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Requerente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

limo. Sr. Prefeito Municipal de Estrela tfOeste
Marco António Saes Lopes

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

ESTRELA D'OESTE, por seu presidente, vem encaminhar a documentação

(Relatório de execução do objeto e relatório de execução financeira) solicitada

para Prestação de Contas dos Recursos Financeiros recebidos, referente ao ano

de 2017.

Valho-me do presente para apresentar a Vossa Senhoria, meus protestos

de estima e consideração.

Respeitosamente,

limo. Sr. Prefeito Municipal de Estrela d'Oeste
Marco António Saes Lopes
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - 2017

DADOS DA ENTIDADE

Sigla/denominação: A.P.A.E ^(Associação de País e Amigos dos Excepcionais de
Estrela D'Oeste)
CNPJ: 59.855.080/0001-00
Natureza Jurídica: Entidade Sem Fins Lucrativos
Rua: Rua Minas Gerais, n°2999 - Bairro Júlio André
CEP: 15.650-000
Cidade/Estado: Estrela D'Oeste / São Paulo
Telefone e Fax: (17) 38331879
E_mail: apaeestrela@gmail.com
Utilidade Pública Municipal: Lei Municipal n° 1.785/90 de 20 de Dezembro de 1.990.
Utilidade Pública Estadual: Lei Estadual n° 45.918/01 de 16 de Julho de 2.001.
Registro na Federação Nacional das APAES : 007308-3
Registro no C.N.A.S.: n° 28996.020241/94-91
Registro SADS: 5245
Registro CMDCA: n° 02/2017
Registro CMAS: 006 desde /2000
Fins Filantrópicos: n° 44006-002430/97-23
Autorização para Escola de Educação Especial de Ensino Fundamental:- DOE -
28/01/1999- DRE- Fernandópolis/SP.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome do Representante Legal: Claudemir Aparecido Villa
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 11.950.601-4 SSP/SP
CPF: 049.652.448.85
Rua residencial: Sitio São Bento, Zona Rural, Estrela d'Oeste - SP
CEP residencial: 15.650-000
Cidade/Estado: Estrela D'Oeste / São Paulo
Telefone residencial: (17) 3833-1879
e-niail particular: apaeestreiafifcgniail.com
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - HISTÓRICO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estrela d'Oeste, foi criada

em 25/10/1989, registrada em 05/03/1990 e inaugurada em 30/11/1996. Dispõe de uma

Educação Especial, visando assegurar a qualidade da educação aos usuário com

Deficiência Intelectual, Múltiplas e com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA,

assim como fornecer aos mesmos o apoio, tendo como o foco o desenvolvimento das

atividades mais relevante da vida diária de forma a possibilitar que o mesmo participe

tão independentemente quanto possível na sua comunidade e família, respeitando suas

especificidades.

OBJETIVO

A APAE Estrela D}Oeste tem como objetivo principal promover o

desenvolvimento da pessoa com deficiência, com vistas a formação de sua personalidade,

contribuindo para promoção da autonomia e qualidade de vida, respeitando sua

individualidade, limitação e capacidade; preservando e garantido seus direitos.

PUBLICO ALVO

Usuários que necessitam de apoio permanente-pervasivo com Deficiência

Intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual e de apoio

substancial ou muito substancial com Transtorno do Espectro Autista, ou Deficiência

Múltipla associada ao Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiados

pela inclusão em classes comuns do ensino regular, entre 06 anos a 29 anos e 1 1 meses. A

Entidade atende os usuários da cidade de Estreia D'Oeste, São João das Duas Ponte,

Turmalina e Populina.

Características da População atendida:

Segmento: Proteção Social Especial - Média Complexidade

Faixa etária: 06 à 60 anos de idade
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Sexo: Masculino e feminino

Capacidade: 50 usuários

Média mensal dos atendidos: 40

EDUCAÇÃO

A APAE de Estrela I^Oeste, proporcionou neste ano de 2016 oportunidades de

acesso à Educação Básica às crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual,

múltipla (deficiência intelectual associada a outra deficiência) e com transtornos globais

do desenvolvimento, de ampliação das habilidades académicas funcionais e das suas

competências, propiciando o pleno desenvolvimento, A Educação foi estruturada em duas

etapas de escolarização na modalidade de Ensino fundamental:

Fase I - Escolarização inicial (Ensino Fundamental) aos alunos na faixa etária de

6 a 14 anos e 11 meses, com deficiência intelectual, deficiência múltipla (deficiência

intelectual associada a outra deficiência) e/ou transtorno global do desenvolvimento

associado à deficiência intelectual que necessitam de apoio permanente; sendo

considerado o nível de funcionalidade, determinando o tipo de adaptação curricular e

desenvolvimento de estratégias funcionais, correspondendo às necessidades específicas

de cada usuário.

Fase U - Programa socioeducacional (Ensino Fundamental) aos alunos na faixa

etária de 15 a 30 anos, com deficiência intelectual, deficiência múltipla (deficiência

intelectual associada a outra deficiência) e/ou transtorno global do desenvolvimento

associado à deficiência intelectual que necessitam de apoio permanente; visa dar

continuidade ao processo educacional, com atívidades educacionais e ocupacionais

compatíveis com a faixa etária dos alunos que apresentem necessidade de apoio

permanente.

A educação que se abordou foi centrada no aluno, utilizando uma abordagem

ecológica baseada no Currículo funcional Natural. Essa proposta de ensino propõe

desenvolver habilidades que levem os alunos a atuarem da melhor forma possível no
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ambiente, tornando-os mais criativos e independentes. Segundo Gardner (1998), os

indivíduos tem perfis cognitivos muito diferentes uns dos outros, portanto devemos tentar

garantir que cada um receba a educação que favoreça seu potencial individual. Assim, o

ambiente educacional deve ser mais amplo e variado, dependendo menos do

desenvolvimento da linguagem e da lógica.

O Currículo Funcional prever estratégias e procedimentos de ensino que facilitem

a participação do educando em todas as etapas do seu desenvolvimento, essenciais à

participação em uma grande variedade de ambientes integrados.

A APAE de Estrela d'Oeste promoveu ao educando um ambiente saudável,

adequado para que desenvolvesse um ensino de qualidade, facilitador para trabalhar

várias disciplinas e que alcance um resultado satisfatório e para que haja sucesso nas

avaliações, o educador utilizou-se da avaliação individual, (PEI), que contemple

informações de natureza física, psíquica, sócio afetiva e psicomotora, além de enfatizar o

aspecto funcional e habilidades do aluno. Os instrumentos de registros são: portfólio e

relatório de progresso pedagógico.

Para os alunos maiores de 30 anos, compreendemos o projeto sócíoassistencial,

com a sala de "Qualidade de Vida" mantida pela Assistência Social.

A1WIDADES DESENVOLVIDAS

• Reunião da Diretoria, mensalmente;

• Reunião do Conselho de Classe, periodicamente;

• Reunião de Equipe Técnica, periodicamente;

• Reunião de Pais;

• Reunião com os funcionários, periodicamente;

• Atendimento do setor de Fisioterapia;

• Atendimento do setor de Psicologia;

• Atendimento do Setor de Terapia Ocupacional;

• Atendimento do setor de Serviço Social;
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* Atendimento dos usuário da Entidade pela Fonoaudióloga do Sistema Único de

Saúde;

« Educação física;

* Atendimento em grupo dos setores Técnicos;

* Visitas domiciliares dos setores Técnicos;

* Orientações do setor técnico às famílias;

* Capacitações: Currículo Funcional Natural, Plano de ensino individualizado,

classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, Planejamento

e desporto (Educação física e fisioterapia), Inteligência emocional e Autismo.

* Reunião de coordenadores em Votuporanga;

* Congresso Regional em Votuporanga;

» Dia Mundial da Agua;

* Atividades e informações sobre a páscoa;

* Encaminhamento dos usuários para a rede intersetorial;

* Conscientização: Caminhada Azul, em atenção ao dia mundial de conscientização

do Autismo

* Festa junina Tradicional da APAE

* Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e múltipla, com a

realização das seguintes atividades: jogos, piquenique, passeio náutico, dia da

beleza, passeio na praça da cidade e brincadeiras folclóricas.

* Conscientização do setembro Verde, mês oficial pela inclusão social da pessoa

com deficiência, no qual se realizou as seguintes atividades: conscientização/

mobilização no comercio local com colagem de cartazes; Interação com jogos

com alunos da escola regular, visita a empresa amiga FRAMAR MÓVEIS e

Palestra Autismo.

* Semana da Criança: piquenique, Festa das crianças da APAE, elaborada pelos

jovens e adultos da Entidade e passeio no shopping,

* Desenvolvimento do Projeto Oficina Terapêutica Protegida, com a promoção de:

hortoterapia, arte e expressão e cozinha;
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Grupo de Integração - Fase I

Passeios em função do projeto Promovendo a inclusão sócia! através do lazer;

Dia do desafio;

Projeto Emoções;

Festa de encerramento de ano, corn as apresentações de Natal dos usuários, para

familiares e comunidade local;

Entregas dos presentes de Natal;

Participação da Assistente Social e da Secretária nas reuniões dos conselhos:

Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente - CMDC A, e Conselho

Municipal de Assistência Social.

PROJETOS COMPLEMENTARES/ AT1VIBADES DESENVOLVIDAS

Artesanato

Oportuniza aos alunos através do trabalho artesanal o desenvolvimento de suas

habilidades manuais afim de explorar e expandir sua criatividade e consequentemente

despertando-o para o exercício de uma profissão. Podendo desenvolver o gosto pelas

atividades, além de colaborar muito no processo educacional dos alunos, trabalhando a

atenção, concentração e coordenação motora fina, a socialização, o espírito cooperativo

incentivando-o através da troca de materiais, durante a realização das tarefas e valorizar

seu trabalho e comercializar os objetos produzidos.

• Durante o decorrer do ano foi realizada atividades de artesanato como:

bordado, tapeçaria e papel de bala.

Projeto: Esporte Vida Saudável

O Projeto Esporte Vida Saudável da APAE (Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Estrela d" Oeste) tem como objetivo atender os usuários da escola, e

inserir esses no mundo da cultura física, da prática e aperfeiçoamento dos esportes
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praticados, formando alunos que vão transformar o conceito de que muitos ainda têm do

esporte educacional para o desenvolvimento humano.

" Foram realizadas atividades diárias com os alunos, respeitando faixa

etária, desenvolvimento e limitações buscando estimular a vida saudável

por meio do esporte, por meio de atividade em aulas, assim como

atividade de gincana.

Projeto: Autodefensoria

Autodefensoria refere-se ao processo de autonomia e participação de pessoas com

deficiência, engajando-se pessoalmente na íuta pela defesa de seus direitos, reivindicando

voz e espaço. APAE de Estrela d 'Oeste tem como prioridade valorizar a pessoa com

deficiência intelectual e sua família, conhecendo suas necessidades, dificuldades e

anseios, construindo estratégias para incentivar o exercício da sua autonomia e

independência, contando com a participação e o apoio da família.

Portanto é uma área que valoriza e capacita a pessoa com deficiência intelectual &bu

múltipla e sua família, dando-lhes voz e incentivando sua participação ativa no

movimento com o intuito de orientar e capacitá-los afim de que se tornem protagonistas

de seus direitos e deveres, fortalecendo-os e dando-lhes oportunidades de inclusão na

família, na escola, no mundo do trabalho e na sociedade.

Projeto: Inclusão Social Através do Lazer

Espere-se proporcionar à pessoa com deficiência intelectual e/ ou múltipla da

APAE de Estrela d" Oeste acesso à prática do lazer e a cultura através de atividades,

passeios que contribuam para o seu desenvolvimento integral, capacitando-os a lidar com

suas necessidades, desejos, expectativas de forma que possam desenvolver competências

técnicas sociais e comunicativas: Auxiliando também para formação da cidadania,

criando obrigações, estimulando a personaEdade intelectual e física bem como

oferecendo chances reais de integração e inserção social, ensinando-lhes valores éticos

morais, reduzindo a exclusão social, estimulando a autoestima e melhorando a qualidade
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de vida dos mesmos. Proporcionando-lhes também momentos saudáveis como forma de

lazer.

EQUIPE MULOTDISCIPLINAR

Serviço Sócia!

Desenvolver ações socioeducativas de cunho humanizado junto às famílias, com o

objetivo de facilitar a relação interpessoal de seus membros, sua integração na

comunidade e consequentemente a inclusão social. Oportunizar a seus usuário o acesso

aos serviços oferecidos pela instituição, bem como conhecimento de outros serviços que

visam facilitar a aquisição e ampliação de direitos. Efetivar a garantia de direito e

promoção da autogestão e autodefensoria.

Terapia Ocupacional

Visa tratar e prevenir considerando do usuário os aspectos: motor, sensorial,

perceptivo, cognitivo, afetivo e social. Para tanto, faz uso de recursos terapêuticos

priorizando a aprendizagem dos mesmo. Levá-los a fazer escolhas e a desenvolver a

resolução de problemas é fundamental no processo de aprendizagem global e

consequentemente para independência funcional. Este vem a ser outro aspecto importante

e inerente ao terapeuta ocupacional.

Fisioterapia

Aruando na prevenção., adaptação e recuperação motora de acordo com as

necessidades apresentadas pelo paciente. Assim, previne-se anormalidades, contraturas e

deformidades, estimulando o paciente em suas potencialidades, buscando sua

independência para as atívidades de vida diária e convívio na sociedade.
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Psicologia

Visa o desenvolvimento da pessoa deficiente nos seus aspectos cognitivos, afetivos,

emocionais e sociais, aumento da qualidade de vida e construção de alternativas de

atividades no meio social,

CONCLUSÃO

As atividades desenvolvidas durante o ano tiveram resultados satisfatórios tanto

no que se refere ao processo educacional (Ensino Fundamental - Fase I e II), Projeto

Socioassistenciaí e a abordagem do Currículo Funcional Natural neste processo, assim

como nos eventos realizados para arrecadar fundos para manter a entidade. Aumentando

a participação da comunidade na qual está inserida. E possível ver que por mais um ano

conseguimos cumprir com a nossa missão que é assegurar os direitos da pessoa com

deficiência.
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FOTOS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

HORTA

FAMÍLIA NA ESCOLA

COZINHA
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Higiene

Atividades Funcionais

DIA DAS MÃES
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Artesanato

Oportuniza aos alunos através do trabalho artesanal o desenvolvimento de suas

habilidades manuais afim de explorar e expandir sua criatividade e consequentemente

despertando-o para o exercício de uma profissão. Podendo desenvolver o gosto pelas

atividades, além de coíaborar muito no processo educacional dos alunos, trabalhando a

atenção, concentração e coordenação motora fina, a socialização, o espírito cooperativo

incentivando-o através da troca de materiais, durante a realização das tarefas e

valorizar seu trabalho e comercializar os objetos produzidos.

Esporte Vida Saudável

O Projeto Esporte Vida Saudável da APAE (Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Estrela d*Oeste) tem como objetívo atender os usuários da escola, e

inserir esses no mundo da cultura física, da prática e aperfeiçoamento dos esportes

praticados, formando alunos que vão transformar o conceito de que muitos ainda têm

do esporte educacional para o desenvolvimento humano,

• Atividades realizadas diárias com os alunos, respeitando faixa etária,

desenvolvimento e limitações buscando estimular a vida saudável por
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APAE Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Estrela D'Oeste

CNPJ 59.855,080/0001-00

meio do esporte, por meio de atividade em aulas, assim como gincana.

Grupo de Pais

Espera-se que através da orientação e suporte profissional da Apae Estrela, as

famílias de pessoas com deficiência poderão através de grupos de discussão relatar

suas experiências e vivências encontrar alternativas para problemas comuns.

Conscientizando essa família sobre os direitos, tratamentos, recursos, programas e

projetos voltados às pessoas com deficiências para que os mesmos possam ter a sua

independência social.
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Dia mundial da Água

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, criado em 22 de março pela

Organização das Nações Unidas (ONU), na quinta-feira dia 23 de março de 2017, foi

organizado um passeio com os alunos Sala Sócio Educacional da APAE (Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Estrela D Oeste, na Lagoa de tratamento

(Sabesp), da cidade de Jafes, Os alunos foram acompanhados da Terapeuta

Ocupacional, professores e coordenadora.

O passeio contribuiu para que os alunos tomassem conhecimento de todos os

processos de distribuição de água no Município, e do tratamento aplicado antes do

fornecimento às residências. Eles precisam ter consciência do valor da água para que

saibam como preservá-ta. No fina! da visita, os usuários receberam um lanche e água

oferecido pela Sabesp.
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