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MANDATO DIRETORIA ATUAL: de 19/05/2018 a 18/05/2021 

TEM REGIMENTO INTERNO: SIM (  ) NÃO (x ) ATUALIZADO? SIM (  ) NÃO (  ) 

AORGANIZAÇÃO TEM CEBAS? (CertificadodeEntidadeBeneficentedeAssistênciaSocial)  

VALIDADE: 23/08/2021 

AORGANIZAÇÃO TEM CADASTRO SICONV (SistemadeGestãodeConvêniosdoGovernoFederal)? SIM ( x) NÃO 

(   ) Atualizado? ( x) SIM () NÃO 

AORGANIZAÇÃO TEM CADASTRO CNEAS (CadastroNacionaldeEntidadedeAssistênciaSocial)? SIM ( x) NÃO 

(   ) Atualizado? (x ) SIM () NÃO 

AORGANIZAÇÃO TEM CADASTRO CNES (CadastroNacionaldeEstabelecimentoemSaúde)?SIM (x) NÃO 

(   ) Atualizado? ( x) SIM () NÃO 



 

AORGANIZAÇÃO TEM INSCRIÇÃO NO CMAS(ConselhoMunicipaldeAssistênciaSocial)? SIM ( x) NÃO ( ) 

Atualizado? ( x) SIM (   ) NÃO 

AORGANIZAÇÃO TEM INSCRIÇÃO NO CMDCA (Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente)? SIM ( x) 

NÃO (   ) 

A ORGANIZAÇÃO TEM CER (Centro Especializado em Reabilitação)? SIM (x ) NÃO ( ) 

ÚLTIMA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA? 12/12/2015 

A ORGANIZAÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL/DISTRITAL DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAR COMO ESCOLA? 
SIM ( x ) NÃO ( ) Documento anexo*  

CÓDIGOINEP/MEC:  Nº DEAUTORIZAÇÃO: Nº DEREGISTRO DAS ETAPAS: _ 

SE SIM, NOME DA ESCOLA REGISTRADA:   
ENSINO FUNDAMENTAL ( ) ENSINO MÉDIO ( ) ENSINO SUPERIOR() EJA( ) AEE () 

A ORGANIZAÇÃO TEM MOVIMENTO DE AUTODEFENSORES ATUANTE? SIM ( x) NÃO ( ) 

QUANTOSTITULARES?_1   QUANTOS SUPLENTES?_1   

O QUADRO DE ASSOCIADOS ESTÁ ATUALIZADO E EFETIVO? SIM (x ) NÃO ( ) 

QTOSASSOCIADOSFUNDADORES?11   QTOS ASSOCIADOSCONTRIBUINTES?151 

ÁREAS DE ATUAÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL (x )EDUCAÇÃO(x ) SAÚDE (x ) TRABALHO(x) ESPORTE() LAZER (x )  

CULTURA( x )  MEIO AMBIENTE (  )  OUTROS (x) 

NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATUA: 

NA DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS(x ) NO ASSESSORAMENTO( ) NO ATENDIMENTO( x) QUAIS AS AÇÕES, 

SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS OU BENEFÍCIOS QUE EXECUTA? 

INTERVENÇÃO JUNTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES PARA ACESSO E GARANTIA DE DIREITOS 

Promover ações que venham contribuir na melhoria da auto-estima, independência, autonomia, iniciativa e construção da 

cidadania dos usuários e suas famílias.  Principais ações: Acolher as famílias e novos educandos que procuram a unidade; 

Sensibilizar e conscientizar as famílias da importância do trabalho como forma de inclusão social; promover parcerias com as 

empresas garantindo a inserção do educando no mercado de trabalho; inserir e acompanhar os atendidos no mercado de 

trabalho; viabilizar encontro dos atendidos que estão no mercado de trabalho através de grupos e eventos; promover 

palestras sócio-educativas aos pais / responsáveis e atendidos (as); participar e/ou promover reuniões, ciclos de estudos e 

palestras acerca de temas pertinentes à formação dos atendidos (as) quanto aos seus direitos e deveres e amparam os 

direitos humanos; visita domiciliar; Atendimento individual aos educandos (as) e pais para orientações sócio-educativas; 

viabilizar o acesso dos atendidos (as) às políticas públicas; sensibilizar as famílias e comunidades quanto os direitos e as 

potencialidades das pessoas com deficiência; captar vagas junto às empresas; promover reuniões de sensibilização com 

educandos e seus familiares, buscando a valorização das potencialidades dos mesmos e as possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho e visitas de apoio nas empresas para acompanhamento dos educandos inseridos nas mesmas 

PROJETO NÚCLEO DE APOIO SOCIOASSISTENCIAL 

O ProjetoNúcleo de ApoioSocioassistencial, fundamentanadiminuição da exclusão social, tanto do dependentequanto do 

cuidador, a sobrecargadecorrente da situação de dependência/prestação de cuidadosprolongados, bemcomo a interrupção e 

superação das violações de direito que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com 

deficiência. Objetivo: Promover a autonomia, ainclusão social e a melhoria da qualidade de vida; 

Desenvolveraçõesespecializadas para a superação das situaçõesvioladoras de direitos e Promoveracesso a benefícios, 

programas de transferência de renda e outros serviçossocioassistenciais.  As principaisações: Acolhida; entrevista social; 



 

escutaqualificada; atividades de convívio e de organização da vidacotidiana; orientação de concessão de 

benefíciosassistenciais e de transferência de renda, para a rede de serviçoslocais e articulação com osorgãos da rede 

socioassistencial. As atividadesvisãoo  desenvolvimento do convívio familiar,  grupal e social com trocas de 

experiênciasvivenciadaspelosusuários e suasfamílias, objetivandoidentificar, diagnosticar, orientar, executar e 

avaliarosusuários e suasfamílias. 

NA ÁREA DA EDUCAÇÃO O QUE É REALIZADO? 

PROGRAMAS PEDAGÓGICOS ESPECIFICOS – PPE  

Inserem-se na proposta curricular da Escola Especial para a 2ª fase do Ensino Fundamental, destinando-se aos educandos a 

partir de 14 anos de idade com deficiência intelectual, associada ou não a outras deficiências, dando continuidade ao Projeto

TEA (Transtorno do Espectro Autista) com o método TEACCH, que necessitam de apoios do tipo generalizados e extensivos. 

Segundo a Proposta de Escolarização da Escola Especial, os Programas Pedagógicos Específicos se encontram articulados com 

a Formação para o Trabalho, no entanto, a unidade escolar não possui, no momento, estrutura física adequada para 

desenvolver tal programa, atendimento este, oferecido pela Unidade Pró-Labor CIET, também mantida pela Associação 

Pestalozzi de Goiânia. De acordo com a Base Comum a Área de Conhecimento compreende: Linguagens; Ciências da 

Natureza e Matemática; Ciências Humanas. 

PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – A EE  

O Programa prevê um serviço complementar aos educandos que se constituem como seu público atendido. Trata-se das 

“ações de apoio complementar aos educandos com deficiência intelectual e deficiência múltipla”. Essas ações são 

organizadas como apoio complementar de educação integral para educandos com deficiência intelectual e múltipla que 

requerem apoios limitados e que frequentam a escola regular. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE   

Programa de AtendimentoEducacionalEspecializado  para a educaçãoinfantiltemcomofoco a “EstimulaçãoEssencial”, 

oferecendooportunidades de maximizarseudesenvolvimentoemsuasfunçõesmotoras, cognitivas, sociais e 

linguísticas.ObjetivosGeral:Possibilitaraoeducando de forma harmônica o seudesenvolvimentocognitivo, motor e social, 

bemcomo, o crescimento integral àstrêsfaculdades: pensar, sentir e querer por meio de atividadeslúdicasnumaaçãoconjunta 

entre criança, família e instituição, contribuindo para a construção do conhecimento e melhorarseudesempenho. 

ENSINO ESPECIALIZADO – EE  

Ensino Especializadoatendeoseducandos que possuemnecessidadesespeciaiscomo: atraso global do desenvolvimento, 

deficiênciaintelectual, deficiênciamúltipla e Transtorno do EspectroAutista (TEA), que sãoencaminhadas pela comunidade 

e/oumedianteparecer das psicopedagogas dos CRES.  

PROJETO AUTONOMIA, SOCIALIZAÇÃO E INTERAÇÃO/ASI 

O Projeto Autonomia, Socialização e Interação é uma ação direcionada ao educando, que ainda não desenvolveu suas 

capacidades laborais, que possibilite o ingresso no Programa de Formação Inicial do Trabalhador e também para aqueles que 

por outros motivos não podem ingressar no mercado de trabalho. 

Objetivo Geral: Os ambientes de atividades devem retratar a realidade de cada educando, dando ênfase no currículo 

funcional e explicitando as demandas cotidianas e oferecendo oportunidades para a promoção da autonomia, da 

independência e da socialização. 

Autonomia, Socialização e Interação / ASI - Ambiente Pedagógico e Laboratório de Informática 

Este projeto justifica-se pela necessidade que os educandos têm de adquirir e aprimorar conhecimentos básicos em 

conteúdo que ofereça melhores condições de vida, cidadania, autonomia e interação com o meio/sociedade. Sendo que 



 

essas pessoas que têm deficiência intelectual necessitam de maior estímulo e incentivo para que o aprendizado e 

desenvolvimento aconteçam, bem como, a inclusão digita. Objetivos: – Desenvolver autonomia, socialização e interação dos 

educandos com comprometimento intelectual, que precisam de orientações e ensino-aprendizagem nas atividades de vida 

diária e na vivência com a família e demais grupos que pertença. – Proporcionar aos educandos momentos para interação 

com as novas tecnologias, favorecendo assim, o processo de informação multimídia como aliada na aprendizagem / 

desenvolvimento dos mesmos, independente das limitações impostas pela deficiência. 

Autonomia, Socialização e Interação / ASI - Ambiente Cozinha Experimental 

As ações da cozinha experimental são atividades pertinentes ao Projeto Autonomia, Socialização e Interação (ASI) e possui o 

intuito de socializar os educandos nas vivências culinárias de seu cotidiano, possibilitando essa execução de maneira prática e 

viável em sua vida. Objetivo Geral: Incentivar e propiciar aos educandos a produção de refeições com qualidade e 

compatíveis com sua realidade, de modo a contemplar a alimentação saudável, saborosa e rica em nutrientes. 

Autonomia, Socialização e Interação / ASI - Ambiente Artes 

Considerando a necessidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida de nossos educandos, o projeto se arte desta 

unidade escolar pretende oferecer aos educandos atividades diversificadas a fim de contribuir com o desenvolvimento da 

autonomia dos no processo de ensino aprendizagem. As atividades realizadas tornam-se importantes, pois ampliam as 

possibilidades de compreensão do mundo de forma crítica e criativa. Objetivo Geral: O projeto de sala de arte tem como 

objetivo proporcionar atividades diversificadas e prazerosas que possibilitem um ambiente agradável para o 

desenvolvimento do ensino aprendizagem 

Autonomia, Socialização e Interação (ASI) – Ambiente Educação Física / Psicomotricidade 

Dentro da perspectiva critico-superadora, a Educação Física tem muito a contribuir no processo educativo de indivíduos com 

necessidades especiais, favorecendo a ampliação de suas possibilidades corporais, o desenvolvimento das capacidades 

perceptivas, afetivas, de socialização, da criatividade e com autonomia exercê-las de maneira social e culturalmente 

significativa. De acordo com a perspectiva critico-superadora, “A aula, nesse sentido, aproxima o educando da percepção da 

totalidade das suas atividades, uma vez que lhe permite articular uma ação (o que faz), com o pensamento sobre ela (o que 

pensa) e com o sentido que dela tem (o que sente)” (COLETIVO DE AUTOES, 1992, p.87). Objetivo Geral: Proporcionar aos 

educandos da unidade Pró-Labor, condições para seu desenvolvimento motor, em seus aspectos psíquicos, intelectuais, 

sociais, culturais, visando à autonomia a percepção, afetividade, socialização, e elevação da auto-estima. 

NA ÁREA DA SAÚDE, QUAIS OS SERVIÇOS OFERECIDOS? 

PRODIR – PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM REABILITAÇÃO 

O PRODIR desenvolveações que alcançam do diagnósticoaintervençãoemreabilitação. Atende-se pessoas com 

necessidadesespeciais, entre elas as pessoas com deficiências e pessoas com transtornosglobais do desenvolvimento. 

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO– TIPO II ( CER II) 

CER II, consistenuma rede de cuidados que visa asseguraracompanhamento e cuidadosqualificados para pessoas com 

deficiênciatemporáriaoupermanente, progressiva, regressivaouestável; intermitenteou continua, por meio da criação, 

ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde. Ofereceosseguintesatendimentos: Serviço Social, 

FisioterapiaMotora,FisioterapiaRespiratória,Fonoaudiologia, TerapiaOcupacional, Odontologia Especial, 

Neuropediatria,Fisiatria, Psiquiatria, AudiologiaClínica, Enfermagem, Neuropsicologia e Psicologia. 

PROJETO “ EDUCAÇÃO EM SAÚDE” 

Com frequência mensal, aequipe do PRODIR promove palestras destinadasaospaisouresponsáveis e cuidadores de pacientes 

da APG. O objetivo dessa ação é instrumentalizaressegrupo com conhecimentospertinentes e necessáriosaintervenção junto 



 

aosquadrosclínicos da clientelaatendidapelo PRODIR com vistas aoenriquecimento do tratamentooferecidoaospacientes. 

NA ÁREA DO TRABALHO, O QUE É OFERECIDO? 

PROJETO DE FORMAÇÃO INICIAL DO TRABALHADOR/FIT 

O Projeto Formação Inicial do Trabalhador, busca desenvolver conteúdos acadêmicos, habilidades básicas, habilidades de 

gestão e habilidades específicas preparando a pessoa com deficiência intelectual, síndromes e múltiplas para o mundo do 

trabalho. Objetivo Geral: Propiciar à pessoa com deficiência intelectual o desenvolvimento de atividades na área 

administrativa, exercendo tais atividades com qualidade e eficiência, tendo senso de participação, espírito de grupo, 

adaptando as regras estabelecidas visando inserção no mercado de trabalho. 

PROJETO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL / PARCIAL AUXILIAR DE MARCENARIA 

O proposto projeto se fundamenta a partir da necessidade de vincular o educando inserido na Unidade Pró-Labor, turma FIT 

Auxiliar de Marcenaria, à realidade estabelecida na jornada de trabalho do emprego formal. Desta forma, as atividades 

desenvolvidas em período integral/parcial nesta turma, serão aplicadas de modo que o educando visualize e compreenda a 

importância de sua assiduidade, compromisso, respeito, postura e responsabilidade diante a rotina exigida no âmbito do 

mercado de trabalho. Para tanto, o projeto consiste em viabilizar mecanismos que possibilitem a prática deste educando 

dentro de uma empresa. Objetivo Geral: Capacitar pessoas com deficiência intelectual nas atividades educacionais 

desenvolvidas na turma e Projeto FIT Auxiliar de Marcenaria, visando a qualificação e inserção no Mercado de Trabalho, 

proporcionando maior autonomia, independência e inclusão social dos mesmos. 

FORMAÇÃO INICIAL DO TRABALHADOR / FIT – AUXILIAR DE VENDAS E ALMOXARIFADO 

A área de auxiliar de vendas é uma área que cresce em oferta de vagas no mercado de trabalho. Esse projeto visa 

oportunizar ao educando desenvolver habilidades para inserção no mercado de trabalho, através de atividades que 

desenvolvam a autonomia e explorem as capacidades dos educandos no atendimento ao publico. Objetivo Geral: Oferecer 

condições ao educando para o desenvolvimento da capacidade de auxiliar na área de vendas e das competências exigidas 

pelo mercado de trabalho. 

FORMAÇÃO INICIAL DO TRABALHADOR / FIT – INCLUSÃO DO TRABALHO COM O VERDE 

As grandes transformações pelas quais vem passando a sociedade neste início do século têm se refletido com intensidade na 

vida das pessoas, desafiando organizações e instituições para a necessidade de mudanças radicais em seus propósitos, em 

suas políticas e em seus procedimentos. Este projeto visa oportunizar ao educando a conscientização da importância de 

preservação e valorização do meio ambiente, do cerrado e da cultura goiana, através da produção de mudas deste bioma e 

das diversas linguagens artísticas. Objetivo Geral: Utilizar-se dos elementos TERRA e PLANTAS com o objetivo de estimular e 

valorizar os aprendizes atendidos pelo projeto Trabalho com o Verde quanto ao desenvolvimento de suas habilidades e 

competências a participarem com o próprio trabalho que possibilite uma vida consciente e produtiva dentro da comunidade, 

promovendo a inclusão, a recuperação do Meio Ambiente e a redução da desigualdade. 

FORMAÇÃO INICIAL DO TRABALHADOR / FIT – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA E PRÁTICA 

As atividades de vida diária e pratica são realizadas no dia a dia das pessoas como a realização da higiene pessoal 

(vestimenta, corpo, cabelo unhas, boca). Higiene do ambiente cuidados com a casa, lavar, passar, cozinhar entre outras 

atividades. A pessoa com deficiência intelectual necessita de estimulo e orientação para desenvolver essas atividades, 

baseando se nesse princípio foi desenvolvido um projeto que promova e estimule a capacidade dos educandos em praticar 

por iniciativa própria as avd’s e avp’s. Objetivo Geral: Capacitar os educando promovendo sua independência e autonomia 

nas avd’s e avp’s, adquirindo assim uma melhor qualidade de vida e convívio social. 

PROJETO CAPTAÇÃO DE VAGAS, INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO 



 

MERCADO DE TRABALHO 

A inserção da pessoa com deficiência, principalmente a com deficiência intelectual, no Mercado de Trabalho representam, 

sem dúvida, um avanço nas relações de trabalhos no Brasil, primeiro, porque cria a possibilidade de que seja incorporada 

uma parcela significativa da população que, na grande maioria, ainda se encontra à margem do processo produtivo vivendo 

às custas de familiares e do Estado e, segundo, porque, resgata a cidadania deste segmento, contribuindo assim para uma 

sociedade mais igualitária e democrática. Objetivo Geral:Desenvolver ações de caráter sócio educativo junto aos educandos 

matriculados neste projeto e famílias, possibilitando– lhes o desenvolvimento humano, a autonomia e o exercício da 

cidadania, bem como inseri-los e acompanhá-los no mundo do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NA ÁREA DE ESPORTE, O QUE É OFERECIDO? 

 

 

 

 

 

NA ÁREA DO LAZER, O QUE É OFERECIDO? 

INCLUSÃO POR MEIO DO LAZER, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 

O processo de inclusão das pessoas com deficiências é um grandedesafio para todas as áreas de conhecimento, em 

especial, deve-se atentaràsdemandas que essepúblicotraz para osestudos no campo do lazer. Considerando a amplitude do 

lazer e a perspectiva de que ele é resultado da construção cultural e histórica das pessoasemseusdistintoscontextos, o 

lazernãopode ser visto comopertencente e possível à apenasumaclasse social ou a determinadogrupos de pessoas, pois 

qualquersituação de privaçãodestaexperiênciaseria um contracensos. Como no lazerosbrinquedos e 

brincadeirastambémsãomuitoimportantes para formação do indivíduo e para o processo de inclusão, o filósofo Henri 

Wallonchegou a umateoriamuitointeressante, eleconcluiu que a aprendizagem da criançanãodependiaapenas do ensino de 

conteúdosdisciplinares, comoportuguês e matemática, por exemplo, para um desenvolvimentopleno, eramnecessáriosafeto, 

movimento e espaço. O filósofofrancêsaindaapontou que boa parte da comunicação entre as crianças e o ambiente se dava 

por meio da brincadeira. E que é dessa maneira que elastambém se expressam e se desenvolvemculturalmente. 

 

 

NA ÁREA DA CULTURA, O QUE É OFERECIDO? 

CONSCIÊNCIA NEGRA 

Aescola é umainstituiçãocujopapelconsistenasocialização do conhecimentosistematizado e esse saber é que deveestruturar o 

currículo (Saviani, 1984). Para além das datascomemorativas, o compromisso com o saber 

científicohistoricamenteacumulado é que deveprotagonizar as açõesescolares. Nessesentido, é importante que discussões e 

reflexõessobreaorganização curricular sejamconstantementerealizadas, principalmente no contexto do ensinoespecializado, 

visandogarantir que oacesso a educaçãoescolarizada se faça com qualidade. O projeto da consciêncianegra, se justifica pela 

importância de que aescolacumpra a suafunção, de compromisso com o conhecimento e a 

culturahistoricamenteacumuladas. Sendoassim, a temática da consciêncianegradeveestarpresentenãosó por meio de 

projetos, mas transversalizandotodas as ações de ensinonaescola, garantindo que oconhecimento, capaz de transformar a 

realidade, esteja a serviçonãoapenas de conteúdostradicionais, que abriammão da história dos povosoriginários do 

nossopaís. Trabalhar com a culturanegra é reconhecer, ressaltar e reverenciarumaimportantehistória de luta e resistência 

que desafia,negros e negras a sobreviveremem um paístãodesigual, mesmonosdias de hoje.ObjetivoGeral: 

Desenvolveraçõeseducativascompromissadas com a temática da consciêncianegra para efetivar a construção de currículo 

escolar inclusivo e de qualidade.  

PROJETO CAPOEIRA 

A capoeira fazparte dos conhecimentos da cultura afro brasileira e da cultura corporal. Aarticulação das 

possibilidades de suaaprendizagem para contribuirnaformação das pessoas com deficiênciaintelectual se dá a fim de 

valorizar o desenvolvimento de suaspotencialidades. O processo de ensinoaprendizagem da capoeira visa 

desenvolveraexpressão corporal dos alunosatravés de imitação dos movimentos, do fazer junto com as crianças, do 



 

movimentar o corpo das mesmas.  Para que as criançasaprendam a gestualidade, a musicalidade e o ritual da capoeira, o 

professor deveinfluenciar com intencionalidadeaexpressão corporal das crianças. Assim, 

nãobastareproduzindoosmovimentos, a verbalização das açõescontribui no processo de internalização de cadacriança e 

aexpressão de suaspossibilidades.  

NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE, O QUE É OFERECIDO? 

 

 

 

COM RELAÇÃO A GERAÇÃO E ACESSO A RENDA PARA ATENDIDOS/FAMÍLIAS, O QUE É REALIZADO? 

O Serviço Social através de suasaçõesbuscaempoderar as famíliasquantoaosmecanismospossibilitadores de acesso a 

rendanosequipamentos do poderpúblico e privado. Para issorealiza palestras informativas, orientadoras e 

conscietizadorasobjetivandogarantiade acesso a renda. As palestras sãoministradas por colaboradores da Instituição e por 

convidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OUTROS, DESCREVA: 

MÉTODO BOQUINHAS 

Essa propostautiliza-se de procedimentosmultissensoriais para o desenvolvimento da competênciaemleitura e escritasendo 

que taisprocedimentosestabelecem a conexão entre aspectosvisuais ( a forma ortográfica das letras e das palavras), auditivos 

(a forma fonológica) e cinestésicos (osmovimentosnecessários para pronunciarosfonemas e escreverosgrafemas).Por 

integrardiferentesprocessossensoriaisessapropostaassociada a 

diferentesestratégiaslúdicastemmostradoeficácianaalfabetização de crianças com déficitintelectual pois possibilita a oferta  

de todas as oportunidades de estímuloaosprocessosmentaissuperiores que faltam a essascrianças, focado num processo de 

alfabetizaçãosensível, que nãoconsidereapenas a intelectualidade, mas todas as sensações que ocontato com o 

mundoexternopossaoferecer.  

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE, AUTONOMIA E CIDADANIA 

Observando as necessidades dos seusalunos, osprofessorestrabalham a Construção da Identidade, Autonomia e Cidadania 

com osmesmos, já que estaconstrução auxilia as relações com osdemais e consigomesmo, melhoraaaprendizagem, facilita a 

resolução de problemas e favorece o bem- estarpessoal e social. 

EU, MEU CORPO E OS HÁBITOS DE HIGIENE 

Este projetoestárelacionado com as necessidadesespecíficas de cadaeducando, é desenvolvido com o grupo do Ensino 

Especializado, e temcomoobjetivoselecionaratividades que promovam o desenvolvimento integral, que serãofeitas de 

maneirasequencial e contínua. O trabalhoserárealizadointegrandoeu, meu corpo, a higiene e 

ossentidosoferecendoaotemainformações do meio e a simesmo. 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

PromoveraçõessobreAlimentaçãoSaudável no EE (Ensino Escolarizado) abrangendo as modalidades de Educaçãoinfantil e 

Ensino fundamental da Associação Pestalozzi de Goiânia - UnidadeRenascer,  que permitam a integração dos 

profissionaisenvolvidos de acordo com suasfunções e especificidades de atuação, com vistas à conscientização e àsmudanças 

de comportamentos de diferentesautoresenvolvidos no desenvolvimento dos educandos, prevenção e formação de hábitos 

e aprendizagem.  

EU E MINHA FAMÍLIA 

Eu e minhafamíliaque propiciaàscrianças, se conhecerem, identificando e reconhecendosuaidentidade e origem familiar, 

sendo o centro da aprendizagem e do desenvolvimento de suashabilidades. No processo de construção da Identidade, a 

criançaencontra-se como ser únicopertencenteaogrupo familiar com estruturaorganizacionaldiversa. 

A opçãoemdesenvolver um projetosobre“ Eu e minhafamília” para  que possamosampliar no diálogo entre a família e a 

instituição escolar. Reconhecer-se como ser único, distinto e pertencente a umagrupo familiar e umasociedade, construindo 

e identificandosuaprópriaidentidade. 

PROJETO: DE OLHO NA PEDOFOLIA 

É muitoimportante, integrarnessacampanha contra o crime de Pedofilia e aExploração Sexual de crianças e adolescentes, 

pois nossoseducandossãoespeciais e por issoficammaisvulneráveis. As estatísticas da 

PedofiliatêmaumentadoassustadoramenteemGoiás e no Brasil. Portanto, é urgente e necessáriounirmosforças para 

construímosumacultura de respeitoaosvaloreshumanos, prol a crianças e adolescentesindefesos. Trabalhar o educando e 

suafamília: trabalharainformaçãosobre a Pedofilia; refletirações de respeitoaocombate a esse crime; refletirações de respeito

e aocombatedesse crime; estimular a consciêncianabusca do direito e da vida e conhecerseucorpocomoseu. 



 

SITUAÇÃOJUNTOÀFENAPESTALOZZI:ADIMPLENTE(x ) INADIMPLENTE() 

SITUAÇÃO JUNTO À FEDERAÇÃO ESTADUAL: ADIMPLENTE ( x) INADIMPLENTE ( ) 

 

PÚBLICO ALVO 

NÚMERO DE ATENDIDOS EM 2019(PESSOAS)872 

NÚMERODEATENDIMENTOS EM2019(QUANTIDADEDEPESSOASXQUANTIDADEDEATENDIMENTOS INDIVIDUAIS QUE 

RECEBE), TOTAL DOANO:1.204.251 

POSSUI LISTA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO?SIM(x ) NÃO( )QUANTIDADE:235   

PARA QUALÁREA: Educação e Saúde 

 

 

 

 

 

QUANTIFICAR POR FAIXA ETÁRIA DOS 

 
 
 
 

ATENDIDOS 
Feminino Masculino 

DE 0 A 02 ANOS 6 3 
DE 03 A 06 ANOS 8 16 

ATENDIDOS DE 06 A 12 ANOS 19 48 

 DE 12 A 18 ANOS 86 53 

 DE 18 A 29 ANOS   

 DE 29 A 59 ANOS   

 DE 0 A 18 ANOS 184 335 

 ACIMA DE 18 ANOS 127 226 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA – SUSTENTABILIADE 

 SIM NÃO VALOR % 

DETALHAR AO LADO, 

AS RECEITAS DO ANO 

DE 2019: RECEITAS 

PRÓPRIAS, 

PARCERIAS, 

CONVÊNIOS, 

CONTRATOS, 

CONTRIBUIÇÃO DE 

ASSOCIADOS, 

EVENTOS, 

CAMPANHAS, 

DOAÇÕES. 

 

SOLICITAMOS QUE 
INFORMEM OS 
VALORES 
RELATIVOS A 2019. 

CONTRIBUIÇÃO DE 
ASSOCIADOS 

x  91.561,23 3,34 

PREFEITURA x  1.728.015,35 62,95 
ESTADO / FEDERAL x  119.960,00 4,37 
EMPRESAS PRIVADAS  x - 0,0 
EMENDAS PARLAMENTARES  x - 0,0 
EDITAIS DE ENTES PÚBLICOS  x - 0,0 

EDITAIS EMPRESAS/ORGANIZAÇÕES 
PRIVADAS 

 x - 00000,0 

TELEMARKETING x  683.428,01 24,90 
CAMPANHAS  X - 0,0 
RIFAS  X - 0,0 
EVENTOS e BAZARES x  68.043,44 2,48 
DOAÇÕES EM DINHEIRO  x - 0,0 
DOAÇÕES EM PRODUTOS x  3.462,49 0,13 
OUTROS x  50.717,85 1,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUANTIFICAR OS PROFISSIONAIS POR FUNÇÃO E TIPO DE CONTRATAÇÃO 
PROFISSÃO CLT MEI CEDIDO VOLUNTÁRIO 

ASSISTENTE SOCIAL 3 0 2 0 
PSICÓLOGO 4 0 0 0 
PEDAGOGO 0 0 83 0 
INSTRUTOR DE OFICINAS 2 0 0 0 
CUIDADOR 0 0 2 0 
CUIDADOR EM SAÚDE 0 0 0 0 
TERAPÊUTA OCUPACIONAL 2 0 0 0 
FONAUDIÓLOGO 7 0 0 0 
FISIOTERAPEUTA 5 0 0 0 
NUTRICIONISTA 0 0 0 1 
MÉDICO 3 0 0 0 
DENTISTA 1 0 0 0 

  ENFERMEIRAS 2 0 0 0 
PROFESSORES (ENSINO FUNDAMENTAL) 0 0 0 0 

PROFESSORES (ENSINO MÉDIO) 0 0 0 0 
PROFESSORES (ENSINO SUPERIOR) 0 0 0 0 

PROFESSORDEEDUCAÇÃOFÍSICA 0 0 12 0 
ADMINISTRAÇÃO 8 0 15 0 
ADVOGADO 0 0 0 2 
CONTADOR 0 1 0 0 
MERENDEIRA 0 0 2 0 
COZINHEIRA 0 0 0 0 
AUXILIAR DE COZINHA 0 0 0 0 
SERVIÇOS GERAIS 2 0 12 0 
PORTEIRO 0 0 0 0 
ZELADOR 0 0 0 0 
MOTORISTAS 2 0 0 0 
VIGIAS 0 0 4 0 
FUNCIONÁRIOS CEDIDOS- 
PREFEITURA 

0 0 61 0 

FUNCIONÁRIOS CEDIDOS-ESTADO 0 0 71 0 
FUNCIONÁRIOSCEDIDOS-OUTROS 0 0 0 0 
OUTROS -  -  - - 

TELECAPTADORAS  6 0 0 0 

MENSAGEIROS TELEMARKETING 3 1 0 0 

T.I. 1 0 0 0 
AUXILIAR DE SERVIÇO BUCAL  1 0 0 0 
RECEPCIONISTAS  3 0 0 0 
DIRETORA TÉCNICA  1 0 0 0 

 

QUANTIFICAR A ADMINISTRAÇÃO ASSOCIATIVA 
CARGO QUANTIDADE 

MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA 6 
CONSELHO FISCAL 6 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 7 
CONSELHO DE AUTODEFENSORES 2 
OUTROS VOLUNTÁRIOS 2 

 



 

A ORGANIZAÇÃO TEM ACENTO EM CONSELHO? SIM( x) NÃO( ) 

TITULAR( x ) SUPLENTE( ) 

SE SIM, IDENTIFIQUE: 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – Mariuda Lima de Carvalho 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  –Eida Rincon 

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – JOSE AGTÔNIO GUEDES DANTAS 

 

AÇÕES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO 

Aqui devem listar todos os projetos e ações complementares nas áreas de atuação da Organização. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 

NOME: Carla M. G. Dias / Mariuda Carvalho/Ednair Borges/Maísa Jacinto. 

FUNÇÃO QUE OCUPA: Secretária/Coordenadora do Serviço Social/RH/Dep. Financeiro 

CONTATO: 3515.5659 / 99134.7686 

LOCAL E DATA: Goiânia, 14 de Abril de 2020 



 

ANEXO 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


