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MODELO DE PLANO DE TRABALHO 2018

1- CADASTRO DA ENTIDADE:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPERÓ

Municípi o

IPERÓ

CNPJ

03.631.196/0001-00

CEP

18.560-000

Endereço

R: ANTONIO MEDEIROS

Complemento

CAIXA POSTAL 26

Bairro

GUARAPIRANGA
15
3266-3303

Tel./Fax

[ 150

l

1

PABX
E-mail

apaeipero@hotmail.com

Site

www.apaeipero.com.br
li - CADASTRO DO DIRIGENTE:

Nome do Dirigente

JAIME APARECIDO DE CAMARGO

CPF

110.483.128-79

Identidade n.

21.457.919

Órgão emissor

SSP

SP

Mandato - início/ fim

01/01/2017

31/12/2019

E-ma;/

jalplima@gmail.com

Celular

15

l 997470641
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Ili - HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO:
A APAE de lperó foi fundada em 07 de dezembro de 1.999, pelo Rotary Club de lperó, tendo a
finalidade estatutária da APAE de lperó, uma associação civil, filantrópica, de caráter educacional,
cultural, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, com
duração indeterminada, adota como símbolo a figura da flor margarida, com pétalas brancas,
centro amarelo-ouro, pedúnculo e duas folhas verdes, uma de cada lado, ladeada por duas mãos
em perfil , na cor branca, desniveladas, uma em posição de amparo e a outra, de orientação, tendo
embaixo, partindo do centro, dois ramos de louro, contendo vinte e duas folhas; sendo 1O do lado
direito e 12 do lado esquerdo.

IV - OBJETO:
Promover a melhoria da qualidade de vida das Pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltiplas,
"Pessoas Excepcionais", "Pessoa Portadora de Deficiência" ou "Pessoa com Deficiência" aquela
que apresenta perda ou alteração de uma estrl.!!'Jru ou função psicológica, fisiológica ou anatômica
que gere incapacidade para o desempenho de atividade e/ou necessidades que impliquem em
atendimento especial ,
a) Justificativa

A entidade atende à demanda atual, onde se tem o básico para um bom desempenho entre as
pessoas atendidas, trabalha com Oficinas Terapêuticas, sendo o público alvo pessoas com
Deficiência Intelectual e/ou Múltipla, tanto do sexo masculino como também do feminino. Hoje
atendendo 43 usuários do município de lperó, sendo de abrangência municipal.
Dividida em 05 classes de Oficinas , atendendo no período das 09h00 às 13h30 min. Quando
procuram pela entidade os usuários passam por uma triagem , para avaliação técnica com
Psicóloga e Fisioterapeuta, já vêm com encaminhamento de um Neurologista ou Psiquiatra, ou
chega de transferência de uma APAE de outro município.
Após avaliação, que se observa ser um caso de APAE, é direcionado para uma das Oficinas
aqui oferecida de acordo com o grau de sua deficiência. Sendo diariamente acompanhados por
um Professor de Curso Livre, Oficinas de Artesanato, Oficina Sensorial, Entalhe de Madeiras, e
acompanhamentos técnicos com Psicóloga, e Fisioterapeuta, são avaliados e monitorados
com frequência.
As atividades desenvolvidas nas oficiri~s terc;pêuticas são planejadas para favorecer o
desenvolvimento de diferentes habilidades que ampliam a independência e autonomia dos
alunos e favorecem o convívio social.
b) Objetivos a s erem atingidos

Às Pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla assegurar-lhes o pleno exercício da
cidadania; promover, assegurar e defender o progresso, o prestígio, a credibilidade e a
unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano; atuar na definição da política
nacional de atendimento à pessoa com deficiência, coordenando e fiscalizando sua
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execução pelas entidades filiadas; articular, junto aos poderes públicos e entidades
privadas políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência;
estimular, permanecer no exercício de conduta ética de forma a preservar aumentar o
conceito do Movimento Apaeano; reunir e divulgar informações sobre assuntos referentes
à pessoa com deficiência, incentivando a publicação de trabalhos e obras especializadas;
compilar e/ou divulgar as normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais,
relativas à pessoa com deficiência, provocando a ação dos órgãos competentes no sentido
do cumprimento e aperfeiçoamento da legislação; promover ou estimular a realização de
estatísticas, estudos e pesquisas em relação à causa da pessoa com deficiência,
propiciando o avanço científico e a permanente formação e capacitação dos profissionais e
voluntários que atuam nas entidades filiadas; promover e/ou estimular a realização de
programas de atendimento à pessoa com deficiência desde a prevenção até o amparo ao
idoso; divulgar a experiência apaeana, liberalizando sua adoção por entidades congêneres
nacionais e internacionais; prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer
discriminação de clientela, àqueles que deles necessitarem; encarregar-se, em âmbito
municipal, da divulgação de informações sobre assuntos referentes à pessoa com
deficiência; desenvolver política de autodefensores garantindo a participação efetiva em
todos os eventos e níveis do Movimento Apaeano; promover e articular serviços e
programas de prevenção, Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Lazer, visando a
Inclusão Social da pessoa com deficiência.

c) Equipe Técnica

Técnico
Quant.
Psicólogo
01
Fisioterapeuta
01
Professor
05
Curso Livre
Serviços Gerais 01
Administração
01

Carga Horária Mensal
30 horas
30 horas
220 horas
220 horas
220 horas

Tipo de Vínculo
Remuneração Mensal
Prest. Serviços
600,00
Prest. Serviços
600,00
CLT
8.425,00
CLT
CLT

1.300,00
4.000,00
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ETAPA / FASE

OFICINAS
TERAPÊUTI
CAS

META1
Explorar todas as
áreas de
coordenação
motora.
psicomotricidade,
sociabilidade
através do
trabalho
artesanal, criando
oportunidades
para executar
ações do
cotidiano,
mantendo hábitos
saudáveis para
com a higiene
pessoal ea
vivência social
tornando-os mais
independente.

ATIVIDADES

INDICADOR FISICO

Unidade

Quantidade

DURAÇÃO
Início
Término

01/01/18 31/12/18

Com o trabalho artesanal procuramos
estimular a autonomia dos usuários,
buscando sempre através de estímulos
positivos e motivadores a participação de
todos
nas
atividades
propostas
respeitando suas limitações. Inserir nas
atividades exposição teoria e prática do
conteúdo a ser tratado em cada oficina
com resgate a cada início de aula, com
conhecimento dos usuários acerca dos
referidos temas.
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ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
- Meta: A Psicologia tem fundamental importância no atendimento às pessoas com
deficiência intelectual e/ou múltipla, na medida em que vida proporcionar um espaço de
investigação, e de trabalho destas necessidades, viabilizando c ondições adaptativas e de
inclusão no contexto social, tem o objetivo de proporcionar o desenvolvimento integral dos
usuários e suas familias auxiliando na formação e constituição psíquicas dos sujeitos e na
formação de uma personalidade saudável, auxiliar na construção do seu conhecimento e na
elaboração do seu pensamento e processos psicológicos, promovendo o desenvolvimento
de potencialidades e habilidades nas diversas áreas de desenvolvimento: mental ,
emocional, social , psicomotor.

.-

-

Atividades: Triagens, aval iações psicológicas, reunioes de equipe, intervenções
psicossociais, atendimentos individuais, atendimentos em grupos, atendimentos aos
familiares, auxilio na oficinas terapêuticas e intervenções institucionais.
- Unidade: 01
- Quantidade: 43
- Inicio: 01/01/2018

-Término: 31 /12/2018
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ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO
- Meta: Respeitando a individualidade de cada usuário trabalhar as habilidades do cotidiano
de forma que os marcos iniciais evoluam. Atuar na promoção à saúde e qualidade de vida,
dispondo técnicas e com aprimoramento constante a Fisioterapia pode minimizar as
deficiências advindas. A reabilitação tem como intuito restaurar a identidade pessoa e social
dos usuários buscando bem estar físico e emocional. Os tratamentos são globalizados na
entidade e tem como objetivos principais: prevenir deformidades, orientar família e o
usuário seja ele adulto ou criança, normalizar o tônus postural, melhorar habilidades
cognitivas e de memória, reintegrar o paciente a sociedade, estimular as atividades de vida
diária, a alimentação, a exploração vocacional e de lazer. Aumentar amplitude de
movimento.
- Atividades: Triagens, avaliações Fisioterapêuticas, atendimentos individuais para alunos
com alteração sensorial e motora de média a grave complexidade. Deambulação
(caminhada) em ambiente externo para todos os usuários, atendimentos em grupos,
atendimentos aos familiares, auxilio na oficinas terapêuticas, Continuidade ao projeto AVDs
(Atividade Vida Diária) e AVPs (Atividade de Vida Própria), treino de escovação, lavagem nas
mãos, rotina de banho, treino de manuseio aos talheres, descarte correto dos alimentos e
uso do vaso sanitário associado à quantidade de papel higiênico.
- Unidade: 01
- Quantidade: 43
- Inicio: 01 /01 /2018

- Término: 31 /12/2018
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VI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
a) Demonstrativos de recursos
CUSTEIO: Agua, Energia Elétrica, Internet, Telefone, IPTU, IPVA, Alimentos, Material de Higiene e
Limpeza, Material de Escritório, despesas com o veículo.
MATERIAL TÉCNICO: Tesouras, pincel, EV, cola branca, TNT, cola quente, bastão, tinta tecido,
barbante , sisai, fita crepe, betume, fita de cetim, gliter, spray, primer, verniz, cola de madeira, telas,
palito de sorvete, pano de prato, tinta pva, mas::.a corrida, tecido, agulhas, papel color set, papel
decopagem
SERVIÇOS: Dedetização, Pagamento da Psicóloga e da Fisioterapeuta (Encargos)
Recursos humanos: Folha de Pagamento + Encargos (INSS, FGTS, Imposto de Renda) + Férias
+ 13º SALARIO .
EQUIPAMENTOS: Ventiladores , Computadores, Impressora, Radio, TV, DVD, Geladeira, Máquina
de Lavar, Tanquinho, Carro, Batedeira, Liquidificador, Micro Ondas.
MANUTENÇÕES: Serviços de Pedreiro, Eletricista, Encanador, Limpador de Fossa, Hidráulico,
Mecânico, Funileiro, manutenção no Sistema de Informática e nos Computadores e Impressoras
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VI I - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

CRONOGRAMA DA ETAPA 1 - PROJETO(. ...)
DESEMBOLSO
FINANCEIRO

.....

---

-

1-, - -1

5

6

7

5.264.00

5.264,00

5.264,00

5.264,00

5.264,00

5.264,00

5.264,00

5.264.00

5.264,00

5.264,00

2.000,00

2.000.00

2.000.00

2.000.00

2.000,00

2.000.00

2.000,00

2.000,00

2.000.00

2.000,00

2.000,00

2.86000

2.860.00

2.860,00

2.860,00

2.860.00

2.860,00

2.860.00

2.860,00

2.860.00

2.860.00

2.860.00
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Custeio

5.264 ,00

5.264.00

Material de Consumo

2.000,00

SeNiços de Terceiros

2.860.00

Recursos Humanos

21.832,00 21 .832,00 21.832,.00 21 .832,00 21 .832,00 21.832,00 21 .832,00 21 .832.00 21.832,00 21.832,00 21.832,00

~<>ncões

2.210,66

2.210 66

3

8

9

4

1

2.210,66

2.210,66

2.210.66

2.210.66

2.210,66

2.210,66

2.210 66

2.210,66

2.210,66
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21.832,00
2.210,66
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