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MISSÃO

Promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à 

melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à 
construção de uma sociedade justa e solidária.
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IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1- Razão Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Diadema 
“APAE DE DIADEMA”
2-  CNPJ: 51.119.584/0001-50
3-  Inscrição Estadual: 286.142.111.113
4-  Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, n° 316, Jd. Tiradentes 
Cidade: Diadema / SP -  CEP: 09990-080
CEBAS: N° 235874.0098369/2021
CMDCA: Registro n° 01 -  Válido até 12/11/2020 válido por 4 anos.
CMAS: Inscrição n° 003 -  Válido por tempo indeterminado

REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Fernando Duque Rosa 
Endereço: Rua Bela Vista, 172 -  apto. 61 
Cidade: S.B.Campo -  CEP: 09715-015 
CPF: 013.183.748-63 
RG: 12.135.008
Mandato: 01/01/2022 a 31/12/2024

SETORES
I -  ADMINISTRATIVO
II -  SAUDE -  SAEDI -  Serviço de Atendimento Especializado a Deficientes Intelectuais
III -  SAÚDE -  Programa de Estimulação Precoce
IV -  EDUCAÇÃO -  Escola de Educação Especial “ Alberto Simões Moreira “
V -  EDUCAÇÃO -  Qualificação Profissional
VI -  ASSISTÊNCIA SOCIAL -  Centro Dia
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SETOR I
ADMINISTRATIVO

A este setor cabe a responsabilidade de dirigir os recursos humanos, financeiros e 
materiais, de forma dinâmica e capaz de alcançar os objetivos da instituição e ao mesmo 
tempo, proporcionar satisfação àqueles que obtêm o serviço e aqueles que executam o 
trabalho.

No setor administrativo vinculam-se os órgãos administrativos: Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva devidamente constituída em Estatuto; e 
os serviços de: Contas a Pagar e receber, Compras, Almoxarifado, Departamento De Pessoal, 
Recepção, Limpeza, Cozinha, Manutenção do imóvel, móveis e equipamentos, manutenção 
dos alvarás de funcionamento, registros e matrículas junto aos órgãos Públicos (das três 
esferas) e Privados, Manutenção, aditamentos, renovação e novos Convênios Técnicos e 
Financeiros junto aos órgãos públicos e privados, prestação de contas mensal e anual e 
Captação de recursos.

Em 2022, as metas administrativas serão:

• Ampliar arrecadação do Telemarketing em 1 %;
• Ampliar arrecadação da Captação de Recursos em 1%;
• Realizar os eventos anuais: Festa Junina e Feira de Natal
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SETOR II 

SAÚDE

SAEDI -  Serviço de Atendimento Especializado a Deficientes Intelectuais

1. Justificativa:

Seguindo os preceitos descritos na lei n. 8080/90, buscamos convênio de conjunção dos 

recursos financeiros do município repassados pela Secretaria Municipal de Saúde, para 

promover gratuitamente serviços de saúde especializados em Deficiência Intelectual e 

Estimulação Precoce.

Disponibilizamos ao município um estabelecimento técnico especializado em prevenção, 

promoção e proteção da saúde, bem como minimizar os agravos das limitações e dificuldades 

relacionadas à Deficiência Intelectual e ao atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 

infantil.

Este serviço privado de assistência especializada na saúde da pessoa com Deficiência 

Intelectual e da criança com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tem como proposta 

complementar as ações de serviços de saúde ofertados pelo poder público, garantindo 

assistência e promoção da saúde, através do tratamento terapêutico multidisciplinar e 

atividades preventivas. Dessa forma, a APAE contribuirá para ampliar a cobertura da 

demanda municipal para atenção à bebes e crianças em Estimulação Precoce com idades 

entre 0 e 3 anos, e para pessoas com Deficiência Intelectual de 4 a 17anos 11 meses e 29dias.

SAEDI:

Na área de saúde, a APAE de Diadema disponibiliza aos munícipes, atendimento terapêutico 

especializado para a promoção, proteção da saúde, prevenção e diminuição de agravos a 

quaisquer limitações e dificuldades oriundas da Deficiência Intelectual e do atraso 

neuropsicomotor infantil. Este serviço é denominado SAEDI -  Serviço de Atendimento 

Especializado em Deficiência Intelectual.

O SAEDI é um serviço de Assistência Especializada à saúde da pessoa com deficiência 

intelectual, que foi implantado em junho de 2004.
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2. Objetivo Geral:

Promover gratuitamente atendimentos terapêuticos multidisciplinares nas especialidades de 

Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia, para tratamento, habilitação 

e reabilitação do munícipe com diagnóstico de Deficiência Intelectual e/ou com atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor.

3. Objetivos Específicos:

- Ofertar procedimentos e métodos técnicos, reconhecidos pela Organização Mundial de 

Saúde e Resoluções Éticas deferidas pelos Conselhos Profissionais, a fim de Prevenir, Tratar, 

Habilitar e Reabilitar a pessoa com Deficiência Intelectual, além de seus familiares e/ou 

cuidadores;

- Intervir precoce e terapeuticamente nos atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor infantil 

que acometem a criança, de 0 a 3 anos, com ou sem diagnóstico de Deficiência Intelectual;

- Propiciar condições facilitadoras, em estabelecimento especializado, favorecendo o 

desenvolvimento da pessoa com Deficiência Intelectual e sua relação com o meio;

- Assumir responsabilidades técnicas específicas, relacionadas a cada especialidade, no 

tratamento, habilitação e reabilitação da saúde, e na prevenção e diminuição de agravos;

- Propiciar às famílias melhores condições de compreensão da problemática vivenciada, 

capacitando seus cuidadores e transformando-os em co-responsáveis no processo de 

evolução terapêutica e emancipação do paciente.

4. Público Alvo:

- Munícipes de Diadema, com idades entre 0 e 3 anos, que apresentam atrasos e/ou agravos 

no desenvolvimento neuropsicomotor.

- Munícipes de Diadema, com idades entre 4 anos e 17 anos 11 meses e 29 dias, com 

Diagnóstico de Deficiência Intelectual na Classificação:

• CID 10 -  F.70 (Deficiência Intelectual Leve -  Ql = 50 a 69)

•  CID 10 -  F.71 (Deficiência Intelectual Moderada -  Qi= 35 a 49) \
6



Av. Dr Ulysses Guimarães, 316 - CEP 09990-080 
Jardim Tiradentes - Diadema - SP 

Fone / Fax: 4055-6622
CNPJ - 51.119.584/0001-50 - Inscr. Estadual - 286.142.111.113 oiadema-sp

• CID 10 -  F.72 (Deficiência Intelectual Grave -  Ql= 20 a 34)

• CID 10 -  F.79 (Deficiência Intelectual Não Especificada -  Ql= Não Mensurável)

* Comorbidades Psiquiátricas somente serão aceitas nos casos em que a doença 

mental não prevaleça ou sobreponha a Deficiência Intelectual.

5. Faixa Etária:

Idade mínima de 0 (zero) anos e máxima de 17anos 11 meses e 29dias.

6. Especificação dos Serviços:

- Definição de Estimulação Precoce (0 a 3 anos):

Desde o nascimento, a criança desenvolve diferentes habilidades: motoras, de comunicação 

e cognitivas. Ter um déficit no desenvolvimento de qualquer uma delas pode ser um indicativo 

do atraso neuropsicomotor.

Geralmente, no primeiro ano de vida, já é possível perceber as dificuldades motoras. Ações 

como controlar a cabeça, rolar, arrastar, sentar, engatinhar e começar a andar, por exemplo, 

são comuns ao crescimento durante o período. Nessa fase, os sintomas costumam ser 

evidentes.

Dessa forma, a Estimulação Precoce, é fundamental para o sucesso nas fases subsequentes 

do seu desenvolvimento. Com o atendimento terapêutico multidisciplinar, iniciado 

precocemente, maior será a taxa de sucesso no tratamento e melhor será o prognóstico do 

paciente com indicação para Estimulação Precoce.

- Definição de Deficiência Intelectual (4 anos a 17 anos 11 meses e 29 dias):

A Deficiência Intelectual, segundo a Associação Americana sobre Deficiência Intelectual 

do Desenvolvimento (AAID), caracteriza-se por um funcionamento intelectual inferior à média 

(Ql), associado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades 

(comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e segurança, uso de 

recursos da comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer e trabalho), que ocorrem
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antes dos 18 anos de idade.

Para a Associação Americana de Deficiência Mental (AAMR), em seu diagnóstico é de 

fundamental importância considerarmos os padrões culturais e linguísticos, bem como as 

diferenças comportamentais e culturais envolvidas, a existência de limitações em 

determinados padrões adaptativos, consequentes ao meio cultural em questão; limitações 

adaptativas específicas que, com mecanismos de suporte adequados, a melhora no 

funcionamento da pessoa deficiente é consideravelmente aumentada.

6.1. Especialidades:

- Serviços e ações de saúde:

São realizados no SAEDI, tratamento terapêutico ambulatorial nas seguintes 

especialidades: Psicologia (01 Psicólogo), Fonoaudiologia (02 Fonoaudiólogos), Terapia 

Ocupacional (01 Terapeuta Ocupacional) e Fisioterapia (01 Fisioterapeuta).

A equipe técnica é especializada nos atendimentos em Estimulação Precoce de bebês e 

crianças, de 0 a 3 anos de idade com atraso neuropsicomotor e de pessoas com Deficiência 

Intelectual e/ou múltiplas, de 4 a 17anos 11 meses e 29dias, com formações específicas para 

realização do tratamento com excelência, promovendo resultados satisfatórios de acordo com 

a evolução e limitações de cada paciente.

Quadro -  Equipe do SAEDI:

APAE
Diadema - SP

Profissional Categoria Carga Horária

1- Juliana Sana Fonoaudióloga -  CRFa 2- 20793 20 hs/ semanais

2- Juliana Furini Fonoaudióloga -  CRFa 2-19147 20 hs/ semanais

3- Marlei Ungaro Hanna Psicóloga -  CRP 06/26040 - 
Coordenação

20 hs / semanais

4- Josiane Dias Ribeiro Psicóloga -  CRP 06/49560 20 hs/ semanais
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5- A contratar Terapeuta Ocupacional -  CREFITO 20 hs/ semanais

6- Pauline Garcia Goldberg Fisioterapeuta - CREFITO 276975-F 20 hs/ semanais
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6.2. Ambientes e Equipamentos:

Equipamentos: O serviço de saúde (SAEDI) está instalado atualmente no andar térreo da 

Instituição e conta com 1 Recepção, 1 Sala de Espera, 1 Sala de Coordenação, 6 (seis) 

Consultórios, 1 Banheiro para funcionários, 2 Banheiros para usuários, sendo 1 adaptado; 1 

Sala de Integração Sensorial e 1 Sala de Fisioterapia.

Detalhamento por Ambiente:

• 1 Recepção, 1 Sala de Espera com 10 cadeiras, 3 banheiros, sendo 1 deles adaptado.

• 1 Sala de Coordenação para duas pessoas com mesas, cadeiras, computador, 

impressora, armários, arquivos.

•  2 Consultórios de Psicologia com mesa, cadeiras, armário, mesinha de atividades com 

cadeiras, pia.

• 1 Consultório de Fonoaudiologia com mesa, cadeiras, armário, mesinha de atividades 

com cadeiras, pia.

•  1 Consultório de Terapia Ocupacional com mesa, cadeiras, armários, mesinha de 

atividades com cadeiras, tablado, espelho, pia.

• 1 Consultório Multiprofissional para atendimentos em Grupo, com mesa, cadeiras, 

tablado, espelho, armário, pia.

•  1 Consultório com mesa, cadeiras, maca, armário, balanças digitais de peso: 1 para 

adulto e 1 de bebe, telefone, biombo, carrinho para apoio e pia.

• 1 Sala de Integração Sensorial -  com os seguintes equipamentos: banqueta com rodízios, 

bolas, colchões, colchonetes, skate, tábuas de equilíbrio, balanço, plataforma, 

rolo/cavalo, rede, escada suspensa, casulo elástico, câmara de ar, capa pneu balão,
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disco flexor, swing, conjunto com 6 bancos, helicóptero suspenso, mosquetão oval, ninho 

sensorial, spider ball, suporte giratório SPD, suporte quebra cabeças, estrutura em metal 

para suporte de equipamentos, piscina de bolinhas, armário e pia.

• 1 Sala de Fisioterapia -  com os seguintes equipamentos: cunhas de posicionamento,

banquetas com rodízio, escada de canto com rampa, bola Bobath, rolos Bobath, 

espelhos: fixo e com rodízio, tablado, cama elástica, bolas Bobath, feijões Bobath, barra 

paralela, espaldar, andador, skate terapêutico, Standtable, prancha de equilíbrio, prancha 

ortostática, micro-ondas, frigobar, mesa, cadeiras, pia e armário.

7. Metodologia:

O programa oferecido no setor SAEDI, envolve um atendimento abrangente e articulado entre 

a equipe multidisciplinar e a rede Municipal de Saúde, com as seguintes ações:

- Agendamento da Avaliação Multidisciplinar com equipe do NAI (Núcleo de Avaliação 

Intelectual), pela Unidade Básica de Saúde (UBS) -  a Avaliação Diagnostica tem validade de 

2 anos e desta forma, não serão aceitos pacientes com a avaliação emitida em data superior 

a este prazo;

- O fluxo de encaminhamento para o atendimento em Estimulação Precoce será realizado 

única e exclusivamente pelo CER através de agenda regulada;

- Discussão mensal com participação da equipe multidisciplinar da APAE, coordenação do 

NAI e coordenação do CAPS IJ com pauta nos processos de trabalho e no manejo dos casos,

- Agendamento da Triagem com equipe Multidisciplinar da APAE, pela Divisão de Regulação 

Municipal;

- A Triagem será realizada por equipe multidisciplinar da APAE, que indicará as modalidades 

terapêuticas necessárias a cada caso. Deverão ser priorizadas ações coletivas, 

principalmente interdisciplinares, pautadas nas necessidades de cada criança ou adolescente, 

estabelecendo objetivos a curto, médio e longo prazo;
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- Conclusão da Triagem pela Coordenação do Programa/equipe Multidisciplinar que fará os 

encaminhamentos e agendamentos para início do tratamento; O Terapeuta responsável pelo 

atendimento, realizará o Plano Terapêutico Singular (PTS) do paciente em conjunto com a 

criança e/ou adolescente e sua família para nortear o processo terapêutico; Fazer discussão

dos casos mais complexos em equipe de maneira interdisciplinar, onde os diferentes saberes 

compõem para o PTS, assim como a participação da criança e da família como protagonistas 

do processo;

- O PTS deve apresentar objetivos de curto, médio e longo prazo, com orientações individuais 

e coletivas, voltadas principalmente aos familiares e desenvolvimento de habilidades que 

promovam a independência funcional com possibilidade de transito interno dentro da 

instituição conveniada para outras atividades;

- As terapias são fundamentais para que o paciente possa desenvolver-se em suas 

potencialidades, auxiliando em sua habilitação e reabilitação conforme suas necessidades. 

Este apoio favorece o bem estar, melhora na qualidade de vida, proporcionando maior 

autonomia, exercício da cidadania, favorecendo sua inclusão social;

- Levantamento mensal da fila de espera, número de faltas e usuários desligados a ser 

encaminhado para coordenação do CER.

Atendimento Individual:

O atendimento individual será prestado nos casos em que o paciente apresentar quadro 

clínico de maior complexidade, que necessite de um enfoque mais direcionado. Como por 

exemplo, em alguns casos de comorbidades associadas; acentuada desatenção, agitação 

psicomotora, agressividade, dentre outros aspectos.

Os atendimentos individuais serão realizados de acordo com plano de tratamento 

desenvolvido pelo terapeuta para as necessidades e condições de saúde de cada caso.

Os atendimentos individuais terão duração de 30 minutos.
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O profissional deverá informar e esclarecer os pais/responsáveis sobre o Plano de 

Tratamento, Evolução Clínica, Encaminhamentos e Alta.

Os casos deverão ser avaliados individualmente, e encaminhados para inserção em grupo ou 

alta sempre que o terapeuta responsável julgar pertinente.

Os pais/responsáveis receberão orientações individuais, com o objetivo de informar, auxiliar 

e capacitar os mesmos, para que estas sejam seguidas no ambiente familiar, favorecendo a 

evolução terapêutica do paciente.

Atendimento em Grupo:

Segundo Pichon-Riviere “ ...pode-se falar em grupo, quando um conjunto de pessoas 

movidas por necessidades semelhantes se reúnem em torno de uma tarefa específica. No 

cumprimento e desenvolvimento das tarefas, deixam de ser um amontoado de indivíduos para 

cada um assumir-se enquanto participante de um grupo, com um objetivo mútuo. Isso significa 

também que cada participante exercitou sua fala, sua opinião, seu silêncio, defendendo seu 

ponto de vista. Portanto, descobrindo que, mesmo tendo um objetivo mútuo, cada participante 

é diferente. Tem sua identidade”.

O Atendimento em Grupo poderá trazer vários benefícios, como por exemplo, a troca de 

experiências entre os participantes, empatia com o outro, modelos positivos/negativos, 

estímulo para a realização dos exercícios, dentre outros aspectos.

O Atendimento em Grupo será realizado nos casos em que o paciente tenha indicação e 

perfil, a fim de que possa beneficiar-se do tratamento.

Os Atendimentos em Grupo buscam também aperfeiçoar e agilizar de maneira técnica e 

eficiente o atendimento a demanda do Setor SAEDI da APAE Diadema.

• Grupo Terapêutico (Nas especialidades de Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia 
Ocupacional e Fisioterapia, Grupo interdisciplinar) Priorizando grupos 
interdisciplinares tendo em vista a necessidade de uma intervenção integral;
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• Grupo de Orientação, Apoio e Capacitação aos Pais e Responsáveis.

Grupo Terapêutico:

Os atendimentos em grupo serão organizados contendo no máximo 6 integrantes, 

considerando a relevância de idade, dificuldades, limitações e necessidades. Levando em 

consideração que promovemos serviços de saúde especializados em Deficiência Intelectual, 

entendemos que grupos menores são mais efetivos e propiciam maior aproveitamento dos 

integrantes.

O plano terapêutico será elaborado de acordo com as necessidades, interesses e objetivos 

comuns entre os integrantes do grupo. Os atendimentos terão a duração máxima de 1 hora.

Grupo de Orientação, Apoio e Capacitação:

- Orientar os pais/responsáveis sobre as questões do atraso neuropsicomotor e da Deficiência 

Intelectual e suas implicações, que podem refletir no comportamento, na linguagem, 

aprendizado, autonomia, independência, dentre outros aspectos.

- Capacitar os pais/responsáveis para serem agentes corresponsáveis do processo 

terapêutico, no que concerne à frequência, pontualidade, seguimento das orientações em 

casa, condutas em relação ao comportamento do paciente, realização de exercícios, incentivo 

nas atividades básicas de vida diária (ABVD’s), dentre outros.

8. Área de Abrangência:

Município de Diadema/SP.

8.1. Dias e horários:

Os serviços serão oferecidos na sede da APAE Diadema, localizada no município de 

Diadema, de 2a. a 6a. feiras no horário de funcionamento da Instituição -  das 08h00 às 17h00.
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9. Demanda Interna da APAE:

A Conveniada ofertará 20% (vinte por cento) das vagas do SAEDI < 

frequentem outros programas da APAE Diadema, respeitando os critérios de elegibilidade.

9.1. Faltas e Condições de Desligamento:

O paciente que faltar por 02 (duas) vezes no mês ou 02 (duas) faltas consecutivas, sem 

avisar previamente, será automaticamente desligado do tratamento e a vaga será cedida para 

outra pessoa.

Desligamento:

- Pacientes de 0 a 3 anos de idade, que apresentem evolução no desenvolvimento neuro 

psicomotor.

- Pacientes a partir de 4 anos de idade, que apresentem evolução na terapia, com indícios de 

não apresentarem Deficiência Intelectual.

- Casos em que a Doença Mental se sobreponha à Deficiência Intelectual.

9.2. Terminalidade:

As altas terapêuticas serão realizadas após avaliação do terapeuta responsável e discussão 

de caso com equipe multidisciplinar do SAEDI da APAE Diadema.

O prazo máximo de tratamento no SAEDI será de 02 (dois) anos. Ao completar esse prazo, 

as altas terapêuticas serão compulsórias e os pacientes serão encaminhados para 

reavaliação diagnostica.

9.3. Referência e Contra referência:

A estratégia de contra referência será adotada nos casos que apresentarem evolução na 

terapia, com indícios de não-deficiência; e estes pacientes serão reencaminhados ao Núcleo 

de Avaliação Intelectual da Secretaria Municipal de Saúde para reavaliação multidisciplinar. 

Nestes casos, os procedimentos de desligamento/encaminhamento no SAEDI estarão 

vinculados ao parecer da reavaliação diagnostica do CER/NAI.

APAE
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a pessoas que
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A equipe do SAEDI encaminhará os casos que demandam atendimento em outras 

especialidades (Psiquiatria, Otorrinolaringologia, Ortopedia, dentre outros), e/ou exames 

complementares. Via UBS de referência da família.

A articulação com a rede de saúde será efetuada de forma continuada junto a atenção básica 

e de forma planejada em reuniões mensais para discussões de casos compartilhados e/ou 

complexos, com CAPS Infanto Juvenil, CER, NAI e Atenção Básica.

10. Considerações finais:

10.1. Declarações, Atestados, Laudos e Relatórios:

Os pais/responsáveis ou o profissional da rede de serviços de saúde e educação poderão 

solicitar a qualquer momento da equipe da APAE, a emissão de Declarações, Atestados e 

Pareceres Terapêuticos, conforme Resolução CFP. N. 007/2003.

Entende-se por:

• Declaração: É um informativo do atendimento terapêutico prestado, contendo o 
comparecimento do paciente e/ou de seu acompanhante, tempo permanecido, dias e 
horários das terapias, bem como a descrição da Hipótese Diagnostica, de acordo com o 
laudo emitido pelo Núcleo de Avaliação Intelectual da Secretaria de Saúde Municipal.

• Atestado: É um documento que certifica uma determinada situação, como justificar faltas 
e/ou impedimentos; justificar aptidões ou inaptidões para atividades específicas; solicitar 
afastamento ou dispensa das atividades escolares ou laborativas (Resolução CPF N. 
015/96).

• Relatório/Parecer Terapêutico: Documento fundamentado e resumido sobre o caso do 
paciente. O terapeuta deverá analisar a questão abordada e elaborar argumentos com 
fundamentos éticos e científicos para apresentar seu posicionamento frente ao que foi 
solicitado.

10.2. Laudos e Relatórios de Conclusão Diagnostica:
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A emissão de Laudo e/ou Relatório de Conclusão Diagnostica será atribuída ao Núcleo de 
Avaliação Intelectual da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela triagem e conclusão 
diagnostica dos casos encaminhados ao SAEDI -  APAE Diadema.

Desta forma, não compete à equipe multidisciplinar da APAE, fornecer para qualquer fim, 
laudos e relatórios referentes à conclusão diagnostica, sendo esta demanda encaminhada 
para o Núcleo de Avaliação Intelectual da Secretaria Municipal de Saúde.
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10.3. Anexos:

• 1 A -  Protocolo de Atendimento Presencial -  COVID -19.
• 1 B -  Fluxo de Ingresso SAEDI.
•  1 C -  Fluxo de Ingresso Interno.

11. Metas de Atendimento / Procedimentos:

Especialidade Profissional Reunião Registros/
Relatórios

Carga Horária Carga Horária Carga Horária
Semanal Semanal Semanal

Coordenação 20 hs 1 h -
Psicologia 20 hs 1 h 2 hs e 30 min
Fonoaudiologia 20 hs 1 h 2 hs e 30 min
Fonoaudiologia 20 hs 1 h 2 hs e 30 min
Terapia Ocupacional 20 hs 1 h 2 hs e 30 min
Fisioterapia 20 hs 1 h 2 hs e 30 min
Auxiliar de Escritório 40 hs - -

CAPACIDADE TOTAL DE ATENDIMENTOS MENSAL:

- 600 Procedimentos

- 200 Pacientes:

• 40 pacientes -  20% para demanda interna da APAE.
• 40 pacientes - 20% para Estimulação Precoce (zero a 3 anos de idade).
• 120 pacientes -  60% para pacientes de 4 a 17anos 11 meses e 29dias de idade.
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>  Abertura de vagas mensais para Estimulação Precoce: 3 vagas/pacientes ou a 
quantidade disponível após a confirmação de altas e desligamentos, até atingir a 
capacidade de atendimento do serviço.

>  Abertura de vagas mensais para pacientes de 4 a 17anos 11 meses e 29dias de idade: 
2 vagas/pacientes ou a quantidade disponível após a confirmação de altas e 
desligamentos, até atingir a capacidade de atendimento do serviço.

* De acordo com o Termo de Convênio, admite-se uma margem de 20% (vinte por cento) da 

meta definida, para mais ou para menos, como meta cumprida.

* Em situações de Férias e licenças médicas dos profissionais o número de procedimentos 

reduzirá a proporcionalidade da carga horária do profissional, devendo acompanhar a 

prestação de contas com uma justificativa. O mesmo incidirá em relação à falta do paciente 

na terapia.

11.1. Contrapartida:

Despesas Gerais:

Itens Despesa Valor Mensal
01 Espaço Físico R$ -
02 Serviços de Contabilidade (10%) R$ 400,00
03 Água (10%) R$ 150,00
04 Energia Elétrica (10%) R$ 350,50
05 Telefone e Internet (10%) R$ 206,29
06 Material de 

Limpeza/Higiene/Insumos
R$ 2.337,10

07 Material de Escritório R$ 452,00
08 Segurança (32%) R$ 4.170,29
09 Brinquedos e Jogos R$ -
TOTA R$ 8.066,18

Despesas Recursos Humanos:

Itens Despesa Valor Mensal
01 Gerente Adm. /Financeira (10%) R$ 1.241,85
02 Analista Departamento Pessoal (10%) R$ 485,10
03 Analista Financeiro (10%) R$ 485,10
04 Analista Administrativo -  Prestação de Contas Financeiro 

(15%)
R$ 485,10

05 Recepcionista (80%) R$ 1.730,20



Av. Dr Ulysses Guimarães, 316 - CEP 09990-080 
Jardim Tiradentes - Diadema - SP 

Fone / Fax: 4055-6622 
CNPJ - 51.119.584/0001-50 - Inscr. Estadual - 286.142.111.113

APAE
Diadema - SP

06 Motorista (10%) R$ 280,92
07 Office Boy (10%) R$ 209,20
08 Controlador de Almoxarifado (10%) R$ 409,79
09 Auxiliar de Serviços Gerais (40%) R$ 1.505,22
TOTA R$ 6.832,48

PROJETOS COM PATROCÍNIO INCENTIVADO - ÁREA DA SAUDE: 
Financiamento: PRONAS/PCD -  Ministério da Saúde.

Projeto: “Desenvolvimento do Emprego Apoiado e Qualidade de Vida para pessoas 
com deficiência intelectual e/ou múltiplas”

Portaria de Deferimento do Projeto: GAB/SE n°. 1212, de 27/11/2019

Doador: Companhia de Gás de São Paulo -  Comgás / CNPJ: 61.856.571/0001-17

Ano Base da Doação: 2019

Execução: 26/11/2020 a 26/11/2022

Valor Aprovado para captação: R$ 566.711,30

Objetivo: Promover a inserção ou reinserção laborai da pessoa com deficiência 

intelectual e/ou múltiplas em ambiente de trabalho, contribuindo para a melhora de sua 

qualidade e inclusão social.

Público Atendido: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas, na faixa etária 

dos 18 aos 30 anos de idade, residentes em Diadema e com interesse para inserção 

ou reinserção no mercado de trabalho.

Capacidade de Atendimento Total: 72 pessoas com deficiência intelectual e/ou 

múltiplas em 24 meses de execução. / 5.250 procedimentos

Estratégia de Atendimento: O projeto utiliza a metodologia do Emprego Apoiado que 

envolve atendimento individual e personalizado, abrangente e articulado entre a 

pessoas com deficiência, a equipe multidisciplinar, a família, a comunidade e o 

mercado de trabalho. Ainda serão realizadas ações para Classificação Internacional
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de Funcionalidades (CIF) de cada atendido, além da avaliação e acompanhamento 

psiquiátrico nos casos que demandam esse atendimento. Este formato de atendimento 

personalizado, articulado e abrangente, possibilita maior sucesso para a inserção e 

reinserção no mercado de trabalho formal e informal.

Equipe Envolvida: 01 Coordenador do projeto, 01 Assistente Administrativo, 02 

Assistentes Sociais, 01 Psicólogo

Resultados Esperados: a) Inclusão de 72 pessoas no processo de desenvolvimento 

do emprego com a metodologia do Emprego Apoiado, com atividades individualizadas 

e personalizadas para o ingresso, reingresso, permanência e sucesso no emprego, b) 

Integração ou reintegração de pelo menos 18 pessoas com deficiência intelectual, no 

mercado de trabalho.

Impactos esperados: - Contribuir para a inserção ou reinserção no mercado de 

trabalho, da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltiplas em igualdade de 

condições, salários e oportunidade de crescimento profissional, como as demais 

pessoas; -Contribuir para o rompimento de paradigmas tradicionais, que colocam as 

pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas em desvantagem com relação as 

demais pessoas, principalmente no mercado de trabalho; - Contribuir para a melhora 

a auto percepção da pessoa com deficiência quanto a sua capacidade e habilidades, 

conquistando seu espaço na sociedade e no mercado de trabalho em igualdade de 

condições com as demais pessoas.

Projeto: Desenvolvimento de habilidades da pessoa com deficiência intelectual, 

múltiplas e TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Portaria de Deferimento do Projeto: GAB/SE n°. 577, de 02/12/2021 

Doador: Companhia de Gás de São Paulo -  Comgás / CNPJ: 61.856.571/0001-17 

Ano Base da Doação: 2021 

Execução:2022 a 2024

Valor aprovado para captação: R$ 513.674,78
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Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento da comunicação e da interação social de 

pessoas com Deficiência Intelectual, Múltiplas e TEA, melhorando sua qualidade de 

vida e autonomia, promovendo sua inclusão social.

Público Alvo: serão atendidas pessoas com Deficiência Intelectual, Múltiplas e TEA 

que apresentam comportamentos prejudiciais e com limitações ou sem comunicação 

verbal, com idades entre 6 e 29 anos, matriculados na Escola de Educação Especial 

da APAE de Diadema.

Capacidade de Atendimento Mensal: 30 vagas por mês, sendo: 12 vagas em 

Psicologia, utilizando o método ABA; 18 vagas em Fonoaudiologia, utilizando o 

protocolo PECS. A meta é atender 60 pacientes (nominais) durante o período de 

execução do projeto.

Estratégia de Atendimento: Implantação do atendimento terapêutico em ABA e 

PECS para os alunos da área da Educação - Escola de Educação Especial da APAE 

de Diadema, que serão realizados no ambiente escolar, com a instalação de 2 

consultórios e será supervisionado pelo Serviço de Saúde da APAE que já tem a 

expertise nesta área. Prevê uma abordagem especializada e para o desenvolvimento 

da comunicação e da interação social de pessoas com Deficiência Intelectual, 

Múltiplas e TEA, melhorando sua qualidade de vida e autonomia, e sobretudo, 

promovendo sua inclusão social.

Equipe Envolvida: 01 Coordenador, 02 Psicólogos, 02 Fonoaudiólogos e 01 Auxiliar 

Administrativo.

Resultados Esperados: Quantitativos: Atendimento terapêutico utilizando o método 

ABA para 24 pessoas com Deficiência Intelectual, Múltiplas e TEA na terapia ABA; 

Atendimento de 36 pessoas com Deficiência Intelectual, Múltiplas e TEA na terapia 

PECS; Realização de 6.720 procedimentos terapêuticos nas especialidades de 

Fonoaudiologia (PECS) e Psicologia (ABA). Qualitativos: Implantação dos métodos 

ABA e PECS para alunos com Deficiência Intelectual, Múltiplas e TEA da Escola de 

Educação Especial da APAE de Diadema; Facilitação da comunicação funcional dos 

alunos com limitação ou sem comunicação verbal; Redução dos episódios de 

comportamentos prejudiciais e agressivos entre os alunos com TEA; Provimentos de 

apoios necessários para o desenvolvimento da aprendizagem, da linguagem e da 

interação social dos alunos com Deficiência Intelectual, Múltiplas e TEA / \
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Impactos esperados: - Ampliação da cobertura municipal de intervenção terapêutica 

para pessoas com Deficiência Intelectual, Múltiplas e TEA com a oferta dos métodos 

ABA (comportamental) e PECS (comunicação) não oferecidos na rede pública de 

saúde; - Menor incidência de agravos no desenvolvimento de pessoas com Deficiência 

Intelectual, Múltiplas e TEA; - Maior autonomia das pessoas com TEA que apresentam 

comportamentos prejudiciais e/ou sem comunicação verbal; - Melhora da qualidade 

de vida e do processo de aprendizagem das pessoas com Deficiência Intelectual, 

Múltiplas e TEA que apresentam comportamentos prejudiciais e/ou sem comunicação 

verbal; -Maiores condições de inclusão social de pessoas com Deficiência Intelectual, 

Múltiplas e TEA com TEA e/ou sem comunicação verbal.

Projeto: Reabilitação e Habilitação da Pessoa Envelhecente com Deficiência 
Intelectual ou Múltiplas.

Portaria de Deferimento do Projeto: GAB/SE n°. 577, de 02/12/2021 

Doador: Arcelormittal Brasil S.A / CNPJ: 17.469.701/0001-77 

Ano Base da Doação: 2021 

Valor: R$616.645,57 

Execução: 2022 a 2024

Objetivo: Contribuir para a reabilitação e habilitação da pessoa envelhecente com 

deficiência intelectual ou múltiplas.

Público Alvo: Pessoas envelhecentes com Deficiência Intelectual ou múltiplas, em 

atendimento na APAE ou não, referenciadas no CREAS.

Capacidade de Atendimento Mensal: 48 vagas mensais nas 4 especialidades: 

Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia e Nutrição com realização de 192 

procedimentos mensais.

Estratégia de Atendimento: Através da Atenção Domiciliar (visitas), o projeto está 

orientado para a habilitação/reabilitação da pessoa com deficiência intelectual e/ou 

múltipla, na fase adulta e/ou entrando no processo de envelhecimento. Prevê uma 

abordagem multidisciplinar com ações, individuais ou em grupos, especializadas e
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direcionadas para desenvolver ou ampliar a capacidade funcional e desempenho 

deste público e de seus cuidadores e familiares.

Equipe Envolvida: 01 Psicólogo, 01 Nutricionista, 01 Fonoaudiólogo, 01 

Fisioterapeuta, 01 Auxiliar Administrativo, 01 Motorista.

Resultados Esperados: - Oferta de um serviço de atenção em saúde pessoas com 

deficiência intelectual ou múltiplas adultas no processo de envelhecimento; - 

Fortalecimento dos mecanismos de informação, para os cuidadores e familiares, 

sobre as complexas questões que envolvem o processo de envelhecimento precoce 

das pessoas com deficiência; - Redução dos agravos decorrentes da condição 

biopsicossocial de deficiência intelectual e/ou múltiplas na fase adulta.

Impactos esperados: - Ampliação da cobertura municipal de atendimento das 

pessoas adultas com deficiência intelectual ou múltiplas em processo de 

envelhecimento; -Menor incidência de agravos na fase adulta e no processo de 

envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual.

SETOR III 

EDUCAÇÃO

SERVIÇO I -  Escola de Educação Especial “ALBERTO SIMÕES MOREIRA”

1. Justificativa

O município de Diadema integra a Região Metropolitana de São Paulo e está inserido na 

região do Grande ABCD, composta por 7 cidades. De acordo com dados do Censo 

Demográfico do IBGE de 2010, o município possuía 30,84 Km2 e 386.089 habitantes, 

apresentando a segunda maior densidade populacional do Brasil, com 12.519,1 hab./Km2.

O Censo 2010 realizado pelo IBGE, revela que 24,09% da população apresenta pelo menos 

uma deficiência, ou seja, são aproximadamente 93.000 munícipes de Diadema. Segundo 

Pesquisa Nacional de Saúde (2013), os percentuais mais elevados de deficiência intelectual, 

física e auditiva foram encontrados em pessoas sem instrução e em pessoas com o ensino 

fundamental incompleto. De acordo com IBGE -  Censo 2010, Diadema foi o município da
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região com o segundo maior percentual da população de 25 anos ou mais, sem instrução ou 

com o Ensino Fundamental incompleto (41,98%) em 2010.

A Escola Especial “Alberto Simões Moreira” foi regulamentada em 1999, iniciando as 

atividades no ano 2000. É mantida pela APAE de Diadema e oferece Ensino Fundamental I 

do 1o ao 5o Ano para alunos de 06 a 30 anos de idade com deficiência intelectual, múltiplas 

deficiências associadas a deficiência intelectual e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

que requerem uma proposta educacional diferenciada.

A Escola da APAE disponibiliza atendimento educacional especializado para o público alvo, 

de acordo com os princípios básicos que regem a Educação Especial, oferecendo:

I- Condições adequadas para o desenvolvimento do seu potencial, proporcionando sua 

inclusão no meio social;

II- Programas educacionais adequados aos interesses, necessidades e possibilidades 

abrangendo todos os aspectos que favoreçam o desenvolvimento geral do alunado, visando 

sua inclusão, participação e realização pessoal na sociedade;

III- Orientação familiar e comunitária de modo a gerar ambiente adequado à pessoa com 

deficiência tanto em casa como no contexto onde está inserido, de maneira a desenvolver ao 

máximo as suas peculiaridades.

2. Público

Pessoas com deficiência intelectual e/ou deficiências múltiplas associadas a deficiência 

intelectual e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com idades entre 06 a 30 anos, que 

necessitam de apoios INTERMITENTE, EXTENSIVO E PERVASIVOS, para sua educação e 

inclusão social.

As famílias, em sua maioria são provenientes das classes C e D, sendo que 92% são 

dependentes do SUS e utilizam os serviços públicos nas áreas da Educação, Assistência e 

Saúde. Em torno de 80% dos cuidadores são mulheres (mães e avós). As mães que não 

trabalham vivem do BPC (Benefício de Prestação Continuada) do filho deficiente. A maioria 

das famílias possuem mais de um filho, sendo que em alguns casos possuem mais de um 

filho com alguma deficiência.

3. Objetivo Geral
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A Escola da APAE tem como objetivo promover a educação para pessoas com deficiência 

intelectual, múltiplas e com Transtorno do Espectro Autista em todos os níveis, respeitando 

as suas singularidades e visando o máximo desenvolvimento das habilidades, nas áreas: 

sensoriais, motoras , cognitivas, sociais e laborais.

Objetivos Específicos

A Escola da APAE tem como objetivo específico agregar qualidade ao atendimento técnico 

e pedagógico oferecido para o alunado com deficiência intelectual, múltiplas e TEA, segundo 

as ações abaixo relacionadas:

>  Promover atividades que desenvolvam habilidades, competências, autonomia e 

independência dos educandos, visando o seu progresso nos programas educacionais 

e a sua inclusão em todos os espaços da sociedade;

>  Atendimento multiprofissional (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 

enfermagem, nutrição e serviço social) nas áreas do desenvolvimento do educando;

>  Formação continuada para a equipe técnica pedagógica;

>  Interface com as escolas da rede para discussão de casos, tanto para a matrícula de 

novos alunos, quanto para a possibilidade de reinserção;

> Promoção de atividades externas voltadas para lazer e cultura;

>  Promoção de integração família, escola e comunidade;

>  Promoção de avaliação contínua da prática pedagógica;

>  Monitoramento técnico pedagógico dos dados pertinentes ao processo de ensino 

aprendizagem;

>  Garantia do uso adequado dos recursos financeiros, físicos e humanos, necessários 

para o cumprimento dos programas escolares;

>  Analisar os programas educacionais com o corpo docente, equipe técnica e direção 

para elaboração de proposta de revisão e/ou readequação dos programas destinados 

a demanda atendida;

>  Gerar relatórios baseados no banco de dados da escola para o planejamento e 

orçamento da mantenedora, sempre que solicitados.

5 - D escrição  da M eta

A meta para 2022 é atender 360 pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências 

associadas a deficiência intelectual e TEA (Transtorno do Espectro Autista) que precisam
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estar inseridas em espaços educativos especializados, de acordo com níveis de apoio. Para 

o atendimento educacional do Ensino Fundamental I -  Séries Iniciais, a meta é atender 285 

alunos.

As adequações são frequentes, considerando que a cada ano recebemos alunos com graus 

de complexidade maior, sendo necessário a construção de novos sistemas de apoio no 

atendimento diário com os alunos.

Adotamos a concepção funcional e multidimensional da Associação Americana de Deficiência 

Intelectual (AAIDD), que organiza os atendimentos aos alunos por nível de apoio, conforme 

descrito abaixo:

Intermitente: apoios específicos, por um determinado período, com características episódicas 

e intensidade variável.

Extensivo: Apoio regular (diário) em pelo menos alguns ambientes (escola, trabalho, lar) sem 

limitação de tempo.

Pervasivo: Apoio constante de alta intensidade nos diversos ambientes, potencialmente 

durante o ciclo de vida.

O Setor Educacional foi adequando seu atendimento às mudanças do público que hoje é 

constituído em sua maioria por alunos que necessitam de apoios pervasivos no seu cuidado 

( cadeirantes ou com dificuldades motoras-hemiparesia, dependentes para auto cuidado (uso 

de fraldas e alimentação com ajuda) com convulsões de difícil controle e disfagia (dificuldade 

de deglutição que pode provocar aspiração de alimento ou da própria saliva, causando 

engasgos, tosse, espirros e/ou vômitos durante o horário do lanche escolar) e casos de alunos 

com indicação para uso de sonda gástrica).

O atendimento também abrange as famílias, que apresentam alto grau de vulnerabilidade, 

devido as dificuldades cotidianas com os cuidados com o (a) filho (a) deficiente. Na maioria 

dos casos são as mães que ficam com a tarefa de cuidar do (a) filho (a), fato que gera muita 

ansiedade, sobrecarga de responsabilidade e frustração quanto a baixa expectativa de 

desenvolvimento do mesmo.

A Escola da APAE tem uma atuação dinâmica junto ao seu público com acolhimento, 

orientações e encaminhamentos para os outros serviços da rede de apoio na cidade (saúde, 

assistência, cultura, empresas parceiras, entre outros).

Vale comentar, que na execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação da APAE de
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Diadema são utilizadas importantes ferramentas científicas como, por exemplo: CID 10 -  

Classificação Internacional das Doenças, DSM- IV -  Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais e o CIF -  Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde.

6 - Metodologia

A proposta pedagógica para 2022 procura articular o Currículo Paulista do Ensino 

Fundamental I Séries Iniciais com o Currículo Funcional Natural. Neste sentido, a proposta 

pressupõe a utilização de diversas estratégias de ensino que favoreçam o aproveitamento 

dos educandos com deficiência intelectual a fim de valorizar as suas potencialidades, atender 

as suas especificidades, promover o ganho de funcionalidade e a aquisição das competências 

da Educação Básica.

A interface com o Currículo Paulista colabora ainda, para a possibilidade de alguns alunos 

com deficiência intelectual serem reinseridos na escola regular e/ou serem preparados para 

o mundo do trabalho, respeitando as suas singularidades e níveis de apoio.

O atendimento educacional será, preferencialmente, de forma presencial, podendo em caráter 

excepcional, como por exemplo em caso de pandemia, ser oferecido através de ensino 

híbrido.

Descrição dos Programas:

Escolaridade:

O programa destina-se aos alunos a partir de 6 anos de idade, com deficiência intelectual, 

múltiplos e com TEA que apresentam um nível de desenvolvimento cognitivo e global para 

acompanhar um conteúdo pedagógico voltado para as competências do Currículo Paulista 

para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental I, que de forma adaptada e com a utilização 

de diferentes tipos de estratégias e de apoios promove o desenvolvimento das 

potencialidades de cada aluno, de modo que cada aluno alcance os objetivos educacionais.

Programa Pedagógico Específico (Estimulação sensorial, Lúdica e Convivências) a partir 

dos 06 anos de idade.

São programas educacionais destinados a alunos com deficiência intellectual. Múltiplaos e

com TEA que apresentam acentuado comprometimento em diversas áreas e/ou necessitam

de intervenções educativas diferenciadas, que visam o ganho de autonomia e independência,
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bem como o desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades, utilizando recursos

sensorial e lúdicos para promover o ganho de aprendizagem de cada aluno em especial,

considerando as peculiaridades e a demanda de apoio pervasivo do grupo.

Programa Pedagógico laborai

São programas educacionais destinados aos alunos com deficiência intelectual, múltiplos e 

com TEA, a partir de 15 anos de idade, que apresentam potencial para o desenvolvimento de 

atividades laborais, através de uma rotina pedagógica voltada para a aquisição de 

competências e conhecimentos sobre o mundo do trabalho. A proposta da sala é favorecer 

o desenvolvimento e autonomia dos alunos, a independência nas AVDs (Atividades de Vida 

Diária), a aquisição de noções básicas( noção temporal, valor monetário, sinalização de 

trânsito) e conhecimento sobre as profissões e o mundo do trabalho.

Atendimento integral

Em 2022, atenderemos 08 alunos em período integral. Este tipo de atendimento é excepcional 

e regulado através de parceria estabelecida em Termo de Colaboração.

No horário escolar os mesmos estarão inseridos em salas de aula com atividades 

pedagógicas pertinentes ao programa, no contra turno participarão de atividades 

extracurriculares nas áreas de linguagem corporal, teatro, jogos, músicas, Culinária, AVDs e 

AVPs (Atividade de Vida Diária e Vida Pratica), entre outros.

Segue quadro com alguns exemplos de atividades desenvolvidas no ambiente escolar:

A tividades
D escrição /

M eto do log ia /

Estratég ias

P ú b lico  A lvo F requência
M eta

E xecutada

P rofiss ionais

Envolv idos

Livro de 

cantiga de 

roda

C onfeccionar livro 

de cantiga de 

roda para 

contação de 

história diária

A lunos de 6 a 14 

anos-Escolaridade Diária

D esenvolver 

interesse e 

atenção para 

m úsica e 

histórias

Professor e 

auxilia r

Roda de

conversa,

sobre

atualidades

C onversas e 

brincadeiras com  

exploração de 

jogos

pedagógicos

A lunos 15 a 18 

Convivências

D iária E stim ular as 

habilidades de 

ouvir,

com preender e 

in terpre tar fatos 

e

Professor e 

A uxilia r

__ !V_
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acontecim entos

A tiv idades na

cozinha

experim ental

Preparação de 

pães artesanais

A lunos de 18 a 30

anos

Program a

Pedagógico

Laborai

D iária P roporcionar o 

desenvolv im ent 

o das 

habilidades e 

técn icas de 

acordo com  a 

capacidade e 

interesse.

P ro fessor e 

auxilia r

A tiv idades

culinárias

C onfecção de 

receitas com  foco 

na alim entação 

saudável

Todos os alunos Quinzenal Identificar os 

d iversos tipos 

de alim entos, 

visando

traba lhar os 5 

sentidos de 

form a concreta

Professor 

auxilia res e a 

Nutricionista

Projeto

m usicalização

Cantigas infantis e 

populares com 

instrum entos 

confeccionados 

na escola.

Todos os alunos Sem anal Incentivar a 

socia lização 

expressão 

corporal e ritmo.

Equipe

pedagógica da 

escola.

Projeto

M usica lização

Cantigas in fantis e 

populares com 

instrum entos 

confeccionados 

na escola.

Todos os alunos Sem anal Incentivar a 

socia lização 

expressão 

corporal e ritmo.

Equipe

pedagógica da 

escola.

Exploração 

tátil através 

dos pés e das 

mãos.

P ropic iar o 

contato de 

diversos recursos 

tá te is, v isuais e 

auditivos.

06 a 14 anos 

(Estim ulação 

Lúdico 

Pedagógica)

Diária D esenvolver a 

integração dos 

sentidos,v isão,t 

ato e audição

Professor e 

A uxilia r

T raba lhos com

docum entos

pessoais e

pesquisa

sobre

profissões

A m plia r o 

conhecim ento 

sobre o m undo do 

traba lho

14 a 30 anos 

Program a 

Pedagógico 

Laborai

D iária Assim ila r 

conceitos 

básicos do 

m undo do 

trabalho e as 

habilidades

Professor

APAE
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7 -  Cronograma de Atividades
As atividades pedagógicas serão adaptadas às condições cognitivas dos alunos, sendo
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elaboradas de forma diversificada e significativa para o universo do público alvo.

Abaixo, apresentamos alguns temas e atividades planejadas para os diversos grupos de alunos

Atividade Dia
Carga

Horária
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Integração

Sondagem

Avaliação Diagnostica 

PEI

2o a 6o 

feira

04 horas 

diárias

X X X

Higiene
Autoestima

Socialização

Interação
Habilidades Manuais
Cores

Alinhavo

Datas Comemorativas 

Vestimentas 

Hábitos de Cortesia 

Boas Maneiras 

Organização Trabalho 

Noções Básicas de 

higiene dos alimentos, 

do ambiente e do aluno 

antes de manusear o 

alimento 

Postura à mesa 

Ilustrar a rotina do dia, 
música de 

saudação,fazer a 

chamada utilizando 

fotos,associação do 

nome com a auto 
imagem, jardinagem

2o a 6o 
feira

04 horas 

diárias

X X X X X X X X X X

Competências do 

Currículo Paulista
2a a 6a 
feira

04 horas 

diárias
X X X X X X X X X X
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Atividades do dia da 

Família

Mensal 04 horas 

diárias

X

Atividades externas Trimestral 04 horas X X X

Ensaio de Fanfarra, 

desfile cívico da 

independência

Semanal 4 horas 

diárias

X X

Ensaio de dança e teatro Mensal 4 horas 

diárias

X X

Cantiga de roda 2° a 6o 20

minutos

X X X X X X X X X X X X

Preparo de receitas Quinzenal 1 hora X X X X X X X X X X X X

APAE
Diadema - SP

8 -  Articulação em Rede:

Visando a inclusão dos alunos nos espaços sociais, são articuladas com outras Instituições e 

Serviços do Município e Cidades vizinhas, atividades externas com objetivos pedagógicos, 

artísticos , recreativos e culturais.

Organizações Natureza da Interface Periodicidade
APAEs do ABC Festival de Esporte Trimestral

Torneio de Dominó Semestral

UNIESP Exposição de Trabalhos 

Projeto Jovem Empreendedor
Anual

Teatro Clara Nunes Apresentação de Coral Anual

Clube MESC Olimpíadas Especiais Anual

OBS. Estamos em constante articulação com a rede de serviços de Diadema e das cidades 

vizinhas. Quando recebemos convites, procuramos participar, após avaliar os benefícios aos 

alunos e a logística para locomoção.

9 - Condições e Formas de Acesso de alunos

A Escola de Educação Especial “Alberto Simões Moreira”, mantenedora APAE Diadema 

recebe os alunos com deficiência matriculados na rede regular de ensino que não estão se 

beneficiando do currículo da escolar regular.
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Os alunos são encaminhados para a APAE após discussão de caso, realizado pela Secretaria 

da Educação de Diadema (Avaliação da Gestão de Educação Inclusiva, escolas da rede e 

CAIS) e pela Diretoria de Ensino de Diadema.

Para a realização da matrícula do aluno na escola da APAE é necessário:

• Ter cursado até 5o Ano do Ensino Fundamental I;

• Ser munícipe de Diadema;

•  Ter diagnóstico de deficiência intelectual, fornecido por profissional habilitado 

e Psicodiagnóstico, de preferência realizado pelo NAI (Núcleo de Avaliação 

Multidisciplinar de Deficiência Intelectual de Diadema).

10 -  Resultados Esperados/Aquisições dos Usuários.

Objetivamos alcançar o desenvolvimento integral do aluno, favorecendo a independência, 

colaborando com a qualidade de vida, fortalecendo as relações com as famílias e facilitando 

a inclusão em todos os espaços da sociedade.

Como objetivos quantitativos buscamos atingir as seguintes metas:

■ 75% dos alunos que necessitam de apoios pervasivo e extensivo adquiram:

1. Habilidades de coordenação motora fina, tais como:

Escovar os dentes com independência;

Manejar a colher e se alimentar;

Segurar o copo;

Utilizar lápis e pincel;

Obs. Quando necessário, com a utilização de material adaptado ou órteses

2. Em alguns casos:

Escrever o prenome 

Melhoria na comunicação e expressão;

Desfralde

■ 85% dos alunos que necessitam de apoios intermitentes adquiram:
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1. Ganho de autonomia e independência nas Atividades de Vida Diária e 

Prática;

2. Comunicação satisfatória;

3. Escrita do nome;

4. Noções básicas;

5. Preparação para o mundo do trabalho;

6. Inclusão social

11. Identificação das Instalações Físicas

I. Endereço: Av. Dr. Ulysses Guimarães 316 -  Jd. Tiradentes - Diadema - CEP 09990- 

080

Entrada dos estudantes: Rua Ida Chesi Micheloni n° 306 -  Jd. Tiradentes -Diadema -  CEP: 

09990-080

II. Descrição e Quantificação de todos os ambientes disponíveis para o serviço:

APAE
Diadema - SP

001 Cozinha Uso Exclusivo

001 Refeitório Uso Coletivo

002 Pátios com Cobertura Uso Coletivo

001 Brinquedoteca Uso exclusivo

013 Sala de Aula Uso Coletivo

001 Sala de Reunião Uso Coletivo

001 Sala de Convivência Uso Coletivo

001 Sala de Artes com 

lavatório

Uso exclusivo

001 Sala de Atividade 

Culinária- AC

Uso exclusivo

001 Sala de Atendimento 

Terapêutico

Uso Coletivo

001 Sala de

Condicionamento

Físico

Uso Coletivo
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01 Sala - Diretoria Uso exclusivo

01 Sala - Secretaria Uso exclusivo

01 Enfermaria Uso exclusivo

01 Sala de Convivência Uso coletivo

01 Sala de 

Atendimento/avaliação

Uso exclusivo

006 Banheiros Masculinos 

sem adaptação

Uso exclusivo

006 Banheiros Femininos 

sem adaptação

Uso exclusivo

003 Banheiros Adaptados Uso exclusivo (com chuveiro e trocador)

APAE
Diadema - SP

III. Relação de equipamentos/móveis disponíveis para o serviço:

Quantidade Descrição da Infraestrutura (Mobiliários e Equipamentos)

01 Geladeira doméstica

01 Frigobar

01 Fogão doméstico com 5 bocas em Inox

0 2 Forno Micro-ondas

01 TV de 46 Polegadas Led

03 Bebedouros refrigerados 30 litros /hora

01 Rádio

01 Liquidificador doméstico

SETOR IV 

EDUCAÇÃO

Serviço II - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO GERAL

Promover a inclusão social da pessoa com deficiência intelectual através do trabalho.
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DESCRIÇÃO

O Programa de Qualificação Profissional está inserido na área da Educação da APAE de 

Diadema e promove o desenvolvimento das competências para o trabalho para os jovens e 

adultos com deficiência intelectual que demonstram interesse e potencial para o trabalho. A 

LBI (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) no Capitulo VI -  do Direito ao 

Trabalho, art. 34 e alíneas § 2°, reforça a importância de as Instituições especializadas 

oportunizarem que pessoas com deficiência adentrem ao mercado de trabalho, aprimorando 

assim sua atuação na área.

Nossos serviços são oferecidos aos munícipes de Diadema, de forma totalmente gratuita. 

Assim como o acompanhamento pós-colocação dos jovens inseridos no mercado de trabalho 

também não tem custos para as empresas parceiras

No período de 2017 a 2019, obtivemos um grande avanço na conquista de emprego para 

nossos aprendizes, considerando o impacto positivo da implantação e desenvolvimento de 

uma metodologia baseada no emprego apoiado. Em 2017, recebemos o apoio financeiro do 

FIES Itaú para a implantação da metodologia do emprego apoiado e em 2018 fomos 

contemplados com o apoio do Programa “Criança Esperança”, que possibilitou a ampliação 

da equipe para desenvolvimento de emprego apoiado, bem como do Projeto Jovem 

Empreendedor.

Em 2021 tivemos um Projeto de Emprego Apoiado financiado pelo PRONAS com duração de 

dois anos, que contribuirá bastante para o desenvolvimento de emprego para os jovens 

durante o período, impulsionando as ações da equipe técnica na consecução do objetivo de 

inclusão social através do trabalho.

Em 2022 realizaremos as atividades da Qualificação Profissional através de dois programas 

distintos: SÓCIO OCUPACIONAL E CURSO BÁSICO PROFISSIONAL. Além destas 

atividades internas realizaremos também outras duas atividades no âmbito da comunidade e 

das empresas: VIVÊNCIAS PRÁTICAS EM AMBIENTE DE TRABALHO e o

ENCAMINHAMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO (EMPREGO APOIADO). O 

ponto fundamental da metodologia será a construção do perfil vocacional de cada jovem, com 

a descoberta de interesses, dos pontos fortes, dos pontos fracos e da elaboração de um plano 

de apoio individualizado. Outra questão relevante da metodologia será o encaminhamento 

para o emprego de acordo com a realização do projeto de vida de cada aprendiz, agregando
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mais valor e satisfação ao trabalho. Para tanto, pretendemos ampliar as parcerias com o 

comércio local, próximo a APAE, para que os aprendizes possam vivenciar diferentes 

experiências e descobrir o tipo de trabalho que mais se aproxima com o seu projeto de vida.

Também manteremos um canal de comunicação constante com as empresas, apresentando 

uma nova forma de contratação de pessoas com deficiência, como por exemplo: a substituição 

de processos seletivos tradicionais por alternativas mais adequadas a pessoa com deficiência 

intelectual, como a customização de vagas ao invés de preenchimento de vagas em aberto e 

o acompanhamento pós-colocação da equipe de apoio da APAE. Com relação aos jovens 

empregados, serão realizadas intervenções, quando necessário, junto aos jovens e as 

famílias, além de grupos de orientação mais pontuais na empresa ou na instituição, voltados 

para a resolução de questões do dia a dia no trabalho, bem como questões comportamentais.

Daremos prioridade para participação no emprego apoiado aos aprendizes que estão há mais 

tempo na instituição, ou com idade próxima aos trinta anos, como forma de enfrentamento ao 

desafio de inclusão social através do trabalho da pessoa com deficiência intelectual com 

dificuldades mais significativas e que demandam um maior nível de apoio.

Para 2022, o setor de Qualificação Profissional contará com duas salas de aulas, sendo uma 

das salas multimídia (computador, datashow e TV) para facilitar a aprendizagem de conteúdos 

mais acadêmicos, considerando as dificuldades cognitivas dos aprendizes. Outro recurso 

tecnológico que agregou bastante qualidade ao programa foi a utilização de “tabletes” em sala 

de aula e para o adequado funcionamento dos equipamentos contamos com uma rede 

exclusiva de “wifi“ .

Identificação das instalações físicas:

01 Sala de Aula Uso coletivo

01 Sala de aula multimídia Uso coletivo

01 Sala para os técnicos Uso exclusivo

01 Sala de atendimento 

alunos/familiares

Uso coletivo

01 Sala de arquivo para os prontuários 

dos alunos

Uso exclusivo
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01 Sala (almoxarifado) material 

pedagógico

Uso exclusivo

01 Sala de equipamentos (máquina de 

estampagem, furadores e 

guilhotinas para papel)

Uso exclusivo

01 Banheiro para funcionários Uso exclusivo

02 Banheiros para alunos Uso exclusivo

01 Sala - Coordenação Uso exclusivo

APAE
Diadema - SP

Por conta da prevenção ao contágio da Covid-19, foram instalados dispositivos de álcool gel 

em locais estratégicos do setor para que os aprendizes mantenham uma adequada 

higienização das mãos. As salas de aula também contam com dispositivos de álcool gel e de 

papel toalha.

Descrição da Meta de Atendimento

A meta para 2022 é atender 75 pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências 

associadas a deficiência intelectual que precisam estar inseridas em espaços educativos 

especializados, de acordo com níveis de apoio, para o desenvolvimento de conhecimento, 

habilidades e atitudes para o mercado de trabalho.

METODOLOGIA

A metodologia do Programa de Qualificação Profissional está estruturada nos fundamentos 

pedagógicos de duas teorias: Teoria das Inteligências Múltiplas - “é uma alternativa para o 

conceito de inteligência como capacidade inata, geral e única, que permite aos indivíduos um 

desempenho, maior ou menor, em qualquer atuação”, Gardner (1985), identificou as 

inteligências linguísticas, lógica matemática, espacial, musical, sinestésica, interpessoal e 

intrapessoal. Segundo ele “os homens dispõem de vários graus de inteligência, 

independentes umas das outras e que funcionam isoladamente”.

Sendo assim, o projeto proposto trabalhará com o potencial de cada jovem respeitando
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suas singularidades. A outra base teórica é a sócio construtivista que se fundamenta em 

que “todo conhecimento” é construído socialmente no âmbito das relações humanas, isto é, 

nas experiências vividas. O indivíduo é resultado de um processo sócio histórico. Partindo do 

pressuposto que o indivíduo é um ser social, a família como primeiro grupo social é também 

objeto de nosso trabalho, no processo educacional, funcionando como parceiras na educação 

para o trabalho dos filhos. A família também tem suas singularidades, dessa maneira, 

procuramos construir planos de trabalho específicos para cada uma delas, buscando 

inclusive, auxiliá-las em orientações individuais e em grupos.

Recentemente, aderimos à uma tendência mundial no encaminhamento de pessoas com 

deficiência para o trabalho, o “Emprego Apoiado”. É uma metodologia com eficácia 

comprovada na promoção e inserção de pessoas com deficiência intelectual no mercado de 

trabalho, assim como de outros grupos sociais em situação de especial exclusão social ou 

com dificuldades particulares para encontrar emprego, ou de manter-se empregado e alcançar 

promoções no trabalho -  enfim, conquistar o sucesso profissional.

Ensino Híbrido

Em caso de pandemia ou situação de excepcionalidade que determime o isolamento social 

da população será adotado o Ensino Híbrido, oferecendo aos alunos a possibilidade de aulas 

não presenciais, com vídeo aulas e material impresso, combinado com aulas presenciais, 

seguindo o protocolo de segurança estabelecido pelos órgãos oficiais do município.

DETALHAMENTO DO SETOR

1. PROJETO SÓCIO OCUPACIONAL

O Projeto Sócio Ocupacional destina-se aos jovens que possuem habilidades para o mundo 

do trabalho, entretanto, ainda não demonstram muito interesse pelo trabalho formal, estando 

dessa forma, mais distante de um encaminhamento para o mercado de trabalho. Apresentam 

algumas das seguintes características: dependência para ir e vir, imaturidade, falta de 

comprometimento, ritmo lento nas atividades, baixa tolerância, atrasos e faltas sem 

justificativas, questões emocionais que interferem no desempenho, dificuldade para 

apropriação das regras de conduta, questões de sexualidade que exigem orientações 

frequentes, etc.
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Neste projeto, encorajamos o ganho de independência para ir e vir, assim como a assiduidade 

e pontualidade e o comprometimento com o trabalho, visando despertar o desejo pelo trabalho 

e a aquisição de competências adaptativas para um futuro encaminhamento para o mercado 

de trabalho, pois os jovens possuem potencial laborai.

As atividades pedagógicas baseiam-se no currículo funcional natural e visam o 

desenvolvimento global dos aprendizes, como por exemplo:

>  Atividades Manuais -  habilidades manuais, criatividade, concentração, 

qualidade na execução e cuidado com os materiais.

>  Atividades de Vida Diária - a autonomia e a independência para o autocuidado 

e atividades do dia a dia em casa e na comunidade;

>  Atividades pedagógicas básicas - noções básicas, como a noção de tempo; 

sinalização de transito; a noção de valor monetário; a noção de trabalho, a 

contextualização de datas importantes e fatos da atualidade, princípios e 

valores;

>  Inclusão digital -  trazer as novas tecnologias ao alcance do aprendiz com 

deficiência intelectual, além de servir como facilitador de aprendizagem para 

determinados conteúdos;

>  Projeto Jovem Empreendedor -descobrir novos talentos dos aprendizes 

através de workshops, como por exemplo: jardinagem, cartonagem, culinária, 

estampagem e bijuterias. Os aprendizes são convidados a participar das 

atividades específicas e aqueles que demonstram interesse passam a 

frequentar periodicamente.

>  Coral -  formar e manter um grupo vocal de jovens com deficiência intelectual 

para apresentação de músicas em eventos internos e externos. É uma 

atividade complementar e de livre participação;

>  Projeto Avaliação de Desempenho -levar o aprendiz a refletir sobre seu 

desenvolvimento, sobre os aspectos que precisam ser melhorados. São 

reforçados semanalmente os comportamentos e atitudes positivas para o 

ambiente de trabalho, com critérios como: assiduidade e pontualidade, 

desempenho nas atividades, comportamento e apresentação pessoal;
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O projeto Jovem Empreendedor foi criado para atender as necessidades de alguns 

aprendizes que não demonstravam interesse, comportamento ou tolerância para o trabalho 

formal, mas que apresentavam habilidades e interesse em aprender uma determinada 

atividade, que futuramente poderá ser uma forma de geração de trabalho e renda, com a 

supervisão de um familiar.

Os aprendizes receberão orientações sobre alimentação saudável, preparo de alimentos, 

cuidados e higiene na manipulação de alimentos, preparação de receitas simples, pães, 

bolos, preparação de trufas de chocolate, pão de mel, mousses e sorvetes. Também 

aprenderão técnicas de embalagem, cálculo de preços para os produtos e treinamento para 

atendimento ao público e vendas.

Objetivo

Preparar o (a) aprendiz para o cotidiano profissional, promovendo o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes para o mercado de trabalho.

Público Alvo

32 Jovens, a partir de quatorze anos, com funcionamento intelectual na faixa de deficiência 

intelectual leve, moderada ou grave, com necessidade de maior ou menor nível de apoio para 

o desenvolvimento nas atividades voltadas para o trabalho

2. CURSO BÁSICO PROFISSIONAL

É uma formação profissional para a pessoa com deficiência intelectual, composta de uma 

parte teórica, com conteúdo abrangente sobre o mundo do trabalho e com uma vivência 

prática voltada para uma função específica. A grade curricular contempla as seguintes 

disciplinas.

1. Comunicação

2. Inclusão Digital

3. Raciocínio Lógico Matemático

4. Noções de Direitos Trabalhistas e Previdenciários

5. Saúde e Segurança no trabalho
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6. Direitos Humanos, com enfoque no respeito às diferenças, à orientação sexual, 

raça, etnia, idade, credo religioso ou opinião política.

7. Educação fiscal para o exercício da cidadania

8. Educação para o consumo

9. Informações sobre o mundo do trabalho

10. Uso indevido de álcool, tabaco e outras drogas

11. Meio ambiente

12. Os três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário

13. Ação Social

14. Atualidades

15. Princípios e Valores

As disciplinas serão trabalhadas de forma dinâmica, lúdica e significativa para os aprendizes, 

a fim de promover a apropriação e a utilização desse conhecimento no cotidiano, tornando 

ainda, o ambiente de aprendizagem agradável para os aprendizes. Com a utilização dos 

tabletes serão desenvolvidos alguns projetos de inclusão digital, tornando a aprendizagem 

mais prazerosa para a pessoa com deficiência intelectual.

A vivência prática deverá ser realizada em parceria com alguma empresa ou órgão público. 

Objetivo

Oferecer uma formação profissional ao jovem com deficiência intelectual, a fim de aumentar 

suas chances de acesso e de permanência no mercado formal de trabalho.

Público Alvo

32 Adolescentes com deficiência intelectual. Idade mínima de dezesseis anos, funcionamento 

na faixa de deficiência intelectual leve e moderada e necessidade de maior ou menor apoio 

para o desenvolvimento nas atividades laborais, de acordo com as especificidades da 

deficiência apresentada e das condições sociais em que vive.

São jovens oriundos da Escola de Educação Especial Alberto Simões Moreira. Vale ressaltar 

ainda, que os jovens inseridos neste programa são provenientes, predominantemen
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famílias de baixa renda.

3. ENCAMINHAMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO

O encaminhamento dos aprendizes do Programa de Qualificação Profissional para o mercado 

de trabalho se dará através da metodologia baseada no “Emprego Apoiado”, que é uma 

tendência mundial no encaminhamento de pessoas com deficiência para o trabalho. A 

metodologia é centrada no indivíduo, portanto, é desenvolvida individualmente para cada 

participante. Compreende algumas etapas:

1. A descoberta de interesses, de habilidades e de dificuldades, assim como o potencial 

de emprego da comunidade em que o participante reside;

2. O desenvolvimento de emprego, com a realização de vivências em diferentes 

ambientes de trabalho, para que o participante identifique o tipo de trabalho que lhe 

traz maior satisfação, vindo de encontro ao seu projeto de vida;

3. A construção do perfil profissional e da elaboração de um plano de apoios, juntamente 

com a família do participante, pensando na inclusão no mercado de trabalho;

4. Participação em vivências de trabalho em empresas que correspondam às 

expectativas do participante, com a negociação de carga horária, quando necessária, 

assim como a customização de vaga de emprego adequada para o participante;

5. Colocação no trabalho;

6. Acompanhamento pós-colocação

Esta metodologia tem garantido bons resultados para a colocação da pessoa com deficiência 

intelectual no mercado de trabalho. É um trabalho personalizado, portanto, com alto custo 

para a instituição. Neste sentido, buscamos continuamente o desenvolvimento de projetos 

com o objetivo de aporte financeiro para colaborar com o nosso trabalho.

Em 2022 continuamos com um projeto financiado pelo PRONAS, iniciado em 2021 para 

implementar as ações de emprego apoiado com pessoas com deficiência intellectual no 

município de Diadema. ^

d
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Objetivo

Promover a colocação de jovens com deficiência intelectual no mercado formal de trabalho 

através de uma metodologia baseada no Emprego Apoiado.

Público Alvo

Pessoas com deficiência intelectual a partir de dezoito anos. Os participantes deste programa 

apresentam funcionamento na faixa de deficiência intelectual leve e moderada, bom nível de 

autonomia e independência, sendo que estão inseridos predominantemente em famílias de 

baixa renda. O encaminhamento para o emprego é de extrema importância, pois a renda dos 

jovens participantes é incorporada ao orçamento familiar, elevando a qualidade de vida de 

todos os membros da família.

O programa de Qualificação Profissional tem metas qualitativas no atendimento educacional 

voltado para o trabalho da pessoa com deficiência e está sempre buscando novas estratégias 

que contribuam de forma positiva, tanto para o desenvolvimento dos aprendizes, quanto para 

a conquista de emprego, mas a questão de metas quantitativas também se faz necessária.

A meta primordial é promover uma mudança de paradigmas em torno da deficiência, 

mostrando para o empregador que uma pessoa com deficiência intelectual pode ser um ótimo 

colaborador na empresa, desde que seja inserido na função adequada ao seu perfil 

profissional, que sejam oferecidos os apoios necessários para o seu desempenho, que seja 

acompanhado por uma equipe especializada em emprego apoiado e que o trabalho venha de 

encontro com o seu projeto de vida.

É fundamental o reconhecimento de que é a sociedade que tem que assumir a 

responsabilidade de prover os meios para que todas as pessoas tenham garantido os seus 

direitos, entre eles, o direito ao trabalho. O primeiro passo para as empresas é entender que 

a colocação da pessoa com deficiência intelectual no trabalho tem maiores chances de 

sucesso quando as mesmas estão dispostas a fazer a sua inclusão e não apenas a sua 

integração. A ideia de que é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar à empresa está 

ultrapassada.

Metas
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Para nós, a inclusão tem que ser boa para ambas as partes, para a pessoa com deficiência e 

para a empresa. É uma questão de reconhecimento, de apoio e valorização do potencial 

laborai da pessoa com deficiência, que responde positivamente com o aumento gradativo de 

desempenho.

Acreditamos que os casos de sucesso de pessoas com deficiência intelectual no trabalho 

abrem novas possibilidades para outras pessoas com deficiência, contribuindo para a 

mudança de paradigmas, entre os familiares, entre as empresas e na sociedade.

Destacamos ainda, algumas metas quantitativas:

>  Aumento de 30% de empresas parceiras para o desenvolvimento de emprego;

>  Desenvolvimento de emprego para 30 aprendizes com deficiência intelectual;

>  10 aprendizes inseridos no mercado de trabalho 

RESULTADOS ESPERADOS

Reconhecimento do empregador que incluir pessoas com deficiência intelectual no seu 

quadro de funcionários pode trazer algumas vantagens, tanto do ponto de vista corporativo, 

quanto em relação à imagem que a empresa adquire no segmento econômico e na sociedade. 

Há registros de melhoria no clima organizacional da empresa, a partir da inclusão de 

colaboradores com deficiência. Assim, como há relatos de pessoas com deficiência intelectual 

consideradas modelo de colaborador para os demais colaboradores da empresa.

Esperamos ainda, contribuir para a formação de Indivíduos com deficiência intelectual 

comprometidos com o trabalho, satisfeitos com o seu ambiente de trabalho, que tenham o 

respeito dos colegas de trabalho e principalmente pessoas satisfeitas e felizes por terem 

realizado um projeto de vida -  um sonho. Indivíduos “empoderados” e plenamente incluídos 

na sociedade.

Trabalhamos também, para o reconhecimento do trabalho de excelência realizado pelo 

programa através do estabelecimento de novas parcerias que venham a agregar maior 

qualidade aos atendimentos oferecidos para os aprendizes, auxiliando no enfrentamento aos
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desafios para a inclusão de casos de pessoas com deficiência intelectual que demandam 

maiores níveis de apoio para serem inseridos no trabalho.

Acreditamos que o período de exceção que enfrentamos,em virtude da emergência sanitária 

vivida pelo Brasil e pelo mundo, em decorrência da Pandemia da Covid- 19 continue 

provocando impactos negativos nas metas quantitativas, considerando o efeito devastador na 

economia e nas empresas, entretanto, as ações adotadas pela equipe para a consecução dos 

objetivos do programa irão garantir o alcance das metas qualitativas.

METAS QUANTITATIVAS

APAE
Diadema - SP

Atividades 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sócio Ocupacional 70 70 68 65 60 60 65 32

Curso Básico Profissional 42 46 43 40 35 40 40 32

Desenvolvimento de emprego - - 20 25 15 25 36 25

Encaminhamento para o trabalho -  

Emprego Apoiado - - 10 20 10 10 10 10

Acompanhamento pós-colocação- 

Emprego Apoiado 10 30 30 30 30 25

SETOR V

ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO DIA DE REFERÊNCIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE 

MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, SUAS FAMÍLIAS E

CUIDADORES

1 -  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

O Centro Dia de Referência da APAE de Diadema, ofertará o serviço de proteção social

especial para pessoas com deficiências, suas famílias e cuidadores, com atenção in tegra l^
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pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade durante o dia, e ao mesmo tempo, 

servirá de apoio às famílias e aos cuidadores familiares na diminuição do estresse decorrente 

dos cuidados prolongados da família. É, portanto, uma alternativa coletiva de cuidados 

pessoais, complementar aos cuidados da família.

Neste contexto, o Centro-Dia ofertado na APAE de Diadema, será concebido em consonância 

com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais do SUAS e objetiva prestar 

atendimento especializado nas situações de vulnerabilidades, risco pessoal e social por 

violação de direitos às pessoas com deficiência em situação de dependência e suas famílias, 

por meio da oferta de um conjunto de ações que contribuam para ampliar as aquisições dos 

usuários, na perspectiva da garantia das seguranças previstas na Política Nacional de 

Assistência Social -  PNAS, tais sejam:

S A segurança de acolhida das demandas reais dos usuários, interesses, 

necessidades e possibilidades e a garantia de formas de acesso aos direitos sociais;

s  A segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social a partir de 

experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares, ampliação 

da capacidade protetiva e de superação de fragilidades e riscos na tarefa de cuidar, 

do acesso a serviços socioassistenciais e das políticas setoriais, conforme 

necessidades.

s  A segurança de desenvolvimento da autonomia por meio de vivências de 

experiências que promovam o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do 

universo informacional e cultural, que utilizem recursos disponíveis pela comunidade, 

família e recursos lúdicos para potencializar a autonomia e a criação de estratégias 

que diminuam os agravos decorrentes da dependência e do isolamento social e 

promovam a inserção familiar e social.

Para que os usuários desenvolvam suas capacidades de convivência e autonomia, serão 
realizadas atividades para o fortalecimento das relações sociais e familiares, para a 
convivência em grupo, apoio e orientação aos familiares e cuidadores, assim como o acesso

2 - Descrição da Meta

01 unidade para 80 vagas.

3 - Público Alvo
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Pessoas com deficiência, entre 18 e 59 anos com dependência, e seus familiares e ou 

cuidadores.

4 - Objetivo Gerai

Ofertar atendimento especializado, orientação e acompanhamento às pessoas com 

deficiência, com dependência, suas famílias e cuidadores para superação das violações de 

direitos bem como diminuir a sobrecarga do cuidador principal.

5 - Objetivos Específicos

1. Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência 

com dependência, suas famílias e seus cuidadores;

2. Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de 

direitos que contribuem para a intensificação da dependência;

3. Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito 

à convivência familiar e comunitária;

4. Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços 

socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de 

Direitos;

5. Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de 

trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos 

envolvidos e não somente cuidados de manutenção;

6. Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de 

prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados.

Garantia das Seguranças:

s  Segurança de Acolhida

s  Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;

s  Garantir formas de acesso aos direitos sociais.

S egurança de D esenvo lv im ento  da A utonom ia

s  Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e 

coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia, inserção e sustentabili
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S Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e 

ampliação do universo informacional e cultural; 

s  Vivenciar experiências que utilizem de recursos disponíveis pela comunidade, família 

e recursos lúdicos para potencializar a autonomia e a criação de estratégias que 

diminuam os agravos decorrentes da dependência e promovam a inserção familiar e 

social.

Segurança de Convívio Familiar e Comunitário

s  Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares;

s  Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de 

fragilidades e riscos na tarefa do cuidar;

s  Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, conforme 

necessidades.

6 - Metodologia de Trabalho:

Para que os objetivos propostos sejam cumpridos, o serviço adotará estratégias 

estabelecidas pela equipe técnica em articulação com os serviços socioassistenciais CRAS e 

CREAS.

O Serviço conta com uma equipe de trabalho composta em conformidade com o 

estabelecido na NOB-RH/SUAS, que realizam atividades articuladas diretamente com o 

usuário, suas famílias e cuidadores.

O planejamento das ações desenvolvidas no Centro-Dia da APAE de Diadema está 

em consonância com a legislação pertinente e envolve atividades de : acolhida; escuta; 

informação, comunicação e defesa de direitos; articulação com os serviços de políticas 

públicas setoriais; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação 

interinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos; atividades de convívio e de 

organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais; 

referência e contrarreferência; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; 

orientação sociofamiliar; estudo social; diagnóstico socioeconômico; cuidados pessoais; 

desenvolvimento do convívio familiar, grupai e social; acesso à documentação pessoal; apoio 

à família na sua função protetiva; mobilização de família extensa ou ampliada; mobilização e 

fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; mobilização para o exercício da 

cidadania; elaboração de relatórios e/ou prontuários.
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O atendimento no Centro-Dia tem início com a acolhida e a escuta qualificada do 

usuário e sua família e a elaboração conjunta de um Plano Individual e/ou Familiar de 

Atendimento.

No Centro-Dia será realizado um conjunto variado de atividades, por uma equipe 

multidisciplinar, sob distintas metodologias de escuta e expressão das relações (reuniões, 

leituras, vídeos, música, grupos focais, atenção individualizada, entre outas), não apenas nos 

espaços físicos da unidade, mas podendo envolver também o domicílio e a comunidade local.

A promoção do convívio em grupo e desenvolvimento da autonomia dos usuários se 

dará através de atividades de artesanato, esportes, cultura, rotinas da vida diária, 

alimentação, cuidados pessoais, entre outros.

Abaixo estão descritas as atividades/metodologias das ações previstas para alcance 

dos objetivos propostos. São elas:

Atividade Metodologia
Resultados 

Quantitativos e 
Qualitativos

Periodicidade Profissional
Envolvido

Acolhida

Escuta

Avaliação

É realizado no 
atendimento inicial 
quando o usuário 
ingressa no serviço. 
A acolhida é o 
momento propício 
para o 
estabelecimento de 
vínculos entre os 
profissionais e 
usuários, por meio 
da oferta de 
informações sobre o 
serviço e da escuta 
qualificada das 
demandas e 
necessidades dos 
atendidos.

80 usuários
Atendidos
diariamente

100% das famílias 
atendidas em 
processo de escuta 
qualificada ao 
ingressar no 
serviço

Diário ou

De acordo 
com a 
demanda ao 
serviço.

Equipe
Técnica

Construção do plano 
individual e/ou familiar

Utilização de 
instrumental técnico 
para identificação da 
necessidade de 
acompanhamento e 
c o n s tru ç ã o  d o  p la n o  
de acompanhamento 
familiar

100% de usuários 
com Plano 
Individual e/ou 
familiar de 
atendimento.
Planejamento 
Individual e/ou 
familiar de acordo 
com as 
necessidades de

De acordo 
com a 
demanda ao 
serviço.

Equipe
Técnica
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cada usuário e sua 
famílias

Rotina de Cuidados 
Pessoais e expressão 
cognitiva e 
corporal. Coordenação 
Motora Fina e Global.

Atividades que 
estimulem a 
autonomia, como: 
atividades da vida 
diária, apoio para 
cuidados pessoais, 
higiene,
alimentação, entre 
outros.

100% dos usuários 
em atividades que 
promovam sua 
autonomia e 
autocuidado com 
apoio da equipe 
técnica e 
cuidadores

Diário Equipe
Técnica

Cuidadores

Atividade Metodologia
Resultados 

Quantitativos e Periodicidade Profissional
EnvolvidoQualitativos

Grupos de Atividades em grupo 80 usuários Diário Equipe
Convivência. de usuários e/ou Atendidos Técnica

famílias e cuidadores, diariamente em Apoio:em formato de atividades
dinâmica sem cunho individuais e Cuidadores
terapêutico, para 
desenvolvimento de

coletivas.

autocuidado, 
autoproteção e 75% de frequência
melhoria das do usuário no
condições individuais 
e coletivas de 
socialização

serviço.

Orientação Atendimento e apoio 75% Famílias Diário ou Equipe
Familiar e às famílias dos atendidas, conforme Técnica
Fortalecimento usuários do serviço orientadas e demanda de
com as famílias e para orientações e acompanhadas atendimento
cuidadores. encaminhamentos, pelos técnicos do

com intervenções, 
inclusive em domicílio 
e/ou em grupo. Todo

Serviço.

atendimento poderá Articulação com a
gerar rede de serviços
encaminhamentos socioassistenciais e
para a rede de 
serviços
socioassistenciais e 
locais que demandam 
acompanhamento 
posterior. Os

locais.
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atendimentos podem 
ser realizados 
individualmente, 
quando da demanda 
pontual e restrita ao 
usuário e família, e 
também em grupo por 
razão de assunto de 
interesse coletivo.

Atividades 
Individuais e 
Coletivas para 
convívio em grupo

Realização de ações 
socioeducativas, 
esportiva, culturais e 
de lazer com os 
usuários, através de 
oficinas e atividades 
manuais e corporais, 
como dança, teatro, 
esportes, culinária, 
entre outros, para 
promover o convívio 
grupai.

80 usuários 
Atendidos
diariamente em 
atividades 
individuais e 
coletivas.

Usuários integrados 
nas atividades de 
convívio social.

Diário Equipe
Técnica

Cuidadores
orientados
para
execução
das
atividades.

Saída Técnica, 
Exploração de 
Território e 
Vivência Externa

Realização de saídas 
com grupos de 
usuários e técnicos 
para exploração do 
território, simulação 
de vida comunitária e 
inclusão social. 
Pode englobar, 
pontualmente, as 
famílias e cuidadores.

80 usuários
atendidos
diariamente;
Familiares e 
cuidadores.

Semanal Equipe
Técnica

Cuidadores

Atividade Metodologia
Resultados 
Quantitativos e 
Qualitativos

Periodicidade Profissional
Envolvido

Encaminhamentos 
para a rede de 
serviços
socioassistenciais 
e locais.

Realização de 
encaminhamentos 
para a rede de 
serviços
socioassistenciais e 
locais para 
atendimento das 
demandas das 
famílias e seus 
cuidadores, com 
posterior
acompanhamento
técnico.

75% Famílias 
atendidas, 
orientadas e 
acompanhadas 
pelos técnicos do 
Serviço.

Articulação com a 
rede de serviços 
socioassistenciais e 
locais.

Diário ou 
conforme 
demanda de 
Atendimento

Equipe
Técnica

Reuniões de 
Planejamento

Realizada
quinzenalmente para 
conhecer as 
características do 
território, suas

Participação de 
100% da Equipe 
Técnica

Quinzenal Equipe
Técnica
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especificidades 
socioculturais e as 
peculiaridades dos 
usuários.
Discutir
qualitativamente as 
atividades realizadas 
e planejar atividades 
futuras com vistas ao 
cumprimento dos 
objetivos do 
programa.

Equipe técnica 
informada sobre as 
peculiaridades dos 
usuários e do 
território de 
atendimento

Reuniões de 
Equipe

Realizada
quinzenalmente com 
temas relacionados à 
pessoa com 
Deficiência, para 
estudar e discutir 
sobre a Tipificação do 
Serviço
Socioassistencial e 
verificar se o plano de 
trabalho está de 
acordo com as 
atividades 
executadas, 
consolidando o 
monitoramento das 
ações e avaliação dos 
resultados.

Participação de 
100% da Equipe do 
Serviço

Equipe capacitada e 
informada sobre as 
peculiaridades da 
deficiência e do 
Serviço executado

Quinzenal Equipe
Técnica

Cuidadores

O Centro-Dia funciona 5 (cinco) dias por semana, no horário das 8h00 às 17h00, para 
atendimento de 80 usuários, distribuídos em dois turnos, como segue:

Turno
Quantidade de 

Usuários 
Atendidos

Horário Frequência de 
Atendimento

Carga Horária 
Semanal

Manhã 40 8h00 às 12h00 4 x por semana 16 horas

Tarde 40 13h00 às 17h00 4 x por semana 16 horas

A divisão dos grupos de usuários -  pessoas com deficiência, por período é realizada a partir 
da avaliação feita pela equipe técnica do Centro Dia, respeitando a necessidade de 
intervenção conforme grau de dependência do usuário atendido, como segue:

>51
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Turno
Quantidade de 

Usuários 
Atendidos

Descrição do Grupo Atendido no Período Composição da Equipe 
Técnica no Período

Manhã 40

Pessoa com deficiência, preferencialmente 
intelectual ou múltipla, 18 a 59 anos, com 
direitos violados; 
Algum grau de dependência;
Mobilidade reduzida, hemiplegia e/ou 
hemiparesia.

1 Coordenador;
4 cuidadoras;
1 Terapeuta 
Ocupacional;
1 Assistente Social; 
1 Psicólogo;

Tarde 40

Pessoa com deficiência, preferencialmente 
intelectual ou múltipla, 18 a 59 anos, com 
direitos violados; 
Algum grau de dependência; 
Mobilidade reduzida, hemiplegia e/ou 
hemiparesia.

1 Coordenador 
4 Cuidadoras;
1 Terapeuta 
Ocupacional;
1 Assistente Social; 
1 Psicólogo;

Quadro de Horários/ Rotina Diária

Manhã
Atividade Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-

Feira Quinta-Feira Sexta-Feira*

Entrada/
Acolhida

08h:00 às 
08h:30

08h:00 às 
08h:30

08h:00 às 
08h:30

</)'03

O
 O

 
O

 CO
iz

 
JC

 
CO

 00 
o

 o

Grupo de 
Famílias e 
Vistas 
Domiciliares

Atividades 
Coletivas e 
Individuais

8h30 às 10h30 8h30 às 
10h30

8h30 às 
10h30

8h30 às 
10h30

Lanche 10h30 às 
10h50

10h30 às 
10h50

10h30 às 
10h50

10h30 às 
10h50

Atividades 
Coletivas e 
Individuais

10h50 às 
11h45

10h50 às 
11h45

10h50 às 
11h45

10h50 às 
11h45

Saída 11 h45 às 12h 11 h45 às 12h 11h45 às 
12h

11h45 às 12h

Tarde
Atividade Segunda-

Feira Terça-Feira Quarta-
Feira Quinta-Feira Sexta-Feira*

Entrada/
Acolhida

13h00 as 
13h30

13h00 as 
13h30

13h00 as 
13h30

13h00 as 
13h30 Registro em 

prontuários, 
reunião de 
planejamento, 
discussão de 
casos / ~ \

Atividades 
Coletivas e 
Individuais

13h30 às 
15h30

13h30 às 
15h30

13h30 às 
15h30

13h30 às 
15h30

Lanche 15h30 às 
15h50

15h30 às 
15h50

15h30 às 
15h50

15h30 às 
15h50
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Atividades 
Coletivas e 
Individuais

15h50 às 
16h45

15h50 às 
16h45

15h50 às 
16h45

15h50 às 
16h45

Saída 16h45 às 
17h00

16h45 às 
17h00

16h45 às 
17h00

16h45 às 
17h00

7 - Cronograma de Atividades:

Atividade
Dias da 

Semana / 
Mês

Carga 
Horária 

Semanal ou 
mensal

Mês

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Acolhida/ Escuta/ 
Avaliação

2a. a 6a. feira 
(Manhã e 
Tarde)

Diário e de 
acordo com 
a demanda X X X X X X X X X X X X

Construção do 
plano individual 
e/ou familiar

6a. feira 
(Tarde) De acordo 

com a 
demanda

X X X X X X X X X X X X

Grupos de 
Convivência.

2a. a 5a. feira 
(Manhã e 
Tarde)

32 horas 
semanais 
(16 horas 
em cada 
turno)

X X X X X X X X X X X X

Orientação
Familiar

2a. a 6a. feira 
(Manhã e 
Tarde)

De acordo 
com a 
demanda

X X X X X X X X X X X X

Atividades 
Individuais e 
Coletivas para 
convívio em grupo 
e rotinas de 
cuidados pessoais.

2a. a 6a. feira 
(Manhã e 
Tarde)

32 horas 
semanais 
(16 horas 
em cada 
turno)

X X X X X X X X X X X X

Encaminhamentos 
para a rede de 
serviços
socioassistenciais 
e locais.

2a. a 6a. feira 
(Manhã e 
Tarde)

De acordo 
com a 
demanda

X X X X X X X X X X X X

Reunião de 
referência e 
Contrareferência

1 vez por 
mês 4 horas por 

mês X X X X X X X X X X X X

Reunião de Equipe 1 vez por 
quinzena 4 horas X X X X X X X X X X X X
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Reuniões de 
Planejamento

1 vez por 
quinzena

4 horas X X X X X X X X X X X X

Registro de 
Prontuários, 
Registros, 
Discussão de 
Casos

1 vez por 
semana 4 hs por 

semana X X X X X X X X X X X X

Grupo de 
Fortalecimento 
com Famílias e 
Cuidadores

1 vez na 
semana por 
período

2h por 
semana por 
período

X X X X X X X X X X X X

8 - Articulação em Rede

Instituição/Órgão Natureza da Interface Periodicidade

SASC Convênio e monitoramento Mensal
CAPS -  Centro de Atenção 
Psicossocial

Orientação e encaminhamento Quando necessário

CRAS - Centro de Referência de 
Assistência Social

Orientação, encaminhamento e 
Reunião de Referência e 
Contrarreferência

Mensal

CREAS -  Centro de Referencia 
Especializado de Assistência Social

Orientação, Encaminhamento e 
Reunião de Referência e 
Contrarreferência

Quando necessário

UBS -  Unidade Básica de Saúde Orientação e encaminhamento Quando necessário

INSS -  Instituto Nacional Seguro 
Social

Orientação e encaminhamento Quando necessário

Assistência Judiciária Gratuita Orientação e encaminhamento Quando necessário

Centros Comunitários Orientação e encaminhamento Quando necessário

9 - Condições e Formas de Acesso de Usuários e Famílias

C ondições de A cesso:

Usuários territorialmente referenciados aos CREAS/CRAS

legal.

O transporte do usuário para o serviço é de total responsabilidade do seu responsável
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A APAE se responsabilizará pelo transporte de 8 usuários (sendo até 2 cadeirantes 

que tenham sustentação de tronco ) mediante contratação formal do serviço terceirizado, 

composto por veículo, motorista e monitor.

Serão elegíveis ao transporte, usuários que apresentem os critérios definidos entre 

equipe da APAE e SASC: mobilidade reduzida com alto grau de dependência.

Tendo um número de procura maior que a oferta, cumprindo os critérios de 

elegibilidade, será avaliado a maior distância da residência do usuário à APAE.

Formas de Acesso:

O acesso é feito através de encaminhamento do CREAS -  Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social e CRAS- Centro de Referência de Assistência Social. As 
inclusões ocorrerão em reunião de referência e contrarreferência, após validação prévia entre 
as equipes.

10 - Resultados Esperados

-  Acessos aos direitos socioassistenciais.

-  Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento 

institucional.

-  Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de 

cuidados a pessoas com dependência.

-  Fortalecimento da convivência familiar e comunitária.

-  Melhoria da qualidade de vida familiar.

-  Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos.

-  Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de 

autonomias.

11- Identificação das Instalações Físicas
IV. Endereço: Av. Dr. Ulysses Guimarães 316 -  Jd. Tiradentes - Diadema - CEP 09990- 

080
Entrada dos usuários para o Programa: Rua Ida Chesi Micheloni n° 306 -  Jd. 
Diadema -  CEP: 09990-080

Tiradentes -
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Descrição e Quantificação de todos os ambientes disponíveis para o serviço:

Qtde Descrição da Infraestrutura Observações

01 Cozinha Uso exclusivo
01 Pátio com Cobertura Uso coletivo
01 Pátio com Cobertura Uso exclusivo
01 Refeitório Uso coletivo
01 Salas de Atendimento Uso exclusivo
02 Salas de atividade Uso coletivo/Exclusivo (Expressão corporal e Mídia)
03 Banheiro sem adaptação Uso exclusivo
02 Banheiros Adaptados Uso exclusivo (um dos banheiros com chuveiro e trocador)
01 Espaço ao ar livre (horta) Uso exclusivo

Relação de equipamentos/móveis disponíveis para o serviço:

Qtde Descrição da Infraestrutura (Mobiliários e Equipamentos)
01 Freezer Horizontal duas portas / Fabricado em Inox
01 Refrigerador Horizontal três portas com Cuba / Fabricado em Inox
02 Fogão Modular com Chapa de Sobrepor com 4 bocas com forno/ Fabricado em Inox
01 Forno Micro-ondas
01 TV de 46 Polegadas Led
01 Home Theather
01 Gabinete com duas Portas e quatro gavetas /Fabricado em Inox
01 Computador de Mesa Completo com acesso a internet
01 Carrinho Auxiliar para transporte / Fabricado em Inox
09 Prateleiras Fabricadas em Inox
01 Lixeira com pedal 80 litros fabricada em Inox
02 Bebedouros refrigerado 30 litros /hora
05 Mesas Plásticas
45 Cadeiras Plásticas
01 Rádio
01 Liquidificador industrial
01 Batedeira industrial
01 Grill - George Foreman
01 Espremedor de Frutas
03 Prateleiras de Aço
04 Mesas de madeiras
03 Armário de aço fechado
01 Mesa de escritório

VI. Natureza do Prédio: Próprio.
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12 - RECURSOS HUMANOS (DO SERVIÇO)

Nome Função/Setor/C.H.Semanal no projeto

01

Equipe Administrativa
Assist. Adm. Prest.Con.- (6h)Maria Angélica da Silva

02 Vania Pereira de Jesus Menezes Assist. Dep. Pessoasl - Adm -6h
03 Joyce Cristina da silva Vareda Ventura Aux. de Departamento Pessoal -6h
04 Valeria Aparecida de Oliveira Melo Aux. Adm - (6h)

05 Crislaine Simões de Pinho Amorim Assist.Fin. - Adm. (6h)

06 Matheus Lothar Estácio de Araujo Controlador Almoxarifado - Adm- (6h)

01

Equipe Apoio Operacional

Aux. de Serviços Gerais(40h)
Empresa WZ Serviços em Condomínios Ltda 
PP

02
Empresa WZ Serviços em Condomínios Ltda 
PP Encarregado de Manutenção (2h20m)

03 Ademir Balbino Motorista (8h)

04 Beatriz Margutti dos Santos Recepcionista- Adm - (6h)

05 Leonildo Leandro Silva Neto Office-boy (6h)

01

Equipe Técnica

Adriana dos Santos Arashiro Coordenador Geral (6h)

02 Vilma de Lima Andrade
Coordenadora do programa 
Assistente Social - (30h)

03 Larissa Cristina Ambrosio Cuidadora - ( 40h)

04 Adriana Ramos Almeida Cuidadora - ( 40h)

05 Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos Cuidadora - ( 40h)

06 A contratar Cuidadora - ( 40h)

07 A Contratar Psicólogo -  (20h)

08 A Contratar Terapeuta Ocupacional ( 20h)

09 Maiza Aparecida Bezerra dos Santos Terapeuta Ocupacional ( 20h)

APAE
Diadema - SP

57



Av. Dr Ulysses Guimarães, 316 - CEP 09990-080 
Jardim Tiradentes - Diadema - SP

Fone / Fax: 4055-6622 / \ P A E  
CNPJ - 51.119.584/0001-50 - Inscr. Estadual - 286.142.111.113 oiadema-sp

13 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento do projeto ocorre através de reuniões mensais para avaliação das ações 

executadas e planejamento para o mês seguinte. Também é realizada a avaliação das 

atividades com os usuários, em que se coleta a opinião e satisfação em relação ao que está 

em execução através do relato do próprio usuário e/ou de sua família.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADOS MEIOS DE VERIFICAÇÃO

1. Promover a autonomia e 
a melhoria da qualidade 
de vida de pessoas com 
deficiência com 
dependência, suas 
famílias e seus 
cuidadores.

Autonomia e Empoderamento 
familiar e do usuário

Prontuário do Usuário

Relatório de Visitas 
Domiciliares
Relato dos Usuários e suas 
famílias

2. Desenvolver ações 
especializadas para a 
superação das situações 
violadoras de direitos que 
contribuem para a 
intensificação da 
dependência.

Autonomia e Empoderamento 
familiar e do usuário
Número de situações violadoras 
de direitos

Atendimento na rede de serviços 
locais e socioassistenciais.

Acompanhamento Social 
Relato das famílias 

Articulação com a rede.

3. Prevenir o abrigamento e 
a segregação dos 
usuários do serviço, 
assegurando o direito à 
convivência familiar e 
comunitária.

Autonomia e Empoderamento 
familiar e dos usuários

Número de situações violadoras 
de direitos

Vínculos familiares fortalecidos.

Prontuário do Usuário

Relatório de Visitas 
Domiciliares

Relato dos Usuários e suas 
famílias

4. Promover acessos a 
benefícios, programas de 
transferência de renda e 
outros serviços 
socioassistenciais, das 
demais políticas públicas 
setoriais e do Sistema de 
Garantia de Direitos.

Autonomia e Empoderamento 
familiar e dos usuários

Atendimento na rede de serviços 
locais e socioassistenciais.

Prontuário do Usuário

Relatório de Visitas 
Domiciliares

Relato dos Usuários e suas 
famílias
Acompanhamento Social

5. Promover apoio às 
famílias na tarefa de 
cuidar, diminuindo a sua 
sobrecarga de trabalho e 
utilizando meios de 
comunicar e cuidar que 
visem à autonomia dos 
envolvidos e não 
somente cuidados de 
manutenção.

Autonomia e Empoderamento 
familiar e dos usuários

Prontuário do Usuário
Relatório de Visitas 
Domiciliares

Relato dos Usuários e suas 
famílias
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6. Prevenir situações de 
sobrecarga e desgaste 
de vínculos provenientes 
da relação de 
prestação/demanda de 
cuidados.

Autonomia e Empoderamento 
familiar e dos usuários

Vínculos familiares fortalecidos

Prontuário do Usuário

Relatório de Visitas 
Domiciliares
Relato dos Usuários e suas 
famílias
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