RELATÓRIO DE ATIVIDADES

APAE De Serafina Corrêa

2020

aberta com atendimento de plantão da equipe técnica e o setor administrativo
sempre em funcionamento, com os devidos protocolos de saúde.
No mês de agosto e setembro, bem como em dezembro e janeiro foram
entregues cestas básicas doadas pela secretaria municipal de Assistência social,
devido à Pandemia do COVID 19.
Os atendimentos individuais de estimulação precoce, fisioterapia,
psicologia e fonoaudiologia retornaram de forma presencial à partir de novembro
de 2020.
Foi elaborado um plano de contingência do COVID 19 com o regramento
de protocolos de saúde para os funcionários da Entidade, bem como para
quando a Federação Estadual das APAEs decidir pelo retorno presencial das
atividades escolares.
Por tratar se de Instituição Filantrópica e gratuita, a Entidade tem se
mantido na área de assistência social com recursos vindos da comunidade
( eventos e doações) que neste ano devido à pandemia não puderam ser
realizados, carnês de associados, Termos de Fomento na Área de Assistência
social e Educação, PODE, Nota fiscal Gaúcha, Emendas parlamentares e
Projetos ( Trilegal, Ministério público do Trabalho)
OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência dentro
das suas potencialidades, visando um trabalho multidisciplinar para melhor
atender suas necessidades, assim como acompanhamento familiar, buscando
incluí-lo na sociedade, bem como no mercado de trabalho quando possível.
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.

Histórico da Instituição:

O atendimento em educação especial de Serafina Corrêa iniciou na
APAE de Guaporé onde 20 alunos recebiam atendimento.

Em 06 de

junho de 1984 estes alunos passaram a ser atendidos em nosso município
como extensão da APAE de Guaporé e a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Serafina Corrêa foi criada oficialmente em 29 de
abril de 1986, pelo Srº Sérgio Antônio Massolini, tendo como 1°

presidente Sr° Flávio Luis Soccol.
Nosso movimento cresceu; hoje a APAE é mantenedora da Escola
Especial Gente como a Gente, conforme portaria de autorização de
funcionamento nº 00140 de 09/02/1990 DO de 16/04/1990 e do Centro
de

Atendimento

Educacional

Especializado

autorizado

pelo

CEED/RS conforme parecer nº 329/2014. A Entidade tem como filosofia:

"Promover a integração da pessoa

com deficiência na sociedade,

investindo no seu desenvolvimento global, oferecendo-lhe igualdade de
oportunidades como cidadão.
Atendemos alunos desde bebês à

idade adulta,

em turmas

de:Estimulação Precoce, Ensino Fundamental, ( classe especial ), AEE,
EJA e Educação Profissional com oficina de artesanato e música em
parceria com a secretaria de assistência social, também são oferecidos
os

atendimentos:

Psicológico,

Fonoaudiológico,

Fisioterápico,

Equoterapia, Psicopedagógico, Pedagógico, Assistência Social e Médico
( via convênio Unimed).
O nosso compromisso é lutar pela cidadania da pessoa com deficiência
através de programas que tenham uma linha inclusiva transformadora,
entendida não apenas como Inclusão escolar mas como uma Inclusão
social.
A Associação tem como Lema:

" Um momento ... deixe-me pensar",

acreditamos com isso que o tempo que a pessoa leva para aprender é
secundário. O importante é procurar desenvolver suas potencialidades,
respeitando o ritmo e individualidade de cada um.

A APAE é uma entidade

filantrópica sem fins lucrativos, portanto a

Entidade é mantida através de convênios, promoções, carnês, Projetos e
ajuda da Comunidade.
PÚBLICO ALVO:

A APAE atendeu em 2020, 96 pessoas com deficiência intelectual, múltipla,
visual, auditiva, transtorno global do desenvolvimento, paralisia cerebral, atraso
do DNPM, entre outras.
Usuários ou alunos de O à 6 anos: 14, de 07 à 14 anos: 68, de 15 à 18 anos: 04,
de 19 à 56 anos: 10.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:

Atendemos pessoas com deficiência do município de Serafina Corrêa.
INFRAESTRUTURA:

Contamos com um prédio novo, tendo salas para: secretaria, sala de espera,
direção, fonoaudiologia,

fisioterapia, coordenação, atendimento psicológico,

assistência social, um refeitório, cozinha, almoxarifado, 6 banheiros, uma área
coberta,

7 salas de aula, uma sala de oficina, uma sala para informática,

biblioteca e garagem.
Neste ano a Entidade participou de 2 Projetos Trilegal , do Nota Fiscal Gaúcha ,
Projeto do Ministério público do Trabalho e PODE.
RECURSOS HUMANOS da APAE
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Destes Profissionais 02 são cedidos do Estado ( Fundeb / Estado)
Profissionais são cedidos

pelo município

e 02

( Fundeb/Município) e Uma

assistência social é cedida pelo município.
Atendimentos de Gratuidade APAE
Serviço/Proçirama prestado
Fisioterapia
Psicoloqia
Fonoaudioloaia
Serviço Social
de
Atendimentos
especializados
Consultas Unimed- Convênio empresa
Cidadã
Curso de qualificação profissional sobre
Autismo à todos os professores e equipe
técnica da APAE

Nº de atendimentos no ano de 2020
640
600
1296
246
21
19

SERVIÇO SOCIAL
GESTÃO DE PROGRAMA / AÇÃO / ATENDIMENTOS
Total de Famílias atendidas pelo Serviço Social no ano de
2020
Famílias atendidas em programas de transferência de
renda (BPC, Bolsa Família)
Famílias atendidas pelo Serviço Social que estão inseridas
em proqramas e/ou ações de inclusão produtiva
Nº de visitas domiciliares realizadas em 2020
Entrega de cestas básicas para famílias fornecidas pela
SMAS
Famílias atendidas em situações de violência
Inclusão de ex usuários para o mercado de trabalho com
emissão de atestados.
Inclusão na rede reçiular de ensino

54
14

o
47
96

o

04
03

ENCAMI NHAMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO SOCIAL EM 2020
Cadastro Unico
Rede do SUS
Rede do SUAS (CRAS/ CREAS)
Conselho Tutelar
Total de encaminhamentos

20
06
01

o

29

Aspectos gerais da Instituição:
Total de Usuários na Apae: 96
Ingresso dos Usuários na Organização: Com o objetivo de detectar
possíveis atrasos/problemas no desenvolvimento e/ou sinais indicativos
de Deficiência Intelectual, foram realizadas no ano de 2020:

Avaliações
e Número de avaliações 03
reavaliações
realizadas
Inclusão de casos para
05
acompanhamento
Situações de casos não
o
elegíveis
para
a
instituição
Serviços e ações desenvolvidas
Serviços na área de Assistência Social
Serviço de Proteção Social Especial Média Complexidade
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência,
Idosas e suas Famílias
Descrição do serviço: " Serviço de apoio, orientação e acompanhamento
à famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou
violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas
para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos
familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função
protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as
vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social. O
atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade,
potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias. O serviço
articula-se com as atividades e atenções prestadas às famílias nos
demais serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com
os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Deve garantir
atendimento imediato e providências necessárias para a inclusão da
família e seus membros em serviços socioassistenciais e/ou em
programas de transferência de renda, de forma a qualificar a intervenção
e restaurar o direito". (Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais- Resolução nº 109/2009 do CNAS)

Trabalho social essencial para o serviço: " Acolhida; escuta; estudo
social; diagnóstico socioeconômico; monitoramento e avaliação do
serviço; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais;
construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação
sociofamiliar; atendimento psicossocial; orientação jurídico-social;
referência e contrarreferência; informação, comunicação e defesa de
direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação

pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada;
articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os
serviços de outras políticas públicas setoriais; articulação
interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de
Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho
interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; estímulo ao
convívio familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do convívio
e de redes sociais de apoio,. (Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais- Resolução n º109/2009 do CNAS).

Impacto social esperado: Contribuir para:

* Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos
ou reincidência;
* Orientação e proteção social à Famílias e indivíduos;
* Acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais;
* Identificação de situações de violação de direitos socioassistenciais;
Serviços a serem prestados na área de assistência social em tempos de
pandemia:

•

Melhoria da qualidade de vida das famílias. Realização de
atendimentos de forma remota e presencial as famílias da Apae

•

Orientação e encaminhamentos para acesso aos benefícios
emergenciais (cestas básicas, documentação, e demais auxílios
emergenciais)

• Atendimento domiciliar em casos de violação de direitos seguindo os
cuidados previstos pela OMS. Com possibilidade de orientação e/ou
intervenção de enfermagem.
•

Aplicação de plano de contingência do Covid 19, quando retornar as
atividades coletivas presenciais, promovendo à prevenção e saúde
dos usuários.

•

Demais atividades pertinentes a área.

Objetivos específicos

•

Desenvolver novas estratégias de ações que venham a contribuir para
prevenção das situações de risco social e de vulnerabilidades sociais;
• Prevenir o acolhimento institucional e a segregação dos usuários do
serviço, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda
e outros serviçossocioassistenciais, das demais políticas públicas
setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos.
Realizar o Diagnóstico social para conhecer o território e mapear as
situações de vulnerabilidades das famílias atendidas com foco na
prevenção e no monitoramento das ações para reduzir os riscos
sociais.
Planejamento para o reordenamento dos serviços socioassistenciais
para o enfrentamento da Pandemia com articulação as demais
serviços prestados e rede de atendimento.
Implantação do Projeto CRE-SER para o desenvolvimento integral do
ser humano atuando no físico(corpo)emocional(alma) e no espiritual,
com foco na prevenção de riscos sociais, no fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, bem como no apoio as famílias que estão
em casa por conta da Pandemia.
Elaborar projetos sociais para captação de recursos
Acompanhar, monitorar e avaliar as ações socioassistenciais para
prestar um serviço de qualidade aos usuários;
Acompanhar, monitorar e ser responsável pelo preenchimento do
CENSO SUAS, CNEAS- Cadastro Nacional de Entidades de
Assistência Social, e Renovação do CEBAS
Realizar reuniões e atendimentos as famílias de forma online e
presencial em situações de necessidade, para prevenir isolamento
social e risco social;
Elaboração de planos de ação e de aplicação na área da Assistência
Social

Eixos de atuação (estratégias))
Eixo 1- Diagnóstico social das situações de vulnerabilidades para
conhecimento da realidade socioeconômica das famílias atendidas
Eixo 2- Orientações e encaminhamentos para acesso aos direitos
sociais, auxílios emergenciais e programas de transferência de
renda.

Atividade
Atendimento online as famílias atendidas da APAE por meio de telefone,
whatsapp para orientação dos benefícios emergenciais e demais
direitos sociais
Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania
Eixo 3- Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias

Atividade
Atendimento e acompanhamento das famílias via online e presencial
nas situacões de extrema necessidade oor meio de visitas domiciliares.

Eixo 4- Implantação do Projeto CRE-SER para enfrentamento da
Pandemia fortalecendo o ser humano integralmente atendendo as
suas necessidades do corpo, da alma e do espirito.

Atividade em processo de implementação
Implantação do Projeto CRE-SER que inclui a oferta de atividades
online para as famílias através de aulas de música, de alimentação
saudável, de meditação, artes, de saúde entre outras.
Eixo 5- Apoio a Gestão da Entidade para captação de recursos

Atividades sendo implementadas gradativamente
1-Elaboração de Projetos Sociais
2-Planejamento das Ações Socioassistenciais
3-Acompanhar, monitorar e avaliar as ações socioassistenciais para
prestar um serviço de qualidade aos usuários;
4-Acompanhar, monitorar e ser responsável pelo preenchimento do
CENSO SUAS, CNEAS- Cadastro Nacional de Entidades de
Assistência Social, e Renovação do CEBAS
- Programas desenvolvidos na APAE na área de assistência social,
onde alguns foram de forma virtual e outros estão sendo retomados
gradativamente de forma presencial:

Programa Parceiros voluntários: Durante todo o ano são realizadas
campanhas em parceria com outras entidades como CTG e Leo Clube no
mês de março e empresas locais como neste ano campanha de Natal
com a Empresa Grano e Credeal no mês de dezembro.
Objetivo: Proporcionar maior integração dos usuários e da comunidade
em geral.
Público alvo: Usuários da APAE e pessoas da comunidade, escola,
empresas e entidades.
Atividades: Atividades recreativas, socIaIs, esportivas, artesanais,
apresentações artísticas, doações de brinquedos, cestas básicas e kits de
cadernos.
Programa Fada Madrinha: Os usuários da APAE de turmas de
estimulação precoce, classes especiais e EJA 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, flores de tecido, horta, plantio de flores, culinária, entre
outras técnicas, que serão comercializadas em feiras municipais e na
própria entidade. Neste período foram enviados vídeos de culinária,
material para confecção de artesanato em casa e início da horta em
parceria com a Emater.
Público alvo: Usuários da turma de EJA.
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 o protagonismo na participação nas
decisões .
Atividade: Vídeos feitos pela autodefensora Kézia da Silva de Oliveira,
Reunião de autodefensores regionais das APAEs em março.
Público Alvo: Os autodefensores 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 . Neste momento de pandemia as
aulas foram on line.
Público Alvo: Usuários da Entidade que participam de turmas de
escolarização e EJA
Oficina Corpo e arte:
Objetivo: Desenvolver habilidades artísticas e corporais
Atividade: Os usuários participam de atividades on line com vídeos
enviados pela professora de educação física.
Público alvo: Usuários da APAE

Projeto Roda de Conversa :
Objetivo: Criação de espaços de informação, estímulo e orientação de
te mas de interesse comum dos grupos das famílias dos usuários da
APAE .
Atividades : Contato via telefone ou watts devido à pandemia, bem como
envio de vídeos sobre saúde mental . Sistema de plantão para
atendimentos necessários às famílias.
Público alvo: Familiares e profissionais que atuem nas áreas específicas
de te mas abordados . ( psicóloga, assistente social)
Programa Coração de Mãe
Objetivo : Proporcionar um momento em homenagem às mães a fim de
fortalecer os vínculos entre mães e instituição.
Atividades: Em comemoração à semana da Família foi oferecido um chá
com bolachas enviado para casa de todos os usuários para que fosse
realizado o Chá da Família, como forma de união.
Público Alvo : Famílias ou responsáveis de usuários, ( em torno de 300
pessoas receberam o Kit de chá com as bolachas ).
Serviços prestados na área da Saúde e Educação

Os técnicos como fisioterapeuta, fonoaudióloga e psicóloga prestaram atendimento
presencial ( em fevereiro, março, novembro e dezembro) nos demais meses online,
bem como enviaram para casa via whatsapp atividades que pudessem ser
executadas em casa, além dos atendimentos por c hamadas de vídeo .
Os alunos de Estimulação precoce, Classes especiais, EJA e AEE ( atendimento
educacional especializado) receberam atendimento presencial até 18 de março de
2020 e à partir desta data atendimento remoto com atividades por meio físico em
casa ou por aplicativos e grupos de whatsapp das turmas, sempre com orientação
dos professores .
As avaliações dos alunos foram semestrais, cumprindo 200 dias letivos com 800hs
aula . As atividades rea lizadas foram registradas em livro de frequência .
Atividades desenvolvidas:
Tendo como missão promover e a rticular ações de defesa de direitos,
educação, prevenção, orientação, inclusão social, prestação de serviços, apoio
à fa mília, direcionados à mel horia da qualidade de vida da Pessoa com
Deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária, o Serviço Social
da APAE de Serafina Corrêa através da assistente social busca desenvolver
atividades com todos os usuários da instituição bem como suas famílias para
isso, a APAE conta ainda, com uma equipe multidisciplinar de psicopedagoga,
fisioterapeuta, fonoaudióloga e psicóloga.
Vídeo de inauguração da Nova Sede no Programa Trilegal TChê da Rede
Record e Bandeirantes.

Visita da diretoria da APAE de A rvorezinha na nova Sede da Entidade.
Visita do Consulado de Guaporé e de Serafina Corrêa do Grêmio, bem
como rep resentantes do Deputado Danrlei De Deus, referente ao repasse de
Emenda Parlamentar pa ra a Entidade.
Reunião de abertura do ano letivo para os pais e profissionais.
Confraternização para voluntários da obra da APAE.
Reunião do 20 ° Conselho Regional das APAEs com coordenadores de
educação física, direções, pedagógico, assistência social e autodefenso res na
A PAE de Serafina Corrêa.
Campanha do Leo Clube e CTG Estirpe Gaúcha sobre doe seu tempo na
sede da APAE e parque do Bairro Bella Vista, no mês de março.
Recebimento de doação da loja Paludo para usuários da APAE.
A distribuição de chocolates na Festa de Páscoa patrocinados pelos
padrinhos e madrinhas da APAE para os usuários da Entidade.
Visitas domicilia res com entrega de cestas básicas e atividades para os
usuários.
Teleatendimento pelos técnicos de fisiote rapia, fonoaudiologia, psicologia
e assistência social.
Doação de campanha do agasalho aos usuários com vulnerabilidade
social.
Visita da Secretaria Municipal de Assistência Social para entrega de
mate rial de oficina para artesanato na APAE.
Programa dos Autodefenso res: publicado no face da autodefensoria
Ga úcha no dia 27/08/2020 e campanha de Natal no dia 22/12/2020 e no face da
APAE no dia 28/08/2020 pela autodefensora Kézia da Silva de Oliveira.
Vídeo sobre a APAE e parceria com a Emater para o canal Rio Grande
Rura l.
Vídeo sob re oficinas de artesanato, reciclagem de lixo, composteira e
como o rganizar seu a rmário enviados pela Emate r para usuários das oficinas de
horta, culinária e artesanato. ( via whatsApp)
Entrevista no dia 02 de julho na Rádio Rosário pela coordenadora
pedagógica e pela psicóloga da APAE.
Jornada de Encontro do nosso luga r com a constelado ra sistêmica
Sayonara Crema.

Participação da Live Solidária da Federação Estadual das APAEs RS.
Projeto Chá com a Família, mandado para casa o chá com bolachas para
todos, para comemorar a Semana da Família.
Reuniões pedagógicas com os profissionais.
Visita à escola Castelinho do Saber para dar orientações referente à
alunos incluídos.
Formação sobre EPls na APAE de Passo Fundo com enfermeira do
Hospital das Clínicas de Passo Fundo.
Entrevista sobre a Semana Da APAE nas Rádios Rosário e Rádio
Odisséia com a diretoria da Entidade e mãe de usuária no dia 21 e 24 de agosto.
Apresentação de trabalho de TCC sobre a Entidade APAE realizada por
Gelvana dos Santos aos profissionais da APAE.
Live para os pais sobre Protagonismo Familiar em Tempos de Pandemia
com a terapeuta ocupacional Camila Pasin.
Entrevista Com as Famílias sobre inclusão e o trabalho realizado pela
APAE.
Live com apresentações artísticas pelo face da APAE Brasil e da APAE
Passo Fundo. ( programa encontroarte)
Vídeo com a autodefensora Kézia da Silva de Oliveira
Visita da equipe técnica do CRAS à fim de conhecer as novas instalações
e os trabalhos realizados neste período de pandemia.
Pesquisa socioeconômica via telefone.
Drive thru da saudade com entrega de atividades e comemoração do dia
das crianças.
Reunião com candidatos à Prefeito Municipal a fim de expor as
necessidades e manter as parcerias da Entidade com o poder Público do
município.
Oficina de música através de vídeos encaminhados aos usuários.
Assembleia geral ordinária com apreciação e aprovação do relatório
financeiro e de atividades de 2019 da Diretoria Executiva.
Apresentação do trabalho de conclusão sobre a APAE para membros da
Diretoria.
Homenagem à todos os professores e demais profissionais pelo dia do
Professor.

