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 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 e geração de 
renda . 
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, serviço de lavanderia, 
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 16 
usuários, Emater e comunidade local. 
Programa de autodefensores 
Objetivo: Apoiar, orientar e capacitar os usuários para maior autonomia e 
representatividade dos demais colegas da instituição, melhorando sua 
autoestima e proporcionando 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 93 da APAE e diretoria 
Projeto Musicando: 
Objetivo: Desenvolver habilidades artísticas ligadas à música e proporcionar 
momentos de socialização . 
.Atividade: Juntamente com a parceria do CF�AS nossos usuários participam 
semanalmente de aulas de música 
Público Alvo: Todos os usuários da Entidade. 
Oficina Corpo e arte: 
Objetivo: Desenvolver habilidades artísticas envolvendo dança e teatro . 
Atividade: Os usuários participarn de atividades de dança ou teatro e 
apresentam no Evento de Airnoço da APAE e do Lions Clube, no mês de 
novembro para comunidade em geral e demais solicitação de apresentações 
que surgem durante o ano em empresas ou eventos. 
Público alvo: Usuários da APAE , LIONS Clube, CTG Galpão da Saudade e 
comunidade em geral. 










