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multidisciplinar para melhor atender suas necessidades, assim como 

acompanhamento familiar, buscando incluí-lo na sociedade . 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DA ENTIDADE: 

A APAE de Serafina Corrêa é uma associação civil, beneficente, com 

atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, 

trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura , 

lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos, direcionados às pessoas 

com deficiência intelectual e múltiplas e suas famílias. 

PÚBLICO ALVO: 

A APAE atendeu em 2017 88 pessoas com deficiência intelectual, múltipla, 

visual, auditiva, transtorno global do desenvolvimento, paralisia cerebral, atraso 

do DNPM, entre outras. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 

Atendemos pessoas com deficiência do município de Serafina Corrêa. 

INFRAESTRUTURA: 

Contamos com um prédio cedido pela Prefeitura Municipal, tendo uma sala 

para secretaria e direção, uma sala de fonoaudiologia, uma sala de fisioterapia, 

uma sala para atendimento psicológico, uma sala para assistência social, um 
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autodefensores , atendimentos familiares em grupo, individual e domiciliares, 

chá do dia das mães, oficina de música, oficina de jardinagem e horticultura, 

almoço de Natal, comemoração do dia da criança, atividades descentralizadas, 

atendimentos individuais e de grupo, equoterapia, dentre outras. 

No ano de 2017, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

1 Projeto Sorriso Especial em parceria com a dentista Ora. Aline 

Taborda. O projeto visa estimular e incentivar os usuários da APAE de Serafina 

Corrêa a adquirirem uma rotina de hábitos de higiene bucal, trabalhando na 

prevenção de fatores de risco como por exemplo a formação de cáries ou 

doenças crônicas inerentes à falta de escovação e de higiene. 

2-Grupo de Pais e/ou Responsáveis "Roda de Conversa". O objetivo 

geral do grupo "Roda de Conversa", é proporcionar a participação das famílias 

dos usuários da APAE de Serafina Corrêa, no âmbito escolar incluindo a 

mesma no processo educacional e social dos mesmos. 

3 Realização de seminário sobre direitos das pessoas com deficiência, 

com a finalidade de informar e gerar autonomia nos alunos para que possam 

se tornar pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o respeito pela 

dignidade, pela plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e pela 

igualdade de oportunidades tant::> no âmbito social quanto no mercado de 

trabalho. 

4- Comemoração do Dia das Mães com apresentação de canto e teatro 

e confraternização com coquetel. 

5 Participação em cursos de qualificação profissional dos membros da 

diretoria e profissionais da APAE. 

6-Participação de apresent2ções artísticas em Festa Junina Cidadã. 

? Oficina de culinária, oportuniza o conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades culinárias, por meio da escolha e aprendizado de receitas bem 

como o preparo das mesmas pelo$ próprios alunos. 

9 Recebimento de Doação de leite para a Entidade e para as famílias 

dos usuários de baixa renda. 

1 O Oficina de artesanato, em parceria com a Secretaria Municipal de 

assistência Social , auxilia os usu3rios desenvolverem suas habilidades além 

de ser uma forte aliada no processo de inclusão social e no mercado de 










