ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE – CBÁ
CNPJ 03. 488.590/0001-31 Rua Major Gama 600 Bairro Centro Sul
E-mail: cuiaba@apaemt.org.br Fone: 65-3322-8853

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

INTRODUÇÃO
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá – APAE CBA,
associação filantrópica sem fins lucrativos, conta com parcerias do Estado e do
Município, doações e ajuda da sociedade civil para atingir seus objetivos, no intuito de
promover a inclusão social, de forma digna e com qualidade buscando desenvolver suas
potencialidades e habilidades, respeitando suas individualidades e garantindo seus
direitos.
Atendemos alunos (as) com deficiência intelectual e/ou múltiplas em diferentes
idade e níveis de escolaridade, buscando seu desenvolvimento integral e sua melhoria na
qualidade de vida, além de promover apoio e orientações necessárias às suas famílias.
Durante o ano, trabalhamos temas que complementam as atividades escolares,
proporcionando aos (as) alunos (as) estímulos nos desenvolvimentos das tarefas
escolares, realizando atividades em campo, palestras, jogos e apresentações diversas
como forma de expandir o grau de conhecimento sobre temas que ajudem o (a) aluno (a)
a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecendo
seus direitos e deveres.
Os setores de Serviço Social, Psicologia e de Estimulação Precoce durante o ano
também desenvolveu práticas e ações que fomentaram a conscientização da importância
da pessoa com deficiência intelectual e múltipla na sociedade e pra si mesmo. Ainda
realizaram-se ações com famílias com o intuito de vencer a barreira do luto inicial do
recebimento da notícia do filho com deficiência. Além de participação em palestras,
reuniões de conselhos, seminários e organização de eventos na própria instituição tendo
o objetivo de fortalecer o trabalho realizado na instituição.
O presente relatório foi elaborado com o intuito de apresentar as principais ações
da diretoria executiva; da Assistência Social; Educação e Saúde (através dos
atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia) na Escola Especial Maria
Aparecida Pedrossian e atividades desenvolvidas na APAE, no período de 1° de janeiro
de 2018 à 31 de dezembro de 2018.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE – CBÁ
CNPJ 03. 488.590/0001-31 Rua Major Gama 600 Bairro Centro Sul
E-mail: cuiaba@apaemt.org.br Fone: 65-3322-8853

VISÃO
Movimento de pais, amigos e pessoas com deficiência, de excelência e referência
no país, na defesa dos direitos e prestação de serviços nas áreas de assistência social,
educação e saúde.

MISSÃO
Promover e articular ações de defesa e garantia de direitos, prevenção, orientações,
prestação de serviços, atendimento e apoio à família, direcionadas à melhoria da
qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa
e solidária.

1 – DADOS DA INSTITUIÇÃO
1.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
NOME: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Cuiabá/MT.
ENDEREÇO: Rua Major Gama, 600, Bairro Centro Sul, Cuiabá – Mato Grosso.
TELEFONE: (65) 3322-8853
E-MAIL: cuiaba@apaemt.org.br
SITE: www.apaecba.org.br
DATA DA FUNDAÇÃO: 06 de outubro de 1967
CNPJ: 03.488.590/0001-31

2. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
•

Executar serviços, programas, projetos e benefícios sócios assistenciais,
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;

•

Promover campanhas financeiras de âmbito municipal e colaborar na
organização de campanhas nacionais, estaduais e regionais, com o
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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;
•

Incentivar a participação da comunidade e das instituições públicas e
privadas nas ações e nos programas voltadas à prevenção e ao
atendimento da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e
múltipla;

•

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;

•

Participar do intercâmbio entre as entidades coirmãs, as análogas
filiadas, as associações congêneres e as instituições oficiais municipais,
nacionais e internacionais;

•

Manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos
relativos à causa e à filosofia do Movimento Apaeano;

•

Solicitar e receber recursos de órgãos públicos ou privados, e
contribuições de pessoas físicas;

•

Firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas, solicitar e receber
recursos de órgãos públicos e privados, e as contribuições de pessoas
físicas e jurídicas;

•

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;

•

Promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares
para os seus assistidos e às suas famílias;

•

Desenvolver ações de fortalecimento de vínculos familiares, prevenindo
a ocorrência de abrigamentos;
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•

Apoiar e/ou gerenciar casas-lares para as pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, em situação de risco social ou
abandono;

•

Garantir

a participação efetiva das

pessoas

com

deficiência,

preferencialmente intelectual e múltipla, na gestão das APAES;
•

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 APAES, promovendo, assegurando e
defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica
e filosófica do Movimento Apaeano;

•

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;

•

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;

•

Encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações
sobre assuntos referentes à pessoa com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla, incentivando a publicação de trabalhos e de obras
especializadas;

•

Compilar e/ou divulgar as normas legais e os regulamentares federais,
estaduais

e

municipais,

relativas

à

pessoa

com

deficiência,

preferencialmente intelectual e múltipla, provocando a ação dos órgãos
municipais

competentes

no

sentido

do

cumprimento

e

do

aperfeiçoamento da legislação;
•

Promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas
em relação à causa da pessoa com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla, propiciando o avanço científico e a permanente
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formação e capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na
APAE;
•

Promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção
da deficiência, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa e de
garantia de direitos da pessoa com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla, de apoio e orientação à sua família e à comunidade;

•

Estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços
prestados pela APAE, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões
de ética e de eficiência, de acordo com o conceito do Movimento
Apaeano;

•

Divulgar a experiência Apaeana em órgãos públicos e privados, pelos
meios disponíveis;

•

Desenvolver o programa de autodefensoria, garantindo a participação
efetiva das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e
múltipla, na gestão da APAE;

•

Promover e articular serviços e programas de prevenção, educação,
saúde, assistência social, esporte, lazer, trabalho, visando à plena inclusão
da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

3. OBJETIVO GERAL
•

Promover a atenção integral e a melhoria da qualidade de vida da pessoa
com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtorno
global do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: criança, adolescente,
adultos e idoso, buscando assegurar-lhe o pleno exercício da cidadania.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Trabalhar na Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e sua
família,

•

através da Defesa e Garantia de Direitos e da prestação de Serviços de
Proteção Social Especial de Média Complexidade, promovendo a
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autonomia, garantia de direitos, inclusão social e melhoria da qualidade
de vida;
•

Promover a qualificação e integração no mundo do trabalho, favorecendo
a autonomia e independência da pessoa com deficiência;

•

Oferecer atendimento educacional especializado às pessoas com
deficiência intelectual e múltipla, e transtorno global de desenvolvimento
com grau severo de comprometimento e promover a educação inclusiva
responsável;

•

Oferecer

atendimento

de

saúde

especializado,

por

equipe

multiprofissional à pessoa com deficiência intelectual e múltipla e
transtorno global de desenvolvimento, visando sua habilitação e
reabilitação, melhoria da qualidade de vida, ampliação de potencialidades
laborais, independência nas atividades de vida diária, envelhecimento
saudável.
•

Oferecer e promover a pessoa com deficiência acesso ao esporte, cultura
e lazer, respeitando seus limites e possibilidades, oportunizando a
inclusão educacional e social.

5. QUADRO DEMONSTRATIVO DE AÇÕES 2018

DIRETORIA EXECUTIVA
Reuniões: última segunda – feira do mês;
Reuniões com Ministério Público – presidente/procurador jurídico
Participações em audiências públicas – Ministério Público, Câmara Municipal dos Vereadores,
Assembleia Legislativa;
Reuniões: Secretaria Estadual Educação, Secretaria Municipal Educação, Federação Estadual
das APAEs de MT.
Participação em Conselhos de Direitos: Fórum Criança e Adolescente, Conselho Municipal de
Saúde, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência – CONEDE/MT.
Eventos:
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Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 21 a 28 de agosto/ 2018; Campanha APAE Noel
2018; 1ª Corrida do Legislativo; FeijoAPAE; Bazar Solidário; Festa Julina; Páscoa Solidária
Grupo GEAPE Pão de Açúcar; Natal Solidário Grupo GEAPE Pão de Açúcar; Simpósio Dislexia;
Visita Técnica a APAE de Cáceres com Federação Estadual; Evento Redes e Territórios CIEDS.
Reconhecimentos: Moção de Aplausos pela Assembleia Legislativa pelo dia da Síndrome de
Down; Moção de Aplausos pela Câmara Municipal dos Vereadores de Cuiabá – Comissão de
Educação; Moção de Aplausos pela Assembleia Legislativa pelo Deputado Wilson Santos e
CONEDE.
Autorizações / certificações:
CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social);
CMDPD (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência).
CEBAS (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação).

SERVIÇO SOCIAL
ATIVIDADE
Avaliações de novos alunos (as)
Avaliação e atendimento Pena Alternativa

Atendimentos orientativos

QUANTIDADE
15 (quinze) avaliações, tendo 02 (duas) inserções
na escola e no setor de Estimulação Precoce.
12 (doze) avaliações e 04 (quatro) atendimentos
solicitando ficha de frequência sendo total de 16
(dezesseis);
79 (setenta e nove) atendimentos

Orientação de Estágio
Encaminhamentos

16 (dezesseis) orientações de estágio
supervisionado
12 (doze) Encaminhamentos

Visitas Domiciliares e Institucionais

10 (dez) Visitas Domiciliares e Institucionais;

Participação em reuniões Internas

09 (nove) Reuniões – equipe técnica, presidente,
coordenação pedagógica, etc;
23 (treze) participação em eventos;

Eventos Internos e Externos – palestras,
capacitações, cursos, etc.
SETOR PEDAGÓGICO

DATA
08/03/2018

ATIVDADE

LOCAL

Reunião Pedagógica com os pais ou responsáveis.
APAE Cuiabá
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20/03/2018
14 a 16/03/18

21/03/2018
27/03/2018
28/03/2018
02/04/2018
04/04/2018
05/04/2018
06/04/2018
19/04/2018
08/05/2018

11/05/2018
14/05/2018
18/05/2018
24/05/2018
29/05/2018

13/06/2018
28/06/2018
03/07/2018
13/07/2018
10/08/2018
21 a 28/08/18

Apresentação Grupo de Dança – Reinauguração do
Estabelecimento Café São Benedito.
Olimpíada Regional das APAEs.

Comemoração Dia Internacional da Síndrome de
Down.
Passeio com Jogo de Boliche.
Comemoração da Páscoa.
Manhã de Confraternização - Dia Mundial da
Conscientização do Autismo.
Apresentação Grupo de Dança – Comemoração do
Aniversário de Cuiabá.
Passeio em comemoração ao Aniversário de Cuiabá.
Apresentação do Grupo de Dança – Feira de Ciências;
Comemoração do Aniversário de Cuiabá.
1ª Feira de Cinotécnica.
Caravana da Transformação do Governo do Estado de
Mato Grosso – Palestra: Direitos e Deveres; Leis
Trabalhistas das Pessoas com Deficiências.
Comemoração do Dia das Mães.
Apresentação do Grupo de Dança – Comemoração
Semana da Enfermagem.
Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração
Sexual de crianças e Adolescentes.
Gincana
Visita e Doações de alimentos e produtos de limpeza
dos alunos do SENAI.
Visita e doação de alimentos dos alunos do Colégio
Salesiano São Gonçalo.
Visita dos alunos da APAE na Assembleia Legislativa
a convite do Deputado Max Russi.
Apresentação do Grupo de Dança no Evento Mesa
Brasil.
Festa Julina
Gincana Dia dos Pais e dos Alunos.
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência
Intelectual e/ou Múltipla.

Lanchonete Café São
Benedito
APAE Cuiabá/Ginásio Dom
Aquino/Pista do Dom
Aquino
Câmara dos Vereadores
Shopping Três Américas
APAE Cuiabá
APAE Cuiabá
EMEB São João Bosco
Orla do Porto
Escola Estadual da Polícia
Militar Tiradentes
Arena Pantanal
Arena Pantanal

APAE Cuiabá
Hospital São Benedito
Praça Alencastro
APAE Cuiabá
APAE Cuiabá

APAE Cuiabá
Assembleia Legislativa
Teatro do Sesc Arsenal
APAE Cuiabá
APAE Cuiabá

21/08/2018

Palestra com a Dra. Wanclyr e seus alunos no período
vespertino

APAE Cuiabá

22/08/2018

Palestra com Dr. Miguel Slhessarenko - Educação/
Palestra com Ângela Maluf – Aprendizagem/ Palestra
com Dra. Wanclys – Saúde e Higiene.

APAE Cuiabá

Boliche
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Passeio
23/08/2018

Shopping Três Américas
Cinema

24/08/2018

Parque Mãe Bonifácia

28/08/2018

Shopping Goiabeiras

24/08/2018
31/08/2018
12/09/2018
20/09/2018
21/09/2018

21/09/2018
22/09/2018
01/10/2018
05/10/2018
06/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
20/10/2018
29/10/2018

29/10/2018
06/11/2018
14/11/2018
22/11/2018
27/11/2018
28/11/2018
29/11/2018
30/11/2018
03/12/2018

Evento Esportivo ParaCopa
Festival de Sorvete proporcionado pelos servidores
aposentados da APAE.
Oficina de Alfabetização e Letramento no período
matutino.
Apresentação do Grupo de Dança – 9º Conferência
Municipal dos Direitos da Criança
Caminhada com a Escola Especial Fé Alegria (Dia de
conscientização de luta da pessoa com deficiência),
período matutino.
Apresentação Grupo de Dança – período vespertino.
Dia “D” Paraolimpíadas
Apresentação do Grupo de Dança.
Passeio na AFFEMAT em comemoração ao Dia das
Crianças.
Visita dos alunos do Colégio Salesiano São Gonçalo.
Recreação e entrega de brinquedos – responsável
Pedro.
Recreação com Tia Hanna no período vespertino
Feijoada da APAE.
Apresentação do Grupo de Dança – AAVCC
Conscientização do Acidente Vascular Cerebral –
período matutino.
Apresentação do Grupo de Dança – Comemoração
Dia do Servidor Público, período vespertino.
Palestra sobre os Primeiros Socorros – Bombeiros
Osley e Moraci.
Visita dos alunos do SENAI Cuiabá com entrega de
guloseimas
Visita Dr. Marcelo e sua Equipe e Doação de Kits
Odontológicos.
Comemoração do aniversário do aluno Sebastião
(proporcionado pela Família), no período vespertino.
Visita da Escola Estadual Tiradentes com realização
de Recreação pelos alunos da referida escola
Apresentação do Grupo de Dança, no período
vespertino.
Filmagem da TV Centro América do Projeto Bola de
Meia, Bola de Gude, período matutino.
Cinema no período matutino e Gincana no período
vespertino em Comemoração ao Dia Internacional do
Deficiente Intelectual

Sesc Balneário
APAE Cuiabá
APAE Cuiabá
Hotel Fazenda Mato Grosso
Escola Especial Fé Alegria

Casa Civil
Complexo Dom Aquino
LBV
AFFEMAT
APAE Cuiabá
APAE Cuiabá
APAE Cuiabá
APAE Cuiabá
Praça Alencastro

Hospital São Benedito
APAE Cuiabá
APAE Cuiabá
APAE Cuiabá
APAE Cuiabá
APAE Cuiabá
Hotel Fazenda Mato Grosso
APAE Cuiabá

APAE Cuiabá
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04/12/2018
12/12/2018
13/12/2018

Visita da Editora Paulus
Cantada de Natal Coral da Seduc
Encerramento do Ano Letivo com Comemoração
Natalina e entrega de presentes

SETOR ESTIMULAÇÃO PRECOCE
ATIVIDADE
Avaliações de novos alunos (as)

APAE Cuiabá
APAE Cuiabá
APAE Cuiabá

QUANTIDADE
15 (quinze) avaliações, tendo 02 (duas) inserções
na escola e no setor de Estimulação Precoce.

Palestras
Atendimentos Crianças

02
80 atendimentos anuais

Roda de conversa com os pais

02

