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APACE 467/2018 
 

PLANO DE TRABALHO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 
 

 A Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE, fundada em Dezembro de 1.996. É uma 
entidade sem fins lucrativos reconhecidos como utilidade pública em abril/1998. 

Conta hoje com o trabalho voluntário dos membros da sua diretoria e de pessoas simpatizantes da 
Comunidade. 

 Para prestar assistência à família, conta com o apoio dos profissionais que oferecem orientações a respeito 
da patologia e tratamento necessário, especifico para cada situação.  

Em 2018 a previsão para atendimento é de 119 (cento e dezenove) crianças. Contamos com atendimento 
clínico e educacional. Atendemos crianças do município de São Roque e também alguns municípios próximos. A 
clínica hoje conta com atendimentos em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, 
Hidroterapia. No Núcleo de Educação Especial contamos com 03 (Três) salas no período da manhã e 03 (Três) 
salas no período da tarde. Cada sala possui um professor e um auxiliar de professor, com formação em Pedagogia. 
 Todas as crianças são avaliadas rotineiramente pela equipe terapêutica, estamos sempre atentos à 
necessidade de encaminhamentos médicos, adaptações de mobiliários, pedidos de cadeiras de rodas órteses para 
membros superiores e inferiores, e alguma outra necessidade básica da criança para que esta tenha boa qualidade 
de vida. 
 Cada criança apresenta seu prontuário com toda a documentação de sua história na APACE. 
 
Proposta de Trabalho 
 
 O Núcleo de Educação Especial “Fernando Augusto Palácio Pontes” tem como objetivo dar assistência 
em educação especial e tratamento terapêutico especializado a criança com lesões neurológicas e deficiências 
múltiplas. Temos como objetivo principal oferecer educação especializada as crianças deficientes, organizando e 
elaborando recursos pedagógicos para a participação efetiva da criança no ambiente em que esta incluída, 
trabalhando com atividades significativas capazes de promover o desenvolvimento e participação na aprendizagem, 
proporcionando uma melhor qualidade de vida.  
 A criança com deficiência tem acesso a um espaço físico adequado sem barreiras arquitetônicas no Núcleo 
e nas salas de integração. 
 Cada sala é estruturada com uma professora com prévia experiência em educação especial e uma auxiliar, 
tendo um número reduzido de alunos por sala, sendo no máximo 8 (oito) alunos por sala, com o objetivo de oferecer 
uma adequada atenção a cada aluno. Contamos com 03 (Três) professores e 03 (Três) auxiliares que trabalham 8 
horas diárias cada uma.  

Na Clínica de Reabilitação, “Fernando Augusto Palácio Pontes”, contamos com os seguintes 
profissionais, que também dão suporte ao núcleo de educação especial: 03 (três) Fisioterapeutas; 01 (um) 
Psicólogo; 01 (um) Terapeuta Ocupacional; 01 (um) Fonoaudiólogo, 01 (uma) Coordenadora. A coordenação da 
Clínica de Reabilitação e do Núcleo de Educação Especial é feita por uma profissional formada em Terapia 
Ocupacional. 

Os atendimentos são realizados em salas equipadas para cada especialidade terapêutica. 
Os terapeutas, tendo uma compreensão abrangente da deficiência desenvolvem um importante papel na 

Educação Especial com intervenção direcionada também dentro das salas de integração. 
• Auxílio no preparo do professor;  
• Informações sobre as patologias; 
• Prognóstico; 
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• Orientação sobre as reais dificuldades e capacidades de cada criança 
• Adaptação do ambiente, mobiliário e equipamentos;  
• Treino de AVD’s (atividades de vida diária); 
• Preparo dos alunos; 
•  Adaptação de atividades; 
• Suporte e orientação psicológica para os pais dos pacientes atendidos; 
• Suporte e orientações psicológicas aos professores e auxiliares 
• Suporte e orientação aos professores, coordenadores e diretores da rede regular de ensino em que 

algumas crianças atendidas estão inseridas. 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 
 

Atendimento da Clínica de Reabilitação “Fernando Augusto Palácio Pontes” 
 

O atendimento é feito a crianças com graves e profundas deficiências, dificuldades físicas, mentais e 
motoras, às quais na maioria dos casos se acresce as dificuldade financeira e hipossuficiência econômica em que 
vivem.  

Diante desse quadro, são prestadas as seguintes ações: 
1. Atendimento Fisioterápico (em sala, com aparelhos específicos).  
2. Atendimento Psicológico (às crianças e suas famílias); 
3. Atendimento em Terapia Ocupacional (em sala, com aparelhos específicos). 
4. Atendimento em Fonoaudiologia (em sala, com aparelhos específicos). 

Os atendimentos terapêuticos são individuais, com duração de 30 minutos cada e realizados em salas 
específicas. São realizados em prédio com infraestrutura adequada, com equipe profissional altamente qualificada e 
envolvida com os projetos da instituição. 
 

Atendimento Fisioterápico: executado por duas profissionais, com carga horária de 22 e 15 horas 
semanais, em sessões de 30 minutos cada.  

Objetivo: A Fisioterapia tem o intuito de desenvolver, manter e restaurar o movimento e a capacidade 
funcional, quando estes estão ameaçados pelo processo de envelhecimento, por lesão ou doença. 

Visa identificar e maximizar o potencial para os movimentos através de objetivos e técnicas terapêuticas 
com conhecimentos e habilidades que lhes são próprias, num contexto de promoção, prevenção, cura e 
reabilitação. 
 

Atendimento Psicológico: executado por uma profissional, com carga horária de 30 horas semanais, em 
sessões de 30 minutos para cada criança.             

Objetivo: Quando a família chega na entidade e passa por um processo de avaliação e triagem, a terapeuta 
faz o primeiro contato acolhendo a criança e seus responsáveis, onde então, faz o encaminhamento para os 
especialistas, iniciando-se assim o tratamento. 

A família e a criança recebem assistência e acompanhamento psicológico sempre que se faz necessário. 
 
            Atendimento Fonoaudiológico: executado por uma profissional, com carga horária de 17 horas semanais, 
em sessões de 30 minutos para cada criança. 

Objetivo: É a área da saúde que tem como objetivo tratar os distúrbios da comunicação oral e escrita que 
podem aparecer devido a problemas neurológicos ou físicos. É responsável também pelo tratamento de alterações  
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da motricidade oral que são relacionados às funções de respiração, mastigação e deglutição, além do 
aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz.  
     

Atendimento em Terapia Ocupacional: executado uma profissional com carga horária de 30 horas 
semanais, com sessões de 30 minutos para cada criança.  

Objetivo: O objetivo da Terapia Ocupacional é estimular a criança em suas atividades do cotidiano, 
treinando habilidades de coordenação motora e estimulação visual, visando sua independência. 

As atividades lúdicas são muito utilizadas pelo terapeuta, pois a criança é estimulada e aprende através do 
brincar. 
 Utiliza-se na Terapia Ocupacional a técnica de integração sensorial que estimula as funções sensoriais e 
vestibulares do desenvolvimento infantil. 
 

Atendimento em Hidroterapia: executado por 02 (duas) profissionais, com carga horária de 30 e 8 horas 
semanais, em sessões de 30 minutos para cada criança.  

Objetivo: A Hidroterapia atua na reabilitação física, associando o relaxamento global com a facilitação de 
movimentos, devido à água aquecida que oferece a experiência de encontrar o corpo em movimentos que não são 
possíveis de serem realizados no solo. O prazer oferecido pela água, tem se mostrado fator de motivação, o que é 
fundamental para a obtenção de resultados.  
        
Atendimento no Núcleo de Educação Especial “Fernando Augusto Palácio Pontes”  

 
         O atendimento é realizado por 03 (Três) Professores 03 (Três) auxiliares e 01 (uma) coordenadora. 

 A APACE oferece para cada aluno, (04) quatro horas diárias (durante os dias úteis) de assistência 
educacional especializada, incluindo alimentação (lanche). 

Temos como objetivo principal oferecer educação especializada às crianças deficientes que não têm acesso 
ao ensino regular, trabalhando com atividades significativas capazes de promover o desenvolvimento e remover as 
barreiras a acesso e participação na aprendizagem. 

Pretendemos oferecer um diferencial na qualidade e no grau de compreensão que se tem atualmente sobre 
Educação Especial. 
 Neste ano letivo, tem-se como objetivo oferecer assistência em educação especial a 06 (seis) turmas, sendo 
que 03 (Três) frequentarão o período matutino e 03 (Três) frequentarão o período vespertino. As salas são 
formadas com no máximo 08 (oito) crianças, com o objetivo de oferecer uma adequada atenção a cada um.  
Salientamos que temos estrutura para aumentar mais 01 (uma) turma de 8 (oito) alunos em cada período. 
 A criança com deficiência tem acesso a um espaço físico adequado sem barreiras arquitetônicas no Núcleo 
e nas salas de integração. 
 A função da professora e sua auxiliar é oferecer estímulos adequados, baseando-se no potencial de 
capacidade de cada aluno, entre eles oferecer posicionamento adequado em cadeiras especializadas, estimulação 
motora fina e global, estimulação visual, estimulação tátil, treino de AVD’s (atividades de vida diária), como 
alimentação higiene e vestuário, além de oferecer atividades pedagógicas adequadas.  

As turmas são cuidadosamente divididas por idade cronológica, potencial cognitivo e desempenho motor.  
Durante o ano letivo serão oferecidos passeios e festas para as crianças. Tais como, festa junina, festa do 

dia das crianças, festa de Natal, passeio à festa de agosto, excursões, entre outros. 
Como dispomos de atendimento multidisciplinar, as crianças farão os tratamentos terapêuticos na clínica de 

reabilitação situada na mesma sede (Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia e Hidroterapia) 
durante o período que estão nas salas de integração de acordo com a necessidade de cada um. 
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Salas de Integração I, II III IV V, VI. 
 

. As salas do Núcleo de educação Especial são destinadas a crianças a partir de 4 anos. São mescladas com 
alunos que possuem desde deficiência mental e/ou física moderada até as mais graves. As crianças são 
estimuladas individualmente dependendo da capacidade motora e/ou cognitiva. Entendemos que as salas 
mescladas são importantes para o desenvolvimento integral de todos os alunos devido troca de experiências 
daquele aluno que possui um melhor potencial e outro com menor potencial. 

Estas salas são equipadas com materiais ricos em estímulos visuais, auditivos e sensoriais. A professora e sua 
auxiliar são orientadas pelas terapeutas para o manuseio, mudanças posturais, posicionamentos, alimentação e 
estímulos adequados. Tem-se também como objetivo trabalhar independência nas AVD’s (atividades de vida diária). 
 
 Nossa equipe de terapeutas e professores trabalha em prol do bem estar da criança oferecendo-lhe melhor 
qualidade de vida. 
 

 

Quadro demonstrativo estimado do número de crianças a serem atendidas em 2018 no Município de São 
Roque 
 

Especificação    Clínico Pedagógico Psicológico 

Convênio Prefeitura de São Roque  
 

       61 
 

       54 
 

 
     115 
 

 
 
A APACE possui um quadro com equipe técnica que trabalha de forma multidisciplinar integrada. 

 O público alvo recebe tratamento especializado gratuito de excelente qualidade onde cada paciente tem 
consulta semanal e direcionada para especialidade que se faz necessária em cada caso. Como atendemos um 
número elevado de crianças, damos também assistência clínica em psicologia, para a família nuclear da criança, 
pois, acreditamos que a mesma necessita de uma família fortalecida. 
 A equipe de terapeutas e professores tem espaço semanal garantido para, em reunião, discutir, avaliar e 
conduzir cada caso atendido.  

Após reuniões programadas durante o ano, as famílias atendidas relatam verbalmente que estão muito 
satisfeitas e que se sentem acolhidas, compreendidas e apresentam significativa melhora na qualidade de vida, de 
uma forma geral; desde o momento em que ingressaram como pacientes de nossa entidade. 
 Nosso trabalho é sempre uma experiência inovadora, criativa, de muito envolvimento e dedicação integral; 
que nos faz ser merecedores de aceitação, desenvolvimento gerando sucesso no nosso trabalho. 
 Atualmente já somos referidos como modelo para estagiários e estudantes das faculdades de Pedagogia, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional onde os alunos já escolhem nossa instituição para suas primeiras experiências 
de relato escolar. 
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A Apace tem como metas para os meses de Abril a Dezembro de 2018, continuar oferecendo total estrutura 

e acompanhamento pedagógico e terapêutico à Clínica e ao Núcleo de Educação Especial. 
Nossa equipe de terapeutas e professores trabalha em prol do bem estar da criança oferecendo-lhe melhor 

qualidade de vida. 
Para que isso ocorra necessitamos de verbas oriundas de Programas de Promoção Humana, tanto do âmbito 

Municipal, Estadual e Federal. 
 

AVALIAÇÃO 
 

Todo esse trabalho é avaliado periodicamente por toda equipe, levando-se em consideração os seguintes itens: 
• Reuniões mensais da diretoria.  
• Triagens feitas pelas terapeutas para inclusão de novos pacientes. 
• Relatórios semestrais terapêuticos e pedagógicos individuais de cada atendido. 
• Avaliação da necessidade de ajuda terapêutica (Psicólogo), com a família. 
• Em reuniões com os profissionais e pais a fim de levantar dados sobre a evolução de cada criança. 
 
CONCLUSÃO 
 A Apace – Clínica de Reabilitação e Núcleo de Educação Especial oferece para cada aluno, 04 (quatro) 
horas diárias (durante os dias úteis da semana) de assistência educacional especializada, sendo que a alimentação 
durante esse período também será fornecida. Também oferece tratamento terapêutico adequado às necessidades 
de cada criança. 
 Cada especialidade de Terapia tem uma sala adequada para a realização dos atendimentos. Os 
atendimentos oferecidos são: Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia e Hidroterapia 

Cada sala de aula tem uma professora com prévia experiência em educação especial, uma auxiliar e no 
máximo 08 (oito) alunos. 

Outro benefício que ofereceremos trata-se que os alunos farão os tratamentos terapêuticos necessários 
durante o período letivo, facilitando o transporte oferecido pela prefeitura. 
 As férias regulamentares são de 30 (trinta) dias, sendo 20 (vinte) em Dezembro e Janeiro e 10 (dez) em 
Julho. 

Temos como objetivo principal oferecer tratamento terapêutico às crianças com deficiências múltiplas e 
ensino especializado às crianças com necessidades especiais que não têm acesso ao ensino regular, trabalhando 
com atividades significativas capazes de promover o desenvolvimento e remover as barreiras a acesso e 
participação na aprendizagem. 

Nossa equipe de professores e terapeutas é formada em prol do bem estar da criança oferecendo-lhe 
melhor qualidade de vida.  
 

CUSTO OPERACIONAL 
 Para manutenção destas atividades, A Apace, sente-se obrigada a compartilhar com os conveniados suas 
despesas.  

Para tanto, propomos manter o convênio nas mesmas condições já firmado anteriormente. 
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RECURSOS FINANCEIROS 

ESTIMATIVA DE DESPESAS E RECEITAS PARA: ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 

SAÍDAS 

Código Conta Qt.  Mensal   Anual  

1 Salários 8 R$ 30.000,00 R$ 240.000,00 

2 Contribuição - INSS 8 R$ 11.000,00 R$ 88.000,00 

3 13º Salário 8 R$ 3.750,00 R$ 30.000,00 

4 Férias 8 R$ 3.750,00 R$ 30.000,00 

5 Contribuição - FGTS 8 R$ 3.000,00 R$ 24.000,00 

6 Honorários Contábeis 8 R$ 1.300,00 R$ 10.400,00 

7 Luz 8 R$ 1.000,00 R$ 8.000,00 

8 Gêneros e Alimentícios 8 R$ 800,00 R$ 6.400,00 

9 Manutenção Predial 8 R$ 800,00 R$ 6.400,00 

10 Água 8 R$ 500,00 R$ 4.000,00 

11 Manutenção de Piscina 8 R$ 420,00 R$ 3.360,00 

12 Telefone 8 R$ 350,00 R$ 2.800,00 

13 Contribuição - PIS 8 R$ 300,00 R$ 2.400,00 

14 Mats.Consumo/Limp/Higiene 8 R$ 250,00 R$ 2.000,00 

15 Materiais para Escritório/Escola 8 R$ 200,00 R$ 1.600,00 

16 Apólice de Seguro Predial 8 R$ 200,00 R$ 1.600,00 

17 Despesas Bancaria 8 R$ 200,00 R$ 1.600,00 

18 Contribuição - IR 8 R$ 200,00 R$ 1.600,00 

19 Hospedagem de Site 8 R$ 150,00 R$ 1.200,00 

20 Segurança Predial 8 R$ 134,00 R$ 1.072,00 

21 Materiais para Piscina 8 R$ 100,00 R$ 800,00 

22 Outras Contribuições 8 R$ 100,00 R$ 800,00 

23 Gás 8 R$ 70,00 R$ 560,00 

TOTAL DE DESPESAS R$ 58.574,00 R$ 468.592,00 

RECEITAS 

ENTRADAS 

Código Conta Qt.   Valor mês     Saldo   

1 Contrib.de Associados/Filiados-Doações 8 R$ 3.000,00 R$ 24.000,00 

2 Outros Eventos e Doações 8 R$ 2.500,00 R$ 20.000,00 

3 Evento - Jantares 8 R$ 1.500,00 R$ 12.000,00 

4 Evento - Festa de Agosto 8 R$ 500,00 R$ 4.000,00 

TOTAL DE RECEITAS R$ 7.500,00 R$ 60.000,00 
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São Roque, 02 de Abril de 2018. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Apace 
 

 
 
 
 

José Luiz Allegretti                              Milton da Silva Pontes Filho 
                                        Presidente                                                     1º Tesoureiro 


