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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES ANO 2017 

 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL – OSC 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 

SUMARÉ 

 

C.N.P.J.: 

 

49.632.383/0001- 00 

 

Atividade Principal:         - Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais. 

Atividades 

Secundárias: 

- Atividades de Organizações Associativas ligadas à Cultura 

e à Arte; 

- Atividades Associativas não Especificadas anteriormente. 

 

Emails: secretaria@apaesumare.org.br 

              social@apaesumare.org.br 

 

 

Endereço:  Rua Salvador Lombardi Neto, 630- Vila Zilda Natel –  

 

 

Município:  Sumaré-SP –  

 

 

CEP:. 13.172-530 – 

 

 

Telefones: (19) 3873-20 45     (19) 3883-1666  
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1) OBJETIVO GERAL DA OSC : De acordo com o Estatuto Social 

 

Art.  9º  –  São  os  seguintes  os  fins  e  objetivos  desta  Apae,  nos  limites territoriais 

do seu município, voltados a promoção de atividades de finalidades de relevância 

publica e social, em especial: 

 

I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, 

preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em 

seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar- lhes 

o pleno exercício da cidadania; 

 

II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste 

artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, 

realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos,  de  forma  isolada  

ou  cumulativa  às  pessoas  com  deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e 

para suas famílias; 

 

III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente 

intelectual e múltipla; 

 

IV  –  oferecer  serviços  na  área  da  saúde,  desde  a  prevenção,  visando assegurar uma 

melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e 

múltipla. 

 

 

2)ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: 

 

2.A)  ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 

EGRESSOS DA EDUCAÇÃO no âmbito da Proteção Social Básica. 

 

II- SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS 

FAMÍLIAS no âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexidade. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

Em conformidade à RES. Nº 14, do CNAS em seu Art. 2º, a APAE de Sumaré constitui-se, entidade 

de Assistência Social: 

De acordo com as orientações do CMAS a APAE de Sumaré constitui-se, organização da sociedade 

civil de atendimento a 352 usuários onde, de forma continuada, permanente e planejada, presta 

serviços e concede benefícios de proteção social básica e especial, dirigidos às famílias e indivíduos 

em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal por meio dos Serviços: 

I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS no âmbito da 

Proteção Social Básica a pessoa com deficiência - pcd acima de 29 anos para os Egressos da 

Educação teve por foco o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, proteção social 
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assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social além de propiciar 

formação cidadã e vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social por meio de ações 

gratuitas, de caráter continuado, permanente e planejado. Durante o ano os dois grupos de usuários 

realizaram atividades esportivas, artesanais, de culinária, coral, cine na sala, auto cuidado e higiene, 

rodas de conversa, compras na comunidade, produção de papel reciclado. Participaram do 

planejamento das atividades por meio de rodas de conversa, grupos de autodefensoria e pelo 

processo de eleição, os quais estimularam escolhas individuais e grupais, demonstrando autonomia e 

protagonismo social. O Serviço Social promoveu junto aos cuidadores familiares: acolhida, escuta 

qualificada das demandas do usuário e sua família, acompanhamento assiduidade dos usuários nos 

atendimentos de grupo, orientação socioassistencial e interdisciplinar a partir de demandas e 

acompanhamentos em reuniões e equipe, desligamento de usuária e transferência para serviço afim 

em outro Estado, articulação com a rede de serviços do município, como CRAS, UBS, CIRASE, 

CAPS, UNICAMP, CREAS e encaminhamentos, agendamentos na Área de Saúde da instituição: 

consultas médicas, setor de enfermagem para aferição de pressão arterial, orientação de protocolo de 

atendimento junto a Central de Regulação para encaminhamento/realização de exames; emissão de 

laudo médico para fins de: gratuidade transporte EMTU, INSS/pensão por morte, transferência 

APAE, relatórios socioassistenciais nos prontuários, atualização de tabelas e listas do serviço 

prestado, encaminhamento de caso à Promotoria de Justiça, participação em reuniões mensais no 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e na conferência municipal, sendo a APAE eleita 

1º Titular enquanto OSC´s para o biênio 2018-2019; sensibilização e mobilização às famílias quanto 

à participação da Pré e Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDEF, 

participação da equipe na palestra “Envelhecimento e Deficiência Intelectual” na Fundação 

Síndrome de Down em Campinas ministrada por Andrea Nakata, médica, psiquiatra da infância e 

adolescência-FCM – UNICAMP, mobilização das famílias para participação na Pré e Conferência 

Municipal da Assistência Social, articulação junto à comunidade para atividades culturais e de lazer, 

encaminhamentos ao CRAS do território para referenciamento ou atualização do 

CADÚNICO/SUAS, fomento às famílias e usuários para utilização do transporte gratuito/carteirinha 

municipal ou da EMTU para fins de autonomia e locomoção independente ao Serviço, orientação 

socioassistencial e psicossocial ao cuidador familiar e/ou família extensa; orientação e articulação 

com o serviço para inscrição em programas habitacionais, sensibilização e mobilização às famílias, 

quanto ao preenchimento do formulário da pesquisa “Inclusão e Acessibilidade” promovida pelo 

COMDEF, capacitação de profissional da equipe no Centro Educacional Rebouças sobre Educação 

ambiental com manual “JA do Brasil”, promovido pela empresa PPG e participação da equipe na 

capacitação mensal no Programa Metropolitano De Inclusão e Atenção à Terceira Idade, da DRADS 

em parceria com PUC-Campinas. 

 

II- SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS 

E SUAS FAMÍLIAS em situação de vulnerabilidade, risco pessoal, social e/ou em situações de 

violação de direitos, sendo 60% usuários do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  Os 

usuários do Centro Dia - jovens e adultos acima de 18 anos realizaram durante o ano de 2017 as 

seguintes atividades: atividades esportivas: participação das turmas na abertura dos jogos municipais 

da melhor idade no Centro Esportivo e na sede do Clube Recreativo para as competições de Bocha, 

alongamento e fortalecimento muscular utilização de alteres, pesos, faixas elásticas, colchonetes, 

caminhada até a represa do Marcelo, exercícios aeróbios utilizando os aparelhos da academia de 

ginástica na instituição e do bairro, utilização da cancha de Bocha do bairro para a prática da 

modalidade,  ensaios para a quadrilha com apresentação na festa junina,  treinamento funcional 

adaptado, exercício aeróbio em bicicletas ergométricas e esteira na sala de educação física, treino e 

participação no II e III torneio de dominó e damas,  caminhadas na pista de atletismo do centro 

esportivo, Tai Chi Chuã, atividades motoras lúdicas utilizando vídeo game xbox kinect com jogos de 
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esportes e aventura, caminhada -“Setembro Verde”, grupo de dança e apresentações em eventos, 

grupo de treinamentos esportivos de futsal e tênis de mesa, participação no III Torneio entre amigos, 

com uma empresa parceira e quatro equipes e 7ª Torneio de FUTSAL da APAE com seis equipes da 

região, vídeos educativos sobre “Coach Carter- um treino para vida” e “dança circular”, show de 

talentos e confraternização de   natal. Atividades artesanais de reutilização de latas de leite 

decoradas, pintura e découpage em caixas de mdf, confecção de bandeiras e prendas para festa 

junina, decorações para a sala na festa à fantasia, pintura de pano de prato, sacola para kit higiene 

bucal, confecção de papel reciclado. Culinária em comemoração ao Dia da Família, chás com ervas 

medicinais, salada de frutas, morangas assadas, bombom de leite ninho, bolo de chocolate, 

sanduiches. Coral e música com escolha de repertórios e conhecimento de instrumentos de 

percussão. Auto cuidado e higiene; cine com pipoca com filmes de lazer eleitos pelos grupos, vídeo 

clips temáticos, baladas; rodas de conversa sobre os temas: “chás medicinais” e sua significação 

conforme a cultura de cada família; “dia da família”/estrutura familiares, “festa junina”, “autonomia” 

e conversas de associação livre para levantamento de interesses dos grupos, “Setembro Verde”- mês 

oficial da luta pela inclusão da pessoa com deficiência, associação livre para escutar as demandas 

dos grupos, Halowen, Encontro Inter geracional com estudantes do  9 º ano da  escola Educativa em 

atividades esportivas na instituição; atividade de vida prática – AVP na horta comunitária e compras 

no supermercado trabalhando questões como valores e manuseio de dinheiro; atividade ambiental: 

confecção de terrários “Vista essa camiseta” tema – “lixo, resíduos e sustentabilidade” e  produção 

de papel reciclado e encadernação. A área social realizou durante o ano, o seguinte trabalho social: 

acolhida, escuta qualificada triagem, anamnese social e matrícula, reuniões semanais com equipe 

interdisciplinar, orientações familiar quanto defesa de direitos, articulação e encaminhamentos à rede 

de serviços socioassistenciais da proteção social básica e proteção social especial, serviços de 

políticas públicas setoriais, interinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos- discussão junto 

ao Ministério Público de caso comum à APAE e ao CAPS I, encaminhamentos de casos CREAS e 

Ministério Público devido à violação de direitos, intervenções socioassistenciais para fins de 

processo de interdição/curatela, mobilização de família extensa ou ampliada; orientação quanto 

carteirinhas do transporte municipal, EMTU, Passe Livre e Beneficio de Prestação Continuada – 

BPC. Houve a participação de representantes da Área Social em reuniões mensais do CMAS e no 

Conselho Municipal do Idoso, adequação de projetos ao CMDCA; parceria com o INSS para 

orientação e encaminhamento de famílias para o CAD Único nos CRAS dos territórios. 

Encaminhamento para inclusão na rede regular de ensino e creches, visitas domiciliares, diagnóstico 

socioeconômico; orientações socioassistenciais e interdisciplinares de apoio à família na sua função 

protetiva, quanto a cuidados pessoais, acesso à documentação pessoal; mobilização das famílias para 

participação em palestras, campanhas, atividades de convívio social, sensibilização para o 

protagonismo das famílias nas pré e conferências municipais do CMAS, do idoso e COMDEF; 

reunião de rede sobre o Programa Criança Feliz , elaboração de relatórios para prontuários e à rede 

de serviço. Encaminhamentos à inclusão no mercado de trabalho- “Promoção da Integração ao 

Mercado de Trabalho aos usuários no campo da assistência social (Res. CNAS 33/11)” via lei de 

Cotas- nº 8.213/91” com assessoria de equipe interdisciplinar às empresas parceiras do município e 

região. Orientação sociofamiliar, psicossocial e interdisciplinar; agendamentos na área de saúde da 

instituição, reunião de familiares/cuidadores; apoio aos usuários à procura de recolocação 

profissional; reinserção de usuário no Serviço mediante processo demissional, participação no grupo 

de auto defensoria mensal junto aos demais usuários acima de 15 anos da instituição, articulação 

com empresas visando à oportunidade de vagas para inclusão Lei de Cotas. Pesquisa cadastral de 

usuários no CADÚNICO/Número de Identificação Social – NIS, visitas de assessoria nas empresas 

Pastifício Selmi; Assef Maluf, Transportadora Atlas, Drogasil; visitas para realização de avaliação de 

função na empresa SERVITC no município de Hortolândia e PH FIT em Nova Odessa; orientação 

socioassistencial e interdisciplinar às famílias diante apontamentos das empresas, articulação e 

acompanhamento com RH de empresa parceira processo admissional e demissional de usuários. 
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Divulgação junto às famílias: vacinação contra Febre Amarela no município, para realizarem a 

Identificação Biométrica, da isenção do IPVA para pessoa com deficiência, atualização do CAD 

ÙNICO/LOAS junto aos CRAS até 2018, mobilização das famílias e usuários no combate a Dengue, 

Chikungunya e Zica Vírus, “Bazar Solidário MMartan” nos dias 08 e 09 de abril, 21 e 22 de outubro, 

venda de pizzas, face book da instituição, cadastramento para pessoas com deficiência no CRAS 

para curso de inserção no mercado de trabalho em parceria com o SENAI, cronograma de atividades 

da “I Semana Nacional da Pessoa com Deficiência da APAE de Sumaré, aquisição e venda das 

cartelas referentes ao “Show de Prêmios”, pesquisa do serviço social junto às famílias/usuários 

quanto a participação em Programas Sociais governamentais e do formulário para o COMDEF. 

Execução periódica de grupos psicossociais, socioeducativos junto às famílias com reflexão e 

discussão sobre vários temas trazidos pelas cuidadoras como: fases da pré-adolescência e 

sexualidade, independência na locomoção, a relação entre homem e animal de estimação, dia 

internacional da mulher, notícias sobre uma ação popular quanto orientação sexual, polêmica sobre 

banheiro unissex e a privacidade de gênero, atendimentos prioritários as pcd, medicação para 

comportamento, multa moral, doença mental X deficiência, atividades de lazer na comunidade como 

passeios ao CEASA e a Limeira/comércio de semi-jóias, organização das doações para sacola de 

natal dos usuários, confecção de fuxicos para doação e participação das famílias na decoração de 

Natal da instituição e Auriculoterapia com fisioterapeuta estimulando pontos benéficos conforme as 

queixas relatadas pelas mães, ou seja, acupuntura para aliviar o stress do cuidador. Foram realizados 

durante o ano grupos de mães de geração de renda semanais com Assistente Social de referência em 

ambos os períodos onde as usuárias definiram as regras de boa convivência. No primeiro semestre 

tínhamos exclusivamente uma monitora no acompanhamento da produção diária na APAE, no apoio 

à comercialização, contabilidade, cobrança e recebimento de clientes, pagamento a fornecedores, 

compras, prestação de contas e repasse financeiro trimestral às artesãs, fato que no segundo semestre 

foi minimizado e reduzido à produção. As usuárias definiram como prioridade a comercialização de 

produto confeccionado pelos grupos em relação à produção independente. Participaram da “VIII” 

Limeira Patchwork 2017” no mês de Setembro com a SOFIC. Estabeleceu-se em conjunto, o 

cronograma de eventos, inovar a produção com a confecção de kits para cozinha (panos de prato, 

prendedor de alimento, jogo americano, móbile e tapete), porta bijuteria, porta garrafa de água e 

bate-mão, colcha de retalhos e capas de almofadas, como também, novos motivos para prendedores, 

pesos de porta e móbiles respeitando a habilidade individual de cada artesã.  

 

 PÚBLICO ALVO: 

 

I -  Ambos os sexos , à pcd acima de 29 anos- demanda dos Egressos da Educação da instituição; 

 

II- PCD de ambos os sexos:  

 do nascimento aos 29 anos ( na Estimulação essencial a demanda é de procura espontânea ou 

de encaminhamentos da rede municipal de saúde; para faixa etária escolar, a demanda 

atendida foi encaminhada pela rede municipal e estadual de educação); 

 ofertado em Centro Dia- de 18 anos a 59 anos, sendo que a forma de seleção do público, foi 

por meio de encaminhamento do CRAS ou CREAS. 

 

 QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS:  

I- 27 usuários; 

II- 352 usuários.  
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 DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE:  

I- O atendimento à pessoa com deficiência acima de 30 anos, sem perfil de inclusão 

profissional ocorreu duas vezes por semana, quatro horas por período. A partir do segundo 

semestre, o Serviço foi ampliado para atendimento diário de quatro horas - das 08:00 às 

12:00h ou das 13:00 às 17:00h; 

 

II- Na estimulação essencial e no AEE a criança e/ou adolescente foram atendidos 

semanalmente e na Escola de Educação Especial, foi diariamente em turnos de quatro horas, 

sendo das 08:00 às 12:00h ou das 13:00 às 17:00h. 

 

 RECURSOS HUMANOS:  

Área Social: 

Profissão Quantidade Carga 

Horária 

Vínculo com a OSC 

Coordenadora de Assistência 

Social 

01 30 horas Celetista (com carteira assinada 

Assistente Social 01 10 horas Celetista (com carteira assinada) 

Educador Físico Social 01 04 horas Celetista (com carteira assinada) 

Terapeuta Ocupacional 01 04 horas Celetista (com carteira assinada) 

Psicólogo 01 03 horas Celetista (com carteira assinada) 

Cuidadora 01 40 horas Cedida pela Prefeitura Municipal 

de Sumaré 

Auxiliar de Sala 01 40 horas Celetista (com carteira assinada) 

 

 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:  

Para ambos os Serviços: 

Município de Sumaré, na territorialização dos usuários que compreendem oito CRAS e um 

CREAS. 

 

 

 RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA:  

 

I- As intervenções interdisciplinares promoveram redução de situações de isolamento social, de 

institucionalização, de situações de vulnerabilidade social; prevenção da ocorrência de riscos 

sociais, seu agravamento ou reincidência; aumento de acessos a serviços socioassistenciais e 

setoriais; ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; melhoria da qualidade de vida dos 

usuários e suas famílias. O fortalecimento de vínculos junto aos familiares/cuidadores promoveu 

sensibilização para a autonomia dos filhos, acompanhamento da assiduidade dos usuários, 

articulação com a rede de proteção social e com o SGD.  Observou-se também que as atividades 

propostas proporcionaram junto aos usuários, avanços na parte muscular, coordenação motora, 

noções espacial/temporal, valorização da cultura popular, reforço cognitivo, concentração, 

estimulação e melhoria da autonomia, num ambiente que enfatizou a comunicação, uma vida ativa 



APAE DE SUMARÉ 
  

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ 

CNPJ. 49.632.383/0001-00 
Rua Salvador Lombardi Neto, 630 – Vila Zilda Natel – CEP: 13.172-530 – Sumaré/SP 

Fone/Fax: 19 3873-2045 / 3883-1666 – e-mail: secretaria@apaesumare.org.br; 
site: http://www.apaesumare.org.br 

 

7 

 

baseada no convívio social e no entretenimento cultural; 

 

II- Acesso dos direitos socioassistenciais; prevenção situações de isolamento social e de 

abrigamento institucional, ações para diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da 

prestação continuada de cuidados a pessoas com dependência, fortalecimento da convivência 

familiar e comunitária, redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos, 

proteção social e o desenvolvimento de autonomias por meio da assiduidade nas atividades 

propostas e maior participação das famílias em reuniões e orientações. Houve reunião com a rede de 

proteção social, acompanhamento do acesso aos serviços da rede,  fortalecimento de vínculos 

familiares, convivência grupal e comunitária, promoção da Defesa e Garantia de Direitos, 

protagonismo dos familiares, assim como, desenvolvimento de potencialidades e habilidades dos 

usuários. 

 

 

 ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

A OSC se mantem por meio de recursos provenientes de órgãos públicos federal, estadual e 

municipal, telemarketing, promoção de eventos, nota fiscal paulista, Fundo Municipal do 

Conselho da Criança e do Adolescente e doações da comunidade. 

 

 

 DESTACAR SE EXISTE COBRANÇA DOS PARTICIPANTES ATENDIDOS:  

Ambos os Serviços são gratuitos. 

 

 

 DESPESAS DAS ATIVIDADES NO  EXERCÍCIO: 

R$ 1.689.083,14 
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2.B) ÁREA DE EDUCAÇÃO 

- Prestação de serviços de EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL DA APAE DE SUMARÉ. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA 

ATIVIDADE REALIZADA: 

Serviços de EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA APAE 

DE SUMARÉ para o atendimento educacional nas salas de aula nas modalidades da Educação 

Infantil, Ensino Fundamental inicial e Serviço de Atendimento Educacional Especializado - 

AEE, com a proposta de re-educação comportamental, baseada primeiramente no suporte da 

estruturação do ambiente externo na escola e na vida familiar como norteadora da estruturação interna 

deste aluno com deficiência intelectual e ou múltipla,  autista com  deficiência intelectual, que 

necessitam de apoio pervasivo,  dentro das referidas modalidades de ensino, garantindo assim a 

eficácia  e do desenvolvimentos dos alunos a partir da abordagem do método TEACCH,  do Currículo 

Funcional Natural, da Comunicação Alternativa, da Estimulação Sensorial e da Integração Sensorial.   
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 Salas de Educação Infantil   

Atividade  Metas Resultados alcançados 
Pedagogia:  
O planejamento das atividades do ano letivo foram realizadas pela equipe 

multidisciplinar junto com a professora 
- Reconhecimento da identidade própria, e consciência corporal e autonomia. 
- Proporcionar condições de desenvolver a capacidade de observar e respeitar 

espaços, movimentos, gestos e ações respeitando o ambiente; 
- Reconhecer e estabelecer vínculos com diferentes profissionais que trabalham 

com os alunos; 
- Desenvolver a linguagem oral, motricidade, a coordenação motora fina, 

ampliando assim seu conhecimento de mundo; 
- Reunião entre pais, professores e técnicos com a finalidade de apresentar a 

necessidade de fazer com que os alunos comecem a desenvolver-se e ter a máxima 

independência em AVD, conversar sobre o desenvolvimento do filho durante o ano 

e orientações para o período de férias. 
- Trabalhar a criatividade e a imaginação através da ludicidade. 
-Trabalhar com as diversas datas comemorativas durante o ano; 
- Apresentar aos pais a necessidade de fazer com que os alunos comecem a 

desenvolver – se e ter a máxima independência em AVD; 

 

- Oferecer na Escola de 

Educação Especial, 

educação especializada na 

modalidade Educação 

Infantil e Ensino 

Fundamental inicial aos 

alunos que necessitam de 

apoio pervasivo, recursos 

didáticos específicos e da 

equipe das áreas de 

Educação Especializada. 

Pedagogia  
- As avaliações ficaram em cima de 

observações diretas e individuais com os 

alunos; 
- As famílias de um modo geral 

conseguiram entender o processo 

educacional o qual o aluno necessita 

passar para criar a independência, 

maturidade; 
- Compreenderam a importância do 

vínculo estabelecido entre família X 

escola; 
- Participaram ativamente do início do 

processo de construção do PEI. 
- Através de atividades de motricidade, 

coordenação, entre outros pode – se 

proporcionar aos alunos um pouco mais 

de independência na hora da 

alimentação, na hora de beber água; 
- Estimular o aluno a inventar 

brincadeiras; a utilizar o imaginário 

dando funções também aos objetos; 
- Reconhecimento e importância dos 

membros da família; 
- estimular e conhecer a cultura junina; 

Terapia Ocupacional: 
 Planejamento realizado pela equipe multidisciplinar em conjunto com a professora 

da sala. Conversamos à respeito do comportamento das crianças e sobre a forma de 

 Terapeuta Ocupacional 
- pudemos observar melhora na 

participação das crianças nas atividades 
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lidar com cada um. Estratégias para favorecer a interação entre eles. Brinquedos 

adequados a idade como super-heróis, carrinhos, rotina usando comunicação 

alternativa, caderno de comunicação casa-escola, consciência Corporal através de 

estímulos sensoriais: escovação, colchão vibratório, balanço, massagens, etc; 

Posicionamento sentados em mesinha favorecendo a interação entre os alunos; 

integração sensorial: colchão vibratório, balanço, escovação e massagem; atividade 

extra-sala, recolhimento e seleção de elementos da natureza (folha, galhos, casca de 

árvores, sementes e areia); exploração de livro confeccionado pela professora com 

os materiais e os diferentes tipos de textura; Músicas temáticas com figuras de 

comunicação alternativa com estímulos sensoriais; Músicas folclóricas, animais, 

figuras, miniaturas, nomes e sons dos animais; Integração Sensorial; Circuito 

motor, escalar, rolar e descer a rampa com uso de bola, movimentos variados com a 

lycra, andar de skate, utilizou – se a temática frutas e degustação de banana e maça; 

Carimbos de animais, uso do programa SEN no computador; 

 

com o posicionamento adequado assim 

como no uso dos recursos visuais, 

auditivos e de comunicação alternativa. 

A música é um recurso que a equipe tem 

utilizado muito em diversas situações e 

as crianças têm se demonstrado bastante 

motivadas. 
- Houve maior interação entre as 

crianças tanto através do toque quanto 

copiando modelo; reconhecimento e 

percepção do próprio corpo e dos 

elementos da natureza e discriminação 

tátil; 
A terapeuta observou que as crianças 

puderam participar de forma mais 

efetiva das atividades propostas com o 

auxilio dos recursos de comunicação 

alternativa como símbolos, objeto 

concreto e gravação das palavras 

correspondentes. Para as crianças com 

comprometimento visual utilizamos 

recurso da lanterna posicionamento 

adequado para receber os estímulos. 
Fonoaudiologia: 
 A fonoaudióloga realizou avaliação e observação da alimentação, orientação a 

professora quanto aos utensílios e maneira prática para ofertar os alimentos. 

Estimulação de linguagem cognitiva e funções básicas de linguagem, envio de 

questionário para os pais responderem e verificarmos área de preferências para 

estimulo da comunicação. Trabalhou-se circuito motor, andar de skate, motoca e 

pareamento de figuras de meio de transporte. Foi trabalhado a temática João e o Pé 

de feijão com estímulos sensoriais: auditivo e visual. Foi trabalhada a temática de 

 Fonoaudiologia:  
- houve aumento de vocabulário, 

intenção comunicativa, melhora nas 

funções estomatognáticas. 
-adequação consistência alimentar de 

uma criança; 
Observou-se melhora na atenção 

auditiva de 3 crianças, aumento no 
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natal com uso de objetos concretos e figuras de comunicação alternativa. 
- avaliação fonoaudiológica quanto à deglutição de uma criança. 
- Trabalho de propriocepção corporal e oral; 
- acompanhamento na mudança de consistência alimentar para líquidos engrossados 

com espessante de um aluno; 
- Foi realizado visita domiciliar para família de uma criança com o serviço social. 
- Festa de encerramento do ano letivo. 

vocabulário campo semântico animais 

de 2 crianças; 

Psicologia: 
A Psicóloga de referência da Escola realizou as seguintes atividades: organizou 

horários de atendimentos individuais e em grupo juntamente com demais 

profissionais, foi realizado também planejamento com as professoras no qual foram 

levantadas questões relacionadas à sexualidade, regras e consequências que serão 

trabalhadas posteriormente, além disso, houve aplicação da avaliação PTS nos 

atendimentos individuais; Posicionamento dos alunos sentados em mesinha 

favorecendo a interação entre as crianças;Confecção de livro sensorial; atividade de 

estimulação visual e auditiva no computador, buscando a interação através do 

visual e uso do acionador adaptado; A psicóloga juntamente com a direção orientou 

duas famílias quanto às dificuldades gerais na escola; Foi realizado visita domiciliar 

para a família; 

 

 Psicologia: 
- houve maior auxilio nas dificuldades 

das professoras e auxilio as famílias; 
- maior interação entre as crianças tanto 

através do toque quanto copiando 

modelo; reconhecimento e percepção do 

próprio corpo e dos elementos da 

natureza e discriminação tátil; 

 

Fisioterapia: 
Planejamento realizado pela equipe multidisciplinar em conjunto com a professora 

da sala. Conversamos à respeito do comportamento das crianças e sobre a forma de 

lidar com cada um. Estratégias para favorecer a interação entre eles. Brinquedos 

adequados a idade como super-heróis, carrinhos, rotina usando comunicação 

alternativa, caderno de comunicação casa-escola, consciência Corporal através de 

estímulos sensoriais: escovação, colchão vibratório, balanço, massagens, etc; 

Posicionamento sentados em mesinha favorecendo a interação entre os alunos; 

integração sensorial: colchão vibratório, balanço, escovação e massagem; atividade 

extra-sala, recolhimento e seleção de elementos da natureza (folha, galhos, casca de 

árvores, sementes e areia); exploração de livro confeccionado pela professora com 

 Fisioterapia:  
- observamos evolução motora com a 

prática dos exercícios propostos. Houve 

participação da família durante o 

atendimento e interesse no sentido de 

colaborar com o trabalho terapêutico 

seguindo as orientações realizadas pelo 

fisioterapeuta; 
- houve uma melhora na postura das 

crianças na cadeira de rodas, prevenindo 

deformidades, melhorando a qualidade 
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os materiais e os diferentes tipos de textura; Músicas temáticas com figuras de 

comunicação alternativa com estímulos sensoriais; Músicas folclóricas, animais, 

figuras, miniaturas, nomes e sons dos animais; Integração Sensorial; Circuito 

motor, escalar, rolar e descer a rampa com uso de bola, movimentos variados com a 

lycra, andar de skate, utilizou – se a temática frutas e degustação de banana e maça; 

Carimbos de animais, uso do programa SEN no computador; 

de vida e as atividades escolares 

Assistente Social: 
Realiza grupo semanal: 3ª e 5ª feira das 13:00h às17:00h, além do cronograma dos 

grupos socioeducativos e psicossociais às família/cuidadores;  protocolo de triagem 

do candidato com perfil em lista de espera, através da anamnese social e matrícula 

do usuário no serviço ofertado; pesquisa cadastral junto à SIMADES – Cadastro 

Único do município para fins de emissão do Número de Identificação Social – NIS; 

apoio aos usuários à procura de recolocação profissional; reinserção de usuário no 

Serviço mediante processo demissional, matrícula, visita domiciliar. 

- grupo semanal: 5ª feira das 16:00h às 16:50h com  roda de conversa sobre os 

temas: “Vida Social”, “Relacionamentos afetivos”, “cronograma de atendimento 

semestral às famílias e empresas”; 
- orientação socioassistencial e psicológico às famílias; 
-orientação interdisciplinar a usuário recém contratado diante apontamentos da 

empresa; 
- Orientação quanto aos critérios para obter as carteirinhas do transporte municipal 

e intermunicipal gratuito para pessoa com necessidade especial para preenchimento 

de formulários de cartão de transporte Municipal, EMTU, Passe Livre e Beneficio 

de Prestação Continuada - BPC; 
- Participação de representantes da Área Social em reunião mensais do Conselho 

Municipal de Assistência Social;  

- Adequação dos projetos ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA: Mãos que se Entrelaçam Movimento e Ação e Estrelas 

Dançantes; 
- Parceria com o INSS para orientação e encaminhamento de famílias, referente a 

Lei Orgânica da Assistência Social; 

 Assistente Social: 
-Acesso aos direitos socioassistenciais e 

o fortalecimento da convivência família 

e comunitária; 
- fortalecimento do convívio grupal e de 

redes sociais de apoio; 
- os familiares manifestaram satisfação 

quanto ao desenvolvimento dos filhos 

devido os atendimentos dos 

profissionais; 
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- Busca de vaga na Escola Especial para usuário avaliado pela equipe e apresenta 

perfil para esta escola; 
- Agilizar processo de avaliação de bebês;  
- Mobilização para o exercício da cidadania e orientação as famílias para buscar 

vaga nas creches, visando o desenvolvimento da criança e oportunidade da mãe se 

colocar no mercado de trabalho. 

 

 

  

Sala de Ensino Fundamental e Ensino Fundamental – Modalidade Sócio Educacional – DI/DMU – DI/Autismo 

Atividade Metas Resultados alcançados 

Pedagogia: 
As atividades da pedagogia durante o ano letivo basearam – se em: 
- Reconhecer o ambiente da escola, desenvolvendo a confiança da criança no 

ambiente escolar; 
- Realizar sondagem, para ter um principio norteador, na montagem do PEI; 
- Inserir os alunos dentro de um contexto social e fazer com que eles vivenciam a 

data comemorativa; 
- desenvolvimento da coordenação motora global; 
- Percepção das diversas cores existentes em sua volta; 
- Identificação do nome próprio, reconhecendo sua própria existência; 
- Trabalho de estimulação e percepção visual e tátil; 
- Estimular a intenção da fala; 
- Interação com o meio e sua socialização; 
-  Estimular o hábito de leitura, desenvolvendo atenção e concentração; 
- Proporcionar atividades aos alunos que favoreçam a iniciativa no trabalho, 

desenvolvendo tarefas com começo, meio e fim;  
- Desenvolver habilidades manuais relacionados ao conteúdo do meio ambiente e o 

trabalho em equipe; 
- Estimular e desenvolver a importância familiar; 
- Desenvolver habilidades e higiene no preparo de alimentação; 

- Oferecer na Escola de 

Educação Especial, 

educação especializada na 

modalidade Educação 

Infantil e Ensino 

Fundamental inicial aos 

alunos que necessitam de 

apoio pervasivo, recursos 

didáticos específicos e da 

equipe das áreas de 

Educação Especializada. 

Pedagogia:  
- Compreenderam a importância do 

vínculo estabelecido entre família X 

escola; 
- participaram ativamente do início do 

processo de construção do PEI; 
- Através das atividades pode 

desenvolver diversos conceitos de 

estimulação, percepção visual e  tátil  

proporcionando a interação da  criança 

em seu meio e assim  promovendo uma 

maior socialização; 
- Estimular o aluno a inventar 

brincadeiras; a utilizar o imaginário 

dando funções também aos objetos e  

reconhecimento do próprio corpo e sua 

identidade. 
- Através de atividades de AVD e AVP, 

entre outros pode–se proporcionar aos 

alunos um pouco mais de 
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- Foram realizadas devolutivas aos pais quanto aos atendimentos realizados durante 

o ano de 2017. 
- Desenvolver a percepção sensório-motor. 
- Respeito ao próximo; 
- Festa de encerramento do ano letivo. 

independência; reconhecimento e 

consciência corporal 

 

Terapia Ocupacional:  
A TO de referência das salas de Deficiência Intelectual juntamente com o professor 

de cada sala realizaram o planejamento dos meses e suas estratégias para alcançar o 

objetivo, assim sendo, estimular e incentivar a brincar/ jogar e adquirir noção de 

tempo e espaço; estimular e praticar a AVD (higiene bucal), auto cuidado e 

autonomia; estimular a memória; autonomia para alimentação; incentivar a 

iniciativa, sendo assim foram concluídas as sessões de terapia deste ano. 
 

 

 

- Oferecer na Escola de 

Educação Especial, 

educação especializada na 

modalidade Educação 

Infantil e Ensino 

Fundamental inicial aos 

alunos que necessitam de 

apoio pervasivo, recursos 

didáticos específicos e da 

equipe das áreas de 

Educação Especializada. 

Terapia Ocupacional 
- Observamos as habilidades e 

dificuldades nas atividades propostas; 
- Exploramos, treinamos e estimulamos 

para cada individuo na pratica melhorar 

o seu dia-a-dia; 
- desenvolveu e incentivou habilidades 

no treino de AVD’s promovendo assim 

interação social, iniciativa e atenção. 

Fonoaudiologia:  
- Desenvolvimento de atividades para conhecimento e avaliação dos alunos, 

utilização de figuras em Comunicação Alternativa com a temática alimentos e 

reconhecimento dos profissionais da instituição. Fonoaudióloga realizou 

orientações aos professores e acompanhou a alimentação dos alunos. Estimulação 

dos sentidos sensoriais. Rodas com cantigas e instrumentos musicais visando 

proporcionar estimulação de linguagem.Confecção de correio elegante para a festa 

junina com CSA. Realizou atendimento ambulatorial individual no contra turno e 

foi dado continuidade ao trabalho realizado nos meses anteriores seguindo os 

objetivos propostos; Foram realizadas devolutivas aos pais quanto aos atendimentos 

realizados durante o ano de 2017; Montagem de um telejornal (TV Amazônia 

APAE); Estímulo ao letramento; Anamnese com família e avaliação clinica de 

deglutição de uma aluna. 

 

- Oferecer na Escola de 

Educação Especial, 

educação especializada na 

modalidade Educação 

Infantil e Ensino 

Fundamental inicial aos 

alunos que necessitam de 

apoio pervasivo, recursos 

didáticos específicos e da 

equipe das áreas de 

Educação Especializada. 

Fonoaudiologia: 
- Os alunos estiveram em processo de 

avaliação. Quanto às orientações os 

professores se mostraram mais 

interessados sobre as dificuldades 

alimentares de seus alunos e 

empenhados em contribuir para a 

qualidade de vida dos mesmos; 
- Compartilhamento de idéias entre 

profissionais de diferentes áreas a fim de 

complementar e potencializar o processo 

de aprendizagem; 
- Houve participação da família no 

processo terapêutico e melhora, em 

alguns casos, na compreensão da 
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comunicação dos individuos atendidos. 
- Melhora do comportamento 

introspectivo de alguns alunos do sócio 

educacional; 
- Compartilhamento de idéias entre 

profissionais de diferentes áreas afim de 

potencializar e complementar o processo 

de aprendizagem; 
- Melhora nas questões de percepção 

corporal e ambiental 
- Melhora no comportamento, como 

também na maneira de se relacionar e se 

comunicar com seus pais e funcionários 

da instituição. 
Psicologia:  
A psicóloga planejou trabalhar os aspectos psicológicos proporcionando melhores 

condições aos usuários de desenvolvimento em suas atividades, facilitando os 

processos psicológicos do grupo e as intervenções psíquicas nos diferentes níveis; 

desenvolvendo atividades destinadas a melhorar  suas relações com o âmbito 

escolar e convívio social, proporcionando a realização pessoal dos indivíduos no 

grupos. Intervindo nos conflitos e estimulando a independência, para buscar melhor 

qualidade de vida e novos projetos. E também orientá-los conforme as necessidades 

e demandas apresentadas no dia- a – dia. Trabalhou com regras e comportamentos;  

Estratégias para estabelecimentos de vínculos; Estímulos sensoriais com figuras de 

Comunicação com a temática do Dia das Mães; Desenvolveu tema como 

sexualidade; Acompanhou alunos nos campeonatos de Futsal regional da APAE de 

Sumaré; realizou três orientações individuais devido a comportamentos 

inadequados; realizou duas avaliações psicológicas; Trabalhou a questão de 

conflitos, assertividade, ansiedade, relações interpessoaos, autoestima, tomada de 

decisão, gestão do tempo, resolução de problemas e com suas formas de se perceber 

as pessoas à sua volta e o mundo e observar como estas percepcções influenciam 

- Oferecer na Escola de 

Educação Especial, 

educação especializada na 

modalidade Educação 

Infantil e Ensino 

Fundamental inicial aos 

alunos que necessitam de 

apoio pervasivo, recursos 

didáticos específicos e da 

equipe das áreas de 

Educação Especializada. 

Psicologia: 
- Através das atividades foi possível 

observar a aplicação das práticas 

psicológicas através das  situações 

sociais reais, voltada para a melhoria da 

qualidade de vida e a não preocupação 

apenas com o indivíduo e as questões 

intrapsíquicas, mas também com as 

questões interpessoais, isto é, voltada 

para o coletivismo construir uma 

intervenção de transformação na direção 

de promover condições de vida, 

podendo  entrar em contato com suas 

realidades e perceber o mundo de uma 

forma mais clara. Assim como 

proporcionar momentos de descontração 

e oportunidade de vivencia em grupo. 
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suas escolhas em sua vida. Planejou-se também acompanhar os usuários na 

realização das atividades da instituição e nas confraternizações natalinas da 

entidade. Acompanhou os alunos no show de talentos e no dia na festa de Natal 

para encerramento do ano letivo. 
As atividades do bimentre proporcionaram momentos para trabalhar 

conflitos, assertividade, ansiedade, relações interpessoais, autoestima, tomada de 

decisão, gestão do tempo, resolução de problemas e com suas formas de se 

perceber, de perceber as pessoas à sua volta e o mundo e observar como estas 

percepções influenciam suas escolhas em sua vida. 
Foram realizadas quatro orientações psicológicas individuais a usuários e 

seus responsáveis quanto a condutas comportamentais inadequadas nos grupos com 

os colegas e os sinais de envelhecimento que os usuários vêm apresentando. 

Adequação dos comportamentos 

inadequados através de métodos da 

abordagem comportamental; 

 

 

 

 

Fisioterapia: 
Grupo de Manutenção de Cadeirantes. Os profissionais de Fisioterapia começaram 

a escrever um Projeto voltado para pacientes cadeirantes acima de 15 anos e 

familiar/cuidadores, que necessitam de exercícios terapêuticos para manter os 

ganhos músculos esqueléticos já adquiridos; orientação à família para realizarem os 

exercícios em casa. Atividades de coordenação motora fina e motricidades; 

atividades em quadras para os cadeirantes maiores, com atividades lúdicas e jogos 

adaptados. Foram realizados também atendimento ambulatorial individual no 

contra turno e foi dado continuidade ao trabalho realizado nos meses anteriores 

seguindo os objetivos propostos; 
Foram realizadas devolutivas aos pais quanto aos atendimentos realizados durante o 

ano de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fisioterapia: - Na Fisioterapia 

observamos evolução motora com a 

prática dos exercícios propostos. Houve 

participação da família durante o 

atendimento e interesse no sentido de 

colaborar com o trabalho terapêutico 

seguindo as orientações realizadas pelo 

fisioterapeuta. 
- Nas atividades desenvolvidas no grupo 

multidisciplinar as expectativas estão 

sendo alcançadas; 
- Houve um grande interesse das mães 

em participar e de fazerem trocas de 

experiências; 
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Serviço de Atendimento Educacional Especializado-  A.E.E. 

Grupo AEE – Ed. Precoce 

Atividade Metas Resultados alcançados 

Grupo I e II 
Planejamento das atividades juntamente com a professora e as estratégias serão 

utilizadas nos atendimentos. Uso de comunicação alternativa durante a rotina e 

caderno de comunicação casa – escola; Orientação sobre as posturas adequadas 

para a criança permanecer em sala de aula. Orientação da forma mais adequada 

para auxiliar a criança e adquirir maior independência na alimentação. Consciência 

corporal através de estímulos sensoriais: escovação, colchão vibratório, balanço, 

massagens, etc. Conversa sobre o comportamento e a forma de lidar com cada um. 

Estratégias para favorecer a interação entre eles. Rotina usando a comunicação 

alternativa, caderno de comunicação entre casa e escola. Atividades Musicais e 

recursos da comunicação alternativa. Atividades relacionadas ao Dia das Mães. 

Atividades de carimbos, pintura a dedo, musicas relacionadas ao tema, gravação de 

palavras no acionador Bigmack, massagem nas mãos das mães; Discriminação de 

diversos tipos de frutas, texturas, cheiro e paladar; Atividades dentro do parque 

infantil; brincadeiras com massinha e geleca; Atividades com bolha de sabão e 

cantigas com o recurso de Comunicação Alternativa. Houve orientação aos pais 

sobre uso adequado de calçados, massagens orais e uso da bandagem elástica, 

limites e birras, e possível inclusão na rede regular de ensino no município para o 

ano de 2018; Devolutiva de fim de ano aos pais. 
 
Grupo III 
- Planejamento em conjunto com a Pedagoga que está iniciando na equipe de 

Estimulação Essencial, estímulos visuais, táteis, proprioceptivos, massagens,etc; 

Atividades dentro da abordagem do Método de Integração Sensorial, escovação e 

estimulação vestibular. Oficina em comemoração ao dia das mães, onde cada 

criança foi incentivada a lavar as mãos da mãe; Foi lido mensagem e as mães deram 

 - Oferecer apoio 

pedagógico especializado e 

atendimento terapêutico 

para complementar ou 

suprir as atividades 

escolares dos alunos com 

atraso no desenvolvimento 

neuro psicomotor e àqueles 

com deficiência intelectual 

e ou múltipla incluído na 

rede regular de ensino da 

Educação Infantil 

- Procurou-se estabelecer vinculo dos 

terapeutas, professor e crianças; 
- Interação entre as crianças do grupo; 
- Atingiram a capacidade de aceitar os 

estímulos sensoriais; 
- Melhora da postura durante a 

alimentação e melhora na 

independência; 
- Houve interesse e apoio por parte da 

família no sentido de colaborar com o 

trabalho terapêutico para iniciar o 

Projeto; 
- Identificamos alunos acima do peso, 

alunos com pressão alta. 
- Menor dificuldade em se separar dos 

pais (menos choros), interesse em copiar 

os colegas ou minimamente interagir; 
- acesso nãos direitos socioassistenciais 

e o fortalecimento da convivência 

familiar e comunitária; 
- Fortalecimento do convívio grupal e de 

redes sociais de apoio 
- os familiares manifestaram satisfação 

quanto ao desenvolvimento dos filhos 

devido os atendimentos dos 

profissionais; 
- Percebeu - se questões de tolerância e 
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depoimentos e refletiram sobre a mensagem. Atividades de encaixe, orientação aos 

pais sobre a alimentação, uso da bandagem elástica em membro inferior e possível 

inclusão em sala de educação infantil para o ano de 2018. Atividades de Natal 

foram desenvolvidos com objetos concretos e figuras de comunicação alternativa; 
 
Assistente Social: 
Foi trabalhado nos atendimentos de Grupo com as famílias como a acolhida e 

escuta qualificada aos usuários e a seus familiares/ cuidadores;  
- Acompanhamento assiduidade; Orientação ao Benefício de Prestação Continuada 

– BPC; articulação com a rede de serviços do município e encaminhamentos; 

agendamentos na Área de Saúde da instituição: consultas médicas, emissão de 

laudo médico para fins: gratuidade transporte municipal, EMTU, avaliação 

nutricional; reunião de equipe e planejamento de ações; e participação em reuniões 

mensais no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, bem como, 

capacitações afins; avaliações de novos casos; visita domiciliar, contato com 

serviços da rede; Encaminhamento para referenciamento no CAD Único através do 

CRAS do território de residência da família. 
 

 

 

 

 

melhora de vínculo entre as crianças; 
- avanços motores devido as 

experiências relatadas por terem levado 

seus filhos em parques ou viagens. 
- observou-se melhora na linguagem 

receptiva, aquisição de linguagem 

expressiva no campo semântico, 

melhora na atenção auditiva e aquisição 

da percepção auditiva; 
- adquiriram experiências diferentes  

com o corpo, antecipação e 

sequenciação dos acontecimentos; 
- algumas crianças começaram a 

engatinhar e as que estão andando sem 

apoio tiveram considerável melhora do 

equilíbrio e coordenação durante as 

atividades psicomotoras. 

Grupo AEE – Ed. Infantil e Ensino Fundamental    

Atividade Metas Resultados alcançados 

Pedagogia: 
- A pedagoga planejou para o ano letivo 2017 trabalhar aspectos relacionados à 

questão das aprendizagens voltado para atividades lúdicas. Trabalhou com aspectos 

de fortalecimento de vínculos familiares, o despertar da importância da participação 

de pais e/ou responsáveis na vida escolar de seu filho; no que diz respeito aos 

aspectos cognitivos e freqüência na unidade escolar. Os pais foram orientados 

- Oferecer apoio 

pedagógico especializado e 

atendimento terapêutico 

para complementar ou 

suprir as atividades 

escolares dos alunos com 

Pedagogia: 
- Maior adesão e entendimento por parte 

das famílias quanto à importância da 

participação e frequência nos 

atendimentos. 
- os alunos tiveram maior 
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quanto à importância de manter uma rotina durante este período e do quanto o 

brincar é importante para o desenvolvimento dos respectivos filhos. Informações a 

respeito dos atendimentos, adaptação e readaptação dos usuários do programa com 

rotinas estruturadas para o trabalho. Também foram realizadas visitas escolares a 

fim de trocar experiências e informações a cerca do desenvolvimento de alunos 

inseridos no programa; Atividades a fim de estimular habilidades psicomotoras para 

facilitar aquisição de habilidades de linguagem escrita para facilitar o processo de 

inclusão escolar; Trabalhar conceitos como: atenção, concentração, tolerância, 

aceitação de regras e limites; Procurou identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade com intuito de eliminar as barreiras para a 

participação do aluno no contexto educacional onde está inserido; Ministrou 

palestras com o tema: Inclusão Social em quatro supermercados da rede Good 

Bom, cidade de Sumaré – SP na semana Interna de Prevenção de Acidentes SIPAT, 

afim de informar, orientar e divulgar o trabalho realizado pela instituição à seus 

assistidos; A pedagoga colaborou junto à Equipe Multidisciplinar no processo de 

aprendizagem de forma simples, rápida e intensa, uma vez que, é na primeira 

infância que as crianças têm um enorme potencial a ser desenvolvido. E para que 

este se aprimore de forma adequada, positiva e divertida foram trabalhadas as suas 

capacidades sensório-perceptivas, as quais propiciarão o desenvolvimento de outras 

áreas do comportamento; 
Foram trabalhadas atividades para facilitar a quebra de barreiras de como lidar com 

o saber de uma maneira geral. Pois é necessário que se estimule o aluno com 

deficiência a avançar na sua compreensão. Propondo aos alunos conflitos e 

estimulando em seguida e enfrentá-los e resolve-los e oferecidas ainda aos usuários, 

atividades que auxiliem no processo de independência e preparo para a vida prática 

e diária. Todos os pais receberam orientações ainda sobre os atendimentos do 

próximo ano letivo - 2018, e devolutivas a cerca do desenvolvimento individual de 

cada usuário do programa. Os usuários do programa contribuíram ainda para a 

decoração natalina da escola; confeccionando enfeites de natal. Com objetivo de 

proporcionar o aprendizado de diferentes técnicas usando materiais básicos (cola 

colorida, tinta têmpera, papel crepom, cartolina e outros) e recicláveis (caixas 

atraso no desenvolvimento 

neuro psicomotor e àqueles 

com deficiência intelectual 

e ou múltipla incluído na 

rede regular de ensino da 

Educação Infantil 

desenvolvimento de habilidades e maior 

participação na sociedade. 
- maior independência e autonomia; 
- sensibilização sobre a questão da 

deficiência em nossa sociedade. 
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diversas, garrafas pet, restos de tecido, jornal...). A partir do manuseio desses 

materiais desenvolvem-se as habilidades de coordenação motora ampla e fina, 

atenção, concentração, raciocínio lógico, criatividade, imaginação, memorização e 

a auto-estima. Alem de deixar a escola ainda mais bonita e preparada para receber o 

Papai Noel. 

Psicologia:  
Foram realizadas diversas atividades como: avaliações, elaboração de 

planejamentos e fortalecimento de vínculos entre paciente e família; estabelecer 

vínculos entre o profissional e o atendido; identificar a necessidade de cada um e 

realizar orientação psicológica conforme a demanda; realizou dinâmicas 

psicológicas com objetivos de explorar a socialização; trabalhou com jogos, para 

trabalhar regras e limites e poder assim observar comportamentos. Realizou rodas 

de conversa com pais e responsáveis e rodas de socialização com os alunos, com os 

objetivos de identificar demandas; A psicóloga também planejou trabalhar os 

aspectos psicológicos proporcionando melhores condições aos usuários de 

desenvolvimento em suas atividades, facilitando os processos psicológicos do 

grupo e as intervenções psíquicas nos diferentes níveis; desenvolvendo atividades 

destinadas a melhorar suas relações com o âmbito escolar e convívio social, 

proporcionando a realização pessoal dos indivíduos no grupos. Intervindo nos 

conflitos e estimulando a independência, para buscar melhor qualidade de vida e 

novos projetos. E também orientá-los conforme as necessidades e demandas 

apresentadas no dia- a – dia. Planejou-se também acompanhar os usuários na 

realização das atividades da instituição e nas confraternizações instituição.A 

psicóloga acompanhou as atividades desenvolvidas nas salas de aula e nos grupos 

de atendimento educacional especializado. As atividades proporcionaram 

momentos para trabalhar conflitos, assertividade, ansiedade, relações interpessoais, 

autoestima, tomada de decisão, gestão do tempo, resolução de problemas e com 

suas formas de se perceber, de perceber as pessoas à sua volta e o mundo e observar 

como estas percepções influenciam suas escolhas em sua  vida. 

 

 Psicologia: 
- Através das atividades foi possível 

observar a aplicação das práticas 

psicológicas através das situações 

sociais reais, voltada para a melhoria da 

qualidade de vida e a não preocupação 

apenas com o indivíduo e as questões 

intrapsíquicas, mas também com as 

questões interpessoais, isto é, voltada 

para o coletivismo construir uma 

intervenção de transformação na direção 

de promover condições de vida, 

podendo entrar em contato com suas 

realidades e perceber o mundo de uma 

forma mais clara. Assim como 

proporcionar momentos de descontração 

e oportunidade de vivencia em grupo. 
- a participação dos cuidadores, bem 

como o estabelecimento de vínculos e a 

possibilidade destes esclarecerem suas 

dúvidas em relação às deficiências; Boa 

sensibilização das famílias quanto à 

importância das orientações fornecidas 

pelos terapeutas. 
- As orientações psicológicas foram 

fundamentais para a reflexão sobre os 
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objetivos a serem traçados e os métodos 

a serem adotados nas intervenções. 

Concluiu-se, que os processos de 

aprendizagem passam a ligá-los no 

campo da realização, de enlaces e 

apropriações, que se firmam além das 

trocas de aprendizado. Assim, as 

atividades trabalharam também a 

importância do lazer para o bem-estar 

físico, social e emocional do aluno, 

necessário para a manutenção e 

promoção da saúde mental, no combate 

ao estresse mental, físico e psicológico a 

fim de prevenir o isolamento e tornar-se 

pessoas antissocial e ficar mais 

suscetível a problemas como ansiedade e 

depressão. Assim como também 

proporcionou além de um espaço 

facilitador de conhecimento, a 

internalização das regras sociais na 

busca de um contato social saudável. 
Terapeuta Ocupacional: 
- Realizou atividades nos grupos semanalmente, sendo cada grupo com uma 

proposta diferente. Observamos a necessidade e utilizamos os jogos, atividades 

lúdicas como recurso terapêutico. Observamos também as facilidades e dificuldades 

dos participantes, bem como a interação social e a necessidade do incentivo na 

autonomia das AVDs. 

 

 Terapeuta Ocupacional: 
- a Terapia Ocupacional trabalhou a 

importância do lúdico, estimulo para as 

AVD’s, interação social e com isso 

podemos observar o aluno, em diversas 

situações do cotidiano;  
-as famílias são orientadas a dar 

continuidade em casa de tarefas simples 

do dia a dia, para que seus filhos tenham 

uma maior autonomia; 
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- Concluímos para este ano a 

necessidade dos apoios e incentivos 

constantes. Neste período de 

férias/recesso a família deverá incentivar 

as brincadeiras (lúdico), o lazer e a 

interação social. 
Fisioterapia 
Os atendimentos de fisioterapia foram realizados individuais e em grupo, técnicas 

de atividades motoras, integração sensorial com os Autistas, e Auriculoterapia 

foram aplicadas. Foram trabalhados exercícios motores específicos de acordo com a 

necessidade de cada individuo no atendimento individual, atendimento de 

Integração Sensorial em sala específica da técnica para os Autistas, Auriculoterapia 

com a estimulação de pontos que proporcionaram analgesia, e adequação 

comportamental nos pacientes, terapia em grupo com a técnica do Game Therapy 

utilizando o Xbox kinect. 
   Foram dadas orientações sobre atividades para serem realizadas em casa, e 

orientações sobre o benefício do uso das palmilhas e tênis ortopédicos 

 - Na fisioterapia foram realizados 

alongamentos, fortalecimento muscular, 

treino de equilíbrio, atendimento da 

acupuntura Auricular, e atendimento em 

grupo com a técnica Game Therapy, 

jogos Aventuras e Esporte utilizando o 

aparelho Xbox e Kinect.  
-nas terapias pudemos proporcionar 

independência motora, adequação da 

postura durante as atividades diárias, e 

bem estar geral para os alunos;   
- com apresentação de slides para as 

famílias sobre Auriculoterapia, muitas 

dúvidas foram esclarecidas, os pais 

demonstraram satisfação com a técnica 

aplicada; 

Assistentes Sociais:  
- Teve momento de acolhimento das mães e responsáveis, onde também foram 

discutidas as demandas apresentadas em relação aos filhos, ao âmbito social e 

familiar; Viabilizou apoio intersetorial nas áreas de saúde, educação, assistência 

social, pessoal de apoio e a manutenção do atendimento; 
- Acompanhamento assiduidade, Orientação ao BPC; articulação com a rede de 

serviços do município e encaminhamentos; agendamentos na área de saúde da 

instituição: consultas médicas, emissão de laudo médico para fins; entre outros; 

Reunião de equipe e planejamento de ações; e participação em reuniões mensais no 

 - participa e acompanha politicas 

públicas das pessoas com deficiência 

nos Conselhos; 
- Atingir metas elaboradas no Plano 

Municipal de Educação; 
- Representante da Instituição 

participam de Conselhos Municipais de: 
- a direção administrativa participa da 

reunião do Conselho Municipal de 
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Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, bem como, capacitações afins. 
 
Grupo Psicossocial: 
Foram trabalhadas questões dos movimentos sociais e datas instituídas para 

reinvindicações de cidadania e participação em igualdade de condições no âmbito 

social e familiar; Viabilizar apoio intersetorial nas áreas de saúde, educação, 

assistência social, pessoal de apoio e manutenção do atendimento. 

Saúde discutindo a situação de nossa 

cidade como também planejamento da 

conferência municipal da Saúde; 
- Encaminhamento para o Cras, 

mediante renda da família se enquadrar 

nos critérios para inscrição no CAD 

ÚNICO e critérios para obter as 

carteirinhas do transporte municipal e 

intermunicipal  gratuito para pessoa com 

necessidade especial e busca de vaga nas 

creches, visando o desenvolvimento da 

criança; 
   

: 
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 PÚBLICO-ALVO: 

Pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla, autista com  deficiência intelectual, que 

necessitam de apoio pervasivo. 

 

 QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: 

272 educandos. 

 

 DIA/HORÁRIO/PERIOCIDADE: 

- Diariamente, de 2ª a 6ª feira exceto finais de semana e feriados. 

- Manhã das 8h às 12h e tarde das 13h às 17h. 

 

 RECURSOS HUMANOS: 

Área Educação: 

Profissão Quantidade Carga  

Horária 

Vínculo com a OSC 

Coordenadoras Pedagógicas 02 40 horas Celetista (com carteira assinada 

Assistente Social 02 30 horas Celetista (com carteira assinada) 

Professores 19 644 horas Celetista (com carteira assinada 

Psicólogo Educacional 01 40 horas Celetista (com carteira assinada) 

Fonoaudióloga Educacional 02 20 horas Celetista (com carteira assinada 

Terapeuta Ocupacional Educac. 02 58 horas Celetista (com carteira assinada) 

Auxiliares de Salas 07 280 horas Celetista (com carteira assinada 

Serventes 03 120 horas Celetista (com carteira assinada) 

Recepcionista 01 40 horas Celetista (com carteira assinada 

Auxiliar Administrativo 01 40 horas Celetista (com carteira assinada) 

Assistente Financeiro 01 40 horas Celetista (com carteira assinada 

Gerente Financeiro 01 40 horas Celetista (com carteira assinada) 

Merendeiras 02 80 horas Celetista (com carteira assinada 

Auxiliar de Cozinha 01 40 horas Celetista (com carteira assinada) 

Motorista 01 40 horas Celetista (com carteira assinada 

Porteiro 01 40 horas Celetista (com carteira assinada) 

Encarregado de Manutenção 01 40 horas Celetista (com carteira assinada) 

  

 

 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 

Município de Sumaré. 

 

 

 

 

 

 ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
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        A OSC se mantem por meio de recursos provenientes de órgãos públicos federal, estadual e 

municipal, telemarketing, promoção de eventos, nota fiscal paulista, Fundo Municipal do Conselho 

da Criança e do Adolescente e doações da comunidade. 

 

 

 DESTACAR SE EXISTE COBRANÇA DOS PARTICIPANTES ATENDIDOS:  

          Ambos os Serviços são gratuitos. 

 

 

 DESPESAS DAS ATIVIDADES NO EXERCÍCIO: 

     R$ 1.228.030,30 
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2.C) ÁREA DE SAÚDE 

- Prestação de serviços de saúde e manutenção do atendimento em OSC filantrópica, sem fins lucrativos, gratuitamente do nascimento ao envelhecimento a 

pessoas com deficiência intelectual, associado à outra deficiências/múltipla, autismo, com condutas típicas/e a outros transtornos mental, em nível 

ambulatorial, educacional, centro dia e profissionalizante, individualmente e em grupos aos usuários. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA: 

 

Serviços ambulatoriais individuais de Ações estratégicas de Média e Alta 

complexidade 
  

Atividade  Metas 

 

Resultados alcançados 

 
Médica: 
- a médica realizou durante o ano de 2017: 
.   68 avaliações; 
. 290 consultas;  
.372 receitas;  
.242 laudos. 
  

 
Serviço de Estimulação Essencial  
Fisioterapeuta: 
- a fisioterapia elaborou junto com a equipe os horários de atendimentos individuais 

e realizou triagem de novos usuários; triagens de novos usuários e os atendimentos 

individuais iniciaram com o acolhimento das famílias após o recesso. De acordo 

com a fase de desenvolvimento da criança foi realizado a fisioterapia motora 

global, com ênfase nas habilidades não adquiridas. Os pais receberam orientações 

de como realizar algumas atividades em casa; 
-  crianças que precisaram de órteses foram encaminhadas para o técnico em 

ortopedia; 

- atender pessoas com 

deficiência intelectual, 

associado à outra 

deficiências/múltipla, 

autismo, com condutas 

típicas/e a outros 

transtornos mental, 

matriculados nos 

serviços da APAE de 

Sumaré, 

individualmente com 

sessões de 30 minutos, 

possibilitando 

habilitação e/ou 

reabilitação, melhoria na 

qualidade de vida e um 

grau de funcionalidade 

particular, coexistindo 

com a possibilidade de 

- diante do acompanhamento da médica as 

famílias estão entendendo que seus filhos 

necessitam de medicamentos de uso 

contínuo para diminuir quadro convulsivo 

como também contribuir para melhorara do 

comportamento. 
 
Fisioterapeuta: 
- houve mais interação terapeuta, criança e 

família, aquisição de padrões motores 

adequados para a faixa etária; 
- maior interesse da família em realizar as 

atividades orientadas durante os 

atendimentos para serem realizadas em 

casa; 
- crianças que estão engatinhando já 

demonstram mais interesse quanto a postura 

em pé, as que estavam mudando passos 

com apoio iniciaram marcha independente. 
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- foi realizada a fisioterapia motora global enfatizando as fases do 

desenvolvimento; 
- no 4º bimestre deu continuidade aos atendimentos individuais e acolhimento às 

famílias que iniciaram. Os pais receberam orientações de exercícios e atividades 

para realizar com os filhos em casa, principalmente durante o período de férias.  

Discussão de caso com a médica da Entidade; 
- participou das palestras da “I Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 

Intelectual e ou Múltipla da APAE de Sumaré;  
- realizou 10 avaliações e um encaminhamento. Duas crianças passaram a receber 

atendimento em grupo. Uma criança foi transferida para Entidade de outro 

município devido à mudança da família. 
- no 5º bimestre a fisioterapeuta deu continuidade aos atendimentos individuais e 

acolhimento às famílias que iniciaram. Foi realizada a fisioterapia motora global 

enfatizando as fases do desenvolvimento neuropsicomotor. Os pais receberam 

orientações de exercícios e atividades lúdicas para realizar com os filhos em casa. 

Discussão de caso com a médica da Entidade; 
- foi realizada 01 avaliação e 04 crianças iniciaram em atendimento individual. 

Duas crianças iniciaram atendimento onde fisio e TO realizam o trabalho juntas. 

Foram duplicadas no horário de fisioterapia 3 crianças;  
-realizada 01 visita domiciliar para orientação; 
- em comemoração ao dia das Crianças, teve atividade no Buffet Arco-Íris com 

participação de 13 crianças e suas mães; 
- no 6º bimestre a fisioterapeuta deu continuidade aos atendimentos individuais e 

acolhimento às famílias que iniciaram. Foi realizada a fisioterapia motora global 

enfatizando as fases do desenvolvimento neuropsicomotor. Os pais receberam 

orientações de exercícios e atividades lúdicas para realizar com os filhos em casa. 

Discussão de caso com a médica da Entidade; 
- foi realizada 03 avaliações David Werner e 02 crianças iniciaram em atendimento 

individual. Duas crianças iniciaram atendimento onde fisio e TO realizam o 

trabalho juntas.  
 

 

evolução nas seguintes 

áreas adaptativas: 

comunicação, 

autocuidado, vida 

familiar e social, 

autonomia, saúde, 

segurança, 

funcionalidade escolar, 

lazer e trabalho, tendo 

como meta a melhora da 

qualidade de vida e a 

inclusão social. 
        

 

 

 

 

 

                                              

- na fisioterapia ouve um interesse por parte 

da família no sentido de colaborar com o 

trabalho terapêutico e em casa. Houve 

também assiduidade nas terapias e interesse 

das crianças durante o trabalho terapêutico. 
- no 5º bimestre duas crianças começaram a 

engatinhar e as crianças que estão andando 

sem apoio tiveram considerável melhora do 

equilíbrio e coordenação durante as 

atividades psicomotoras.  
- nesse 6º bimestre duas crianças 

começaram engatinhar e 3 estão sentando 

com apoio ântero lateral das mãos. Foram 

feitas aplicações de bandagens em membros 

inferiores. 
 
Terapeuta Ocupacional: 
- praticamente todos os casos das crianças 

que foram avaliadas e inseridas no 

programa obtiveram melhora no quadro 

global sendo isso observado somente com 

as orientações que as famílias recebem na 

avaliação;  
- percebeu-se no decorrer dos atendimentos 

de T.O, a melhora é observada com relação 

à questão visual, coordenação olho mão e 

função dos Membros Superiores. Também 

maior exploração dos objetos e meio 

ambiente com maior integração dos 

estímulos sensoriais; 
- a TO observou que as famílias estão 

seguindo as orientações no uso de órtese, a 
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Terapeuta Ocupacional: 
- a realizou atendimentos e em grupo, algumas crianças foram reavaliadas; 

participou do curso de Primeiros Socorros oferecido na Entidade; 
- houve a demonstração de materiais que uma pessoa que produz caseiramente, para 

auxiliar na postura de crianças que precisam de adaptações; 
- TO da Estimulação realizou em agosto junto com a equipe de estimulação um 

mutirão de avaliação dos casos novos. Foram avaliadas 10 crianças. Nove crianças 

foram colocadas no quadro de horário; uma criança foi encaminhada para outra 

Entidade, pois não tinha perfil para a APAE e outra criança mudou para outro 

estado.    
 - acolhemos os pais das crianças que já frequentam o programa e conversamos 

sobre o período de férias e as novas aquisições e questões de saúde durante o 

período que estiver ausente;  
- recebemos uma pessoa que faz trabalho de confecção de adaptações e acessórios 

para possível parceria de acordo com as necessidades.  
- no bimestre a Terapeuta Ocupacional deu continuidade aos atendimentos 

individuais. Quatro crianças iniciaram no programa e o foco foi orientação aos pais 

quanto a estimulação visual, funcionalidade dos Membros Superiores e a 

coordenação olho mão. A postura que a criança fica em casa é sempre questionada 

e orientada sobre o posicionamento ideal para que a criança tenha oportunidade de 

desenvolver as questões tanto motoras quanto visuais e cognitivas; 
- 3 avaliações David Werner foi realizada. Foi duplicado o horário de uma criança. 

Realizamos uma visita domiciliar onde verificamos se a família está dando 

continuidade às orientações em casa; 
- no 6º bimestre a Terapeuta Ocupacional deu continuidade aos atendimentos 

individuais, duas crianças iniciaram no programa e o foco foi orientação aos pais 

quanto a estimulação visual, funcionalidade dos Membros Superiores e a 

coordenação olho mão. A postura que a criança fica em casa é sempre questionada 

e orientada sobre o posicionamento ideal para que a criança tenha oportunidade de 

desenvolver as questões tanto motoras quanto visuais e cognitivas; 
 

 

participação e aceitação das regras a serem 

cumpridas, como por exemplo, justificar as 

faltas no atendimento para que não ocorra o 

seu cancelamento. 
- todas as crianças apresentaram evolução 

dentro dos objetivos propostos. A maioria 

dos pais colaborou e aceitou as sugestões 

oferecidas pela terapeuta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- na fonoaudiologia houve participação da 

família no processo terapêutico e melhora, 

em alguns casos, na compreensão da 

comunicação dos sujeitos atendidos, pelos 

seus familiares; 
- através da exploração dos objetos com o 

auxilio da terapeuta para oferecer a função 

adequada verificou-se melhor aceitação dos 

estímulos intra e extra oral; 
- houve ganho nas funções: sucção, 

respiração, mastigação, deglutição e 

fonação e no desenvolvimento de 

linguagem expressiva e compreensiva das 
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Fonoaudióloga: 
- a Fonoaudióloga da Estimulação retornou aos atendimentos ao retornar da licença 

maternidade; 
- realizou no 1º semestre atendimentos em grupo de psicomotricidade onde foram 

trabalhadas atividades com temas específicos de cada mês e utilizou da música para 

desenvolver a comunicação alternativa e estimulação gustativa; 
- realizou orientação à pais e terapia de linguagem e motricidade oral.  
-realizou 10 avaliações, sendo 9 crianças incluídas no atendimento e uma 

encaminhada para a Instituição Lucy Montoro; 
- três crianças do atendimento individual passaram para atendimento de 

psicomotricidade e houve uma desistência de vaga (transferência para outro 

estado); 
- nos atendimentos em grupo de psicomotricidade foram trabalhadas atividades com 

vocabulário frutas associados aos circuitos motores;  
- houve inclusão de 4 crianças no atendimento individual, continuidade nos 

atendimentos e orientações quanto a alimentação e desenvolvimento de linguagem 

oral; 
- uma criança foi triada  e incluída em atendimento em grupo multiprofissional e 

individual de fonoaudiologia e psicologia;  
- continuidade nos atendimentos e orientações quanto à alimentação e 

desenvolvimento de linguagem oral e uma criança do AEE foi avaliada e necessita 

de atendimento fonoaudiológico. 
- devolutiva aos pais dos atendimentos e orientações para o recesso.- participação 

na Festa de Natal com entrega de presentes para as crianças. 
 
Psicóloga: 
- a Psicóloga da Estimulação deu continuidade nos atendimentos individuais e em 

grupo, o objetivo central ainda era retomar o vínculo com as crianças e retomar as 

orientações com as famílias, realizou visitas domiciliares, organização do espaço 

físico e participou do curso de primeiros socorros;  
- a equipe da Estimulação realizou mutirão da avaliação David Werner devido a 

grande demanda, depois foi discutidos em reunião e inseridos no horário de 

crianças atendidas; 
- melhora das funções estomatognáticas e 

desenvolvimento de linguagem. 
 

 

 

 

 
Psicóloga: 
- através da retomada das orientações com 

as famílias a psicóloga pode verificar quais 

eram as maiores dificuldade de cada caso. 

Após as avaliações notamos grande 

demanda o que foi necessário reorganizar 

os horários novamente; 
-através da avaliação PTS foi possível 

perceber que os resultados que ainda 

precisam ser obtidos seria adequação de 

comportamento. 
-houve melhora do vínculo das famílias 

com as terapeutas e continuidade nos 

exercícios em casa. 
-  com a capacitação os profissionais 

puderam aplicar novos conhecimentos nos 

atendimentos individuais e em grupo. 
- Foi muito produtivo as devolutivas e as 

orientações para o recesso. 
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atendimento; 
- eu continuidade nos atendimentos terapêuticos no 4º bimestre; foram avaliadas 10 

crianças. Nove crianças foram colocadas no quadro de horário; uma criança foi 

encaminhada para outra Entidade, pois não tinha perfil para a APAE e outra criança 

mudou para outro estado; 
- realizou junto com a equipe de estimulação um mutirão de avaliação dos casos 

novos; 
- participou das palestras da “I Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 

Intelectual e ou Múltipla. 
- houve a inclusão de quatro crianças no atendimento individual. A pedagoga que 

atendia as crianças da Estimulação foi substituída e a psicóloga trabalhou com as 

famílias a aceitação da nova profissional; 
- a psicóloga participou de uma visita domiciliar com o intuito de sensibilizar a 

família quanto a importância da continuidade na estimulação e conhecer o genitor;  
 
A Equipe da Estimulação Essencial participou de: 
- Pré Conferência da Educação realizada no dia 12 de setembro, com a participação 

da APAE, Pestalozzi, funcionários e pais e Curso Bandagem Funcional com o Ft. 

Felipe Mascarenhas dia 18/09/17. 
- Houve 03 David Werner e inclusão de uma 01 criança no atendimento individual.  

A proposta no último semestre foi dar devolutiva dos atendimentos desse ano e 

orientar quanto as férias. 
 
- no Projeto de Órteses reavaliou os casos no início do ano que estavam sendo 

acompanhados e verificou se as crianças estavam fazendo uso adequado das 

mesmas, avaliou também alguns casos por solicitação de outros terapeutas ou das 

professoras para ver a necessidade do uso de órtese; 
- a terapeuta responsável pelas órteses durante o ano deu continuidade nas 

orientações com pais e profissionais de pacientes que necessitam do uso de órtese; 
- realizou também avaliações das crianças para ver a necessidade do uso de órteses, 

manutenção de algumas órteses, indicação e confecção de faixa de neoprene para 

correção de padrão de rotação externa e rotação interna de ombro.  

 

 

 

 

 

 
Terapeuta Ocupacional: 
-com a órtese foi possível observar que 

além de prevenir deformidades, houve 

melhora da função dos Membros 

Superiores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________ 
- Na Fisioterapia observamos evolução 

motora com a prática dos exercícios 

propostos. Houve participação da família 

durante o atendimento e interesse no 

sentido de colaborar com o trabalho 

terapêutico seguindo as orientações 

realizadas pelo fisioterapeuta. 
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- foi realizada devolutiva e orientação a pais para o recesso e foram feitos ajustes 

em órteses de membro inferior para duas crianças. 
- realizou prescrições e orientações de órtese; adaptações, orientações e 

empréstimos de cadeiras de rodas; 
- foram confeccionados: 1 órtese de posicionamento (MSD) para uma criança do 

Ensino Fundamental, 1 órtese de abdução do polegar (MSD) e faixas em oito para 

as crianças da estimulação essencial. 
 

Atendimento ambulatorial: 
Fisioterapeutas: 
- durante o ano o fisioterapeuta realizou avaliações fisioterápicas para crianças que 

iniciarem atendimentos, prescrições de órteses e adaptações de cadeiras de rodas; 
- orientou as famílias quanto a exercícios que possam ser realizados em casa para 

complementar o trabalho terapêutico;  
- nos atendimentos do contra turno onde foram trabalhados exercícios motores 

específicos de acordo com a necessidade de cada individuo; técnicas de estimulação 

tátil e equilíbrio estático e dinâmico; 
- os Fisioterapeutas de referência da Escola realizaram atendimento ambulatorial 

individual no contra turno e foi dado continuidade ao trabalho realizado no 

semestre anterior seguindo os objetivos propostos; 
- nas sessões individuais foram trabalhados exercícios motores específicos de 

acordo com a necessidade de cada individuo; técnicas de estimulação tátil e 

equilíbrio estático e dinâmico; orientação às famílias quanto a exercícios que 

possam ser realizados em casa para complementar o trabalho terapêutico; foram 

realizadas prescrições e orientações de órteses;  adaptações, orientações e 

empréstimos de cadeiras de rodas; 
- utilizou-se a técnica de Auriculoterapia, com estímulos de pontos chineses que 

proporcionaram analgesias, adequação de comportamento, estabilização de  

convulsões e bem estar geral nos pacientes; 
- nas sessões individuais foram trabalhados exercícios motores específicos de 

acordo com a necessidade de cada individuo; técnicas de estimulação tátil e 

equilíbrio estático e dinâmico; orientação às famílias quanto a exercícios que 
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possam ser realizados em casa para complementar o trabalho terapêutico; foram 

realizadas prescrições e orientações de órtese; adaptações, orientações e 

empréstimos de cadeiras de rodas; 
- realizou 10 avaliações de cadeira de rodas, sendo 4 avaliações de crianças que 

entraram na escola; 
- no mês de Setembro foi realizada a entrega de DUAS cadeiras de rodas 

personalizadas pelo ROTARY CLUBE para crianças que necessitavam;  
- nas sessões individuais foram trabalhados exercícios motores específicos de 

acordo com a necessidade de cada indivíduo, utilizou técnicas de estimulação tátil e 

equilíbrio estático e dinâmico; orientou as famílias quanto a exercícios que possam 

ser realizados em casa para complementar o trabalho terapêutico; e prescreveu e 

orientou órtese; adaptações, orientações e empréstimos de cadeiras de rodas; e 

acompanhou o campeonato de dominó. 
  Terapeuta Ocupacional: 
- a T.O durante o ano realizou avaliação com os usuários inicialmente com as 

famílias sobre o Plano Terapêutico Singular (PTS) bem como, ouviu a demanda 

que a família (cuidador) tem e a expectativas; 
- orientações e a autonomia na alimentação foi um dos itens mais esperado, sendo 

assim, realizamos algumas adaptações no talher da criança que será utilizada por 

ela em casa (colher). 
- foi dado continuidade ao trabalho realizado sendo os objetivos propostos 

individualmente (PTS); 
- nos atendimentos individuais demos continuidade nas atividades de estimulação 

sensorial, AVD (treino de higiene bucal, por exemplo), adaptações de talheres e 

orientação a família no treino diário das tarefas do dia a dia, bem como, atividade 

para melhorar ou aperfeiçoar a coordenação motora grossa e fina e desenvolver 

suas capacidades e potencialidades. Alguns familiares foram orientados a auxiliar 

seus filhos no brincar, nas AVD’s e massagem de membros. 
- Nos atendimentos individuais demos continuidade nas atividades de estimulação 

sensorial, atenção, concentração, atividade para melhorar ou aperfeiçoar a 

coordenação motora grossa e fina. Treino de higiene bucal, por exemplo, incentivo 

a AVD’s.  

 
Terapeuta Ocupacional: 
- Na Terapia Ocupacional observamos as 

habilidades e dificuldades de cada um, 

treinamos na pratica e estimulamos para 

melhorar o seu dia-a-dia; 
- estimulou os diversos canais sensoriais de 

forma integrada favorecendo a criança 

reconhecer seu próprio corpo suas funções 

e as sensações, desenvolvendo a percepção 

sensorial, presentes em seu cotidiano, por 

exemplo; 
- observou-se que na Terapia Ocupacional 

as habilidades e dificuldades trabalhadas 

estão sendo superadas, exploramos, 

treinamos e estimulamos para cada 

individuo na pratica melhorar o seu dia-a-

dia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonoaudiologia: 
- Na fonoaudiologia houve participação da 

família no processo terapêutico e melhora, 
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- a Terapeuta Ocupacional de referência da Escola, no mês de novembro e 

dezembro realizou o atendimento ambulatorial no contra turno. Neste período 

foram concluídas as sessões de terapia deste ano. Ao longo deste período 

respeitamos o PTS e suas observações;- Nos atendimentos individuais concluímos 

as atividades de estimulação sensorial, atenção, concentração, atividade para 

melhorar ou aperfeiçoar a coordenação motora grossa e fina. Treino de higiene 

bucal, por exemplo, incentivo a AVD’s. Alguns familiares são orientados a auxiliar 

seus filhos no brincar, nas AVD’s e massagem de membros, principalmente neste 

período de férias/recesso. 
Fonoaudióloga: 
- a Fonoaudióloga nos atendimentos individuais realizou atividades durante o ano 

envolvendo a percepção corporal com uso de diferentes texturas, estimulação da 

linguagem por meio de atividades lúdicas musicais, pasta de comunicação 

alternativa, trabalho envolvendo a consciência fonológica, bem como treino 

mastigatório e manobras para regulação do complexo orofacial;  
- em relação aos atendimentos individuais foi realizada estimulação sensorial tátil e 

gustativa em regiões intra e extra oral. Estímulo da linguagem e comunicação por 

meio de figuras, objetos concretos para escolhas e também funcionalidade do 

mesmo. 
- a   trabalhou a estimulação da linguagem por meio de materiais concretos 

associados à comunicação alternativa, além de trabalho envolvendo a consciência 

fonológica, treinamento fonoarticulatório, uso de aplicativo para estimular a 

comunicação de forma alternativa, bem como treino mastigatório, e manobras para 

regulação do complexo orofacial, com utilização de bandagem terapêutica visando 

potencializar os resultados desejados. Todos os atendimentos individuais são 

realizados em parceria com a família, esta, em alguns momentos, participa dos 

atendimentos e recebe orientações semanais para dar continuidade no processo 

terapêutico durante a semana. 
- nos atendimentos individuais foram realizadas orientações aos pais e em alguns 

momentos os mesmos participaram da terapia; 
- nas atividades realizadas enfocaram quanto ao estímulo à linguagem em suas 

diferentes modalidades: escrita, oral, comunicação alternativa e por meio de objeto 

em alguns casos, na compreensão da 

comunicação dos sujeitos atendidos, pelos 

seus familiares e diminuição de sialorréia. 
. 
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concreto;  
- foram realizadas técnicas específicas para o estímulo à mastigação bilateral e 

regulação do complexo orofacial e  inclusão de 02 alunos para atendimento 

individual. 
- no final do semestre a fonoaudióloga de referência da escola, nas áreas de 

deficiência intelectual e múltiplas, realizou atendimento ambulatorial individual no 

contra turno e foi dado continuidade ao trabalho realizado nos meses anteriores 

seguindo os objetivos propostos; 
- nos atendimentos individuais foram realizadas orientações aos pais e em alguns 

momentos os mesmos participaram da terapia; 
- as atividades realizadas enfocaram quanto ao estímulo da linguagem em suas 

diferentes modalidades: escrita, oral, comunicação alternativa e por meio de objeto 

concreto, utilizou a estimulação sensorial e a Comunicação Alternativa; utilizou 

técnicas específicas para o estímulo à mastigação bilateral e regulação do complexo 

orofacial; 
-  orientou quanto à retirada de hábitos deletérios (chupeta). 
- encaminhamento para serviço de odontologia para avaliação com profissional 

especializado em ortopedia funcional dos maxilares, para avaliação e conduta; 
- realizou devolutivas aos pais quanto aos atendimentos realizados durante o ano de 

2017. 
 
Psicologia:  
- realizou nas salas de deficiência intelectual atendimentos individuais e em grupo 

juntamente com demais profissionais, planejamento com as professoras no qual 

foram levantadas questões relacionadas à sexualidade, regras e consequências que 

serão trabalhadas posteriormente, além disso, houve aplicação da avaliação PTS 

nos atendimentos individuais.; 
- nas salas de Deficiência Intelectual focou-se trabalhar com regras e 

comportamento através de jogos, culinária e utilizando também a abordagem 

comportamental; 
- No grupo de mães foi trabalhado questões relacionadas a amizade, 

companheirismo e auto estima, na sala do Autismo planejou trabalhar com 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Psicologia 
- houve boa sensibilização das famílias 

quanto a importância dos atendimentos e 

percebeu-se mudança significativa no 

comportamento dos alunos que  

conseguiram aproveitar mais o atendimento  

para trocas positivas, ao invés de 

potencializar os conflitos,   foi possível 

melhorar questões emocionais e também 

existenciais; 
- observou-se nos atendimentos em grupo 

de psicologia nas salas de aula que houve 

adequação dos comportamentos 

inadequados e também acolhimento através 

de métodos da abordagem comportamental; 
- no grupo terapêutico de mães a psicologia 

observou que o indivíduo pôde entrar em 

contato com suas realidades e poder 

perceber as mudanças a sua volta e o 

mundo de uma forma mais clara, sendo 

possível observar como estas percepções 

influenciam suas escolhas e nos 

movimentos de sua vida; para melhor 

desempenho pessoal. 
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estratégias para fortalecimento de vínculos e atividades para o desenvolvimento 

cognitivo; tais como foco, atenção e memória através de jogos simbólicos e jogos 

adaptados; 
- no final do ano em relação aos atendimentos individuais buscou-se trabalhar de 

acordo com a demanda de cada aluno, focando sempre acolhimento, adequação de 

comportamento e orientação à família.  
 

 

 

 

 

 

 

Enfermagem: 
- durante o ano a enfermagem realizou orientações com as famílias sobre protocolo 

das administrações de medicamentos e alimentações, medicações todas prescrito 

por médico, administrou dietas via GTM, aspiração TOT em pacientes com 

necessidades,  laudos de fraldas,  supervisionou trabalho executado pela técnica de 

enfermagem; 
- foi realizado consultas de Enfermagem individual, acompanhou usuário até sua 

residência e ao UPA em Emergência,  manteve a organização do setor e 

supervisionou o trabalho executado pela técnica de enfermagem; 
- orientou famílias sobre saúde preventiva,  supervisionou alimentação em usuário 

com disfagia;  
- realizou passagem de sonda de alivio em usuário q necessita, supervisionou 

alimentação em usuário com disfagia.  
 

 

 

 

 

 
Enfermagem: 
- na enfermagem 90% dos usuários que 

fazem uso de medicação mostraram uma 

melhora comportamental, diminuíram 

quadro convulsivo. 
 



APAE DE SUMARÉ 
  

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ 

CNPJ. 49.632.383/0001-00 
Rua Salvador Lombardi Neto, 630 – Vila Zilda Natel – CEP: 13.172-530 – Sumaré/SP 

Fone/Fax: 19 3873-2045 / 3883-1666 – e-mail: secretaria@apaesumare.org.br, site: http://www.apaesumare.org.br 

36 

 

 

Atendimento em grupo de Ações estratégicas   

Atividade Metas Resultados alcançados 

Estimulação Essencial 
Grupo Psicomotores I 
- durante o ano realizou planejamento das atividades juntamente com a professora e 

as estratégias que serão utilizadas nos atendimentos, usou de comunicação 

alternativa durante a rotina e caderno de comunicação casa – escola; 
-orientou sobre as posturas adequadas para a criança permanecer em sala de aula, 

forma mais adequada para auxiliar a criança a adquirir maior independência na 

alimentação; consciência corporal através de estímulos sensoriais: escovação, 

colchão vibratório, balanço, massagens, etc. 
- participou da Pré Conferência da Educação realizada no dia 12 de setembro, com 

a participação da APAE, Pestalozzi, funcionários e pais e Curso Bandagem 

Funcional com o Ft. Felipe Mascarenhas dia 18/09/17. 
 
Grupo Psicomotor I e II:  
- foram trabalhados circuitos motores, subir rampa, escorregar, passar dentro do 

túnel engatinhando, associados à temática frutas, cor, animais com objeto concreto 

e figuras de comunicação alternativa e teve a participação de um cachorro durante 

as atividades, foi também trabalhado em atividade em computador, livro de figuras 

e integração sensorial; 
- houve orientação aos pais sobre o uso adequado de calçados, massagens orais e 

uso da bandagem elástica, limites e birras, e possível inclusão na rede regular de 

ensino no município para o ano de 2018; 
- foram trabalhados circuitos motores, subir rampa, escorregar, andar de motoca, 

associados à temática cantigas de roda e natal com objetos concreto e figuras de 

-atender pessoas com 

deficiência intelectual, 

associado à outra 

deficiências/múltipla, 

autismo, com condutas 

típicas/e a outros 

transtornos mental, 

matriculados nos 

serviços da APAE de 

Sumaré, em grupo de 45 

minutos, possibilitando 

habilitação e/ou 

reabilitação, melhoria na 

qualidade de vida e um 

grau de funcionalidade 

particular, coexistindo 

com a possibilidade de 

evolução nas seguintes 

áreas adaptativas: 

comunicação, 

autocuidado, vida 

familiar e social, 

autonomia, saúde, 

segurança, 

- nos Grupos Psicomotores procurou 

estabelecer de vínculo dos terapeutas, 

professor e crianças,  interação entre as 

crianças do grupo; 
- atingiram a capacidade de aceitar os 

estímulos sensoriais; 
- melhora da postura durante a alimentação 

e melhora da independência; 
- no Grupo I houve um interesse e apoio por 

parte da família no sentido de colaborar 

com o trabalho terapêutico para iniciar o 

Projeto no mês de março; 
Fisioterapeuta no grupo Psicomotor: - na 

Fisioterapia observou-se evolução motora 

com a prática dos exercícios propostos, 

participação da família durante o 

atendimento e interesse no sentido de 

colaborar com o trabalho terapêutico 

seguindo as orientações realizadas pelo 

fisioterapeuta; 
- uma criança iniciou marcha independente 

e as crianças que já estavam andando houve 

melhora do equilíbrio e coordenação.; 
- houve uma melhor postura das crianças na 
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comunicação alternativa.  
- na última semana de atendimento houve devolutiva com as famílias e orientações 

para o recesso.  
 
Grupo I 
- Continuamos o trabalho ainda buscando maior vínculo com as crianças, 

utilizamos atividades musicais e recursos da comunicação alternativa. 
 
Grupo II (psicologia/pedagogia): 
- planejamento em conjunto com a professora da sala à respeito do comportamento 

das crianças e sobre a forma de lidar com cada um, estratégias para favorecer a 

interação entre eles, brinquedos adequados à idade, rotina usando comunicação 

alternativa, caderno de comunicação casa-escola, consciência Corporal através de 

estímulos sensoriais: escovação, colchão vibratório, balanço, massagens, etc; 
- o foco do grupo ainda foi criar vínculo entre os participantes, foi proposta 

atividades no primeiro momento mais livres, de cunho exploratório, posteriormente 

mais dirigido e que necessitavam de maior interação. As famílias eram 

semanalmente orientadas sobre o desenvolvimento da criança e sobre a 

continuidade em casa; 
- o foco do grupo ainda foi criar vínculo entre os participantes, foi proposta 

atividades no primeiro momento mais livres, de cunho exploratório, posteriormente 

mais dirigido e que necessitavam de maior interação. As famílias eram 

semanalmente orientadas sobre o desenvolvimento da criança e sobre a 

continuidade em casa. 
 
Grupo I e II 
-  os pais deram retorno de como foram as férias; atividades que realizaram em 

casa, passeios, se houve alguma intercorrência, internação e avanços no 

desenvolvimento; 
- houve a I Semana do Deficiente realizada na Entidade e as famílias foram 

convidadas a participarem dos eventos; 
- foram realizadas também atividades psicomotoras com a realização de circuito 

funcionalidade escolar, 

lazer e trabalho, tendo 

como meta a melhora da 

qualidade de vida e a 

inclusão social. 
 
_________________ 
- atender pessoas com 

deficiência intelectual e 

múltipla que fazem uso 

de cadeira de rodas para 

a melhoria na qualidade 

de vida, vida familiar e 

social, saúde, segurança. 
 

cadeira de rodas, prevenindo deformidades, 

melhorando a qualidade de vida e as 

atividades escolares. 
Fonoaudiologia 
- observou-se melhora na linguagem 

receptiva, aquisição de linguagem 

expressiva no campo semântico, melhora na 

atenção auditiva e aquisição da percepção 

auditiva; 
- aquisição do vinculo terapêutico no grupo 

II; 
- a TO pode desenvolver experiências 

diferentes com o corpo, antecipação e 

sequenciação dos acontecimentos; nas 

atividades desenvolvidas no grupo 

multidisciplinar as expectativas estão sendo 

alcançadas; e houve um grande interesse 

das mães em participar e de fazerem trocas 

de experiências. 
 
- (TO) Maior aceitação dos estímulos 

sensoriais. As crianças receberam os 

estímulos de uma forma mais prazerosa. 

Crianças estão com maior vínculo com as 

terapeutas. 
 

 

 
Estimulação da coordenação motora fina e 

coordenação motora grossa, a fim de 

prevenir perdas por desuso. 
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motor, como rampas, tapetes sensoriais, músicas com temática de frutas buscando 

maior vínculo com as crianças e utilizamos atividades musicais e recursos da 

comunicação alternativa.  
Grupo III 
- planejamento em conjunto com a Pedagoga que está iniciando na equipe de 

Estimulação Essencial estímulos visuais, táteis, proprioceptivos, massagens,  

utilizou atividades dentro da abordagem do Método de Integração Sensorial, 

colchão vibratório, escovação e estimulação vestibular; 
- acolhimento das famílias pós-férias; inclusão de 02 crianças no grupo; - foram 

trabalhados estímulos sensoriais, consciência corporal e relaxamento, atividades de 

encaixe, orientações aos pais sobre alimentação, uso da bandagem elástica em 

membro inferior e possível inclusão em sala de educação infantil APAE para o ano  

de 2018; 
-foram trabalhados estímulos sensoriais, consciência corporal com a utilização de 

diversos materiais como gelo e amoeba e relaxamento. Aplicação de bandagem foi 

mantida. Atividades de Natal foram desenvolvidas com objetos concretos e figuras 

de comunicação alternativa.   
Educação infantil:  
- trabalhou-se durante o ano circuito motor, andar de skate, motoca e pareamento de 

figuras de meio de transporte, foi trabalhado a temática João e o Pé de feijão com 

estímulos sensoriais: auditivo e visual e de natal com uso de objetos concretos e 

figuras de comunicação alternativa; 
- avaliação fonoaudiológica quanto à deglutição de uma criança; foi realizada 

devolutiva e orientação a pais para o recesso e foram feitos ajustes em órteses de 

membro inferior para duas crianças. 
 Cadeira de Rodas: 
- Foram realizados exames Biométricos pelos profissionais que atendem os Grupos; 

atividades para exploração da linguagem e ampliação de vocabulário com 

confecção de uma apostila com alfabeto de rótulos visando o reconhecimento de 

imagens, funções dos objetos e o letramento. Atividades de motricidades e 

coordenação motora fina;  atividades em quadras para os cadeirantes maiores, com 

atividades lúdicas e jogos adaptados com os demais alunos não cadeirantes e  treino 

Psicologia: 
- na psicologia percebeu-se melhoria no 

vinculo em as crianças, diminuição dos 

choros e maior aceitação das atividades; 
- observou-se nos atendimentos individuais 

de psicologia que houve adequação dos 

comportamentos inadequados e também 

acolhimento através de métodos da 

abordagem comportamental; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fisioterapeuta: 
-nas atividades desenvolvidas pelo 

fisioterapeuta no Grupo Cadeiras de Rodas 

as expectativas foram alcançadas; 
- houve uma melhor postura das crianças na 

cadeira de rodas, prevenindo deformidades, 

melhorando a qualidade de vida e as 

atividades escolares. 
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de socialização em ambiente externo; 
- nas atividades de motricidades e coordenação motora fina e em quadras para os 

cadeirantes maiores, com atividades lúdicas e jogos adaptados com os demais 

alunos não cadeirantes. 
Grupos da Escola: 
Terapia Ocupacional:  
1) salas Educação Infantil: Período Manhã e tarde: 
-no 1º semestre foi planejado com equipe multidisciplinar em conjunto com a 

professora da sala; discussão à respeito do comportamento das crianças e sobre a 

forma de lidar com cada um, estratégias para favorecer a interação entre eles e  

orientação sobre brinquedos adequados a idade como super-heróis, carrinhos; 
- utilizou-se da rotina usando comunicação alternativa, caderno de comunicação 

casa-escola, consciência Corporal através de estímulos sensoriais: escovação, 

colchão vibratório, balanço, massagens, etc, orientação da forma mais adequada 

para auxiliar a criança a adquirir maior independência na alimentação, consciência 

corporal através de estímulos sensoriais: escovação, colchão vibratório, balanço, 

massagens, etc; 
- no planejamento junto a professora da sala orientou-se de acordo com a 

solicitação da professora sobre adequação postural de uma criança na cadeira de 

rodas, adequação da alimentação, questões comportamentais e família; 
- na Integração Sensorial usamos o balanço, colchão vibratório e outros. 
Tema frutas, descascar, cortar e degustar e realizamos Reunião com os pais sobre o 

desenvolvimento dos seus filhos e orientação. 
 
2) Ensino Fundamental: 
Terapia Ocupacional: 
- a TO de referência das salas de Deficiência Intelectual e dos Autistas juntamente 

com o professor de cada sala realizaram o planejamento no 1º semestre e suas 

estratégias para alcançar o objetivo, estimular e incentivar a brincar/jogar, treino de 

AVD’s e adquirir noção de tempo/espaço, estimulação com jogos de memória; 
- no planejamento para o 2ºsemestre buscou-se alcançar o objetivo, estimular e 

incentivar o brincar/jogar (suas regras), treinar/incentivar sua autonomia e adquirir 

 Terapeuta Ocupacional 
- a T.O de referência do Ensino 

Fundamental e Sócio Educacional  avaliou 

os alunos nas suas habilidades e 

dificuldades na atividade proposta; 
-  observou participação de forma mais 

efetiva das atividades propostas com o 

auxílio dos recursos de comunicação 

alternativa como símbolos, objeto concreto 

e gravação das palavras correspondentes e 

posicionamento adequado para receber os 

estímulos; 
- na Terapia Ocupacional observamos as 

habilidades e dificuldades. Exploramos, 

treinamos e estimulamos para cada 

indivíduo na pratica melhorar o seu dia-a-

dia. 
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noção de tempo e espaço, estimular e praticar a AVD (higiene bucal), incentivar a 

iniciativa, compreender as regras e adquirir noção de tempo e espaço;  
 - no Sócio Educacional trabalhou AVD (higiene bucal), auto cuidado e autonomia;  
- Nas salas de Autismo a T.O. juntamente com o professor de cada sala realizou o 

planejamento de AVD (higiene bucal), auto cuidado e estimular com jogos de 

memória, bem como autonomia na alimentação; 
- nos atendimentos individuais concluímos as atividades de estimulação sensorial, 

atenção, concentração, atividade para melhorar ou aperfeiçoar a coordenação 

motora grossa e fina. Treino de higiene bucal, por exemplo, incentivo a AVD’s. 

Alguns familiares são orientados a auxiliar seus filhos no brincar, nas AVD’s e 

massagem de membros, principalmente neste período de férias/recesso; Neste 

período foram concluídas as sessões de terapia deste ano. Ao longo deste período 

respeitamos o PTS e suas observações; 
 
Fonoaudiologia: 
 - na sala de D. Intelectual o profissional elaborou planejamento terapêutico com o 

professor responsável de acordo com a necessidade de cada aluno, sendo realizadas 

atividades com o auxilio da comunicação suplementar alternativa (CSA) para 

exploração da linguagem, bem como envio aos pais de questionário para 

conhecimento das preferências dos alunos; Contação de história; Escrita de 

relatório para equipe de saúde quanto a caso de aluno com cáries em estágio 

avançado, mãe chamada para conversar com a equipe; - na atividade psicomotora 

em conjunto com professora de educação física, orientações quanto a utilização do 

tipo de copos e canudos. Acompanhamento da alimentação dos alunos e orientação 

aos professores e auxiliares. 
- no Sócio Educacional salas de Deficiência Intelectual foi discutido e elaborado 

planejamento terapêutico com o professor responsável, de acordo com a 

necessidade de cada aluno, sendo dado continuidade ao projeto para exploração da 

linguagem e ampliação de vocabulário com confecção de uma apostila com 

alfabeto de rótulos visando o reconhecimento de imagens, funções dos objetos e o 

letramento; Estimulação orofacial e de melhora na postura visando a diminuição de 

sialorréia em alguns casos; Estimulação das funções cognitivas e expressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonoaudiologia 
- na fonoaudiologia houve 

compartilhamento de ideias entre 

profissionais de diferentes áreas a fim de 

complementar e potencializar o processo de 

aprendizagem; 
- quanto às orientações, os professores se 

mostraram mais interessados sobre as 

dificuldades alimentares de seus alunos e 
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corporal com grupos musicais; Foi dado continuidade ao projeto do carômetro 

visando o trabalho com a escrita e leitura; Acompanhamento da alimentação dos 

alunos disfágicos e orientação aos professores e auxiliares. 

empenhados em contribuir para a qualidade 

de vida dos mesmos; 
- Houve participação da família no processo 

terapêutico e melhora, em alguns casos, na 

compreensão da comunicação dos sujeitos 

atendidos, pelos seus familiares. 
 

Psicologia 
- nas salas de Ensino Fundamental de Deficiência Intelectual focou-se trabalhar 

com regras e comportamento através de jogos, culinária e utilizando também a 

abordagem comportamental; 
- no sócio Educacional foi planejado com as professoras de continuar trabalhando o 

tema sexualidade, regras, comportamento e consequências.  
- realizou planejamento com as professoras com intuito de focar no que ia ser 

trabalhado, no qual foram levantadas questões relacionadas á regras e 

comportamento os mesmos foram trabalhados através de técnicas de dinâmica de 

grupo, jogos e culinária, além disso, houve atendimentos individuais e avaliações;  
- a psicóloga planejou trabalhar os aspectos psicológicos proporcionando melhores 

condições aos usuários de desenvolvimento em suas atividades, facilitando os 

processos psicológicos do grupo e as intervenções psíquicas nos diferentes níveis; 

desenvolvendo atividades destinadas a melhorar  suas relações com o âmbito 

escolar e convívio social, proporcionando a realização pessoal dos indivíduos no 

grupos. Intervindo nos conflitos e estimulando a independência, para buscar melhor 

qualidade de vida e novos projetos; 
-planejou-se também acompanhar os usuários na realização das atividades da 

instituição, nas confraternizações natalinas da entidade, nos grupos de atendimento 

educacional especializado e no show de talentos e no dia 14 /12 na festa de Natal 

para encerramento do ano letivo; 
- foi realizada quatro orientações psicológicas individuais a usuários e seus 

responsáveis quanto a condutas comportamentais inadequadas nos grupos com os 

colegas e os sinais de envelhecimento que os usuários veem apresentando. 
 

 Psicologia: 
- no Ensino Fundamental houve adequação 

dos comportamentos inadequados através 

de métodos da abordagem comportamental; 

percebeu-se, então, uma mudança 

significativa no comportamento dos alunos 

que  conseguiram aproveitar mais o 

atendimento  para trocas positivas, ao invés 

de potencializar os conflitos; 
- nas salas do Sócio educacional o 

indivíduo pode entrar em contato com suas 

realidades e perceber as mudanças a sua 

volta e o mundo de uma forma mais clara, 

observar como estas percepções 

influenciam suas escolhas e nos 

movimentos de sua vida; para melhor 

desempenho em sala de aula; 
- através das atividades foi possível 

observar a aplicação das práticas 

psicológicas através das  situações sociais 

reais, voltada para a melhoria da qualidade 

de vida e a não preocupação apenas com o 

indivíduo e as questões intrapsíquicas, mas 

também com as questões interpessoais, isto 

é, voltada para o coletivismo construir uma 
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 intervenção de transformação na direção de 

promover condições de vida, podendo  

entrar em contato com suas realidades e 

perceber o mundo de uma forma mais clara. 

Assim como proporcionar momentos de 

descontração e oportunidade de vivencia 

em grupo. 
Grupo Atendimento Educacional Especializado - AEE  
Pedagogia 
- durante o ano os atendimentos de Pedagogia do Serviço de Atendimento 

Educacional Especializado foram realizados planejamentos das atividades a serem 

desenvolvidas, reunião de pais e orientações quanto aos horários e atendimentos 

que serão realizados em grupos no ano de 2017;  
- foi trabalhada com as famílias questões relacionada à importância da rotina 

familiar, sua importância na parceria nos atendimentos e principalmente na escola. 

Inicio dos atendimentos, adaptação e readaptação dos usuários do programa com 

rotinas estruturadas para o trabalho; 
-  colaborou junto à Equipe Multidisciplinar no processo de aprendizagem de forma 

simples, rápida e intensa, uma vez que, é na primeira infância que as crianças têm 

um enorme potencial a ser desenvolvido. E para que este se aprimore de forma 

adequada, positiva e divertida foram trabalhadas as suas capacidades sensório-

perceptivas, as quais propiciarão o desenvolvimento de outras áreas do 

comportamento; 
- foram realizados os atendimentos em grupo aos usuários do programa, orientações 

individuais a pais e responsáveis que solicitaram ou necessitavam algum tipo de 

apoio;  atividades para facilitar a quebra de barreiras de como lidar com o saber de 

uma maneira geral. Pois é necessário que se estimule o aluno com deficiência a 

avançar na sua compreensão. Propondo aos alunos conflitos e estimulando em 

seguida e enfrentá-los e resolve-los e oferecidas ainda aos usuários, atividades que 

auxiliem no processo de independência e preparo para a vida prática e diária.  
- planejou para os últimos meses do ano letivo de 2017 trabalhar aspectos 

relacionados à questão da aprendizagem voltado para atividades lúdicas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogia 
- nos atendimentos do AEE percebeu-se 

maior participação das famílias no processo 

escolar e no desenvolvimento de seus 

filhos; melhor aproveitamento por parte dos 

alunos na escola regular, maior 

independência e autonomia, sensibilização 

sobre a questão da deficiência em nossa 

sociedade e município. 
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principalmente pensando no período de férias. Fortalecimento de vínculos 

familiares, o despertar da importância da participação de pais e/ou responsáveis na 

vida escolar de seu filho; no que diz respeito aos aspectos cognitivos e frequência 

na unidade escolar; 
- os pais foram orientados quanto à importância de manter uma rotina durante este 

período e do quanto o brincar é importante para o desenvolvimento dos respectivos 

filhos. Todos os pais receberam orientações ainda sobre os atendimentos do 

próximo ano letivo - 2018, e devolutivas acerca do desenvolvimento individual de 

cada usuário do programa. 
 -os usuários do programa contribuíram ainda para a decoração natalina da escola; 

confeccionando enfeites de natal. Com objetivo de proporcionar o aprendizado de 

diferentes técnicas usando materiais básicos (cola colorida, tinta têmpera, papel 

crepom, cartolina e outros) e recicláveis (caixas diversas, garrafas pet, restos de 

tecido, jornal...). A partir do manuseio desses materiais desenvolvem-se as 

habilidades de coordenação motora ampla e fina, atenção, concentração, raciocínio 

lógico, criatividade, imaginação, memorização e a autoestima. Além de deixar a 

escola ainda mais bonita e preparada para receber o Papai Noel; 
- a pedagoga e psicóloga ministraram palestras com o tema: Inclusão Social em 

quatro supermercados da rede Good Bom, cidade de Sumaré - SP na semana 

Interna de Prevenção de Acidentes SIPAT, a fim de informar, orientar e divulgar o 

trabalho realizado pela instituição à seus assistidos. 
 

 
Psicologia 
– a Psicóloga que atende apenas um mini grupo do programa AEE, no qual nos 

meses de novembro e dezembro, o objetivo principal é de adequar comportamentos 

através do lúdico e com orientação ás famílias. 

 
Fonoaudiologia 
- nos atendimentos de fonoaudiologia foram realizados estabelecendo vínculo entre 

terapeuta e pacientes, observação lúdica e também jogos educativos para avaliar 

comunicação e linguagem oral;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Psicologia 
- Na psicologia houve boa sensibilização 

das famílias quanto a importância das 

orientações e da importância da 

participação das famílias no processo 

escolar no desenvolvimento de seus filhos; 
- na psicologia houve bom desempenho dos 

participantes, pode-se perceber que as 

crianças ainda estão se habituando com a 
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- estimulou habilidades de linguagem oral e escrita através de jogos e atividades 

adaptadas, a fim de facilitar o processo de inclusão dos alunos com deficiência 

Intelectual; 
- na rodas de conversas com pais e responsáveis e depois com os alunos, focou-se 

na identificação das demandas nesses momentos e os comportamentos inadequados 

para realizar as orientações com alunos e responsáveis conforme demandas 

individuais e pontuais de cada um. 
Fisioterapia 
- os atendimentos de fisioterapia foram realizados individuais e em grupo, técnicas 

de atividades motoras, integração sensorial com os Autistas, e auriculoterapia foram 

aplicadas. Foram trabalhados exercícios motores específicos de acordo com a 

necessidade de cada indivíduo no atendimento individual; 
- na auriculoterapia com a estimulação de pontos que proporcionaram analgesia, e 

adequação comportamental nos pacientes, terapia em grupo com a técnica do Game 

Therapy utilizando o Xbox kinect; 
 -foram dadas orientações sobre atividades para serem realizadas em casa, e 

orientações sobre o benefício do uso das palmilhas e tênis ortopédicos; 
- nos atendimentos de fisioterapia foram realizados avaliações e fortalecimento de 

vínculo entre paciente e família com a terapeuta, foram realizados atendimentos 

individuais de fisioterapia e acupuntura auricular, e diversas orientações sobre a 

acupuntura e atividades motoras para serem realizadas em casa; 
- na fisioterapia os atendimentos em grupo com o Centro Dia realizou-se em 

ambientes externos, exercícios de alongamentos e manutenção muscular utilizando 

alteres, pesos, faixas elásticas e colchonetes.  

- no Espaço Oficina, atividades motoras lúdicas utilizando o vídeo Game Xbox 

Kinect, com jogos de Esportes e Aventura e atividades de fortalecimento muscular 

para melhora de doenças osteomusculares já instaladas, e atendimento individual de 

Auriculoterapia estimulando pontos benéficos conforme as queixas relatadas pela 

mãe.  

 

 

 

psicóloga; 
- foi possível perceber que de alguma 

forma, houve internalização de regras e 

limites por parte do grupo, lembrando que 

este é um trabalho em constante andamento. 
 
Fonoaudiologia: 
-Melhora no comportamento, como também 

na maneira de se relacionar e se comunicar 

com seus pares e funcionários da entidade; 
- Concluímos para este ano a necessidade 

dos apoios e incentivos constantes. Neste 

período de férias/recesso a família deverá 

incentivar as brincadeiras (lúdico), o lazer e 

a interação social.  
 
Fisioterapia 
- na fisioterapia foram realizados 

alongamentos, fortalecimento muscular, 

treino de equilíbrio, atendimentos da 

acupuntura Auricular,  em grupo com a 

técnica Game Therapy, jogos Aventuras e 

Esporte utilizando o aparelho Xbox e 

Kinect; 
-nas terapias pudemos proporcionar 

independência motora, adequação da 

postura durante as atividades diárias, e bem 

estar geral para os alunos;   
- com apresentação de slides para as 

famílias sobre Auriculoterapia, muitas 

dúvidas foram esclarecidas, os pais 

demonstraram satisfação com a técnica 
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Terapeuta Ocupacional 
- a Terapeuta Ocupacional realizou atividade nos grupos, através do objetivo 

traçado para os atendimentos utilizamos os jogos e atividades como recurso 

terapêutico. Observamos as facilidades e dificuldades dos participantes, bem como, 

a interação social e a necessidade do incentivo na autonomia das AVDs;  
- realizou atividade nos grupos semanalmente, sendo, cada grupo com uma 

proposta diferente. Observamos a necessidade e utilizamos os jogos, atividades 

lúdicas como recurso terapêutico. Observamos também as facilidades e dificuldades 

dos participantes, bem como, a interação social e a necessidade do incentivo na 

aplicada; 
- Na fisioterapia foi executado a Técnica 

Tai Chi Chuan no espaço Convivência, que 

trabalhou a coordenação motora, percepção 

e fortalecimento muscular, equilíbrio, 

respiração e relaxamento muscular. Os 

usuários demonstraram bem-estar com a 

técnica e apresentaram melhora do 

equilíbrio e coordenação motora. 
- no Espaço Oficina realizaram  atividades 

de alongamento, fortalecimento muscular, e 

atividades de ergonomia, melhorando a 

postura nas atividades realizadas pelos 

usuários. Todos participaram com 

entusiasmo e apresentaram melhora na 

produção dos materiais confeccionados, 

prevenindo futuras algias e complicações 

musculares; 
 - com as Mães atividades de relaxamento e 

de auriculoterapia individual 

proporcionaram bem estar geral e melhora 

de algias crônicas; 
- pudemos contribuir com os convidados e 

os professores que ministraram as palestras 

sobre o tema para que a sociedade pudesse 

refletir sobre o dever da igualdade na 

inclusão. 
 
Terapia Ocupacional:  
- a Terapia Ocupacional trabalhou a 

importância do lúdico, estimulo para as 

AVD’s, interação social e com isso 
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autonomia das AVDs;    
- realizou e concluiu a atividade nos grupos semanalmente, sendo, observadas as 

facilidades e dificuldades dos participantes, bem como, utilizamos os jogos, 

atividades lúdicas como recurso terapêutico, autonomia das AVD’s, a interação 

social e a necessidade de cada grupo com uma proposta diferente.             
 

podemos observar o aluno, em diversas 

situações do cotidiano;  
-as famílias são orientadas a dar 

continuidade em casa de tarefas simples do 

dia a dia, para que seus filhos tenham uma 

maior autonomia; 
- desenvolveu e incentivou  habilidades no 

treino das AVD’s e promoveu, assim, 

interação social, iniciativa e atenção. 
 

- nos Grupos Psicossociais, num primeiro momento acolhemos as mães e 

responsáveis, posteriormente explicamos como funcionarão os grupos e colhemos 

as demandas apresentadas, discutimos as demandas apresentadas em relação aos 

filhos, ao âmbito social e familiar; 

- no Grupo Psicossocial do AEE trabalhou-se a acolhida das mães e responsáveis e 

de acordo com demandas apresentadas realiza atendimentos com o grupo discute 

sugestões com a psicóloga de condutas que podem contribuir o relacionamento com  

filhos, marido, no âmbito social e familiar. 

 -no Grupo Psicossocial a participação dos 

cuidadores, bem como o estabelecimento de 

vínculos e a possibilidade destes 

esclarecerem suas duvidas em relação ao 

autismo; 
- a participação dos cuidadores, bem como 

o estabelecimento de vínculos e a 

possibilidade destes esclarecerem suas 

duvidas em relação às deficiências. 

Representante da Instituição participam de Conselhos Municipais de: 
- profissionais da APAE participaram da “I Semana Nacional da Pessoa com 

Deficiência Intelectual e ou Múltipla da APAE de Sumaré sobre o Tema: “Pessoa 

com deficiência: direitos, necessidades e realizações. Palestrantes convidados 

ministraram palestras sobre:  Auto defensoria representando a Federação Estadual 

das APAEs do Estado de São Paulo; usuários, pais e funcionários participaram de 

caminhada no entorno; Advogada da OAB falou sobre a Comissão da pessoa com 

Deficiência da OAB do município de Sumaré, o Promotor de Justiça da Infância e 

Adolescência participou com suas experiências sobre a criança e o adolescente em 

casos de violação de direitos;  Professoras e Psicólogas da APAE de Sumaré sobre 

Deficiência Intelectual e Autismo; e  Professores de Educação Física conversaram e 

passaram suas vivências sobre  a educação física para pessoas com deficiência  aos 

  
- pudemos perceber que a equipe 

desempenhou suas atividades inerentes ao 

cargo com satisfação e maior empenho com 

o público alvo; 
 
- participar e acompanhar políticas públicas 

das pessoas com deficiência nos Conselhos; 
- Atingir metas elaboradas no Plano 

Municipal de Educação. 
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convidados, como também deram sugestões das avaliações que a FEAPAEs 

implantou nas APAEs. 
- a direção administrativa participa da reunião do Conselho Municipal de Saúde 

discutindo a situação de nossa cidade como também planejamento da conferência 

municipal da Saúde;  
- direção pedagógica participa de reuniões ordinárias e de Comissões específicas do 

CMDCA; 
- profissionais participaram dos Conselhos Municipais – CMAS  
- a direção tem participado de reunião do Fórum Municipal de Educação  de 

Sumaré. 

 

 Pessoal de apoio 
-  profissionais da Instituição e de apoio participaram das atividades planejadas pela 

equipe como preparação da merenda dos usuários, apoio na portaria, no intervalo, 

na refeição, na troca e na higiene. 
 

-Equipe de apoio para os 

profissionais realizar 

100% dos atendimentos 

em grupo e ou 

individualmente. 

- diante os usuários com grave deficiência 

observamos que é necessário a continuidade 

do serviço da equipe de nas atividades de 

vida diária. 

 Manutenção dos atendimentos 
- pudemos viabilizar a aquisição de materiais específicos para continuidade nos 

atendimentos, como também para os profissionais avaliarem seus pacientes. 
 

- Materiais de apoio, 

custeio, equipamentos e 

de avaliação uso 

específico aos 

profissionais da área de 

saúde. 
- Materiais de apoio, 

custeio, equipamentos e 

de avaliação uso 

específico aos 

profissionais da área de 

saúde. 

- observou-se que com os materiais os 

profissionais puderam realizar com mais 

satisfação as atividades de vida diária. 
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 PÚBLICO ALVO:  

Pessoa com deficiência intelectual, múltipla, autismo, associado à deficiência intelectual, com 

condutas típicas e a outros transtornos mentais. 

 

 QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: 

352 usuários. 

 

 DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE: 

- Diariamente, de 2ª a 6ª feira exceto finais de semana e feriados; 

- Manhã das 8h às 12h e tarde das 13h às 17h. 
 

RECURSOS HUMANOS: 

Área de Saúde: 

Profissão Quantidade Carga Horária Vínculo com a OSC 

Médico  01 04 horas Prest.Serviços – PJ. 

Fisioterapeuta  03 88 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

Terapeuta Ocupacional  02 58 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

Fonoaudióloga 02 58 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

Psicólogo 02 54 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

Assistente Social 01 30 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

Enfermeira 01 30 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

Técnica Enfermagem 01 30 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

Nutricionista 01 20 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

Motorista 01 40 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

Merendeira 01 40 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

Serviços Gerais 02 80 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

Assistente de Secretaria 02 80 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

Portaria 01 40 horas Celetista (com carteira 

assinada) 

 

 

 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 

Município de Sumaré. 
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 ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

A organização social se mantem por meio de recursos provenientes de órgãos públicos federais e 

estaduais, termo de colaboração e chamamento público municipal, telemarketing, promoção de 

eventos, financiamento de projetos por meio de recursos parlamentares e doações da comunidade. 

 

 DESTACAR SE EXISTE COBRANÇA DOS PARTICIPANTES ATENDIDOS:  

 Os Serviços são gratuitos. 

 

 DESPESAS DAS ATIVIDADES NO EXERCÍCIO: 

R$ 879.715,25 

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS PELA ENTIDADE SOCIAL 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ 
MUNICÍPIO: SUMARÉ 
UPS: APAE/SUMARÉ 
MUNICÍPIO: SUMARÉ 
SEGMENTO: PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
INSTRUMENTO:     TERMO DE COLABORAÇÃO N 10703/2017      
MÊS DE: NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2017. 

PERÍODO PARCIAL 

N° 
N° do 

Prontuári

o 
Nome 

Data  
Nascimento 

CADASTRO 

ÚNICO 
 

1.  83 Adão Hélio S. de Souza 15/08/90 NIS 12366580101 

2.  880 Adrian Gabriel de Lima 16/10/01 NIS 16620635173  

3.  923 Adrian Haastari Ribeiro 28/01/03  

4.  57 Adriano Caldeira da Silva 10/04/91 NIS 20386034219 

5.  121 Adriano Marcelino da Silva 17/04/82 RENDA ACIMA 

6.  863 Adriely Aparecida Silva Soares 10/03/04 NIS 16346217373 

7.  832 Adryan Henrique Rodrigues de Toledo 24/10/10  

8.  622 Alafi da Silva Rocha 25/08/93 NIS 20682961064 

9.  751 Alef Gabriel de Souza Esperidião 09/09/13 NIS 12388146056 

10.  63 Alex Ribeiro da Trindade 08/01/85 NIS 16162960723 

11.  663 Alexandre Rikelme S. Andrade 16/12/07 NIS16472545821 

12.  01 Alexsandro Freitas Souza 29/04/93 NIS 16229442621 

13.  854 Alice Ferreira Rodrigues 27/02/15 RENDA ACIMA 

14.  
958 Alice Nascimento da Silva 

06/04/17 
EM PROCESSO 

CRAS 

15.  41 Aline Aparecida Ferreira 23/04/88 NIS 61596929 

16.  882 Alisson F. Moreira de Oliveira 09/08/99 NIS 12444293527 

17.  134 Amadeu Rodrigues 12/03/61 RENDA ACIMA 

18.  116 Amanda Cíntia Barbosa 14/07//91 RENDA ACIMA 

19.  855 Ana Cristina da Silva Lopes 10/02/70 RENDA ACIMA 

20.  760 Ana Karolina Ribeiro Cardoso 06/12/12 RENDA ACIMA 
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21.  264 Ana Tamires J. dos Santos 24/02/93 NIS 16444905649 

22.  949 Ana Vitória Gonçalves de Santana 20/04/17 RENDA ACIMA 

23.  118 André Araújo 18/12/81 NIS  20626421157 

24.  937 André Milício da Silva 15/06/15 NIS 20714808975 

25.  831 Anna Julia Mascarenhas Pinheiro 13/09/06 NIS 12978838223 

26.  905 Anna Vithorya Emanuelly Soares da Silva 02/09/11 NIS 20943293973 

27.  112 Antônio de Pádua Castro Martins 16/01/88 NIS 16087817574 

28.  938 Antônio Gabriel Soares Teixeira 26/10/14 NIS 20640487666 

29.  869 Arthur da Silva Flores 29/07/15 NIS 12482051748 

30.  859 Arthur de Paiva Lima 05/07/15 RENDA ACIMA 

31.  777 Augusto José dos Santos Silva 29/04/04 NIS 12502991848 

32.  960 Beatriz Tainá Andrade dos Santos 25/05/01 RENDA ACIMA 

33.  965 Bianca de Macedo Alves 14/04/14  

34.  401 Bianca Larissa de Godoi Dias 25/05/03 NIS 12884324250 

35.  674 Brayan Bueno Teixeira 27/05/11 NIS 12480648070 

36.  799 Brayan Gabriel Gonçalves Escudeiro 25/11/13 RENDA ACIMA 

37.  946 
Brayan Henrique Antunes Simões 

10/06/17 
EM PROCESSO 

CRAS 

38.  966 Brayan Romão dos Santos 23/09/11  

39.  429 Bruna da Silva Navarreti 20/02/04 RENDA ACIMA 

40.  328 Brunno Silveira Penga 23/03/01 NIS 161006185584 

41.  254 Bruno Braga Ferreira 03/01/98 NIS 20653157236 

42.  399 Bruno Pereira das Graças 15/05/96 NIS  20325819364 

43.  899 Bryan Kalleb Candido Teixeira 30/09/15 NIS 20345602115 

44.  665 Bryan Linares Vieira 15/01/06 NIS  12438245931 

45.  904 Calebe Felipe Lombardi 05/12/13 RENDA ACIMA 

46.  677 Camili Pereira de Oliveira 16/10/10 NIS 16100811791 

47.  890 Camilli Nascimento Novelleto 08/01/04 RENDA ACIMA 

48.  720 Carlos Alexandre Gonçalves Machado 22/05/02 NIS 20325011979 

49.  684 Carlos Eduardo Ortega Soler 02/04/10 RENDA ACIMA 

50.  133 Cladnielly F. A. A. de Souza 18/06/79 NIS 23605820553 

51.  306 Cláudio Antonio de Carvalho 12/08/84 RENDA ACIMA 

52.  525 Crístofer V. da S. Santos 20/11/03 NIS 22801198861 

53.  924 Daniel Dallan Ribeiro 28/01/03  

54.  821 Daniel Francisco Gomes dos Santos 05/07/14 NIS2006306702601 

55.  860 Daniel Henrique Pereira Gomes 07/07/15 NIS 12381657640 

56.  738 Daniel Rohwedder da Silva 24/06/11 NIS 22822635160 

57.  726 Danilo de Oliveira Carvalho Gonçalves 19/02/07 RENDA ACIMA 

58.  459 Danilo N. B. Nogueira 18/02/05 RENDA ACIMA 

59.  563 Danilo S. A. Santos 03/10/98 NIS 12870263890 

60.  778 Danilo Souza dos Santos 17/07/01 NIS 16583153476 

61.  804 Davi Dantas Fogaça 15/08/09 RENDA ACIMA 

62.  729 Davi dos Santos Gonçalves 20/07/09 RENDA ACIMA 

63.  833 Davi Estevo de Souza 22/04/09 RENDA ACIMA 

64.  03 David A. de Souza 03/09/96 NIS 10651179154 
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65.  484 Dayane Rossi de Carvalho 11/04/86 RENDA ACIMA 

66.  60 Dennis Soares Pereira      24/03/88 NIS 16246492194 

67.  601 Diane do Nascimento Soares 23/01/01 NIS 12392611914 

68.  74 Diego Calori Dionísio 21/11/92 NIS 16633620366 

69.  209 Diego Willian Rio Branco 04/08/93 NIS 21217342364 

70.  423 Dienifer M. G. de Souza 20/12/00 NIS 12798195243 

71.  897 Diogo Henrique Smamiotto Elias 16/02/04 NIS 16452778359 

72.  771 Dioni da Silva 14/11/01 NIS 12046271663 

73.  16 Drielly Barreto de Lima 13/08/96 NIS 16639483336 

74.  333 Dyeyson Valério Q. da Silva 28/06/95 NIS 212114181 

75.  661 Edney Diogo Tozzi 12/08/79 NIS 21261727918 

76.  126 Edson André Ferreira 11/03/88 NIS 12384483783 

77.  378 Eliel A. Rodrigues de Souza 11/08/95 NIS 21246639558 

78.  206 Eliete Santos Silva 24/07/88 NIS 21251231006 

79.  868 Elloáh Vitória Silva da Cunha 2006/13 NIS 12506649206 

80.  406 Emanoel A. de M. Sacheto 17/02/97 NIS 16466367550 

81.  487 Emerson Henrique Leite 30/05/97 NIS 12315235563 

82.  783 Emmilly Silva Santos 25/01/07 NIS 20081393967 

83.  818 Enzo Garcia Souza 02/0814 NIS 16202145383 

84.  906 Enzo Rosa 23/03/16 RENDA ACIMA 

85.  338 Erick Zélio Mene Rossi 20/12/00 RENDA ACIMA 

86.  150 Erivelto Esteves da Silva 17/07/82 NIS 16595981662 

87.  922 Ester Boralle Ikassare 27/02/15 NIS 23777289953 

88.  92 Everton W. da Silva 11/10/87 NIS 16595925053 

89.  110 Fábio de Oliveira Lima      24/11/92 NIS 16519666034 

90.  413 Fábio do Espírito S. Pereira 02/02/92 NIS 12426522935 

91.  962 Felipe Gabriel dos Santos 31/01/17  

92.  933 Felipe João 04/01/08 NIS 16779035980 

93.  22 Felipe Leonardo A . Santos 30/01/95 NIS 16403058186 

94.  688 Fernando César de Oliveira 31/12/05 RENDA ACIMA 

95.  594 Flávia Pereira da Silva 01/02/09 NIS 16345636216 

96.  662 Flávio R. Miranda 03/08/84 NIS 20442887439 

97.  649 Francielly C. M. Martins 27/10/03 NIS 16318697285 

98.  541 Francisco Célio da Silva 28/01/79 NIS 12505822834 

99.  950 Gabriel Borges de Souza 11/02/17 

100.  218 Gabriel de S. Pereira 27/06/98 NIS 21248259833 

101.  285 Gabriel de Souza  Gonzales 03/01/97 NIS 16449809370 

102.  807 Gabriel Enzo Ferreira Oliveira 11/05/11 RENDA ACIMA 

103.  497 Gabriel Ernandes Rodrigues 19/11/02 NIS 16440591232 

104.  819 Gabriel Estevo de Souza 23/01/12  NIS 1630725189201 

105.  767 Gabriel Henrique S. de S. Carvalho 06/07/02 NIS 2250023964 

106.  188 Gabriel Leandro Gomes 29/11/94 NIS 16403058186 

107.  580 Gabriel Oliveira Santos Martins 13/06/08 NIS 16348608779 

108.  625 Gabriel Roberto Rezende Mello 29/10/09 NIS 16520480178 
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109.  955 Gabriela Amiden Brito 25/01/17 RENDA ACIMA 

110.  304  Gabriela Lombas 14/06/95 NIS 16403093089 

111.  345 Gabriela Silva de Carvalho      14/08/95 NIS 20682957938 

112.  963 Gabriele Gomes da Silva 02/12/07 NIS 2038218371601 

113.  719 Gelson Galli Neto 25/10/02 NIS 12826376502 

114.  388 Geovana T. da Silva 09/05/03 NIS 20714804511 

115.  585 Geovani G. da Silva Ferreira 25/08/00 RENDA ACIMA 

116.  158 Gilmara dos Santos 15/10/81 NIS 20935586525 

117.  427 Gislaine Aparecida Pintangueiras 10/03/04 NIS 21070261167 

118.  779 Grasielly Beatriz Patrocínio de Souza 11/07/03 NIS 12488539084 

119.  615 Guilherme de Souza Damázio 10/10/99 NIS 20653141267 

120.  884 Guilherme Oliveira de Souza 10/01/07 RENDA ACIMA 

121.  486 Guilherme Vinícius  da Silva Santos 07/09/02 RENDA ACIMA 

122.  967 Guilherme Zacarias Aires 20/08/95 NIS 16283272836 

123.  152 Gustavo Aparecido de Jesus 12/10/82 NIS 20393481780 

124.  212 Gustavo C. dos Santos 02/12/96 NIS 12168996182 

125.  687 Gustavo César de Oliveira 31/12/05 RENDA ACIMA 

126.  887 Gustavo Henrique Silva 02/02/16 RENDA ACIMA 

127.  936 Gustavo Rodrigues da Silva 13/11/16 RENDA ACIMA 

128.  896 Heloisa Mantoani Matos 24/03/16 RENDA ACIMA 

129.  192 Henrique da Silveira Penga      27/05/93 NIS 16100618584 

130.  227 Henrique E. Leopise Silva 03/02/99 NIS 21004007460 

131.  373 Higor  A. da Silva Lima 03/03/02 NIS 12811688252 

132.  228 Higor G. dos Reis 08/04/98 NIS 12302290005 

133.  679 Hugo Rafael Santiago da Silva 11/02/11 NIS 20355075193 

134.  741 Igor Gomes Dias de Souza 01/05/99 NIS 16167640727 

135.  277 Iraci Fernandes de Freitas 08/04/96 NIS 16229361869 

136.  245 Isabela Espinosa de Paula 12/04/97 NIS 16579005794 

137.  782 Isadora Martins Gomes da Silva 08/05/07 NIS 22805856626 

138.  225 Israel S. Soares 03/02/89 NIS 16403365275 

139.  902 Izael Martins da Silva 10/03/09 NIS 12707796257 

140.  586 Jackson Casseta 16/07/02 NIS 16520289567 

141.  617 Jaiane Ferreira Teixeira 12/02/03 NIS 21212222352 

142.  875 Jamilly Vitória Flávio 02/09/14 RENDA ACIMA 

143.  231 Janayna R.P Bento 06/03/93 NIS 12077536928 

144.  293 Jaqueline Pereira Lemos 27/09/90 RENDA ACIMA 

145.  90 Jefferson B. Ramalho 24/06/87 NIS 16229436443 

146.  424 Jefferson F. V. da Silva 15/05/97 NIS 20144954642 

147.  211 Jefferson Laurindo Ferreira 23/04/97 NIS 16100616999 

148.  187 Jhonatan dos S. Souza 27/02/96 NIS 16100739896 

149.  283 Jhony Ribeiro Rios 17/11/93 NIS 20625575851 

150.  953 Joabe de Sousa Silva 26/08/13 NIS 2043908347202 

151.  682 João Lucas Camillo da Silva 18/08/11 RENDA ACIMA 

152.  850 João Miguel Puglia Mota 07/08/10 NIS 12542225933 
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153.  252 João Vitor de Aguiar Caetano Zeni 31/01/00 NIS 12007206686 

154.  748 João Vitor de Oliveira Dantas 28/02/13 NIS 16361405258 

155.  291 Joceli Ap. Candido da Silva 24/09/82 NIS 16087829041 

156.  929 Jocyane da Conceição Vieira 02/06/13 NIS 1618147173203 

157.  210 Joel Marroni Machado 21/01/94 NIS 16631376514 

158.  30 Jonas Ferreira Martins 17/05/95 NIS 20780352119 

159.  878 Jonathan Lourenço do Nascimento 10/09/98 NIS 23797879616 

160.  255 Jonattan Pereira Batista 14/01/00 NIS 12503202111 

161.  38 José Adalberto O. Martins 05/06/87 NIS 16449829347 

162.  764 Júlia Cristina da Silva 14/12/00 NIS 12636134850 

163.  839 Júlia Vitória Antunes da Silva 19/09/14 NIS 12763850539 

164.  86 Juliana da Silva Macedo 23/10/88 NIS 16464316797 

165.  97 Juliana Danielly da Silva 10/01/88 NIS 20650995834 

166.  123 Juliana Gasparino 09/07/91 RENDA ACIMA 

167.  628 Juliana Gonçalves da Nobrega 06/07/00 NIS 16163265980 

168.  235 Juliana Mendes Passagnoli 23/09/93 RENDA ACIMA 

169.  930 Júlio César Ambrósio da Silva 24/03/14 EM PROCESSO CRAS 

170.  633 Julyellen Candido dos Santos 17/02/08 NIS 16211165839 

171.  244 Kalmarques da S. Correa 19/01/98 NIS 23607549784 

172.  578 Kamila Damasceno Silva 04/09/07 NIS 16523576095 

173.  220 Karoline Aparecida Abedão 31/03/97 NIS 16403370686 

174.  961 Kássia Dyane Xavier da Silva 27/06/99 NIS 21233339941 

175.  284 Kátia Carbones Rinaldi 18/03/91 NIS 16522148472 

176.  731 Kauan Felipe Nascimento da Silva 17/01/12 NIS 212677105-45 

177.  885 Kauan Santos Silva 12/05/13 NIS 16185031974 

178.  912 Kauanny de Jesus B. Magno da Fonseca 07/09/15 NIS 23687849909 

179.  557 Keila Vitória Silva Alves 13/09/07 NIS 13383499897 

180.  161 Kelly Cristina F. dos Santos 03/02/80 NIS 13440844934 

181.  700 Kelvyn  Kauã Cardoso Moreira 24/11/10 NIS 2125508056801 

182.  847 Kemily Regina Oliveira Silva Beraldo 14/01/06 NIS 1626267605903 

183.  440 Keren Letícia Belchior 07/11/04 NIS 23624582077 

184.  693 Ketlyn N. A. Carvalho 02/12/10 NIS 2063024719001 

185.  838 Khennyd Vinícius Antonio 01/02/12 NIS 16393827395 

186.  948 Laís de França da Silva 21/05/08 RENDA ACIMA 

187.  595 Larissa Beatriz Soares Ferreira 18/01/08 NIS 16514709630-01 

188.  653 Larissa Carolayne de Oliveira da Silva 25/12/08 NIS 22802864172 

189.  393 Larissa da Silva A. de Souza 14/12/00 NIS 20943298525 

190.  545 Laura Viana 18/04/07 RENDA ACIMA 

191.  947 Leandro Henrique Muniz de Macedo 01/07/05 EM PROCESSO CRAS 

192.  183 Leila Mara do Valle 22/10/58 RENDA ACIMA 

193.  510 Leonardo C. da Silva 03/07/95 NIS 20670090020 

194.  734 Leonardo Ruiz dos Santos 19/03/12 NIS 16391457388 

195.  501 Letícia Barroso Paiva 21/06/05 NIS 10873983952 

196.  651 Lívia Gabriele da Silva 11/06/05 NIS 12402360846 
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197.  954 Lívia Victória de Souza Cavalcante 11/04/16 NIS 1611431300401 

198.  629 Luan dos Santos Geraldo 01/05/95 NIS 12029229727 

199.  921 Luanna Vitória Santos Araújo 11/01/16 NIS 13382004118 

200.  772 Lucas Alexandre R. Januário 21/03/06 NIS 21255595673 

201.  81 Lucas E.R. Fróes 19/05/89 NIS 21255200318 

202.  944 Lucas Gabriel Macedo Costa 09/02/16 EM PROCESSO CRAS 

203.  900 Lucas Mateus Lopes Rufino 05/10/02 RENDA ACIMA 

204.  343 Lucas Ramon da S. Souza 15/04/98 NIS 20222680045 

205.  359 Lucas Santos da Hora 09/09/98 NIS 12479306420 

206.  618 Lucas Souza da Costa 15/09/01 NIS 21246575665 

207.  703 Luciano Dolnick Pinto 14/11/99 RENDA ACIMA 

208.  191 Luís Fernando O. Santos 27/07/97 NIS 16403163338 

209.  132 Luís Guilherme Balduino 15/01/81 RENDA ACIMA 

210.  758 Luís Otávio Schimidt Morais 15/06/11 RENDA ACIMA 

211.  234 Luiz André Santos Munarão 01/11/93 NIS 16152973962 

212.  856 Luiz Augusto Santos Emídio 07/06/09 RENDA ACIMA 

213.  117 Luiz Carlos Q. de Jesus 24/04/91 NIS 16391569127 

214.  670 Luiz Henrique C. Lins 14/08/98 RENDA ACIMA 

215.  713 Luiz Henrique Leal Silva Domingos 04/07/06 RENDA ACIMA 

216.  952 Luiza Aparecida Ferreira da Silva 26/02/17 EM PROCESSO CRAS 

217.  668 Madja Dias 28/10/76 NIS 23624870706 

218.  612 Maira Santo Pereira 27/06/09 NIS 12426522935 

219.  877 Marcelo Roberto Bispo dos Santos 14/11/98 NIS 16521361776 

220.  895 Márcio Batista 14/07/79 RENDA ACIMA 

221.  769 Maria Eduarda dos Santos 20/09/07 NIS 1250312755101 

222.  886 Maria Eduarda Souza Rocha 04/03/16 NIS 20630244949 

223.  789 Maria Evellyn Rocha de Oliveira 27/07/04 RENDA ACIMA 

224.  892 Maria Helena Alves dos Santos 22/12/10 RENDA ACIMA 

225.  752 Maria Júlia Lopes 19/03/13 NIS 12867462233 

226.  871 Maria Luiza Curvelo Gomes 31/12/14 NIS 20417726702 

227.  292 Mariana de Assis 28/05/00 NIS 20650788286 

228.  861 Mariana Soares Seles Silva 11/08/14 RENDA ACIMA 

229.  787 Mariane Santos da Silva 08/03/11 NIS 23708859878 

230.  914 Mariane Souza Araujo 03/12/13 RENDA ACIMA 

231.  927 Marina da Silva Abreu 16/06/07 EM PROCESSO CRAS 

232.  604 Marina Vieira Rodrigues 26/02/08 NIS 16522309697 

233.  308 Marques Antonio da Silva 20/01/67 NIS 22813212058 

234.  876 Mateus Araújo da Silva 01/03/94 RENDA ACIMA 

235.  314 Mateus Emiliano A . Brito 05/03/98 NIS 17048903668 

236.  332 Mateus N Mirante da Silva  03/05/95 NIS 16522383714 

237.  428 Mateus Takao 19/07/99 NIS 16149865534 

238.  842 Matheus Correa Oki 16/09/10 NIS 21004047020 

239.  630 Matheus Henrique de Almeida Aguiar 25/02/10 NIS 20973006689 

240.  795 Matheus Rodrigues Ruani 07/01/00 NIS 12302885556 



APAE DE SUMARÉ 
  

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ 

CNPJ. 49.632.383/0001-00 
Rua Salvador Lombardi Neto, 630 – Vila Zilda Natel – CEP: 13.172-530 – Sumaré/SP 

Fone/Fax: 19 3873-2045 / 3883-1666 – e-mail: secretaria@apaesumare.org.br, 

social@apaesumare.org.br; site: http://www.apaesumare.org.br 

 

55 

 

241.  706 Melissa Silva Cabral 20/09/08 RENDA ACIMA 

242.  539 Mérilin Priscila dos S. Souza 15/08/94 NIS  16257955387 

243.  637 Micael Dias Souza 11/03/09 NIS 1260372626002 

244.  450 Micaelly de Souza Brito 20/07/03 NIS 16453758602 

245.  935 Miguel Castro Costa 22/03/17 EM PROCESSO CRAS 

246.  919 Miguel Giatti 01/07/12  

247.  901 Miguel Henrique Dorigo da Silva 28/04/16 RENDA ACIMA 

248.  908 Milena Marina Trovo da Silva 22/05/15 RENDA ACIMA 

249.  956 Milena Pereira 13/04/17 RENDA ACIMA 

250.  667 Milton Luís da Silva 03/07/60 RENDA ACIMA 

251.  857 Murilo Augusto Amarante Borges 14/01/15 NIS 1285257722601 

252.  561 Murilo Campos de Carvalho 05/09/07 EM PROCESSO CRAS 

253.  250 Natália C. Pereira Peres 05/12/98 NIS 12973135259 

254.  784 Natalicio Cezarino de Oliveira 20/12/94 RENDA ACIMA 

255.  411 Nataly F. da Silva 25/12/94 NIS  

256.  643 Natan Ribeiro dos Santos 15/12/08 NIS 16012356421 

257.  325 Natanael Alves F. da Silva 18/01/95 NIS 16100780497 

258.  644 Nathan Evangelista Nunes 12/09/08 NIS 20057167200 

259.  928 Nathan Vinícius Martins 23/1116  

260.  918 Nayã Silva Almeida Boaventura 10/04/15  

261.  672 Newton Roberto Bassani 03/04/60 RENDA ACIMA 

262.  825 Nicolas Gabriel Souza Ramos 03/01/11 NIS 16143608181 

263.  614 Nicolly Caroline Ribeiro 17/12/07 NIS 21246583722 

264.  828 Noemy Mirielli de Oliveira Silva 23/09/13 NIS 1613571558601 

265.  770 Nubia Maria Baltazani 25/07/98 RENDA ACIMA 

266.  572 Nychollas Costa Cristino 25/04/06 RENDA ACIMA 

267.  538 Pamela Tauani A. dos Santos 06/07/00 NIS 16693670033 

268.  435 Patrícia Santos de Freitas 01/09/81 NIS 11737342000 

269.  602 Patrícia Silva Santos 21/03/88 NIS 10859697190 

270.  322 Paula L. Frogeri 21/07/92 NIS 12514134740 

271.  611 Paulo Gabriel Ramos Bilo 14/07/08 NIS 12356075455 

272.  796 Paulo Victor Souza Santos 26/06/99 NIS 16583153476 

273.  337 Pedro Gabriel Leite Souza 28/04/00 NIS 12415297811 

274.  721 Pedro Gomes Rocha 17/06/12 NIS 21268329187 

275.  845 Pedro Henrique Costa Coutro 19/04/12 NIS 12426750881 

276.  959 Pedro Henrique Mendes da Silva 09/05/11 EM PROCESSO CRAS 

277.  243 Pedro Henrique Silva 15/11/97 NIS 12583842260 

278.  793 Pedro Miguel Coronado 09/11/13 NIS 12536344802 

279.  798 Pedro Rafael Alves Ferreira 29/11/13 NIS 12525430206 

280.  943 Pedro Rogério Lustosa Bonfim 16/06/15 RENDA ACIMA 

281.  318 Pedro Thiago do Vale 14/01/97 RENDA ACIMA 

282.  621 Priscila Amanda dos Santos da Silva 05/06/93 NIS 12186798427 

283.  1 2 Rafael de Paula Silva Ferreira 14/01/94 NIS 20667705826 

284.  550 Rafael Emiliano da Silva 08/04/02 NIS 16229603080 
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285.  386 Rafael Santos Rodrigues 04/10/02 NIS 20100099909 

286.  648 Raiany Leme dos Santos 30/10/09 NIS 16693596747 

287.  590 Rainara E. Rodrigues 14/11/03 NIS  12203167132 

288.  800 Raphael Lima dos Santos 02/05/17 RENDA ACIMA 

289.  806 Raphaela Catione Fernandes 19/03/07 RENDA ACIMA 

290.  862 Rebeca Xavier Fernandes 03/04/14 RENDA ACIMA 

291.  320 Regiane M. Portella 10/04/88 NIS 16229603080 

292.  654 Reginaldo Vieira da Silva Junior 19/11/01 NIS 16606470545 

293.  647 Renan Aparecido T. da Silva 14/10/05 EM PROCESSO CRAS 

294.  939 Renato Miguel Rocha Machado 17/01/17 EM PROCESSO CRAS 

295.  940 Ricardo Apis Godoy 09/06/77 NIS 20439084207 

296.  370 Richard M. Hymalaia 20/11/96 NIS 16649311627 

297.  773 Riquelme Rodrigues da Silva 29/10/06 RENDA ACIMA 

298.  894 Rodrigo da Silva Penga 25/03/07 NIS 161006185584 

299.  144 Rogério Luciano Bezerra Miranda 15/06/91 RENDA ACIMA 

300.  40 Rosana de Fátima Abra 26/02/90 NIS 10651197330 

301.  805 Ryan Pablo Rodrigues Mariano 27/06/07 RENDA ACIMA 

302.  790 Samuel de Souza Oliveira 29/05/13 NIS 237191411-24 

303.  735 Samuel Fernandes Andrade 23/05/10 NIS 20398891804-01 

304.  448 Samuel H. P. Garcia 07/03/05 RENDA ACIMA 

305.  598 Samuel Henrique Lima de Souza 04/05/07 EM PROCESSO CRAS 

306.  849 Samuel Laurindo Silva 29/09/14 NIS 12442356734 

307.  408 Sara C. de M. Sacheto 21/04/98 NIS 16641816819 

308.  957 Sarah Cristina Pires Gonçalves 03/05/16 NIS 12442356734 

309.  941 Saymon Ademar Candido Soares 17/09/99 NIS 16616441920 

310.  66 Sérgio Ricardo Levanteze 18/11/86 NIS 16522037999 

311.  925 Shofia Ramos Secchi 10/10/15 EM PROCESSO CRAS 

312.  879 Suelen Rodrigues dos Santos 24/04/98 NIS 20394582521 

313.  573 Suzana Moraes 18/11/07 NIS 20212292417 

314.  251 Tábata Thereza Rodrigues Guidotti 25/06/99 NIS 16403185579 

315.  576 Tainá da Silva Rodrigues 26/07/08 NIS 21248640030 

316.  340 Talita Vitória dos Santos 13/07/02 RENDA ACIMA 

317.  964 Thayla Honorata Fagundes 02/09/16  

318.  712 Thayssa C. Pires da Silva 13/02/06 NIS 12378685272-01 

319.  893 Thiago Lima Oliveira 13/04/07 NIS 21000161805 

320.  725 Uelerson Roberto Cabral 29/11/95 NIS 21004029774 

321.  43 Valéria Ap. Lourenço 22/12/89 NIS 16449828863 

322.  466 Vanderlei de Almeida 07/09/65 RENDA ACIMA 

323.  491 Vanessa Soares dos Santos 25/08/94 NIS 16446770821 

324.  248 Vanessa Ximenes Barcala 05/01/75 RENDA ACIMA 

325.  951 Vicente dos Santos Silva Filho 15/03/01 NIS 16623060503 

326.  506 Victor da S. M. Conrrado 05/04/01 NIS 20636370431 

327.  472 Victor Hugo M. B. de Jesus 21/11/99 NIS 12795753229 

328.  864 Victor Miguel Soares Pinheiro 01/01/13 NIS 20670087763 
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329.  942 Vinício da Silva Amorim 13/07/95 EM PROCESSO CRAS 

330.  945 Vinícius Adriano de Oliveira 26/09/06 EM PROCESSO CRAS 

331.  454 Vinicius Aparecido Germiliano dos Santos 22/04/06 NIS 16644831800 

332.  422 Vinicius Macedo Alves 24/11/02 NIS 16522270480 

333.  934 Vinícius Zanetti 28/03/09 NIS 1631437576302 

334.  546 Vitor Henrique Barboza 21/03/00 NIS 20619795535 

335.  774 Vitor Hugo Silva 01/01/03 NIS 20943292756 

336.  599 Vitória Apa. Mongenot Zampieri 01/11/00 NIS 166579307936 

337.  709 Vitória Carolina Nogueira Veloso 04/09/99 NIS 16694874090 

338.  619 Vitória Farias dos Santos 16/03/99 NIS 16438176665 

339.  377 Vitória Kitana H. Pereira 26/03/01 NIS 20650827710 

340.  396 Vitória R. Sorbo 22/01/03 RENDA ACIMA 

341.  476 Vivian A. Albuquerque 23/10/04 NIS 16672941194 

342.  645 Vytor Hugo R. Dantas 05/12/07 NIS 16347526787 

343.  171 Wellington de A. Prudencio 03/08/78 RENDA ACIMA 

344.  692 Wendel Fortunato Lino 01/06/10 NIS 2077329067701 

345.  350 Weslei Pucci 26/05/96 NIS 21070261310 

346.  835 Willian Gustavo Ferreira Alves 19/09/14 RENDA ACIMA 

347.  591 Willian S. da S. Esperidião 04/06/04 NIS 16153542736 

348.  759 Yara Gabrielli Araujo Freitas 13/11/11 NIS 206255815-25 

349.  533  Yasmim Gomes Nascimento 19/05/06 RENDA ACIMA 

350.  926 Yasmin Vitória de Andrade Teixeira 19/02/16 RENDA ACIMA 

351.  827 Yuri Souza Bezerra 09/10/14 NIS 16291444330 

352.  242 Zaqueu Dantas 09/01/83 NIS 16695839175 

 

Sumaré, 08 de Janeiro de 2018.    
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