






Público alvo: Usuários da APAE e pessoas da comunidade, escola, empresas e 
entidades. 
Atividades: Atividades recreativas, soc1a1s, esportivas, artesanais, 
apresentações artísticas, festa de natal com almoço entre outras. 
Programa Fada Madrinha: Todos os usuários da APAE são apadrinhados e em 
datas como Páscoa participam com doações de chocolate e Natal com 
doações de presentes. 
Objetivo: Incentivar a socialização dos usuários com a comunidade, buscando 
diminuir preconceitos e aproximar do grupo da APAE com as pessoas. 
Público Alvo: Usuários da APAE e pessoas da comunidade. 
Atividades: Comemoração de Páscoa e Natal. 
Meta de atendimento: 180 pessoas envolvidas, entre usuários, madrinhas e 
padrinhos. 
Programa Encontroarte: 
Objetivo: Desenvolver habilidades manuais e artísticas, bem como melhorar a 
autoestima, socialização, preparação para o mercado de trabalho . 
Atividades: Oficina para os usuários da APAE de artesanato com pintura em 
madeira, confecção de tapetes e flores de tecido, tear, tricô, trabalhos com 
trançado de jornal, horta, plantio de flores, culinária, entre outras técnicas, que 
são comercializadas em feiras municipais e na própria entidade. 
Público alvo: 2 turmas no turno da tarde, 3 vezes por semana, envolvendo 12 
usuários, Emater e comunidade local. 
Programa de autodefensores: 
Objetivo: Apoiar, orientar e capacitar os usuanos para maior autonomia e 
representatividade dos demais colegas da instituição, melhorando sua 
autoestima e proporcionando o protagonismo na participação nas decisões . 
Atividade: Quatro usuários da Entidade são escolhidos pelos colegas para 
serem autodefensores representando a Entidade e os demais usuários nas 
decisões e participando de reuniões de diretoria, bem como em encontros com 
usuários de outras APAEs, atuando também junto à entidade, fazendo 
sugestões e ajudando na resolução de problemas. 
Público Alvo: Os autodefensores ( 4 )  e demais usuários 92 da APAE e diretoria 
Projeto Musicando: 
Objetivo: Desenvolver habilidades artísticas ligadas à música e proporcionar 
momentos de socialização. 
Atividade: Juntamente com a parceria do CRAS nossos usuários participam 
semanalmente de aulas de música . 
Público Alvo: Usuários da Entidade que participam de turmas de escolarização 
e EJA 
Oficina Corpo e arte: 
Objetivo: Desenvolver habilidades artísticas envolvendo dança e teatro . 
Atividade: Os usuários participam de atividades de dança ou teatro e 
apresentam no Evento de Almoço da APAE e do Lions Clube, no mês de 
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Da Movimentação dos recursos 

Os valores a repassar, segundo cronograma de desembolso, deverão ser 
depositados na conta específica da Entidade, vinculada ao objeto, e aplicados 
no mercado financeiro até sua utilização. 
Os pagamentos serão efetuados por transferência eletrônica . sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta 
bancária ( DOC, TED, Débito), nos pagamentos realizados a pessoas físicas e 
ou jurídicas, inclusive dos empregados. Excepcionalmente, poderá ser utilizada 
emissão de cheque nominal a pessoas físicas e /ou jurídicas que não possuam 
conta bancária. 
A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a APAE a 
participar de novas parcerias, acordos ou ajustes com a administração 
Municipal. 

Forma de Execução do projeto e de Cumprimento das Metas: 

Para execução do Projeto e cumprimento das metas a assistente social 
realizará as atividades já descritas, bem como será comprovado através da 
agenda de atendimentos, fotos, divulgação em mídia local e pesquisa de 
satisfação feita pelas famílias e usuários. O valor recebido será destinado à 
folha de pagamento de assistente social, bem como despesas relacionadas ao 
desenvolvimento das atividades para execução das ações, como ( lanche, 
combustível, despesas de manutenção de veículo e da Entidade , material de 
artesanato, material de expediente, entre outras) 

Prestação de contas: 

A APAE realizará no final do exercIcI0 a comprovação da aplicação de 
recursos, através de folha de pagamento , notas fiscais e relatório das 
atividades desenvolvidas, incluindo fotos dos projetos realizados , agenda de 
atendimentos e pesquisa de satisfação que atestem a efetiva prestação dos 
serviços. 

Considerações Finais: 

A APAE destina-se ao atendimento especializado à pessoas com deficiência e 
suas famílias, desenvolvendo suas habilidades, considerando aspectos físicos, 
emocionais, cognitivos, linguísticos e sociais, buscando sua inclusão no meio 
familiar e na sociedade. 

Serafina Corrêa, 16 de novembro de 2020. 
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Presidente da APAE 




