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I – Dados da Entidade
Nome: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeiro de Itapemirim/ES.
Endereço: Rua João Sasso, nº 702 a 748

Bairro São Geraldo

CEP: 29.314-650.
CNPJ: 27.192.707/0001-01
Telefone: (28) 3522-2307 /FAX: (28) 3521-6070
E-mail: apaecachoeiro@hotmail.com
Site: www.apaecachoeiro.org.br
II – Dados do Presidente
Presidente: Wilma Campos da Silva

CPF: 560.622.577-87

Carteira de Identidade: 482.636-ES

Data da Expedição: 18/04/1989

Órgão Expedidor: SPTC/ES

Data de Nascimento: 08/06/1956

Endereço: Rua: Bernardo Horta,nº 254

Bairro: Centro

CEP: 29300-792
Cidade/Estado: Cachoeiro de Itapemirim/ES
Email: apaecachoeiro@hotmail.com
TEL: (28) 9 9886-7790
III – Movimento Apaeano
O Movimento Apaeano é uma grande rede, constituída por pais, amigos, Pessoas
com Deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras - públicas e privadas para a promoção e defesa dos direitos de cidadania da pessoa com deficiência e a sua
inclusão social.
Atualmente o Movimento congrega a Fenapaes - Federação Nacional das APAES,
23 Federações das APAES nos Estados e mais de duas mil APAES distribuídas em todo o
País, que propiciam atenção integral a cerca de 250.000 pessoas com deficiência. É o
maior movimento social do Brasil e do mundo, na sua área de atuação.

IV – APAE Cachoeiro - Histórico
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeiro de Itapemirim/ES
ou, abreviadamente, APAE de Cachoeiro de Itapemirim, fundada em Assembléia realizada
em 28 de agosto de 1969, é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de
assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e
garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos
ou econômicos, com título de Utilidade Pública Federal desde 1983.
Com a iniciativa de alguns pais e amigos de pessoas com deficiência, a APAE de
Cachoeiro de Itapemirim foi fundada em 28 de agosto de 1969, visando desenvolver um
trabalho voltado às pessoas com deficiência. O trabalho começou voluntariamente em uma
sala improvisada na casa da Senhora Marinete Teixeira Alves, mãe de uma criança com
deficiência. Essa mãe desenvolvia um trabalho de fisioterapia e estimulação, ensinando o
que aprendeu no Rio de Janeiro para os demais pais.
Sentindo-se sensibilizado, o pediatra Dr. Gilson Carone abraçou a causa, tornandose, assim, o primeiro Presidente da APAE de Cachoeiro de Itapemirim, e como vice, o Sr.
Elias Moisés. A sede foi construída a partir de 1971, no bairro Coronel Borges, funcionando
até março de 2000. Em abril do mesmo ano a sede mudou para o bairro São Geraldo para
um espaço adquirido através de um Contrato de Comodato com a Prefeitura, com
infraestrutura ampla e arejada numa área total de 8.100 m², sendo 3.127,87m² de área
construída, pois a antiga sede não comportava mais a demanda de atendimento. Desta
forma, as atividades e os serviços foram divulgados e, tornando-se conhecida, foram
contratados profissionais capacitados para atender às pessoas com deficiência, formando
salas especiais com objetivo de estimular, alfabetizar, profissionalizar e ofertar serviços
necessários aos usuários com deficiência e familiares.
A partir de 2011, a APAE-Cachoeiro deixou de ser “Escola Especial Dr. Gilson
Carone” passando a ser uma entidade executora a priori da Política de Assistência Social,
porém credenciada junto ao Conselho Estadual de Educação, para ofertar pela área da
educação da entidade o Atendimento Educacional Especializado aos alunos no contraturno
inseridos na Rede Regular de Ensino Estadual e Municipal, passando a funcionar o Centro
de Atendimento Educacional Especializado - CAEE “Dr. Gilson Carone”.

V – Gestores

Margareth Bertuloso de Paula
Vanir Carvalho

Diretora Pedagógica
Diretora Administrativa

Gabriela Costalonga
Ana Claudia da Silva Costa Araújo

Coordenadora de Assistência Social
Coordenadora de Projetos

VI – Missão, Visão e Valores:
Conforme o Artº. 3º do Estatuto Social da APAE – CAHOEIRO, temos como

Missão

missão promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de
serviços e apoio à família, direcionados à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência
e à construção de uma sociedade justa e solidária.

Visão

Ser uma Instituição de excelência e referência da prestação de serviços e da

defesa de direitos sociais da pessoa com deficiência intelectual, múltiplas e transtorno global do
desenvolvimento.

Valores



Ética;



Comprometimento;



Respeito;



Responsabilidade;



Atendimento de qualidade;



Valorização do ser humano e suas potencialidades;



Credibilidade;



Transparência;



Inovação.

A - FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
Art. 9º – São os seguintes os fins desta APAE, nos limites territoriais do seu município:
I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus
ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno
exercício da cidadania;
II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo,
e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social,
realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada
ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para
suas famílias;
III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla;
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.
B - OBJETIVOS
Art. 10 – Para consecução de seus fins, a APAE se propõe a:
I – executar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de forma
gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social e a quem deles
necessitar, sem qualquer discriminação, de forma planejada, diária e sistemática, não se
restringindo apenas a distribuição de bens, benefícios e encaminhamentos;
II – promover campanhas financeiras de âmbito municipal e colaborar na organização de
campanhas nacionais, estaduais e regionais, com o objetivo de arrecadar fundos
destinados ao financiamento das ações de atendimento à pessoa com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, bem como a realização das finalidades da APAE;

III – incentivar a participação da comunidade e das instituições públicas e privadas nas
ações e nos programas voltados à prevenção e ao atendimento da pessoa com deficiência,
preferencialmente intelectuais e múltiplos;
IV – promover parcerias com a comunidade e com instituições públicas e privadas,
oportunizando a habilitação e a colocação da pessoa com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla, no mundo do trabalho;
V – participar do intercâmbio entre as entidades coirmãs, as análogas filiadas, as
associações congêneres e as instituições oficiais municipais, nacionais e internacionais;
VI – manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos relativos à
causa e à filosofia do Movimento Apaeano;
VII – solicitar e receber recursos de órgãos públicos ou privados, e contribuições de
pessoas físicas;
VIII – firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas, solicitar e receber recursos de
órgãos públicos e privados, e as contribuições de pessoas físicas e jurídicas;
IX – produzir e vender serviços para manutenção da garantia de qualidade da oferta dos
serviços prestados;
X – fiscalizar o uso do nome “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais”, do símbolo
e da sigla APAE, informando o uso indevido à Federação das APAES do Estado ou à
Federação Nacional das APAES;
XI – promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares para os seus
assistidos e às suas famílias
XII – desenvolver ações de fortalecimento de vínculos familiares, prevenindo a ocorrência
de abrigamentos;
XIII

–

apoiar

e/ou

gerenciar

casas-lares

para

as

pessoas

com

deficiência,

preferencialmente intelectual e múltipla, em situação de risco social ou abandono;
XIV – garantir a participação efetiva das pessoas com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla, na gestão das APAES;
XV – coordenar e executar, nos limites territoriais do seu município, os objetivos,
programas e a política da Federação das APAES do Estado e da Federação Nacional das

PAES, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e
a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano;
XVI – atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, em consonância com a política adotada pela
Federação das APAES do Estado e pela Federação Nacional das APAES, coordenando e
fiscalizando sua execução; e,
XVII – articular, junto aos poderes públicos municipais e às entidades privadas, políticas
que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla.
C – ORIGEM DOS RECURSOS
ORIGEM

VALOR/ANO
R$

ÁREA DE
APLICAÇÃO

OBJETO

Convênio Governo Federal
PMCI/FMAS
(aguardando firmatura)

96.610,32

Assistência Social

Cooperação técnica e financeira para
pagamento dos custos com a equipe
profissional envolvida no projeto e
despesas de manutenção da Entidade.

Convênio Estadual
PMCI/FMAS
(aguardando firmatura)

287.457,04

Assistência Social

Cooperação técnica e financeira para
pagamento dos custos com a equipe
profissional envolvida no projeto e
despesas de manutenção das Oficinas.

Convênio PMCI/FMAS
(aguardando firmatura)

266.000,00

Assistência Social

Cooperação técnica e financeira para
pagamento dos custos com a equipe
profissional envolvida no projeto e
despesas de manutenção da Entidade

Termo de Fomento nº 9028/2016
Emenda Parlamentar
SETADES/FEAS

59.999,32

Assistência Social

Projeto Coral Encantado
Edital 2015
Lei Rubem Braga

20.000,00

Assistência Social

20.000,00

Assistência Social

Coop. Técnica e financeira p/pagto de
2 cuidadores, pagto de agua, telefone
e alimentação p/3 eventos e aquisição
de material de consumo.
Pagto. Educador Social para o
desenvolvimento de atividades de
Canto Coral.
Pagto. Educador Social para o
desenvolvimento de atividades de
Dança/Ballet e aquisição de material
de consumo.

Emenda Parlamentar Federal/PMCI

205.000,00

Assistência Social

Aquisição de equipamentos, materiais
permanentes e veículo.

Emenda Parlamentar/SETADES/FEAS

30.000,00

Assistência Social

Aquisição de equipamentos e material
permanente.

Projeto Dança e Vida
Edital 2016
Lei Rubem Braga
(aguardando firmatura)

(aguardando firmatura de Termo de Fomento)

Emenda Parlamentar/SETADES/FEAS

20.000,00

Assistência Social

Aquisição de material de consumo.

Assistência Social

Aquisição de ônibus adaptado.

(aguardando firmatura de Termo de Fomento)

Projeto Transporte Acessível,Caminho
de Inclusão
Seleção Criança Esperança 2016
(aguardando resultado em maio)

245.000,00

Convênio Governo Estadual nº

676.298,52

Educação
Especial

Prestação de Serviço de Atendimento
Educacional
Especializado
no
contraturno escolar aos alunos da rede
estadual e municipal que apresentam
deficiência e/ou transtornos globais de
desenvolvimento.

FIA

39.620,00

Saúde

Coop. Técnica e financeira para pagto.
de pessoal da área da Saúde,
aquisição de material de consumo e
permanente.

Projeto Cuidado Especial na Saúde
(final)

18.649,37

Saúde

Pagto. dos profissionais de Saúde.

2ª Vara Criminal de Cachoeiro de
Itapemirim
Privativa das Execuções Penais
Edital 001/2015

37.972,56

Saúde

Coop.Técnica e Financeira para pagto.
Dos profissionais da área da Sáude .

Projeto APAE que Cuida APAE da
Gente 2017

111.000,00

Saúde

Pagto. de profissionais da área da
saúde.

001/2014

Secretaria Estadual de Educação
SEDU

Telemarketing
Contribuição via conta de energia
Contribuição de Associados (Pais e
Amigos)
Doações de Pessoas Físicas e
Jurídicas
TOTAL

200.000,00

2.333.607,13

Saúde
e
Área
administrativa

Pagto. de profissionais da área da
saúde e área administrativa, encargos
sociais e manutenção da Entidade.

D) INFRAESTRUTURA:
A APAE de Cachoeiro de Itapemirim se encontra construída em um prédio que nos foi
cedido através de um Contrato de Comodato pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, no ano de 2000. A estrutura é ampla e arejada. No entanto, há a necessidade
de se ampliar o espaço físico para o atendimento da área de assistência social e algumas
adequações na área de saúde para o atendimento às normas vigentes para a implantação
do Centro Especializado de Reabilitação – CER II.

Fachada da recepção
e Área administrativa

Quadra e refeitório

Área da natação e Lazer

Circuito Sensorial

Área de Equoterapia

Estrutura Física:
(
) Própria
(
) Cedida
(
) Alugada
( X ) Outra: Comodato
Instalações Físicas
A APAE – Cachoeiro de Itapemirim possui um área construída com 3.127,87 m² com 62
(sessenta e dois) cômodos e 3 piscinas.
Cômodo
Quantidade
Tipo de atividades desenvolvidas no espaço
Sala do (a) Presidente
W.C anexo á sala do
Presidente.
Sala
da
Direção
Pedagógica

1
1

Presidência da Entidade
-

1

W.C anexo á sala
Direção Pedagógica
Sala de Serviço Social

1

Planejamento, gerenciamento, organização,
elaboração e acompanhamento de todas as
atividades.
-

da

1

Atendimento individual e grupo, triagens, avaliação e
orientação familiar.
Atendimento individual e grupo, avaliação e
orientação familiar.
Reuniões da Diretoria, pais e responsáveis e
funcionários. Atividades em grupo com usuários,
pacientes e alunos ou familiares.
Organização, acompanhamento às atividades de
apoio ao serviço (refeições, transporte de usuários e
escala dos motoristas) e entrada e saída de usuários.
-

Sala de Psicologia

1

Sala de Reunião

1

Sala da Coordenação de
Turno

1

W.C anexo á sala da
coordenação.
Sala do Dep. Financeiro.
Secretaria

1

Sala da Coordenação de
Projetos
Secretaria do Atendimento
Educacional Especializado.
Sala de Pedagogia

1

Sala da Coordenação do
Serviço
de
Proteção
Especial a Jovens e
Adultos com Deficiência.
Sala de Atividade de Vida
Prática e Vida Diária.

1

Sala
da
Oficina
de
Tapeçaria
e
Moldes
Vazado.
Sala de informática

1

W.C anexo á sala da
Oficina de Tapeçaria
Sala
da
Oficina
de
Cestaria.
Sala da Oficina Culinária

1

Sem uso
(aguardando recursos para contratação de monitor)
-

1

Atividades de Inclusão social por meio do artesanato.

1

Atividades de Inclusão social por meio da culinária.

1
1

1
1

2

1

RH, pagamento e compras.
Apoio aos serviços e diretoria, elaboração de
agenda, ofícios e arquivo de documentos.
Elaboração de Projetos, prestação de contas e
Captação de Recursos.
Apoio aos professores, pedagogia, organização e
arquivo de prontuários de atendimento.
Elaboração, planejamento e organização das
atividades pedagógicas do AEE e serviços de
Assistência Social.
Elaboração, planejamento, organização e
acompanhamento das atividades do serviço.

Atividade de apoio e fortalecimento às atividades
cotidianas do usuário (comer sozinho, vestir-se,
pentear os cabelos, amarrar cadarço e outros).
Atividades de Inclusão social por meio do artesanato.

Sala de Atividade Física

1

Quadra

1

Vestiário
W.C Feminino
W.C Masculino
W.C
Feminino
p/
funcionários.
W.C
Masculino
p/
funcionários.
Sala
de
Atendimento
Educacional Especializado

2
1
1
1

-

1

-

10

Atividades Educacionais Especializadas a
complementação educacional aos alunos incluídos e
matriculados na Rede Regular de Ensino Municipal e
Estadual.
Atividades de apoio aos alunos mais comprometidos
(fisicamente) do AEE.

Sala
de
Apoio
à
estimulação dos alunos do
AEE
Sala de Fisioterapia

1

Sala de Fonoaudiologia

2

Sala de Odontologia

1

W.C Feminino
W.C Masculino
Sala de Arquivo Morto
Almoxarife

2
2
1
3

Sala da Equoterapia

1

W.C anexo á sala da
Equoterapia
Galpão com Baia para
Cavalos
Refeitório

1

Cozinha

1

Dispensa
Lavanderia

1
1

W.C anexo
Lavanderia
Hidroterapia

á

sala

da

3

1
1

1
1

Casa de bomba
1

Total

65

Sala de apoio e guarda de materiais da dança,
atletismo, capoeira e banda.
Eventos, atividades da Dança, Capoeira, Futsal,
Atletismo e Banda.

Terapia e estimulação por meio de atividades de
fisioterapia.
Terapia e estimulação por meio de atividades de
fonoaudiologia.
Acompanhamento, limpeza dentária e
encaminhamento a atendimento especializado em
odontologia a pessoas com deficiência.
Arquivamento de documentos.
Armazenamento de produtos e materiais de limpeza,
pedagógicos e das oficinas.
Sala de apoio às atividades do Fisioterapeuta da
Equoterapia.
Espaço para atividades de Equoterapia e alojamento
dos cavalos.
Local de alimentação dos usuários acima de 17 anos
dos serviços de Assistência Social e alunos do AEE.
Preparação das refeições e lanches dos usuários.
Armazenamento dos alimentos a serem preparados.
Manutenção dos materiais da Entidade (toalhas,
uniformes de evento dos usuários entre outros).
Terapia e estimulação por meio de fisioterapia na
água aquecida.
Espaço onde se localiza as bombas de tratamento da
água das piscinas.

7.4 Equipamentos Disponíveis
Tipo de Equipamento

Quantidade

Andador

9

Ar condicionado

8

Batedeira

2

Cadeiras de rodas

26

Coifa

1

Computador com impressora

27

Fogão Industrial

2

Fogão simples

1

Forno Industrial

1

Freezer

7

Freezer Vertical

1

Geladeira

3

Liquidificador

5

Máquina de moer carne

1

Micro-ondas

2

Microsistem

8

Multiprocessador

1

Refrigerador vertical/Vitrine

1

Televisão

4

Veículo de Grande porte – Ônibus

1

Veículo de médio porte – Kombi

1

Veículo pequeno porte – Pálio

1

Ventilador de parede

5

Ventilador de Teto

52

E – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA OU BENEFÍCIO SÓCIO ASSISTENCIAL
EXECUTADO:

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Identificação do Serviço: Serviço de Média Complexidade e Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas
Famílias.
Público Alvo: Famílias e indivíduos com deficiência que vivenciam violações de direitos por ocorrência de outras formas de violação de
direitos decorrentes de discriminações/ submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de
usufruir autonomia e bem estar. E, pessoas com deficiência com dependência, seus cuidadores e familiares.
Recursos Financeiros: Convênios a serem firmados com a Prefeitura Municipal proveniente dos repasses: do Governo Federal/FNAS e
Governo Estadual/FEAS ao Fundo Municipal de Assistência Social e Recursos próprios do Município.
Abrangência Territorial: Município de Cachoeiro de Itapemirim e Distritos
Execução: Os usuários participarão de atividades que permitirão troca de experiências, grupos de mães, discussão semidirigida,
atendimento individual, orientação com profissionais e participação nas atividades propostas.
Avaliação e Monitoramento: Relatórios mensais, controles de atendimento, ,mapeamento das situações de violação de direitos,
acompanhamento do plano de desenvolvimento da família e dos encaminhamentos realizados e necessidades atendidas. E
acompanhamento do acesso e inclusão aos serviços socioassistenciais.
SERVIÇO e/ou
ATIVIDADE

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

RECURSOS
HUMANOS
ENVOLVIDOS

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Promover ações de garantia dos direitos sociais dos usuários e de seus familiares,
possibilitando o reconhecimento de sua cidadania;
- Atendimento individual e em grupo; e,
- Atuar em parceria com a psicologia e a pedagogia, dando suporte a todo o quadro técnico
e aos demais profissionais da Entidade.

SERVIÇO SOCIAL

2.500

Assistente Social
1

PSICOLOGIA

3.165

Psicólogas
2

- Acolhimento, escuta, e orientação a indivíduos e famílias intermediando as relações
sociais para a melhoria da qualidade de vida dos usuários.

PEDAGOGIA

3.125

Pedagoga
1

- Desenvolver a metodologia de trabalho dos profissionais de área de assistência social no
que tange à pesquisa, estruturação, elaboração, planejamento e acompanhamento de
projetos, planejamento e acompanhamento das oficinas, avaliação pedagógica, orientação,
organização e horários.

SERVIÇO e/ou
ATIVIDADE

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

RECURSOS
HUMANOS
ENVOLVIDOS

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

AVD e AVP

6.864

Profissionais
Especializados
cedidos pela
PMCI
2

- Promover atividades de vida diária e vida prática, realizadas no dia-a-dia do usuário;
- Desenvolver atividades para o desenvolvimento de habilidades específica para a
coordenação motora; e,
- Preparar o usuário com deficiência para a vida, possibilitando-lhe a independência e
melhor organização interior.

CORPO E
MOVIMENTO

14.168

Educador Físico
1

- Promover autonomia e desenvolvimento de relações sociais por meio de atividades físicas,
jogos, caminhadas e atividades lúdicas.

Educador Social
1
OFICINA DE
CULINÁRIA

4.840

Educador Social
1

- Orientar, qualificar e conscientizar os usuários e toda a comunidade sobre a boa
alimentação, higiene e organização, para ter melhoria na qualidade de vida e concorrer a
uma vaga no mercado de trabalho, seja ele autônomo, competitivo ou apoiado.

OFICINA DE
CESTARIA

5.750

Educador Social
1

- Promover por meio de atividades com materiais reciclados atividades manuais,
confeccionando produtos artesanais;
- Despertar e motivar o usuário para a autonomia e a vivência de trocas de experiências.

3.960

Educador Social
1

- Desenvolver um contínuo contado dos usuários com a natureza por meio de atividades de
jardinagem;
- Promover a sadia convivência com a natureza, conscientização ambiental, cooperação no
trabalho em grupo, socialização e integração na vida social e comunitária.

OFICINA DE
MOLDE VAZADO
E TAPEÇARIA

7.480

Educador Social
1

- Desenvolver habilidades em atividades manuais respeitando as possibilidades e limitações
dos usuários;
- Despertar e motivar o usuário para a autonomia e a vivência de trocas de experiências.

DANÇA

1.144

Educador Social
1

- Oportunizar ao usuário, a partir de vivências corporais, a expressividade do corpo, dos
sentimentos e emoções, o conhecimento de si e sobre o outro, a comunicação, a
sensibilização e criatividade;
- Despertar o usuário para a autonomia para criar e representar.

OFICINA DE
JARDINAGEM

SERVIÇO e/ou
ATIVIDADE

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

RECURSOS
HUMANOS
ENVOLVIDOS

FUTSAL

1.584

Educador Social
1

ATLETISMO

1.672

Educador Social
1

NATAÇÃO

2.024

Educador Social
1

BANDA MARCIAL

1.100

Educador Social
voluntário
1

CAPOEIRA

3.872

Educador Social
1

CORAL

3.080

Educador Social
1

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Potencializar as habilidades do usuário e contribuir para uma melhor socialização por meio
do aprendizado técnico-tático no desporto do Futsal;
- Promover a interação dos usuários com a comunidade em competições e olimpíadas.
- Oferecer aos usuários a vivência na modalidade do Atletismo;
- Melhorar a capacidade aeróbica, resistência muscular e treinamentos diários visando à
melhoria da qualidade de vida.
- Oferecer aos usuários a vivência na modalidade de natação;
- Proporcionar por meio da prática da natação nos níveis de iniciação e treinamentos diários,
uma melhoria da qualidade de vida.
- Proporcionar por meio de atividades musicais a vivência e compreensão da linguagem
musical;
- Propiciar a abertura de canais sensoriais, facilitando a expressão de emoções;
Ampliar a cultura geral e contribuir para a formação integral do ser.
- Desenvolver a coordenação motora, equilíbrio, atenção, ritmo, canto, socialização,
disciplina, noção de espaço;
- Proporcionar o conhecimento sobre a história do Brasil;
- Desenvolver habilidades e melhora da autoestima.
- Facilitar e promover comunicação, relacionamento, aprendizado, mobilização, expressão,
organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, a fim de atender às necessidades
físicas, intelectuais, sociais e cognitivas por meio do canto.

*Os serviços e atividades da área de assistência social recebe apoio do serviço de cuidados, transporte de usuários, serviço de alimentação,
serviço de segurança, administração e serviços gerais executados por:
- 5 cuidadores;
- 2 motoristas;
- 1 auxiliar de cozinha;
- 2 cozinheiras;
- 3 vigias;
- 2 auxiliares administrativos;
- 1 auxiliar financeiro; e,
- 1 auxiliar de serviços gerais.

EDUCAÇÃO ESPECIAL
Identificação do Serviço: Serviço de Atendimento Educacional Especializado – Serviço complementar no contra turno escolar aos
alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento.

Público Alvo: Pessoas em condições de vulnerabilidade social contemplando preferencialmente, aluno com deficiência intelectual,
múltipla, TGD e suas famílias.
Recursos Financeiros: Convênio firmado com a Secretaria Estadual de Educação para pagamento de profissionais da educação
especial e aquisição de material de consumo e permanente.
Abrangência Territorial: Município de Cachoeiro de Itapemirim e Distritos
Execução: Os alunos participarão de atividades que permitirão troca de experiências, grupos de mães, discussão semidirigida,
atendimento individual, orientação com profissionais e participação nas atividades propostas.
Avaliação e Monitoramento: Relatórios mensais, controles de atendimento, visitas às escolas estaduais e municipais onde os
alunos estão incluídos, mapeamento das situações de violação de direitos, acompanhamento do plano de desenvolvimento da
família e dos encaminhamentos realizados e necessidades atendidas. E acompanhamento do acesso e inclusão aos serviços
socioassistenciais.
SERVIÇO e/ou
ATIVIDADE

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

RECURSOS
HUMANOS
ENVOLVIDOS

ATENDIMENTO
EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO

35.520

Professores (10)
Cuidadores (2)

PEDAGOGIA

3.820

Pedagogas
(2)

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Estimular o aluno ao uso funcional das linguagens em todas as suas dimensões,
na utilização de recursos e estratégias próprias, propiciando a capacidade de
interpretar, produzir e reproduzir diferentes formas de comunicação, assegurando
sua inclusão plena nos saberes e práticas educacionais.
- Planejamento semanal com os professores;
- Acompanhamento ao desenvolvimento do aluno;
- Visitas às escolas da rede onde os alunos estão incluídos e matriculados;
- Avaliação; e,
- Atendimento individual e familiar.

*O AEE recebe o apoio de profissionais de orientação de equipe, de cuidados e de limpeza para a manutenção das atividades executados
por:
- Diretora pedagógica;
- 2 cuidadores;
- 2 auxiliares de serviços gerais;
- 1 coordenadora de turno; e,
- 1 secretária.

SAÚDE
Identificação do Serviço: Serviço de proteção e prevenção de agravos, estimulação, reabilitação e desempenho humano na saúde
da pessoa com deficiência.
Público Alvo: Pessoas em condições de vulnerabilidade social contemplando preferencialmente pacientes que apresentem
problemas físicos e motores a partir dos 3 meses de idade.
Recursos Financeiros: Recursos provenientes de Projeto próprio da Entidade, Edital 001/2015 da Justiça Criminal, Telemarketing e
Fundo para a Infância e Adolescência - FIA.
Abrangência Territorial: Município de Cachoeiro de Itapemirim e Distritos
Execução: Os pacientes participarão de atividades que permitirão troca de experiências, grupos de mães, discussão semidirigida,
atendimento individual, orientação com profissionais e participação nas atividades propostas.
Avaliação e Monitoramento: Relatórios mensais, controles de atendimento, ,mapeamento das situações de violação de direitos,
acompanhamento do plano de desenvolvimento da família e dos encaminhamentos realizados e necessidades atendidas. E
acompanhamento do acesso e inclusão aos serviços socioassistenciais.
SERVIÇO e/ou
ATIVIDADE

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

RECURSOS
HUMANOS
ENVOLVIDOS

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

ESTIMULAÇÃO
PRECOCE

3.080

Fisioterapeutas
(2)

- Proporcionar à criança que apresenta fatores de risco a deficiência intelectual,
múltipla e TGD, as experiências necessárias, a partir de seu nascimento até 03
anos e 11 meses, de forma a garantir o desenvolvimento máximo de seu potencial.

FISIOTERAPIA

3.520

Fisioterapeutas
(2)

- Desenvolver atividades que se encaixem de acordo com o seu desenvolvimento
psicomotor, o mais próximo do normal possível, levando em consideração as
limitações do paciente.

EQUOTERAPIA

3.168

Fisioterapeutas
(2)

- Estimular o desenvolvimento da mente e o corpo por meio dos cavalos; e,
- Proporcionar a pessoas com deficiências desenvolvimento de suas
potencialidades, respeitando seus limites e visando sua integração na sociedade,
proporcionando ao praticante, benefícios físicos, psicológicos, cognitivos e sociais.

Encarregado de
serviços gerais (1)
Auxiliar de
serviços gerais (1)
HIDROTERAPIA

1.848

Fisioterapeuta
(1)

Utilizar a água como forma terapêutica para:
– Fortalecer e / ou melhorar grupos musculares fracos;

– aumentar amplitude de movimento;
– Facilitar as reações posturais e de equilíbrio;
– Melhorar a condição física geral;
– Melhorar a adaptabilidade física mental;
– Reduzir a dor; e,
– Reduzir a espasticidade
FONOAUDIOLOGIA

7.744

Fonoaudiólogos
(5)

- Desenvolver as funções estomatogmáticas como: sucção, mastigação e
deglutição;
- Estimular a fala e a linguagem aos pacientes a partir de 3 meses de idade; e,
- desenvolver estímulos orais, com massagens específicas, usando as mãos e até
guias apropriados, focando a correção dessas funções para um bom desempenho
na alimentação.

*O serviço de saúde conta com o apoio de uma secretária/recepcionista que realiza todos os agendamentos dos atendimentos a serem realizados.
E um auxiliar de serviços gerais que mantem a limpeza do local.

Cronograma Anual de Atendimento
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

Assistência
Social
Educação
Especial
Saúde

Recesso

Atividade

SET

OUT

NOV

DEZ

VI – ÁREA INSTITUCIONAL
A APAE de Cachoeiro, em compromisso com a sua Missão, que é oferecer
atendimento especializado através de áreas específicas de assistência social, saúde,
educação, prevenção e inclusão da pessoa com deficiência,

busca continuamente

estratégias para oferecer serviços com qualidade.
Uma delas é buscar meios próprios de captar e gerar recursos por meio de eventos,
para que sejam investidos nos serviços de assistência social, educação e saúde, que são
oferecidos sem qualquer ônus para as Pessoas com Deficiência, já que os recursos
financeiros repassados nas diversas esferas, não são suficientes para manter a
sustentabilidade da Entidade.
E outra é a capacitação continuada de seus colaboradores que visa desenvolver os
serviços com mais qualidade a seus usuários.

EVENTOS

Durante o ano a Entidade organiza eventos e campanhas com as finalidades de
captar recursos, que vão contribuir para a manutenção da Entidade, bem como na
contrapartida dos projetos.
Além de arrecadar recursos para manutenção dos serviços, os eventos visam
discutir e tratar as questões envolvendo as deficiências e inclusão, e ainda, divulgar os
serviços prestados pela Entidade.
Os eventos oportunizam também a apresentação cultural (dança, coral, banda
marcial, capoeira e esporte) dos usuários que participaram das oficinas ao longo do ano.
Público Alvo: Comunidade, Voluntários, Usuários, Familiares, Funcionários e Diretoria.
Capacidade de Atendimento: - Não Aplicável
Recursos Humanos Envolvidos: Voluntários, Colaboradores, Diretoria e Familiares.
Abrangência Territorial: Município de Cachoeiro.
Demonstração da forma de participação do usuário: Os familiares participam atuando
como voluntários.

RELAÇÃO DE EVENTOS PREVISTOS PARA 2017
Previsão/mês
Março

Evento
Encontro com as famílias dos usuários da
Assistência Social
Celebração da Páscoa
Dia da Família
Encontro com os pais de alunos do AEE
Comemoração ao Dias das Mães
Desfile Cívico Municipal
Show com Big Beatles
Comemoração ao Dia dos Pais

Abril

Maio
Junho
Julho
Agosto

Festa Agostina
Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla
Feira da Bondade
Dia da Família
Festa da Primavera
Dia da Criança Apaeana
Encontro com as famílias dos usuários da
Assistência Social
Encontro de Ação de Graças
Missa de encerramento do Ano
Encerramento do ano: Natal Apaeano

Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Com o objetivo de estimular e capacitar seus colaboradores, tendo em vista a qualidade do
atendimento aos usuários e alunos com deficiência. A APAE programou para o ano 2017
uma série de formações continuadas mensais com palestras e capacitações nas áreas de
Assistência Social e Educação Especial.
As capacitações visam o aprimoramento do trabalho junto às pessoas com deficiência na
garantia de direitos, autonomia, família e inclusão social.
Público Alvo: Colaboradores da área de Assistência Social e Saúde da APAE.
Capacidade de Atendimento: - Não Aplicável
Recursos Humanos Envolvidos: Voluntários, Colaboradores e Diretoria.
Abrangência Territorial: Município de Cachoeiro.

VI- PREVISÃO DE RECEITAS

ASSISTENCIA SOCIAL

1.250.066,68

EDUCAÇÃO ESPECIAL

676.298,52

SAUDE

207.241,93

SAUDE E ADMINISTRAÇÃO

200.000,00

TOTAL

2.333.607,13

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este Plano de Ação espera-se em 2017, que as ações de assessoramento e defesa e
garantia de direitos sejam potencializados, para que usuários, pacientes e alunos da APAE
desenvolvam conhecimentos e habilidades. E que as atividades e atendimentos possam
contribuir para o desenvolvimento e conquista da autonomia das pessoas com deficiência
e suas famílias, inclusive para a inclusão social dos mesmos.

Wilma Campos da Silva
Presidente

