdete A. S. Rodrigues

Professora

40

D 12/02/2007

Valdirene Ribeiro

Merendeira

40

A 21/06/2018

Valeria F. Silva Santos

Professora

40

D 05/02/1992

Valeria Ribas

Atendente

40

A 01/08/2018

Valdira Macedo

Professora

20

D 13/02/2017

Vera Lucia Donel

Professora

20

A 01/08/2018

Vera Lucia Godoy

Professora

20

A 22/07/2002

Vanessa Pellizzari

Professora

20

A 01/08/2018

Victor Hugo Miranda

Professora

40

A 01/08/2018

William Apdo Chaves

Atendente

40

A 01/08/2018

Wynston Anunciado Olimpio

Aux. Administrativo

44

A 07/04/2014

Zuleide Mikilita Ribeiro

Professora

40

A 01/08/2018

7.2 ESTAGIÁRIOS:
NOME

ÁREA/CURSO

CARGA HORÁRIA

ADÃO DIAS MARTINS

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

ALEXANDRO K. GOONA

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

ALLANA DAIARA CORREIA OLIVEIRA

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

ALINE L. DA ROCHA

PEDAGOGIA

4 HRS SEMANAIS

ALINE DAL SANTO BEREZA

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

ALOUIZIO VENDRAMINI JUNIOR

DIREITO

4 HRS SEMANAIS

AMANDA B. DOS SANTOS

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

AMANDA FRANCO RIBEIRO

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

AMANDA O. BONIFÁCIO

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

AMANDA DA F. MAROLDI

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

AMANDA NOGAROLLI

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

AMANDA ROSA

MEDICINA

4 HRS SEMANAIS

AMANDA RODRIGUES

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

AMANDA B. B. COLLET

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

AMANDA VINCI DE SOUZA NETO

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

ANA CAROLINA F. DELAMUTA

MEDICINA

4 HRS SEMANAIS

ANA CAROLINI B. VIALLI

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

ANA LUIZA C. VIEIRA

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

ANDERSON SCHULTER DE SOUZA

FILOSOFIA

4 HRS SEMANAIS

ANDRESA TAIT

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

ANDRESSA ZIMMERMANN

EDUCAÇÃO FISICA

4 HRS SEMANAIS

ANDRESSA FERRAZ GARCIA TEIXEIRA

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

ARTHUR ARENAS PÉRICO

MEDICINA

4 HRS SEMANAIS

BRUNA CARGNIN

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

BRUNO ANTONELLI DA SILVA

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

BRENDA LICE M. D

DIREITO

4 HRS SEMANAIS

CARLA PRATES FERREIRA

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

CASSIANE PEREIRA DA SILVA

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

CATARINA DIAS PALÁCIO

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

CINTIA MAIARA DANTA

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

CRISTIANE FONSECA PILLA

DIREITO

4HRS SEMANAIS

CRISCIMAR CANCELA SILVA

EDUCAÇÃO FISICA

4HRS SEMANAIS

CREUZA DOS G. PEREIRA

PEDAGOGIA

8HS TOTAL

DANIELLE DA VEIGA RIBEIRO

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

DANIEL EDUARDO

PSICOLOGIA

4 HRS SEMANAIS

DEBORA CRISTINA NUNES ARAÚJO

PEDAGOGIA

4 HRS SEMANAIS

DONIZETE A. ALMEIDA

PEDAGOGIA

4HRS SEMANAIS

DIONATON ESTOLARIGUE

EDUCAÇÃO FISÍCA

5HS

EDUARDO H. SANTOS

EDUCAÇÃO FISÍCA

5 HRS

EDUARDO DE ALMEIDA SILVA

EDUCAÇÃO FISÍCA

5 HRS

EDUARDO O. SANCHES

PEDAGOGIA

4HRS SEMANAIS

ELEN CAROLINA GOMES DA HORA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

ELIANE P. SILVERIO

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

ELIDA APARECIDA PEREIRA SOUZA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

FABIO GOMES BENTO

EDUCAÇÃO FISICA

4HRS SEMANAIS

FATIMA DE PAULA ALENCAR

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

FERNANDO ANTONIO BRAZ

DIREITO

4HRS SEMANAIS

FERNANDA P FERZOLLI

EDUCAÇÃO FISÍCA

5HS

GABRIELA G. RAMOS

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

GABRIELLA ELOUMARI OLIVEIRA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

GIOVANA CORREIA DA SILVA

EDUCAÇÃO FISICA

4HRS SEMANAIS

GLEICY YARA DOS SANTOS

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

GREICE BRITTO BARREIROS

PEDAGOGIA

4HRS SEMANAIS

GUILHERME BIM

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

GUILHERME EMILIO BIANCHI

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

GUSTAVO VALENTE

MEDICINA

4HRS SEMANAIS

GUSTAVO HENRIQUE A. GOMES

EDUCAÇÃO FISICA

4HRS SEMANAIS

HADARA CORREIA DA SILVA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

HELLEN APARECIDA DE ARAUJO

EDUCAÇÃO FÍSICA

4HRS SEMANAIS

ISABELA DE OLIVEIRA NUNES

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

ISABELLA P. DA SILVA

PEDAGOGIA

4HRS SEMANAIS

ISADORA PEDREIRO RAMOS

DIREITO

4HRS SEMANAIS

JADE OLIVEIRA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

JEAN VICTOR SIMÕES DOS SANTOS

PEDAGOGIA

4HRS SEMANAIS

JEAN PEREIRA DE SOUZA

EDUCAÇÃO FISICA

4HRS SEMANAIS

JESSICA SUPERTI

EDUCAÇÃO FISICA

5 HORAS

JESSICA ALMEIDA DA SILVA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

JESSIKA M.DE SOUZA YOSHIDA

DIREITO

4HRS SEMANAIS

JOÃO OLIVEIRA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

JOÃO CARLOS MORETTO DE SOUZA

EDUCAÇÃO FISICA

4HRS SEMANAIS

LARA ALTOÉ PORTO

DIREITO

4HRS SEMANAIS

LARA MARIA R. DA SILVA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

LARISSA BULLA RUIZ

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

LARISSA GABRIELA SILVA

DIREITO

4HRS SEMANAIS

LUCIENE DE OLIVEIRA

PEDAGOGIA

4HRS SEMANAIS

LUIZ OTAVIO PEREIRA DA COSTA

EDUCAÇÃO FISICA

4HRS SEMANAIS

MARIELE DE PAULA

MEDICINA

4HRS SEMANAIS

MAYRA MARTINS

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

MARIA MARIANA RODRIGUES

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

MARIANA YOSHIE QUTI MYAMOTO

EDUCAÇÃO FISICA

4HRS SEMANAIS

MAURO BARBOSA

EDUCAÇÃO FISICA

4HRS SEMANAIS

MAIKI SANTIAGO DOS SANTOS

EDUCAÇÃO FISICA

4HRS SEMANAIS

MIRIAN MANO

PEDAGOGIA

4HRS SEMANAIS

NÁGILA DO NASCIMENTO GUARI

EDUCAÇÃO FÍSICA

4HRS SEMANAIS

NATALIA F ELIPIN SANTIM FIOU

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

NATÁLIA VASCONCELOS

EDUCAÇÃO FÍSICA

4HRS SEMANAIS

NAIARA MAROTTI

PSICOLOGIA

4HS SEMANAIS

PAMELLA MAIARA P. PARILA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

RAILI ZANOLLI

DIREITO

4HRS SEMANAIS

RENATO TONET

ARTES

4HRS SEMANAIS

RENATO MALHEROS

EDUCAÇÃO FISÍCA

5 HORAS

RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS LEITE

EDUCAÇÃO FISICA

4HRS SEMANAIS

RAFAEL ARANTES

EDUCAÇÃO FISICA

5 HORAS

RAFAELLA DONATTI

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

RAFAELA C. V. REDONDO

DIREITO

4HRS SEMANAIS

RAQUEL TEREZINHA DA SILVA BONDE

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

ROBSON WILLIAN BARBOSA

EDUCAÇÃO FISICA

5 HORAS

RAONE LIZIE

PEDAGOGIA

4HRS SEMANAIS

ROZELI ROMERO F. SANTOS

PEDAGOGIA

4HRS SEMANAIS

SARAH CRISTHINA C. SCARSE

PEDAGOGIA

4HRS SEMANAIS

SARA ROLOFF DA SILVA BARBOSA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

SONIA MARIA S

PEDAGOGIA

4HRS SEMANAIS

SUELEN DOS S. GONÇALVES

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

TATYANA DE P. ALENCAR

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

TAIANARA OLIVEIRA VIZICATI

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

THAIANARA VELASCO GALHARDONE

EDUCÇÃO FISICA

5 HORAS

THAIS VIDAL DE O. FRAGA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

THAMIRIS NORBIATO

DIREITO

4HRS SEMANAIS

THARCISIO S. OLIVEIRA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

THALLEN MADEIRO EVARISTO

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

VICTORIA TOSTES

DIREITO

4HRS SEMANAIS

VITORIA SIMÕES DE MELLO

MEDICINA

4HRS SEMANAIS

VITORIA MONIQUE VIDOLLI

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

VICTOR ESCOLA

PSICOLOGIA

4HRS SEMANAIS

WILLIAN STEFANO ROCHA

EDUCAÇÃO FISICA

4HRS SEMANAIS

7.3 VOLUNTÁRIOS:
NOME

PROFISSÃO/FUNÇÃO

CARGA HORÁRIA

ALEX GASPARETO DE ARAÚJO

PSICÓLOGO

4 HORAS SEMANAIS

RENATO

ARTES VISUAIS

4 HORAS SEMANAIS

CASUCO HASEGAWA YAMAGUCHI

MÉDICA PEDIATRA

8 HORAS SEMANAIS

LETICIA LUQUE FUNAYAMA

PSICOLOGA

8 HORAS SEMANIS

DANIELLE CRISTINA GOURLART TOTOLI

UEM

ABRIL

JOÃO ALFREDO M. MARCHI

UEM

ABRIL

CAROLINE ALEXANDRE DEL COLLE

CESUMAR

ABRIL

HUGO S. PASSOS

CESUMAR

ABRIL

CAROLINE DONIDA

CESUMAR

ABRIL

PAULA ROSANA O. ARANA

CESUMAR

ABRIL

BRUNO MATEUS FERIA BALESTRO

CESUMAR

ABRIL

BRUNA VIVEIROS AMARAL

CESUMAR

ABRIL

CAROLINE THAMAS DA SILVA

CESUMAR

ABRIL

BRUNA R. RUFINO LOPES

CESUMAR

ABRIL

CAMILA M. GIL

CESUMAR

ABRIL

GEUSA TEZ

CESUMAR

ABRIL

GESILLI AVELAR

UNIFAMMA

ABRIL

GISELY P. INÁCIO

UNIFAMMA

ABRIL

ELISANGELA DA SILVA

UNIFAMMA

ABRIL

WANESSA MACHADO DOS S. PANTGA

UNIFAMMA

ABRIL

ANGELICA DE O. BORGES

UNIFAMMA

ABRIL

ANGELICA C. M. T. FERREIRA

UNIFAMMA

ABRIL

TAIS L. FRIGO

UNIFAMMA

ABRIL

EVELIN C. REQUENGO

UNIFAMMA

ABRIL

ARIANE R. TOMASIA

UNIFAMMA

ABRIL

JULIANA REGINA TAVARES

UNIFAMMA

ABRIL

MAGADA FRANÇA BARBOSA

CESUMAR

AGOSTO

OZILIA G. BURGO

CESUMAR

AGOSTO

VANESSA S. DA CRUZ

CESUMAR

AGOSTO

CAMILA MENDES DOS SANTOS

CESUMAR

AGOSTO

LUCIMARA DOS SANTOS GODOI

CESUMAR

AGOSTO

BEATRIZ G. CANCHELHECI

CESUMAR

AGOSTO

BRUNIELE BARBOSA

CESUMAR

AGOSTO

CAMILA ALEXANDRE MONTEIRO

CESUMAR

AGOSTO

CRISTIANE LEOPOLDINO RODRIGUES

CESUMAR

AGOSTO

VITORIA G. BIDÓIA DE O.

CESUMAR

AGOSTO

MARCIA D. DAILUSI OLIVEIRA

CESUMAR

AGOSTO

LETICIA LOZENDO FELIX

CESUMAR

AGOSTO

LORENA CARMONA BENTO

CESUMAR

AGOSTO

HARIM ELIÉZER TORAL

CESUMAR

AGOSTO

KARINA GARDENAL CONGIO

CESUMAR

AGOSTO

YASMIM GARDINAL CONGIO

CESUMAR

AGOSTO

VIVIANE MARCOLINO

CESUMAR

AGOSTO

LARA BEATRIZ DOS SANTOS

CESUMAR

AGOSTO

LAISE MARONGONI GURITA

CESUMAR

AGOSTO

MONICA M. MANZATO

CESUMAR

AGOSTO

GIOVANNA CHIMATT S.

CESUMAR

AGOSTO

GABRIELLA GASPARIN

CESUMAR

AGOSTO

HEMELLIY LIMA DE ALMEIDA

CESUMAR

AGOSTO

FRANCIELLE DOS SANTOS PAULO

CESUMAR

AGOSTO

ALESSANDRA B. DE ARAUJO

CESUMAR

AGOSTO

ANA CLAUDIA LERCATI

CESUMAR

AGOSTO

MARISA M.D. CALXITO

CESUMAR

AGOSTO

REGINA DE FATIMA JONAS

CESUMAR

AGOSTO

JANAINA CARLA

CESUMAR

AGOSTO

ELITANE CAMARGO

CESUMAR

AGOSTO

MARIA GABRIELA VIEIRA

CESUMAR

AGOSTO

BIANCA VEONICA BAREZ

CESUMAR

AGOSTO

MATEUS SERGIO DE BARROS

CESUMAR

AGOSTO

TAINARA DE V. ARATI

CESUMAR

AGOSTO

8- DURANTE O ANO, HOUVE PARTICIPAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM
ESPAÇOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE
ATUAÇÃO?
( ) Não
( X)Sim.
Por quais órgãos foram oferecidos?
( ) Município
( X) Estado
( ) União
( X) Privado
OBS:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

9. DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA
EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA (ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO,
OUTROS)
9. 1. DADOS QUANTITATIVOS
Ação

Assistente social
2068

Psicólogo (a)
4280

Encontro com as
Famílias (3);

Idosos (22);

87

18

Nº de atendimentos individuais
Nº de atividades em grupo
realizadas com usuários ou famílias
(especificar o tipo de grupo
realizado)
Nº de visitas domiciliares

Dentista (78), CRAS
(25), CREAS (22),
Nº de encaminhamentos realizados Saúde (52), Conselho
para a rede de serviços do
Tutelar (37), CAPS
município/ especificar para quais
(22), Judicial (8), Asilo
órgãos/serviços
São Vicente (2);
Centro dia (1); Abrigo
Municipal (3)

Nº de atividades relacionados ao
trabalho e à renda (grupos de
produção)

Eu coopero com a
inclusão – 22
colaboradores;
Plantando com mãos
Especiais – Cultivar –
28 colaboradores;
Encaminhamentos
para Mercado de
Trabalho
(encaminhados 64 e
contratados 36)

CRAS, CREAS
e CAPS (14);
UBS (02);
Secretaria
Municipal de
Saúde (02),
Conselho
Tutelar (2),
Abrigo
Municipal (9);
CEMAE/SEDU
C (12); Núcleo
de Educação
(02)
Eu coopero
com a inclusão
– 22
colaboradores;
Plantando com
mãos Especiais
– Cultivar – 28
colaboradores

Outros profissionais
Fisioterapia (162);
Orientações familiares
Fisioterapia (144);
Fisioterapia (186);
Arteterapia (57); Culinária
(20); Musicoterapia (30);
Fisioterapia (29);
Pedagógico (7);
Saúde (24)
04
Eja município

Nº de cursos profissionalizantes

Nº de oficinas permanentes /
projetos

Jovem Aprendiz (2
turmas, com 25 e 15
aprendizes); Pré
Aprendiz (1 com 12
aprendizes); Rumo ao
Trabalho (1 com 15
usuários); Projeto de
Apoio a Gestantes e
Bebes de Risco (1 –

Jovem
Aprendiz (2
turmas, com 25
e 15
aprendizes);
Pré Aprendiz (1
com 12
aprendizes);
Rumo ao

Habilidades básicas
para o trabalho:
Auxiliar de
almoxarifado (1)
Auxiliar administrativo
(1) Dia da Marmita
e Cultivando amizades (2)
Apoio Multiprofissional na
Educação Especial (1)

com 7 atendidos e 9
avaliados)

Trabalho (1
Oficina de culinária (1)
com 15
usuários);
Projeto de
Apoio a
Gestantes e
Bebes de Risco
(1 – com 7
atendidos e 9
avaliados)

Nº de benefícios eventuais
concedidos (em espécie e material)

Outros serviços/ações realizados
(especificar e quantificar)1

Brigada (2)
Festa Junina (1)
Semana cívica (1)
Semana Cultural afro
Indigina (1)
Ação de Graça (1)
Piquenique (2)
Reunião de pais (2)
Festa de Natal (1)
Chá benefciente (1)
Atividades culturais e
recreativas, visitas,
teatros (5)
estudos de caso
internos de alunos
(19)
reuniões gerais com
pais (02)

Brigada (2)
Festa Junina
(1)
Semana cívica
(1)
Semana
Cultural afro
Indigina (1)
Ação de Graça
(1)
Piquenique (2)
Reunião de
pais (2)
Festa de Natal
(1)
Chá
benefciente (1)
Atividades
culturais e
recreativas,
visitas, teatros
(5)
estudos de
caso internos
de alunos (19)
reuniões gerais
com pais (02)

Brigada (2)
Festa Junina (1)
Semana cívica (1)
Semana Cultural afro
Indigina (1)
Ação de Graça (1)
Piquenique (2)
Reunião de pais (2)
Festa de Natal (1)
Chá benefciente (1)
Atividades culturais e
recreativas, visitas, teatros
(5)
estudos de caso internos
de alunos (19)
reuniões gerais com pais
(02)

9.2. DADOS QUALITATIVOS
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maringá busca viabilizar às
pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla, em seu processo de habilitação e
reabilitação, a garantia dos direitos pertinentes, bem como a contribuição para a
inserção na vida comunitária e social.

Neste sentido, os profissionais, Assistente Social, Psicólogo, Pedagoga, Direção e
Direção Auxiliar, realizam contato com a família, podendo a mesma entrar em contato
pessoalmente e/ou, por telefone para atendimento. São realizados acolhimento, escuta
social “qualificada”, socialização de informações e orientações. As famílias atendidas são
constantemente acompanhadas, de acordo com a vulnerabilidade social apresentada,
levando em consideração as suas singularidades.
Dentre os atendimentos/ações, orientações e projetos realizados no ano de 2018,
destacam-se:

Projetos Sociais:
1 - Projeto de Apoio ao Envelhecimento da Pessoa com Deficiência
O Projeto do idoso retomou suas atividades no ano de 2018, oferecendo aos
idosos com deficiência intelectual e múltipla, ações voltadas a prevenção e a promoção
do bem-estar físico, emocional, intelectual e social, assim como suporte aos familiares e
cuidadores, com intuito de reduzir o estresse do cuidador e reduzir aspectos
relacionados a vulnerabilidades.
O objetivo das atividades propostas no projeto é buscar atender as peculiaridades
que o idoso com deficiência apresenta, utilizando recursos específicos das áreas de
Fisioterapia, Psicologia (profissional voluntário), Musicoterapia, Arteterapia e Serviço
Social, vale ressaltar que o projeto funcionou em parceria com a Secretaria de
Assistência Social do Município (SASC) e o Fundo Municipal do Idoso (FMDI) através do
Conselho Municipal do Idoso (CMDI):
Destaca-se alguns eventos e atividades que participamos no ano 2018, e tivemos
a oportunidade de divulgar o trabalho desenvolvido pela APAE aos idosos com
deficiência intelectual e múltipla:


Recebemos a visita dos estagiários de psicologia da UBS Céu Azul, que
acompanharam por uma tarde a nossa rotina de atividades, para que assim
pudessem entender mais sobre as peculiaridades deste público em específico;



Visita da Comissão Estadual da Proteção Especial de Curitiba e da Regional de
Maringá, que conheceram o projeto e as atividades desenvolvidas pelas técnicas,
para que pudessem entender a nossa rotina e discutir junto a direção e ao Serviço
Social a caracterização de Centro Dia para este público em específico;



Participamos das Atividades Realizadas pela Prefeitura de Maringá, no dia Mundial
de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa;



Participamos das duas Plenárias na Câmara dos Vereadores de Maringá, para
votação do Projeto Lei n. 14.525/2018, apresentado pelo Vereador Alex Chaves,
sobre a implantação do Projeto Viver Bem no Município;



Foi realizado uma entrevista ao Programa “Balanço Geral”, da RIC TV para
divulgação da aprovação do Projeto Viver Bem;



Participamos da Palestra sobre Nutrição, envelhecimento e cuidado, realizado pelo
Hospital Paraná;



Realizamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla,
uma visita a Fábrica da Coca Cola, onde tivemos a oportunidade de conhecer o
museu da coca contando a história da Coca-Cola, assim como conhecer as
instalações da fábrica;



No mês de outubro, em comemoração ao Dia do Idoso, realizamos um passeio a
Estação Boliche, do shopping Cidade, na qual eles tiveram a oportunidade de jogar
boliche;



Participamos de sete Reuniões da Curadoria do Segundo Fórum da Longevidade;



Participamos da Mesa Redonda de Discussão sobre a Feminilização dos Cuidados
a pessoa idosa, relatando a nossa experiência enquanto projeto;



Participamos dos dois dias do Fórum da Longevidade (como membro da comissão
organizadora do evento);



Recebemos a visita técnica dos acadêmicos do quarto ano da Faculdade de
Fisioterapia Uningá, onde foi apresentado a eles o projeto, e ministrado uma aula

sobre “A importância da Fisioterapia no Processo de Envelhecimento da Pessoa
com Deficiência Intelectual e Múltipla”;


Participamos das seguintes Conferências: CMDPD e CMDI;



Participamos da Capacitação aos Conselheiros do CMDI promovido pelo Ministério
Público do Paraná;



Participamos do Encontro Técnico sobre a Proteção Especial no SUAS para a
pessoa com Deficiência Intelectual na qual o Projeto de Apoio ao Envelhecimento
da pessoa com deficiência foi apresentado ao MDS.
Durante o decorrer do ano, obtivemos resultados positivos no que tange os

objetivos e metas estabelecidas para o nosso Plano de trabalho, como por exemplo,
itens relacionado ao bem-estar e cuidados em geral dos usuários, proporcionado pela
ação das duas cuidadoras. Suas funções foram pautadas nos cuidados individuais de
cada idoso (respeitando a individualidade e a potencialidade de cada um), dando-lhes
auxilio em todas as atividades relacionadas a higiene, alimentação, vestuário,
administração de medicação (seguindo protocolo da instituição) e rotina de verificação
de sinais vitais, além do suporte nas demais atividades técnicas desenvolvidas no
decorrer do período. Notamos uma melhora significativa nas questões relacionadas as
atividades de toalete e higiene pessoal, resultando em uma menor ocorrência de
dermatites, seborreias e prurido.
O desenvolvimento global em suas diversas interfaces foi avaliado de acordo com
o Plano Individual desenvolvido por cada profissional, assim cada técnico pode utilizar
suas ferramentas terapêuticas, durante suas práticas profissionais (individuais ou em
grupo). Analisamos melhora significativa na capacidade funcional de cada idoso, no que
se refere a locomoção, autonomia para execução de suas atividades de vida diária
(higiene, toalete, alimentação e vestuário), comunicação, afetividade, fortalecimento de
vínculos e habilidades sociais.

2 - Fanfarra

O trabalho realizado com o grupo de usuários pertencentes a Fanfarra, configura
um espaço de desenvolvimento e inclusão para os mesmos, sendo sempre muito bem
recebidos por onde realizam apresentações, levando o nome da escola.
As atividades com a fanfarra, iniciaram com 40 usuários. Com trabalho de
inclusão de novos usuários, finalizamos o ano com 60.

As atividades organizadas em

dois grupos acontecem duas vezes na semana. Dentre estes 48 já fazem parte da
fanfarra em apresentações e 12 estão na fase de aprendizado para integração da
mesma. Dentre estes um usuário está sendo trabalhado para tocar saxofone e outro no
trabalho com trompete.
Durante o ano foram realizadas as seguintes apresentações:
 Desfile Comemorativo ao 60º Aniversario do Distrito de Iguatemi.
 Feira de Saúde.
 71 anos da cidade de Maringá,
 Copel no SIPAT
 Dia de Cooperar-COCAMAR
 Passeio Ciclístico Maringá FM Desfile Comemorativo aos 71 anos da Vila Operaria
 Abertura Oficial da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e
Múltipla- Câmara Municipal
 Desfile Comemorativo ao Aniversário da Cidade de Anglo
 Participação como expectadores da apresentação da Banda da Policia Militar do
Paraná.
 CEMEI
 Desfile Comemorativo aos 71 anos de Maringá.
 Desfile Comemorativo aos Aniversario de Floriano.
 Espaço Saúde – UBS Céu Azul
 Cesumar
 Mostra de Talentos, em Marialva

 Abertura do Natal, no Parque do Japão
 Atividade de confraternização do grupo.
 Encerramento do ano letivo

3 - Encontro com Famílias
O “Encontro com Famílias” é um projeto que promove o acolhimento, integração
entre as famílias, informações de temas de interesse da comunidade. No ano de 2018,
demos continuidade na proposta com temas relevantes do interesse dos usuários e da
comunidade em geral, sempre pautado nas necessidades das pessoas com deficiência.
Contamos com a presença de palestrantes voluntários que vieram de outras áreas para
contribuir com seus conhecimentos. É importante destacar que no ano anterior
observamos uma baixa participação dos usuários, sendo que será necessária uma
reorganização dos horários, deste modo no ano de 2018 aconteceram dois encontros
com os seguintes temas:
 Benefícios previdenciários, BPC (Benefício da Prestação Continuada) e
cadastramento obrigatório no cadastro único;
 Família e pessoa com deficiência protagonistas na implementação de políticas
públicas;
4 – Auto defensoria
O trabalho da Auto defensoria tem o objetivo de preparar representantes, para lutar
pelos direitos da pessoa com deficiência, serem ouvintes e porta-vozes deste público,
por meio do desenvolvendo e aquisição de novos conceitos. Durante o ano foram
realizadas reuniões com os auto defensores, traçando em conjunto com o setor de
psicologia estratégias para trabalhar situações e comportamentos dos usuários,
aperfeiçoando seu atendimento e participação em todos os segmentos da sociedade.
O foco com o projeto de auto defensoria também foi a capacitação dos auto
defensores suplentes por parte dos auto defensores titulares, com o objetivo de

prepararem os suplentes para substituição dos titulares em eventualidades dos mesmos,
contudo o maior objetivo é a ressignificação do papel dos auto defensores, já que ao
ensinar seus pares legitimam suas capacidades adquiridas no processo de treinamento
que se submeteram no projeto, assim continuam ainda mais ativos na busca da
representação da pessoa com deficiência.

Algumas atividades desenvolvidas:
 O início do trabalho teve como intuito planejar as ações para o primeiro semestre
de 2018. Assim foi alinhavado que o casal de auto defensores iriam aprimorar
suas capacidades de escuta e acolhimento dos demais alunos a fim de descobrir
possíveis dificuldades, conflitos e problemáticas dos mesmos para que estas
possam ser estudadas e superadas para que possam ter um desenvolvimento
satisfatório e serem ativos perante a sociedade.
 O casal de auto defensores participaram de 12 eventos relacionados à Instituição,
entre eles, participação de uma reunião da FEAPAES do Estado do Paraná,
recepção e acompanhamento de uma visita da Secretária de Educação do Estado
do Paraná e também do Chefe do Núcleo da cidade de Maringá.
 Também foi dado início a um treinamento com o casal para a participação dos
mesmos em visitas realizadas na instituição. Neste treinamento foram trabalhados
conteúdo dos projetos relacionados ao mercado de trabalho, setor de projetos,
secretaria escolar, serviço social, espaço físico da Escola Diogo Zuliani e Reinaldo
Rehder Ferreira, dinâmica da instituição e a organização hierárquica da mesma.
Para trabalhar estes conteúdos foram realizadas visitas nestes locais, com cada
setor explicando suas funções, sendo este trabalho mediado pelo psicólogo
responsável.
 Os auto defensores também tiverem treinamentos para aprimorarem seu
vocabulário, leitura e fala para se capacitarem em possíveis discursos em eventos
da instituição.

 Diante das problemáticas trazidas pelos auto defensores, reúnem-se os alunos
envolvidos nesta queixa, faz-se uma investigação sobre o caso, traça-se um plano
em conjunto para a resolução e por fim esclarece-se os fatos para os envolvidos e
resolve-se a problemática.
 No período entre julho e agosto o casal de usuários foram treinados pra alguns
eventos relacionados a semana nacional da deficiência intelectual e múltipla,
estes ocorreram durante todo o mês de agosto. Logo inicialmente foi apresentado
aos usuários participantes a importância deste mês e o papel deles como porta
vozes dos usuários da instituição e a importância desta semana na luta pelos
direitos da pessoa com deficiência, em seguida foi discutido as temáticas e
eventos que iriam ocorrer neste período e como seria a participação dos mesmos.
O primeiro evento que contou com a participação dos auto defensores foi o
“Passeio ciclístico da Família Apaeana”, em seguida os usuários foram
preparados para participarem em eventuais visitas realizadas na instituição neste
período e realizar pequenas palestras para expor seus cotidianos de vida e
instituição em locais na qual poderiam ser requisitados. Este período foi nomeado
como “Ciclo de Palestras”. Já no dia 20 de agosto, Abertura da Semana Nacional
da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, numa sessão na Câmara
Municipal de Maringá, na qual expuseram seus contextos, desenvolvimentos e
cotidianos, sendo porta-vozes da pessoa com deficiência intelectual. Também
realizaram um discurso de abertura do “Chá Beneficente da Família Apaeana”
sendo os representantes no evento e recepcionando as famílias participantes.

5 - Projeto de Gestantes e Bebês de Risco
O Projeto de Apoio a Gestantes e Bebês de Risco avaliou 9 bebês e suas famílias
com

orientações

individuais

sobre

aspectos

pertinentes

e

específicos

do

desenvolvimento de cada criança, a fim de promover a estimulação precoce para um
melhor prognóstico futuro. Contudo, apenas 7 deram continuidade ao Projeto ao longo

do ano.
6 - Projeto Judô – Um Ippon no preconceito
Iniciamos as atividades do projeto de judô, realizando contato com os 41 usuários,
participantes do ano anterior (2017). Foi realizada uma pesquisa de intenção de
participação para ingresso de novos usuários para o ano de 2018.

A pesquisa de

intenção de participação apontou para dois novos usuários, totalizando 43 usuários. As
atividades do projeto de judô, foram desenvolvidas duas vezes por semana, organizadas
em oito aulas semanais.


Tivemos a participação de três usuários na 2ª Copa Santa Catarina de Judô para

Todos, conseguindo medalhas de primeiro, terceiro e quinto lugares, sendo este mais
um momento de integração e desenvolvimento significativos para os mesmos.


No mês de dezembro foi realizada a cerimônia de troca de faixa dos alunos, nas

dependências da Apae de Maringá, envolvendo a comunidade escolar e as famílias.

7 - Estágio
O estágio é uma etapa importante no processo de desenvolvimento do
acadêmico, porque promove oportunidades de vivenciar na prática conteúdos
trabalhados, e a aquisição de conhecimentos e atitudes relacionadas com a profissão
escolhida. A Apae de Maringá entende que é importante disponibilizar este espaço onde
existe troca de experiências entre colaboradores e estagiários, fazendo com que o
interesse pela educação especial aumente e que tenhamos mais profissionais
comprometidos com a causa e atuando de maneira assertiva. Durante 2018 tivemos,
acadêmicos do curso como: psicologia, pedagogia, educação física e artes cênicas, de
universidades pública e privada.
O Projeto Comunitário vem dando certo a bastante tempo, em parceria com a
PUC – Maringá. Os acadêmicos permanecem em atividades conosco em diversas
momentos agregando conhecimento e troca de experiência.

Os grupos de estagiários de Psicologia da Uningá construíram com um plano de
atividades até outubro de 2018 com supervisão de suas coordenadoras de estágio, suas
atividades foram realizadas semanalmente e o público atendido foi beneficiado por essa
parceria, e estamos colhendo frutos deste trabalho, na organização, na inter-relação e
postura profissional.

8 - Projeto Voluntariado
No projeto do voluntário participativo recebemos mensalmente pessoas
interessadas em doar seu tempo e trabalho, porém necessitam de capacitação e
treinamento, portanto estamos organizando e melhorando este atendimento.
Durante o ano de 2018, passaram por nossa Instituição 36 voluntários em
períodos distintos e com propostas de atuação diferenciadas. Isso se deu conforme a
necessidade da mantenedora, bem como, direcionamento de eventos específicos que
aconteceram.
Temos uma médica clínica geral voluntária, que faz atendimento duas vezes por
semana

em

nossa

Instituição,

atendendo

diferentes

casos

e

realizando

os

encaminhamentos necessários.
Temos também um grupo de mulheres, que variam entre 5 a 10 pessoas, que
desenvolvem trabalhos manuais de artesanato. As voluntárias se encontram duas vezes
por semana, ou conforme a sua disponibilidade, para reunir pessoas com diferentes
habilidades, proporcionando troca de experiências. A produção da oficina de artesanatos
é comercializada em datas específicas, em bazares abertos para pessoas da
comunidade que se interessem em adquirir produtos de qualidade.

9 - Orientações Acompanhamento e Encaminhamentos
Também é importante destacar que as assistentes sociais na APAE, desenvolvem
ações que buscam promover possibilidades de acesso à garantia de direitos às pessoas
com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias, considerando a necessidade de
inserção destas pessoas no processo de habilitação e reabilitação, bem como na vida

social e comunitária.
Deste modo, o serviço social, traz para sua rotina de trabalho, orientações sobre
direitos e deveres dos familiares e usuários. Os casos de violação de direitos, riscos ou
vulnerabilidade social são encaminhados para os órgãos competentes para notificação e
acompanhamento.
Para tal, foram utilizados instrumentais que permitiram a aproximação da
realidade dos sujeitos e perceber os contextos nos quais estão inseridos. A seguir estão
descritas as ações corriqueiras do Serviço Social e que foram realizadas no ano de
2018:


Realizado atendimento individual pessoalmente ou por telefone:

acolhimento,

escuta social qualificada e orientação sócio familiar, conforme as demandas dos
usuários com encaminhamentos e providências quando possível;


Visita domiciliar em casos de doenças, faltas, alterações comportamentais,
problemas de higiene e outras constatações.



Participação em estudos de casos nos serviços do município, como: CREAS,
CRAS, CAPS, entre outros, a fim de desenvolver propostas para atender às
necessidades dos usuários em suas especificidades;



Reuniões de equipe técnica;



Avaliação social para ingresso na instituição seguido de estudo de caso para
identificar a elegibilidade ou não;



Devolutiva aos familiares dos usuários ingressantes ou não, esclarecendo o
resultado da avaliação;



Encaminhamentos de situações de risco e vulnerabilidade social vivenciadas
pelos usuários e seus familiares, à rede de serviços sócio assistencial e demais
políticas setoriais do município;



Acompanhamento dos trabalhos realizados com o grupo de convivência da
terceira Idade;



Orientações às atendentes responsáveis pelos cuidados dos usuários nos ônibus;



Articulação junto aos setores relacionados à política de educação a fim de garantir
aos alunos o direito a permanecer na escola, bem como às demais políticas
setoriais que se organizam na perspectiva da garantia dos direitos dos usuários,
como: saúde, assistência social, esporte, etc.



Adequações de pontos de ônibus conforme as demandas dos familiares;



Orientações e providências junto aos familiares dos usuários que apresentam
muitas faltas;



Participação em espaços de garantia de direitos, em reuniões ordinárias e
extraordinárias nos Conselhos de Direitos e em comissões temáticas destes.
Quanto às avaliações de ingresso, durante todo o ano a procura pelo serviço se

manteve, totalizando 86 avaliados, e 95 devolutivas para as famílias, considerando que
os avaliados no ano anterior que estavam se organizando para ingressar o fizeram no
ano de 2018. Lembrando que nem todos os avaliados foram considerados elegíveis para
ingresso. As demandas são encaminhadas por Órgãos Públicos, iniciativa das famílias,
Rede sócio assistencial, entre outros. O atendimento continua sendo realizado
semanalmente, com avaliação social, pedagógica, psicológica e médica.
Em parceria com o serviço social a psicologia tem como objetivo direcionar e
potencializar o desenvolvimento dos usuários, tendo em vista suas especificidades e de
suas famílias. As ações estão em torno de orientações sobre aspectos físicos, cognitivos
e emocionais. Os profissionais participam e se envolvem com as políticas públicas do
município, a fim de apoiar, defender o acesso aos direitos das pessoas com deficiência.
Seguem as atividades desenvolvidas durante 2018:
 Foram trabalhados várias temáticas de discussão e estudo para que fossem
oferecidos atendimentos pertinentes aos usuários e familiares, estes realizados
pela equipe técnica da instituição. Houve intervenções com relação ao transporte,
com o intuito de buscar garantias de melhor segurança e dar continuidade durante
a estada deles na APAE e proporcionar uma ampliação da habilidade social e
interação entre eles, logo este trabalho auxilia na resolução e prevenção de

conflitos entre os usuários, proporcionando cuidado e respeito entre os próprios
usuários e a relação deles perante os funcionários envolvidos neste âmbito;
 Outros acompanhamentos envolvendo familiares e usuários foi o planejamento
para aqueles, que demostravam falta de tolerância em permanecer na instituição o
período integral (trabalha em um período e estudo em outro) e também outros que
no período de aula se dispersam com grande facilidade;
 Também

foram

realizadas

orientações

pontuais

a

alguns

usuários

que

apresentaram agitação e desorganização frente a alguns estímulos. Diante disto
foram realizadas orientações e escutas;
 Atendimento à usuários que devido a alguns delírios e alucinações referente a seu
estado de saúde se desorganizam; foram realizadas intervenções, trabalhando
questões reais e mais consistentes para que esses usuários apresentem menos
sofrimento mental. Alguns casos encaminhamento para atendimento médico, e
orientação psicológica com a família;
 Além disso, foram atendidos usuários com dificuldades de relacionamentos, com
conflitos familiares, em relação à situações de namoro e sexualidade;
 Com relação aos conflitos entre os próprios usuários, diversas orientações foram
realizadas, no intuito de criar um clima mais propício para a socialização. Foi
trabalhada a importância do cumprimento de normas e regras por todos e os
benefícios desta ação em seu processo de habilitação e reabilitação e na vida
social e comunitária
 Também foram realizados estudos de casos a fim de traçar estratégias e/ou
descobrir e solucionar situações relacionados a faltas frequentes de alguns
usuários, seguido de intervenções e orientações às famílias envolvidas. Outros
estudos de casos buscaram estratégias para atender situações comportamentais,
com a equipe técnica da instituição, estimulando a atenção e cuidado dos
familiares e encaminhamentos para os serviços oferecidos pela rede sócio
assistencial e demais políticas setoriais;

 Foram realizadas reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde para divulgação
do Projeto de Apoio a Gestantes e Bebês de Risco para enfermeiros e diretores
das Unidades Básicas de Saúde para conhecimento e encaminhamento desse
público para a APAE;
 Reuniões para articular intervenções para os usuários e seus familiares, com a
rede de serviços do município;

10 - Aprendizagem
a - Projeto Jovem Aprendiz
O Projeto Jovem Aprendiz em Serviços Operacionais em Supermercado de 2018,
trabalhou com temas pertinentes atividades especificas no supermercado, bem como
ações que favoreceram o desenvolvimento individual de cada participante. Segue abaixo
alguns assuntos trabalhados:
 Trabalhamos atividades de organização de pensamento e atenção através de
tarefas com escolhas de letras do alfabeto e registro de nomes de pessoas,
animais, objetos, frutas e carros;
 Foram trabalhados filmes com temas variados que levantaram discussões sobre
diversidade, superação, preconceito, inclusão e reconhecimento;
 No dia 15 de maio iniciou uma nova turma de Jovem aprendiz, em que foi
trabalhado como aula inaugural, com a presença dos pais.
 Ainda, no mês de maio foi trabalhado a respeito do dia do trabalhador, a origem e
função desta data, bem como conteúdos e atividades com o tema “trabalho”. Para
melhor aproveitamento do conteúdo foi projetado o filme “Tempos Modernos” de
Charlie Chaplin, com análise e discussões;
 Outro tema trabalhado foram sobre documentos pessoais, suas funções e
importância, e através de exercícios do livro Alfabetiza Brasil, resolver as
atividades com mediação a respeito do assunto, envolvendo conteúdos de
português, matemática e história. Trabalhamos também a respeito das diferentes

formas de organização do trabalho, e sobre as leis e o código de defesa do
consumidor, explicando o quanto ele é valioso para a defesa e proteção de todos
os indivíduos enquanto consumidores;
 Também foi explorado um momento de roda de conversa a partir do jogo “O que
você faria?” - explorando os desafios de valores éticos, morais e de
personalidade, com a orientação psicopedagógico das professoras;
 Outro assunto abordado se refere às diferenças pessoais e respeito para com o
outro, desta maneira, abordamos o tema Bullying na escola, na sociedade e
família;
 Em função da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla,
falamos sobre este movimento e iniciamos a exibição de alguns materiais a
respeito de algumas deficiências, como o Transtorno do Espectro Autista e
Síndrome de Down;
 No mês de setembro tivemos a presença de um funcionário da Copel, trabalhando
com os aprendizes o tema “Saúde e Segurança no Trabalho”. Dentro deste tema,
revisamos a palestra através de perguntas e respostas para que fosse melhor
fixado o assunto. Reforçamos ainda, o tema insalubridade, direito adquirido pelo
funcionário que trabalha com alto risco de periculosidade;
 Ainda no mês de setembro ressaltou-se a importância do Setembro Amarelo
(prevenção ao suicídio) trabalhamos através de registros, vídeos e mensagens
criadas pelos próprios alunos com temas sobre saúde mental, que puderam ser
expostas no mural da PUC;
 Realizamos uma visita técnica nas dependências do Corpo de Bombeiros,
vivenciando o dia a dia deste profissional, através dos carros, caminhões e
recursos utilizados no trabalho;
 Em outubro trabalhamos sobre as eleições, explanando sobre os direitos e
deveres de cada cidadão.
 Foi realizada uma visita cultural a ASSINDI- Associação Indígena. A fim de

mostrar aos aprendizes a cultura indígena, artesanatos e costumes. Registramos
alguns apontamentos no caderno.
 Terminamos a cartilha “Uma vida livre da violência” da LAPREV, explorando a
respeito da resolução de problemas e formas assertivas de lidarmos com as
nossas emoções e comportamentos. Ainda falamos sobre negócios e empresas, o
que é necessário para abrir uma empresa.
 Realizamos uma visita cultural no museu da Unicesumar, em que os aprendizes
puderam conhecer a cultura dos povos que viram para o Brasil, além da história
do café, coleção de carros antigos, cinema 3 D sobre a história de Maringá;
 Finalizando o ano trabalhamos sobre o Natal, fazendo parte da cultura mundial,
falando sobre seus símbolos e significados;

b - Projetos Pré Aprendiz e Rumo ao Trabalho
O Projeto Pré Aprendiz e Rumo ao Trabalho iniciou o ano de 2018 com
orientações às famílias e responsáveis expondo a organização do projeto e atividades
propostas para o ano.
 Foram

realizadas

várias

atividades

pertinentes

ao

tema

aprendizagem

profissional, e também foi realizado um passeio cultural, conhecendo as
dependências, esculturas, quadros e história do teatro Calil Haddad;
 Foi explorado a respeito da importância da alimentação saudável, trabalhando
dez dicas para uma vida saudável, fornecido através de um material elaborado
pelo Ministério da Saúde em parceria com a prefeitura de Maringá;
 Também foi discutido sobre a cultura japonesa devido a inserção de um jovem
aprendiz recém-chegado do Japão, os aprendizes se interessaram muito, fazendo
diversas perguntas sobre a culinária, costumes e trânsito;
 Pensando no desenvolvimento da psicomotricidade dos pré aprendizes, foram
propiciadas atividades físicas utilizando da ATI da instituição;
 Discorremos a respeito das dificuldades que o país se encontra e os desafios para

conseguir uma vaga no mercado de trabalho;
 O Projeto Rumo ao Trabalho, os aprendizes assistiram uma palestra sobre os
direitos do Benefício da Prestação Continuada e Pensão;
 Outro tema abordado foi sobre a Violência, fazendo uso da cartilha “Viver isso a
gente curte - Não a violência”. Exploramos a respeito da violência física,
psicológica, moral, sexual, tortura, negligência/abandono, trabalho infantil, tráfico
de seres humanos e violência estrutural. Também explicamos a respeito de onde
procurar ajuda e onde denunciar casos de violência;
 Abordamos o assunto eleições, com o objetivo de trabalhar a importância para o
país e para o povo de exercermos nosso papel de cidadão, explanando sobre os
direitos e deveres de cada um. Trabalhamos a respeito do que é ser um cidadão
consciente, responsável e compromissado, mostrando através de registros alguns
deveres e direitos dos cidadãos;
c - “Habilidades Básicas para o Trabalho”
O Projeto aconteceu no decorrer do ano com o intuito de possibilitar aos alunos
participantes, vivencias relacionadas ao mercado de trabalho, a fim de despertar o
interesse dos mesmos neste meio, superando medos e insegurança deles e de seus
familiares. Oportunizou um espaço para os alunos demonstrarem suas capacidades
críticas frente à sociedade, construindo novas percepções sobre a inserção das pessoas
com necessidades especiais no contexto do trabalho. Diante disso, foram desenvolvidas
práticas nas funções de auxiliar administrativo (Nota Paraná), auxiliar de almoxarifado e
auxiliar administrativo na secretaria pedagógica (mensageiro) com a participação de 22
usuários divididos entre tais funções.
Todo o percurso do projeto, foi acompanhado e analisado pelo psicólogo
responsável e equipe pedagógica, a atuação dos usuários em suas funções de trabalho
dentro da instituição, na qual foram realizadas intervenções pontuais com relação a
postura pessoal e profissional e alguns apontamentos com relação a tolerância e

frustração, oferecendo exemplos concretos de seus cotidianos e os analisando com o
mercado de trabalho.

11 - Trabalho/Renda
a - Eu Coopero com a Inclusão
Em 2018, foi dada a continuidade nas atividades de confecção de bolsas recicláveis,
utilizando-se de banners da empresa Sicredi. Também aconteceram as seguintes
atividades:


Participação do coral:
- 25/09/2018 Inauguração da nova sede da Cooperativa SICRED;
- Festival Internacional De Corais De Maringá que aconteceu no dia 28/09/2018 no

Teatro Regional Calil Haddad;
- Tiveram a participação em vários eventos natalinos e de final de ano;
- No dia 29/11 apresentação na Ação de Graças na Unifamma.


Além da confecção das bolsas de banner, os colaboradores também trabalharam
na confecção de nécessaires de tecido produzindo 150 peças, iniciaram
embalagens de TNT para presentes, pintura e decoração de caixas de natal e
montagem de kits para o dia da mulher.

b - Plantando com Mãos Especiais
Os colaboradores continuaram as atividades de plantio das mudas de arvores
nativas, na germinação e cuidados primários para o crescimento sadio. Ressaltando que
com a mudança climática no outono e inverno a germinação tem um período maior de
crescimento. No intervalo deste período de germinação os colaboradores realizaram
atividades teóricas sobre meio ambiente, árvores, plantas, processos de plantio e
germinação, ampliando o conhecimento. A cada 15 dias receberam a supervisão técnica
do agrônomo que acompanha todo o trabalho.
Os colaboradores também participaram, do desfile comemorativo do aniversário

da cidade e receberam a visita dos colaboradores do projeto de Rolândia
(Cultivar/Cocamar).
O Viveiro passou por uma adequação estrutural, com foco na melhoria da
qualidade das mudas e dos colaboradores necessitam trabalhar num ambiente melhor e
saudável.
Foram entregues mais de 50.000 mudas para o reflorestamento das áreas rurais.

c - Qualificação e inclusão profissional / Serviço de Encaminhamento, Acompanhamento
e Supervisão Profissional
Trabalhamos na busca de novas vagas de trabalho para cerca de 30 jovens e
adultos com deficiência intelectual que aguardavam a inserção no mercado de trabalho.
Alguns já tiveram experiências de trabalho outros estavam em busca do primeiro
emprego.
Todos os meses entramos em contato com as empresas em busca de vagas, para
que todos os candidatos preparados possam ser inseridos, a partir dos processos
seletivos, oferecidos pelas empresas.
Realizamos orientação às famílias dos usuários em relação ao primeiro emprego
com carteira assinada.
Também foi realizada uma mediação e esclarecimentos às empresas parceiras,
quanto ao trabalhador com deficiência intelectual. Este trabalho é constante entre a
APAE e os parceiros.
Foram realizado contatos com empresas que necessitam cumprir a Lei de cotas, uma
palestra pelo Ministério Público do Trabalho - MPT e Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS, a fim capacitar e sensibilizar os empresários ao cumprimento da Lei.

Educação:
A APAE de Maringá, por ser mantenedora de dois complexos escolares, optou
pela descentralização de suas ofertas de ensino, priorizando na Escola Diogo Zuliani, o
atendimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais) que atende de
zero a 15 anos e 11 meses, e na Escola Reynaldo Rehder Ferreira, a oferta do Ensino
Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental fase I na modalidade Educação de
Jovens, que atende pessoas acima de 16 anos.
Ressaltamos que por meio deste atendimento ofertado pelos dois complexos
escolares, existe todo um trabalho realizado pela assistência social.
Além de seguir os conteúdos da Proposta Curricular, organizados em
planejamento semestral; inúmeras atividades foram desenvolvidas durante o ano de
2018 na Apae de Maringá com intuito de ampliar o conhecimento, proporcionar maior
qualidade de vida e integrar os usuários e seus familiares à vida social e comunitária:


O Projeto Cultivando Amizades, propõe a integração de usuários que pertencem a
diferentes faixas etárias, enfatizando a intergeracionalidade, por meio de
brincadeiras, atividades lúdicas, histórias contadas, alimentação e outros. Foram
realizados 4 encontros durante o ano;



Plano de Abandono - Brigada, momento este previsto em calendário, onde os
todos presentes, após ouvirem a sirene de emergência, saem dos seus
respectivos lugares conforme orientação e buscam um local seguro (ponto de
encontro – oficial) para se protegerem;



Dois encontros com as mães dos usuários da estimulação essencial,
aconteceram durante o ano para que além das trocas de vivencias, as mesmas
puderam interagir com seus filhos de forma lúdica, brincando e produzindo
materiais que estimulam o desenvolvimento infantil. Foram confeccionados
tambores, massinha de modelar. As mães presentes puderam proporcionar
momentos de alegria e interação com seus filhos e amigos. No momento do
lanche, também aproveitamos para orientar a alimentação de cada usuário;



Os responsáveis pelos usuários de 0 a 3 anos, participaram também do Dia da
Marmita, onde os mesmos compareceram à Apae para uma atividade relacionada
à alimentação, com a realização da prática alimentar juntos aos seus filhos. Nesta
oportunidade foram realizadas orientações quanto à postura, mastigação,
deglutição e também a trocas de experiências entre os participantes;



Outro momento marcante foi a atividade realizada com o manuseio de tiras e
tintas coloridas, bem como atividades de exploração visual e tátil com legumes e a
degustação dos mesmos em uma sopa. Nesta proposta trabalhamos a
diversidade da cultura negra, exploramos as cores com tiras e tintas, onde as
famílias foram convidadas a participar junto aos seus filhos de uma demonstração
dessa cultura, usando cores e adereços. Foram momentos de interação e troca
de vivencias.



Usuários da terceira idade participaram de atividades de movimento, realizando
caminhadas matinais ao entorno do espaço da instituição, buscando estimular o
hábito de exercícios físicos bem como observar o espaço de área verde e os
benefícios que este ambiente proporciona para saúde.

Se beneficiando de

aquecimento, coordenação motora, alongamento, equilíbrio e relaxamento. Essa
atividade foram realizadas no período da manhã, período esse em que os
usuários estão mais tranquilos e clima favorável para desenvolver esse tipo de
atividade, com isso proporcionando uma melhor qualidade de vida;


Também foram realizadas atividades de artesanato com pintura e decopagem de
latas, onde foram produzidos porta trecos. Cada usuário com seu instrutor fez
todo o processo que a decopagem exige, respeitando cada fase e as dificuldades
de cada um. Essa atividade teve como objetivo desenvolver a auto estima,
coordenação motora fina, percepção tátil. Concluindo os trabalhos, puderam levar
as latas confeccionadas para casa, dando assim utilidade ao que foi produzido;



Outra atividade realizada durante todo o ano visando diferentes artesanatos, sob
acompanhamento e orientação foram a confecção de tapetes feitos com tiras de

malhas em teares de madeira. Iniciou-se também o trabalho com crochê
confeccionando souplat;


Visita de alguns usuários ao Correio para a postagem de cartas, direcionado a um
amigo. Na oportunidade também puderam conhecer um pouco do trabalho
desenvolvido neste local;



À Fazendinha da EMATER no Parque de Exposições, durante o passeio, usuários
puderam entender um pouco da vida no campo, da produção agrícola e a
pecuária;



Um grupo de usuários foram ao cinema assistir ao filme Pé Pequeno. Para muitos
foi a primeira vez que foram a um shopping e ao cinema, tudo tornou-se
aprendizado e integração;



Visita ao 4º batalhão de Policia Militar em Sarandi, realizada pelos usuários, no
intuito de agradecimento às parcerias realizadas durante o ano, além de conhecer
o espaço de trabalho destes profissionais e ainda conversar de perto com os
mesmos;



Outra visita realizada também, foi ao Museu Interativo do Unicesumar onde os
usuários puderam observar e conhecer um pouco mais sobre a história do
município de Maringá;



Outros usuários tiveram a oportunidade de conhecer a Rádio da Universidade
Estadual de Maringá, e vivenciaram o dia a dia de uma rádio e sua função social,
esta atividade foi acompanhada por acadêmicos do curso de comunicação e
jornalismo da UEM;



A Fábrica da Felicidade Coca Cola recebeu os nossos usuários com o objetivo de
observar um espaço de indústria, como é organizado, como são distribuídas e
realizadas cada função.



Ainda, houve uma visita, onde os usuários conheceram o Museu Dinâmico
Interdisciplinar (MUDI-UEM), a fim de complementar trabalhos já realizados na
instituição e vivenciar novas experiências, com diferentes assuntos envolvidos

como: corpo humano, alimentação saudável, experiências cientificas, entre
outras.


Em atividades na comunidade os usuários participaram da visita no Parque do
Japão, onde puderam estar em contato com a natureza e observar seus
benefícios e desenvolver a consciência sobre os cuidados que temos que ter para
preservar o meio ambiente;



No Teatro Reviver os usuários prestigiaram a peça de teatro: Um presente para
Ramiro. Na oportunidade os mesmos interagiram com a comunidade e puderam
conhecer um pouco mais sobre a educação financeira, que era o tema abordado;



O Baile da Pipoca, foi um momento proporcionado por um espaço de eventos da
cidade, onde usuários e colaboradores da Instituição participaram de um grande
baile buscando integração com a comunidade; promoveu-se maior socialização e
autoestima de todos envolvidos;



Estiveram também presente na 37º edição da Semana Literária e Feira do Livro
promovida pelo SESC-PR; os usuários, assistiram a peça teatral Africontos, que
na oportunidade puderam conhecer um pouco mais da cultura africana, através
de um momento lúdico e cultural;



Foi realizada uma grande Festa Junina com a participação todos os usuários,
seus familiares e comunidade, onde puderam assistir apresentações de
quadrilhas, participar de brincadeiras nas barraquinhas de pescaria e acerte a
bolinha e saborear um delicioso lanche com comidas típicas;



Durante

o

mês

de

agosto

várias

atividades foram

desenvolvidas

em

comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e
Múltipla. Para a abertura oficial, nossos usuários e colaboradores, estiveram
presentes em uma sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores de Maringá,
com a participação da comunidade, membros da diretoria da Apae e apresentação
da Fanfarra da Instituição. O tema teve como objetivo buscar por meio de
diferentes ações de forma planejada e contínua o fortalecimento dos vínculos

familiares, enfatizando a melhora da auto estima, por meio da inclusão da pessoa
com deficiência em sua própria família e na comunidade.


Outra atividade cultural que marcou o mês de agosto foi a participação no Teatro
Calil Haddad com a peça de teatro “Fabuloso Circo Acessível” - CIA Teatro
Expressão de Amor. Os usuários, vivenciaram a experiência de estarem em
ambientes diferentes, podendo assim ampliar seus conhecimentos de mundo e
vivencias sociais;



Festival De Bonecos De Maringá – FESTEBOM - Os usuários participaram do
evento, assistindo três apresentações: Cinco Histórias Diferentes; A Menina e o
Lampião; Sitio dos Objetos. A participação em eventos como esses favorecem o
desenvolvimento dos participantes de forma geral, pois tiveram a oportunidade de
conhecerem espaços culturais como o teatro, além de propiciar a inclusão social
de forma significativa;



Concurso de Cartazes - Foi realizada a etapa regional do Concurso de Cartazes,
relacionado ao Festival Nossa Arte, pelas Apaes. Contamos com a participação de
três trabalhos, que representaram a instituição, sendo que dois destes foram
classificados para a etapa estadual, que acontecerá em 2019.



Concurso de Cartão de Natal – Também foi realizada a etapa regional do
Concurso de Cartão de Natal, pelas Apaes. Contamos com a participação de três
trabalhos, que representaram a instituição;



Os usuários realizaram durante os meses de novembro e dezembro um City Tour
de Jardineira em pontos turísticos de Maringá, e puderam visualizar e conhecer
um pouco mais da história do município. Além de prestigiarem a decoração de
Natal da Cidade Encantada;



Projeto de Música - O projeto de música atende 32 usuários em horários
diferenciados e fixos, uma vez por semana, podendo ser em grupo, duplas ou
individualmente, na sala de música. Oferece formas e recursos diferenciados para
o contato e aprendizado da música, construindo um ambiente rico em estímulos

sonoros e atividades práticas musicais, utilizando a música como facilitador na
interação com os outros usuários e com a sociedade. Apresentou importantes
resultados por meio do trabalho desenvolvido, sendo possível observar
significativos avanços em usuários, onde a musicalização foi um instrumento de
trabalho envolvendo questões relacionadas a comportamentos agitados e ganhos
em socialização;


Projeto de Psicomotricidade - O trabalho relacionado ao projeto beneficiou 6
turmas, sendo realizado uma vez por mês. As atividades foram desenvolvidas
utilizando o espaço da sala do judô, sendo organizadas com exercícios que visem
o movimento corporal de forma global, com alongamentos, movimentos com
membros inferiores e superiores, rolamentos, relaxamento entre outro, visando em
especial usuários com maior comprometimento motor.

ESPORTES:
Projeto Eliminando Barreiras Através do Esporte
Em parceria com a Secretaria de Esportes do Município de Maringá, propiciamos
a compra de materiais que favorecem o trabalho esportivos, nas diferentes modalidades,
Segue abaixo as participações no esporte em 2018:
1. Jogos Escolares do Paraná - Os Jogos Escolares, organizados em diferentes etapas,
modalidades e locais, favorecem a participação dos usuários, promovendo
desenvolvimento e inclusão;
2. Olimpíada Estadual das Apaes - Aconteceu na cidade de Guarapuava em setembro,
onde tivemos a participação de 14 usuários, que compuseram a delegação do
Conselho Regional de Maringá, nas modalidades de Golf 7 e atletismo. Deste grupo,
três usuários foram convocados à participar da Olimpíada Nacional das Apaes, que foi
realizada na cidade de Canoas-RG.
3. XXII Olimpíadas Especiais das Apaes - Aconteceu em Canoas-RG Maringá
4. Copa Unimed de Maringá - Participação na cidade de Maringá, com 30 usuários

presentes, nas modalidades de atletismo e xadrez.
5. Jogos Paradesportivos do Paraná – PARAJAPS - Em Londrina, tivemos a participação
de 25 usuários nas modalidades de Golf 7, atletismo, xadrez e handebol;
6. Campeonato Brasileiro de Atletismo da ABDEM - Foi um representante da APAE de
Maringá;

SAÚDE:
Atendemos na área da saúde semanalmente com profissionais da neurologia e
clínica geral (sendo esta voluntária), buscando um acompanhamento quanto ao estado
de saúde e uso correto da medicação, dos nossos atendidos. Essas consultas são
acompanhadas pelas famílias, sendo que são realizadas mensalmente uma média de 40
consultas com neurologista e 24 com clinico geral.
No ano de 2018, tivemos uma parceria com a Liga Acadêmica de Genética, a qual
uma vez por mês, recebemos uma médica geneticista e dois acadêmicos do curso de
medicina no atendimento a dois pacientes por mês, na investigação genética na busca
de um diagnóstico. Este atendimento se encerrou no mês de outubro, e em novembro
realizou-se estudo de caso, avaliando todo o trabalho realizado com os pacientes na
investigação genética na busca de um diagnóstico.

10. PRINCIPAIS DIFICULDADES E AVANÇOS DA INSTITUIÇÃO
 Se trata de uma das maiores dificuldades no momento a super lotação dos ônibus,
que tem ocasionado em demanda reprimida;
 Recebemos alguns ônibus com ar condicionado, isso foi um avanço, porém
gostaríamos que todos pudessem ser beneficiados com este conforto;
 A parceria efetiva com a Liga Acadêmica de Genética, tem sido um grande avanço,
pois, tem oportunizado um trabalho de investigação genética de usuários que não
tiveram acesso a isso, portanto não tem seu diagnóstico fechado;

 O projeto de Apoio ao Envelhecimento da Pessoa com Deficiência teve início no mês
de março de 2018 e substituiu o Projeto Viver Bem, com algumas adaptações. Este
projeto atende pessoas idosas com deficiência intelectual e múltipla, por meio de
atividades terapêuticas realizadas com o acompanhamento técnico de profissionais
da fisioterapia, artes e música, além de duas cuidadoras, por meio do recurso do
Fundo pró Idoso. Para a APAE este é mais um passo para conquistar um trabalho
qualificado que atenda este público. Observamos no projeto, alguns entraves, com
relação à necessidade de levá-los em eventos culturais, passeios turísticos entre
outros, pois os ônibus do SEMOB/SEDUC, que realizam o transporte na APAE, só o
fazem em horário de aula, portanto os idosos não podem ser atendidos. Solicitamos
ao município uma solução para este assunto, porém até o momento não obtivemos
retorno;
 O projeto “Me Leva”, encaminhado ao CMDI, que pleiteava a aquisição de um microônibus adaptado para mobilidade dos idosos, ficou suspenso, sob a alegação de que
seria tentada uma parceria com CMDCA para que as crianças e adolescentes da
APAE também fossem beneficiadas. Até o momento não tivemos retorno.
 Também é considerado um grande avanço as parcerias empresariais, a qual a APAE
tem firmado no sentido de acolher para o trabalho os usuários desta instituição, dando
a eles condições dignas de trabalho, com coerência às suas capacidades;
 Entendemos que foi um avanço a aprovação da Lei Municipal 10652/2018 que dispõe
da prestação de um serviço continuado às pessoas idosas com deficiência intelectual;
 Também é uma dificuldade a ausência de locais apropriados, no município, para
atenderem os usuários no contra turno, principalmente os que são maiores de idade,
considerando a necessidade de seus familiares de saírem de casa para o trabalho e
não ter nenhuma opção de atividade/serviço onde seus filhos possam ficar em
segurança enquanto trabalham. Precisamos de um serviço específico que possa
contemplar uma faixa etária de pessoas com deficiência intelectual que demandam de
um atendimento da política da assistência social;

 Dificuldade na formalização de um acordo entre a Seduc e Sasc, autorizando que os
usuários do Projeto dos idosos possam utilizar o transporte escolar mesmo em horário
do projeto. Ainda estamos no aguardo de respostas.

Maringá, 02 de Maio de 2019.
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