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A Instituição tem acento nos seguintes 

Conselhos: 

• Conselho Municipal de Assistência Social – Mariuda Lima de Carvalho 

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Mariuda Lima de Carvalho 

• Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – José Agtônio Guedes Dantas 
Aorganizaçãotemcadastro SICONV (SistemadeGestãodeConvêniosdoGovernoFederal) 

A organização tem cadastro CNEAS (Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social) 

A organização tem cadastro CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde) 

A organização tem CEBAS(Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)Validade: 

23/08/2021 

A organização tem inscrição no CMASGyn (Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia) 

A organização tem inscrição no CMDCA (Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente) 

A organização tem CER II (Centro Especializado em Reabilitação – Intelectual e física) 

A organização tem autorização do conselho estadual/distrital de educação para funcionar como escola 

ÁREAS DE ATUAÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO,SAÚDE, TRABALHO, 
LAZER ECULTURA. 



 

PROJETOS E PROGRAMAS 

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 DE FORMAÇÃO INICIAL DO TRABALHADOR (FIT) 

O projeto capacita jovens e adultos com deficiência intelectual/múltipla e Síndromes para 

ingressarem no mercado de trabalho através dos cursos de auxiliar de marcenaria, auxiliar de 

vendas e almoxarifado, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e inclusão do 

trabalho com o verde. 

Objetivo: É capacitar os jovens para ingressarem no mercado de trabalho através de 04 

(quatro) cursos com 08 (oito) turmas e carga horária de 20 horas semanais. 

Publico Alvo: É constituído de jovens e adultos com deficiência intelectual /múltipla e 

Síndromes, de ambos os sexos com idade entre 14 e 40 anos com independência nas AVD´s 

(Atividade de vida diária), distribuídos em 04 (quatro) cursos com 08 (oito) turmas e carga 

horária de 20 horas semanais. Os cursos não possuem terminalidade. 

 

PROJETO AUTONOMIA SOCIALIZAÇÃO E INTERAÇÃO (ASI) 

O Projeto Autonomia, Socialização e Interação foi criado com o objetivo de atender a pessoa 

com deficiência intelectual que não tem perfil para Mercado de Trabalho, com atividades 

específicas e funcionais visando melhorar sua qualidade de vida, auto cuidado, autonomia e 

adequação de comportamento, promovendo sua integração ao convívio social e vida 

comunitária através dos cursos Aprender Fazendo I, Aprender Fazendo II e Aprender Fazendo 

III. 

Objetivos: Melhorar sua qualidade de vida, auto cuidado, autonomia e adequação de 

comportamento, promovendo sua integração ao convívio social e vida comunitária através de 



 

03 (três) oficinas com 06 (seis) turmas. 

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. 

Novas Tecnologias – Informática 

No mês de outubro de 2012, foi implantado o Laboratório de Informática, com o objetivo de 

promover a inclusão digital na Unidade escolar, de elaborar e executar projetos que promovam 

a interação com os multimeios como recurso pedagógico, desenvolver o conhecimento básico 

da informática, ampliar a capacidade de domínio das novas tecnologias e construir novas 

possibilidades significativas de aprendizagem.No geral, os inscritos demonstraram muito 

interesse, participação e envolvimento na realização das atividades propostas. A partir de suas 

ações e relações interagiram e socializaram no espaço educativo com respeito e limites junto 

aos colegas e professores, justificando assim a criação do mesmo e a utilização de novas 

tecnologias como recurso pedagógico.  

 

PROJETO DE CAPTAÇÃO DE VAGAS, INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO MERCADO 

DE TRABALHO 

O Projeto Captação de Vagas, Inserção e Acompanhamento no Mercado de Trabalho, visa 

captar as vagas, junto às empresas para inserir os inscritos que estão matriculados no projeto 

“Formação Inicial do Trabalhador”. Os mesmos são avaliados por uma equipe multiprofissional, 

estando qualificado é encaminhado às empresas para preencher as vagas existentes. No 

decorrer do projeto são desenvolvidas ações de caráter sócio educativo, possibilitando-lhes o 

desenvolvimento humano, a autonomia e o exercício da cidadania Os trabalhadores 

encaminhados para as empresas, serão acompanhados no trabalho, buscando sua 

permanência com sucesso. 

Objetivo: Captar vagas, inserir pessoas com deficiência intelectual e acompanhá-las no 

mercado de trabalho formal. 

Publico Alvo: O público-alvo é constituído de jovens e adultos com deficiência intelectual ou 

síndromes, encaminhadas ao mercado de trabalho. 

 

PROJETO INCLUSÃO PELO TRABALHO COM O VERDE 

O projeto desenvolve-se numa área cedida pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado 

de Goiás com financiamento da JICA Agencia de Cooperação Internacional do Japão e parceria 

entre em órgãos públicos do município de Goiânia e do Estado de Goiás.  

O conceito da horticultura terapêutica e a inclusão das pessoas com deficiência norteiam as 

ações que se desenvolvem nos campos da produção de mudas e desenvolvimento de 

habilidades artísticas voltas par o meio ambiente. 

Objetivo: Produção de plantas nativas do cerrado para serem utilizadas nas áreas 

degradadas/ replantio, recuperação de nascentes entre outras. 

Publico Alvo: Inscritos matriculados nas turmas AF I, AF II e AF III dos turnos matutino e 

vespertino e a turma especifica do viveiro. 



 

 

EQUIPE DE ATENDIMENTOS EM COMUM DOS PROGRAMAS – UNIDADE RENASCER 

Serviço Social 

Considerando o baixo nível sócio econômico e cultural das famílias, pretende-se com esse 

projeto desenvolver um conjunto de ações sócio-educativas com as mesmas. Constitui-se 

como trabalho a ser desenvolvido pelo serviço social, despertar nas famílias uma consciência 

crítica para uma mudança de mentalidade quanto às possibilidades de desenvolvimento das 

pessoas com deficiência, para que venham a ter uma participação efetiva na sociedade, 

entendendo a importância da inclusão social para o exercício de sua cidadania. O Serviço 

Social insere-se na realidade da família como trabalhador social, visando intervir nas questões 

sociais e nas mais variadas expressões presentes em todas as instâncias, quer seja social, 

saúde, trabalho, assistência social, educação e outros. 

Objetivos Gerais: Acolher, orientar, informar e apoiar as famílias através de um trabalho 

sócio-educativo, instrumentalizando-os para o exercício da cidadania e contribuindo com o 

processo de reabilitação e de inclusão social das pessoas com deficiência.Despertar nas 

famílias a consciência crítica frente às situações de violação de direitos sociais, políticos e 

culturais. 

Ações: Recepção e acolhimento das famílias que buscam os serviços de 

reabilitação/habilitação da Associação Pestalozzi de Goiânia para esclarecimento sobre o 

trabalho desenvolvido na entidade;Realização de entrevista com a família para avaliação 

diagnóstica do contexto sócio-econômico e cultural;Entrevista sócio-familiar;Orientação e 

aconselhamento às famílias;Formação de grupos de apoio aos pais;Palestras educativas e 

informativas com profissionais dos diversos setores da área clínica e educacional;Relatórios 

mensais das atividades;Assessoramento à direção e à coordenação da unidade nas atividades 

festivas;Participação em estudos de casos e devolutivas para família e escola;Participação em 

reuniões de equipe;Atendimento individualizado com as famílias para orientações e os 

encaminhamentos que se fizerem necessários;Realização de visitas domiciliares e 

institucionais;Recebimento dos encaminhamentos das UREs e CMAIs;Desligamento do inscrito 

das atividades ou de intituição conforme o caso;Acompanhar os trabalhos desenvolvidos nas 

oficinas terapêuticas;Contatos telefônicos com família e/ou instituições, quando for 

necessário;Participação em reuniões e discussão de assuntos pertinentes ao serviço social com 

a equipe de assistentes sociais da Associação Pestalozzi de Goiânia e Viabilização de parcerias. 

 

PROJETO NÚCLEO DE APOIO SOCIOASSISTENCIAL 

O Projeto Núcleo de Apoio Socioassistencial, fundamenta na diminuição da exclusão social, 

tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de 

dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como 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, a inclusão social e a melhoria da 

qualidade de vida; Desenvolver ações especializadas para a superação das situações 

violadoras de direitos e Promover acesso a benefícios, programas de transferência de renda e 



 

outros serviços socioassistenciais.  As principais ações: Acolhida; entrevista social; escuta 

qualificada; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; orientação de 

concessão de benefícios assistenciais e de transferência de renda, para a rede de serviços 

locais e articulação com os órgãos da rede socioassistencial. As atividades visão o 

desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social com trocas de experiências vivenciadas 

pelos usuários e suas famílias, objetivando identificar, diagnosticar, orientar, executar e avaliar 

os usuários e suas famílias da Unidade Renascer.  

 

 



 

PRODIR – PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM REABILITAÇÃO 

O PRODIR desenvolve ações que alcançam desde o diagnóstico até a intervenção em 

reabilitação, atendendo pessoas com deficiência intelectual, física, múltiplae transtornos 

globais do desenvolvimento. 

 

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO– TIPO II ( CER II) 

Com a certificação em dezembro/2013 como Centro Especializado em Reabilitação tipo II (CER 

II) – modalidade Deficiência Intelectual e Física encaminhados pela Regulação do Município; 

por meio da Junta Reguladora – Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.Oprograma de 

diagnóstico e intervenção clínica em Reabilitação é desenvolvido pela equipe multiprofissional 

em saúde, passa a compor a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPCD) no 

âmbito do sistema único de saúde). 

 Objetivo: Reabilitar/habilitar desenvolvimento da pessoa com deficiência. O trabalho é 

realizado por equipe interdisciplinar, composta por: Neurologia (Infantil e Adulto), Psiquiatria, 

Fisiatria,Enfermagem,  Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, 

Fonoaudiologia,Odontologia, Serviço Social, que respeitando a necessidade especifica de cada 

um, elabora plano individual de intervenção (PII).Realizam avaliações periódicas, continuas e 

ajustes conforme necessidade, visando estimular a sua autonomia, cuidados próprios e a 

inclusão social. 

Ações: As ações de referência desenvolvidas alcançam do diagnóstico à intervenção em 

reabilitação. São elas: Avaliação diagnóstica e acompanhamento médico (neurológico, 

psiquiátrico,fisiatria), Avaliação neuropsicológica, Intervenção clínica em Reabilitação 

neurológica e motora não hospitalar ( equipe multiprofissional), Estudos de Casos, Ciclos de 

Estudos, Projeto “Educação em Saúde “, Tratamento Odontológico, Orientação e apoio familiar, 

Devolutivas, Reuniões de Equipe , Assessoria as demais Unidades da APG.  

 

PROJETO “EDUCAÇÃO EM SAÚDE” 

Com frequência mensal, a equipe do PRODIR promove palestras destinadas aos pais ou 

responsáveis e cuidadores de pacientes da APG. O objetivo dessa ação é instrumentalizar esse 

grupo com conhecimentos pertinentes e necessários à intervenção junto aos quadros clínicos 

da clientela atendida pelo PRODIR com vistas ao enriquecimento do tratamento oferecido aos 

pacientes. 

 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Tem como proposta fundamental a promoção do desenvolvimento infantil que concebe o 

inscrito como sujeito da educação, com necessidades de atendimento com qualidade, 

objetivando o seu desenvolvimento global. Compreende ações e práticas pedagógicas, 

atendimento clínico para cada inscrito, bem como orientações às famílias, visando a 

potencialização do desenvolvimento de cada uma no ambiente domiciliar, preparando-a para 

uma “leitura de mundo” segundo suas possibilidades. 



 

No Programa de Atendimento Educacional Especializado na educação infantil as crianças vem 

encaminhadas via escolas da rede ou CMEIS e receberão atendimento duas vezes por semana 

no contra turno da escola comum. O programa tem como foco a “Estimulação Essencial”, 

oferecendo as crianças oportunidades de maximizar seu desenvolvimento em suas funções 

motoras, cognitivas, sociais e lingüísticas. 

Objetivo: Possibilitar ao inscrito de forma harmônica o seu desenvolvimento cognitivo, social 

e motor, bem como, o crescimento integral às três faculdades: pensar, sentir e querer por 

meio de atividades lúdicas numa ação conjunta entre criança, família e instituição, 

contribuindo para a construção do conhecimento e melhorar seu desempenho. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

O Atendimento Educacional Especializado foi implantado nesta instituição no segundo semestre 

de 2005, e desde esta data, mantém parceria com a Secretaria Municipal de Educação, através 

de convênio total. São atendidas no contra turno, da escolarização, inscritos provenientes da 

rede municipal de ensino. 

O inscrito aprende a atuar de maneira consciente e intencional, a analisar os 

aspectos/resultados favoráveis ou não. É levado a rever seus erros, acertos, produção e 

atitudes, tais como: estar atento, organizado, participativo, elaborador e observador. 

É oferecido atendimento de Intervenção Pedagógica e Psicopedagógica, Ambos utilizam 

recursos lúdicos, propostos ao inscrito na perspectiva de favorecer as relações de 

aprendizagem, de forma positiva, buscando o sentido e o interesse do aprender, diminuindo a 

rejeição em relação à leitura e a escrita, raciocínio lógico, a atividade construtiva, a resolução 

de situações problema e os desafios cognitivos, conforme a especificidade de cada inscrito. 

Objetivo: Oferecer o Atendimento Educacional Especializado a inscritos matriculados na rede 

municipal de ensino, que possibilite sua inclusão escolar e social, levando o inscrito a aprender 

a olhar e escutar, incentivando-o a questionar, verbalizar, descobrir, raciocinar, perceber-se e 

a encontrar soluções para as situações problemas que o envolva assegurando seu 

desenvolvimento global. 

 

ENSINO ESPECIALIZADO - EE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

A expansão da Educação Infantil tem ocorrido de forma crescente nas últimas décadas, 

acompanhando a intensificação da urbanização, a participação da mulher no mercado de 

trabalho e as mudanças na organização e estrutura das famílias. Por outro lado, a sociedade 

está mais consciente da importância das experiências na primeira infância, o que motiva 

demandas por uma educação institucional para crianças de seis meses a cinco anos e onze 

meses. 

A educação Infantil é considerada a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança até cinco anos e onze meses de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. (redação dada pela lei nº 12796, de 2013, título V, art. 29, LDB -1996). 



 

Tamanha importância da educação infantil que há séculos, pensadores estudiosos como 

Pestalozzi já se preocupavam em melhorar a educação das crianças com necessidades 

especiais e carentes nesta faixa etária. Segundo ele, a criança começa sua aprendizagem 

desde o nascimento e a infância não é um período de espera para alcançar a idade adulta. Este 

percebeu a importância do uso de material concreto para que a criança o sentisse em vez de 

ouvir falar dele. 

Com referência ao desenvolvimento orgânico, segundo Pestalozzi acreditava que os três 

aspectos (intelectual, físico e a ética) deveriam evoluir em harmonia, porque a natureza 

humana é uma unidade e cada aspecto é uma parte essencial dessa unidade. Considerar 

qualquer uma das capacidades isoladamente é destruir o equilíbrio do homem. Assegurava que 

os poderes da criança vinham de dentro e que cabia aos educadores garantir-lhe uma 

metodologia que favorecesse o seu desenvolvimento livre e espontâneo. O autor também 

percebeu que o desenvolvimento natural da criança especial não dá saltos repentinos e, sim, 

se dá lentamente, acrescentando, somando coisas quase que imperceptivelmente. Sendo 

assim, a filosofia de Pestalozzi nos proporcionou o pensamento de que, a criança absorve o 

conhecimento à medida que vai surgindo, de modo a satisfazer suas necessidades de acordo 

com seu desenvolvimento. 

Assim como Pestalozzi, outro pensador, Froebel (1782-1852), considerado o “pai” dos jardins 

de infância também preocupava-se com a reforma da educação pré- escolar. Em 1837 abriu o 

primeiro jardim de infância na Alemanha, movido pela firme convicção de que residia nos 

primeiros anos de vida do homem a chave para o sucesso ou o fracasso de seu 

desenvolvimento pleno. Este alertou os educadores sobre a potencialidade inata do homem 

(essência de ser e de vir a ser) e das condições do meio ambiente como necessárias para o 

desabrochar do ser. Era de sua opinião que se deve extrair da criança todas as 

potencialidades, por meio de atividades automotivadoras (Froebel aput Eby, 1978, p.446): 

“Tudo que ela poderá ser e tornar-se está nela mesma, e só pode ser atingido através do 

desenvolvimento que ocorre de dentro para fora”. Dizia também que todo aprendizado por 

meio da ação tem significação para a vida. 

Portanto, propõem-se uma educação de qualidade atendendo inscritos com necessidades 

especiais de nossa comunidade, proporcionando uma proposta pedagógica que venha 

promover em sua prática de educação e cuidados a integração entre os aspectos cognitivos, 

físicos, emocionais, afetivos, linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser 

total completo e indivisível. 

Desse encontro com a criança nasce uma inter-relação dinâmica e criadora. Esse dinamismo 

transforma-se em ação conjunta, em pesquisa e descoberta mútua, e esta vivência é o ato de 

educar ou educação. 

Os inscritos que frequentarão no EE-EI ainda receberão atendimentos especializados nos 

setores de fonoaudióloga, fisioterapia, terapia ocupacional,  psicologia e outros de acordo com 

suas necessidades. 

Objetivo: Favorecer às crianças atividades lúdicas e projetos que atendam suas necessidades, 

otimizando o seu desenvolvimento cognitiva, psicológica e motora, viabilizando sua 



 

socialização e melhora na qualidade de vida numa ação conjunta entre criança, família e 

instituição. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

O Ensino Especializado atende inscritos que apresentam deficiência intelectual, com 

comprometimentos graves, e/ou deficiências múltiplas. Justifica-se, tendo em vista o respaldo 

pela L.D.B. 9394/96 que em seu ART. 58, parágrafo 2º, prevê: “O atendimento educacional 

será feito em classes, escolas ou serviços especializados sempre que, em função das condições 

específicas dos inscritos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 

regular”. 

As situações de aprendizagem devem também levar aos alunos desafios que os solicitem a 

fazer escolhas, a pensar, a solucionar problemas, a expressar sentimentos, a tomar iniciativas, 

enfim, a conquistar, segundo suas possibilidades, a autonomia pessoal, social e intelectual. 

Para cumprir esta proposição, realizar-se-ão adaptações curriculares que deverão ir ao 

encontro de um currículo funcional natural, buscando atingir uma programação que 

desenvolva habilidades importantes para que os inscritos possam agir da melhor forma no seu 

ambiente diário tornando-os mais independentes, produtivos e aceitos socialmente. 

Entende-se por currículo funcional, aquele cujos objetivos educacionais são escolhidos, visando 

a sua utilização para a vida. Entende-se por currículo natural, tudo o que diz respeito ao ato de 

ensinar, isto é, procedimentos de ensino, ambientes, materiais, atividades adequadas as suas 

possibilidades e próximas à realidade vivida pelos inscritos e meio social / cultural. 

Devemos atentar para a ordem lógica da aula, isto é, momentos adequados às atividades 

propostas; para a idade do inscrito utilizando material, conteúdo, situações apropriadas a ele; 

uso de reforçadores sociais naturais e por fim, que o ato de aprender seja divertido e 

prazeroso. 

Estas medidas têm por finalidade focalizar a diversidade da população atendida e pressupõem 

que o atendimento diferenciado pode significar para os inscritos que necessitam de 

oportunidades educacionais e inclusão social, um grande passo. Desse modo, busca-se 

promover maior eficácia educativa, na perspectiva de “Escola para todos”. 

Objetivo: Possibilitar às crianças de cinco anos e onze meses a treze anos e onze meses, a 

conquista de sua autonomia, favorecendo o respeito pelas opiniões e direitos do outro, a 

independência pessoal e social, a curiosidade, a iniciativa, a confiança no exercício de suas 

habilidades e a expressão de seu pensamento. 

 

EQUIPE DE AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL 

A equipe de avaliação multiprofissional de atendimento educacional especializado da 

Associação Pestalozzi – Unidade Renascer congrega conhecimentos de diversas áreas a fim de 

intervir no processo da aprendizagem humana com vistas a buscar soluções para minimizar os 

obstáculos e garantir o acesso e permanência do inscrito avaliado na escola regular. 

Assim cabe aos membros da equipe construir o referencial sempre em busca da teoria e da 

prática resgatando o trabalhando as causas do não aprender, propor intervenções necessárias 



 

para vincular o inscrito ao conhecimento e desenvolvimento de suas estruturas de pensamento 

e buscar compreender o funcionamento das relações entre professor – aluno – família. Isso 

possibilitará ao ser que aprende a liberação da afetividade, formação de vínculos e 

consequentemente, a motivação para a busca do saber. 

Foram aplicados vários instrumentos de avaliação em cada área para análise e hipóteses das 

dificuldades desse inscrito. A avaliação multiprofissional se constitui a partir da compreensão 

acerca da complexidade dos processos de aprendizagem.E seu principal objetivo é investigar e 

integrar os aspectos afetivos, cognitivos, psicomotores e social do inscrito. 

Objetivo: Atuar em equipe multidisciplinar na avaliação dos inscritos na rede municipal 

regular de ensino, conforme os princípios de inclusão, verificando o potencial, os desvios e as 

possíveis dificuldades que estão impedindo o processo de aprendizagem. 

 

Musicoterapia 

Justificativa: Diversos estudos em Neuropsicologia revelam que a música tem a função de 

coordenar outras funções e, ainda, a função de colocar o meio cerebral em movimento, 

formando-se diversas redes neurais e trabalhando em conjunto ativam diferentes centros 

neurais. Desse modo, a Musicoterapia favorece o funcionamento integrado de diversas redes 

neurais do cérebro. Ela propicia um tipo de relação entre o ser humano e o mundo diferente 

daquela da comunicação verbal, por isso toda experiência musical terapêutica integra diversos 

aspectos da vida humana: o sensório-motor, a afetividade, o cognitivo e o sociocultural. 

Assim sendo, a Musicoterapia é uma intervenção não-invasiva, de modo que os processos 

musicoterapêuticos são realizados com o apoio de instrumentos musicais melódicos, rítmicos 

ou harmônicos. Enquanto o uso da linguagem verbal ativa predominantemente certa região do 

hemisfério esquerdo, a musicalidade mobiliza diversas regiões cerebrais nos dois hemisférios, 

além do corpo caloso como elemento integrador entre eles e de plasticidade do córtex 

cerebral. (QUEIROZ, 2003). 

Objetivo: Utilizar a música e/ou seus elementos constitutivos como objeto intermediário de 

uma relação, para melhorar a qualidade de vida, o bem estar, sua comunicação, a percepção 

auditiva e o equilíbrio emocional para inscritos com NEE como abertura de canais de 

comunicação para posterior integração/ reintegração social. Através de diversas experiências 

musicais, estimula-se a iniciativa no manuseio funcional dos objetos sonoros, adequando 

comportamentos desestruturados estimulando as funções cerebrais a partir das funções 

musicais. 

Psicologia 

Diante da necessidade de contribuir com o crescimento global do inscrito, da compreensão 

deste para a aquisição de sua aprendizagem, de sua capacidade de escolas e de compreensão 

de suas questões afetivo-sociais e educacionais, comportamentais, que de certa forma 

atrapalham seu desenvolvimento global como um ser que está incluído na sociedade. 

A psicologia contribuirá no processo ensino-aprendizagem em geral, estabelecendo 

importantes relações entre os vários aspectos do desenvolvimento: social, afetiva, 

psicomotoras com as funções psicológicas superiores – linguagem, atenção, memória, 



 

percepção – e o processo ensino – aprendizagem. 

Objetivo: Oferecer atendimento e intervenção psicológico às pessoas com Necessidades 

Especiais e aos seus familiares da Unidade Renascer visando estimular e valorizar suas 

potencialidades, resgatar a auto-estima, incentivar a autonomia, bem como para minimizar as 

dificuldades oriundas dos déficits no desenvolvimento e aprendizagem, contribuindo assim com 

sua inclusão no contexto escolar e social. 

 

Estimulação Cognitiva / Orientação familiar 

A estimulação cognitiva permite otimizar os processos de atenção, concentração e memória. 

Permite melhorar os processos de registro e resposta visual e auditiva, assim como 

reestruturar as noções temporais e espaciais. Aumentar a capacidade de raciocínio, 

planejamento e resolução de problemas. Estimular a comunicação e a linguagem verbal e não 

verbal. Estimular a associação de ideias. Aumentar a capacidade de iniciativa. Melhorar o 

autoconceito e a autoimagem. Promover o potencial criativo. 

A estimulação/reabilitação cognitiva tem como propósito estimular áreas em déficit, ou 

utilizando o potencial de plasticidade cerebral, utilizar domínios cognitivos de compensação ao 

déficit, de forma a aumentar ou preservar a funcionalidade do inscrito, melhorando a sua 

vivência de controle e desta forma a sua qualidade de vida. 

Objetivo: A Unidade CAE Renascer, adepta da filosofia da Educação Inclusiva, abarca  a idéia 

de que o desenvolvimento do ser humano acontece de forma integral e deriva de um processo 

global continuo e gradativo. Buscamos a formação, informação, habilitação e reabilitação da 

pessoa com necessidades especiais. Desta forma nosso trabalho objetiva oferecer atendimento 

às pessoas com Necessidades Especiais e aos seus familiares,  visando estimular e valorizar 

suas potencialidades, resgatar a auto estima, incentivar a autonomia, bem como minimizar as 

dificuldades oriundas dos déficits do desenvolvimento e aprendizagem, contribuindo assim com 

sua inclusão no contexto escolar e social. 
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A organização tem inscrição no CMASGyn (Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia) 

A organização tem inscrição no CMDCA (Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente) 

A organização tem CER II (Centro Especializado em Reabilitação – Intelectual e física) 

A organização tem autorização do conselho estadual/distrital de educação para funcionar como escola 

ÁREAS DE ATUAÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, TRABALHO, 
LAZER E CULTURA. 

PROJETOS E PROGRAMAS 

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 Projeto Núcleo de Apoio Socioassistencial, fundamenta na diminuição da exclusão social, 

tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de 

dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como 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, a inclusão social e a melhoria da 

qualidade de vida; Desenvolver ações especializadas para a superação das situações 

violadoras de direitos e Promover acesso a benefícios, programas de transferência de renda e 

outros serviços socioassistenciais.  As principais ações: Acolhida; entrevista social; escuta 

qualificada; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; orientação de 

concessão de benefícios assistenciais e de transferência de renda, para a rede de serviços 

locais e articulação com os órgãos da rede socioassistencial. As atividades visão o 

desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social com trocas de experiências vivenciadas 

pelos usuários e suas famílias, objetivando identificar, diagnosticar, orientar, executar e avaliar 



 

os usuários e suas famílias. 

 

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 – AEE  

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 Atendimento Educacional Especializado para a educação infantil tem como foco a 

“Estimulação Essencial”, oferecendo oportunidades de maximizar seu desenvolvimento em 

suas funções motoras, cognitivas, sociais e linguísticas. Objetivos Gerais: Possibilitar ao 

educando de forma harmônica o seu desenvolvimento cognitivo, motor e social, bem como, o 

crescimento integral às três faculdades: pensar, sentir e querer por meio de atividades lúdicas 

numa ação conjunta entre criança, família e instituição, contribuindo para a construção do 

conhecimento e melhorar seu desempenho. 

 

ENSINO ESPECIALIZADO – EE  

Ensino Especializado atende os educandos que possuem necessidades especiais como: atraso 

global do desenvolvimento, deficiência intelectual, deficiência múltipla e Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), que são encaminhadas pela comunidade e/ou mediante parecer 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. 

 

PRODIR – PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM REABILITAÇÃO 

O PRODIR desenvolve ações que alcançam do diagnóstico a intervenção em reabilitação. 

Atende-se pessoas com necessidades especiais, entre elas as pessoas com deficiências e 

pessoas com transtornos globais do desenvolvimento. 

 

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO– TIPO II ( CER II) 

CER II – consiste numa rede de cuidados que visa assegurar acompanhamento e cuidados 

qualificados para pessoas com deficiência temporária ou permanente, progressiva, regressiva 

ou estável; intermitente ou continua, por meio da criação, ampliação e articulação de pontos 

de atenção à saúde. Oferece os seguintes atendimentos: Serviço Social, Fisioterapia Motora, 

Fisioterapia Respiratória, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Odontologia Especial, 

Neuropediatria, Fisiatria, Psiquiatria, Audiologia Clínica, Enfermagem, Neuropsicologia e 

Psicologia. 

 

PROJETO “EDUCAÇÃO EM SAÚDE” 

Com frequência mensal, a equipe do PRODIR promove palestras destinadas aos pais ou 

responsáveis e cuidadores de pacientes da APG. O objetivo dessa ação é instrumentalizar esse 

grupo com conhecimentos pertinentes e necessários a intervenção junto aos quadros clínicos 

da clientela atendida pelo PRODIR com vistas ao enriquecimento do tratamento oferecido aos 

pacientes. 

 

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 

à custa 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. 

 

INCLUSÃO POR MEIO DO LAZER, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 

O processo de inclusão das pessoas com deficiências é um grande desafio para todas as áreas 

de conhecimento, em especial, deve-se atentar às demandas que esse público traz para os 

estudos no campo do lazer. Considerando a amplitude do lazer e a perspectiva de que ele é 

resultado da construção cultural e histórica das pessoas em seus distintos contextos, o lazer 

não pode ser visto como pertencente e possível à apenas uma classe social ou a determinado 

grupos de pessoas, pois qualquer situação de privação desta experiência seria um contra 

censos. Como no lazer os brinquedos e brincadeiras também são muito importantes para 

formação do indivíduo e para o processo de inclusão, o filósofo Henri Wallon chegou a uma 

teoria muito interessante, ele concluiu que a aprendizagem da criança não dependia apenas do 

ensino de conteúdos disciplinares, como português e matemática, por exemplo, para um 

desenvolvimento pleno, eram necessários afeto, movimento e espaço. O filósofo francês ainda 

apontou que boa parte da comunicação entre as crianças e o ambiente se dava por meio da 

brincadeira. E que é dessa maneira que elas também se expressam e se desenvolvem 

culturalmente. 

 

CONSCIÊNCIA NEGRA 

A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do conhecimento sistematizado e 

esse saber é que deve estruturar o currículo (Saviani, 1984). Para além das datas 

comemorativas, o compromisso com o saber científico historicamente acumulado é que deve 

protagonizar as ações escolares. Nesse sentido, é importante que discussões e reflexões sobre 

a organização curricular sejam constantemente realizadas, principalmente no contexto do 

ensino especializado, visando garantir que o acesso a educação escolarizada se faça com 

qualidade. O projeto da consciência negra se justifica pela importância de que a escola cumpra 

a sua função, de compromisso com o conhecimento e a cultura historicamente acumuladas. 



 

Sendo assim, a temática da consciência negra deve estar presente não só por meio de 

projetos, mas transversalizando todas as ações de ensino na escola, garantindo que o 

conhecimento, capaz de transformar a realidade, esteja a serviço não apenas de conteúdos 

tradicionais, que abriam mão da história dos povos originários do nosso país. Trabalhar com a 

cultura negra é reconhecer, ressaltar e reverenciar uma importante história de luta e 

resistência que desafia, negros e negras a sobreviverem em um país tão desigual, mesmo nos 

dias de hoje. 

Objetivo Geral: Desenvolver ações educativas compromissadas com a temática da 

consciência negra para efetivar a construção de currículo escolar inclusivo e de qualidade.  

 

PROJETO CAPOEIRA 

A capoeira faz parte dos conhecimentos da cultura afra brasileira e da cultura corporal. A 

articulação das possibilidades de sua aprendizagem para contribuir na formação das pessoas 

com deficiência intelectual se dá a fim de valorizar o desenvolvimento de suas potencialidades. 

O processo de ensino aprendizagem da capoeira visa desenvolver a expressão corporal dos 

alunos através de imitação dos movimentos, do fazer junto com as crianças, do movimentar o 

corpo das mesmas.  Para que as crianças aprendam a gestualidade, a musicalidade e o ritual 

da capoeira, o professor deve influenciar com intencionalidade a expressão corporal das 

crianças. Assim, não basta reproduzindo os movimentos, a verbalização das ações contribui no 

processo de internalização de cada criança e a expressão de suas possibilidades. 

 

MÉTODO BOQUINHAS 

Essa proposta utiliza-se de procedimentos multissensoriais para o desenvolvimento da 

competência em leitura e escrita sendo que tais procedimentos estabelecem a conexão entre 

aspectos visuais ( a forma ortográfica das letras e das palavras), auditivos (a forma 

fonológica) e cinestésicos (os movimentos necessários para pronunciar os fonemas e escrever 

os grafemas).Por integrar diferentes processos sensoriais essa proposta associada a diferentes 

estratégias lúdicas tem mostrado eficácia na alfabetização de crianças com déficit intelectual 

pois possibilita a oferta  de todas as oportunidades de estímulo aos processos mentais 

superiores que faltam a essas crianças, focado num processo de alfabetização sensível, que 

não considere apenas a intelectualidade, mas todas as sensações que o contato com o mundo 

externo possa oferecer.  

 

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE, AUTONOMIA E CIDADANIA 

Observando as necessidades dos seus alunos, os professores trabalham a Construção da 

Identidade, Autonomia e Cidadania com os mesmos, já que esta construção auxilia as relações 

com os demais e consigo mesmo, melhora a aprendizagem, facilita a resolução de problemas e 

favorece o bem- estar pessoal e social. 

 

EU, MEU CORPO E OS HÁBITOS DE HIGIENE 

Este projeto está relacionado com as necessidades específicas de cada educando, é 



 

desenvolvido com o grupo do Ensino Especializado, e tem como objetivo selecionar atividades 

que promovam o desenvolvimento integral, que serão feitas de maneira sequencial e contínua. 

O trabalho será realizado integrando eu, meu corpo, a higiene e os sentidos oferecendo ao 

tema informações do meio e a si mesmo. 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Promover ações sobre Alimentação Saudável no EE (Ensino Escolarizado) abrangendo as 

modalidades de Educação Infantil e Ensino fundamental da Associação Pestalozzi de Goiânia – 

Unidade CAE Renascer, que permitam a integração dos profissionais envolvidos de acordo com 

suas funções e especificidades de atuação, com vistas à conscientização e às mudanças de 

comportamentos de diferentes autores envolvidos no desenvolvimento dos educandos, 

prevenção e formação de hábitos e aprendizagem.  

 

EU E MINHA FAMÍLIA 

Eu e minha família que propicia às crianças, se conhecerem, identificando e reconhecendo sua 

identidade e origem familiar, sendo o centro da aprendizagem e do desenvolvimento de suas 

habilidades. No processo de construção da Identidade, a criança encontra-se como ser único 

pertencente ao grupo familiar com estrutura organizacional diversa. 

A opção em desenvolver um projeto sobre “Eu e minha família” para que possamos ampliar no 

diálogo entre a família e a instituição escolar. Reconhecer-se como ser único, distinto e 

pertencente a um grupo familiar e uma sociedade, construindo e identificando sua própria 

identidade. 

PROJETO: DE OLHO NA PEDOFOLIA 

É muito importante, integrar nessa campanha contra o crime de Pedofilia e a Exploração 

Sexual de crianças e adolescentes, pois nossos educandos são especiais e por isso ficam mais 

vulneráveis. As estatísticas da Pedofilia têm aumentado assustadoramente em Goiás e no 

Brasil. Portanto, é urgente e necessário unirmos forças para construímos uma cultura de 

respeito aos valores humanos, prol a crianças e adolescentes indefesos. Trabalhar o educando 

e sua família: trabalhar a informação sobre a Pedofilia; refletir ações de respeito ao combate a 

esse crime; refletir ações de respeito e ao combate desse crime; estimular a consciência na 

busca do direito e da vida e conhecer seu corpo como seu. 

 

COM RELAÇÃO À GERAÇÃO E ACESSO A RENDA PARA ATENDIDOS/FAMÍLIAS, O QUE 

É REALIZADO? 

O Serviço Social através de suas ações busca empoderar as famílias quanto aos mecanismos 

possibilitadores de acesso a renda nos equipamentos do poder público e privado. Para isso 

realiza palestras informativas, orientadoras e conscietizadoras objetivando garantia de acesso 

a renda. As palestras são ministradas por colaboradores da Instituição e por convidado. 

 

PÚBLICO ALVO 

A Instituição atende pessoas com deficiência intelectual, físicas, múltiplas, transtornos globais 



 

do desenvolvimento, e suas famílias, faixa etária é de zero a sem limites de idade. Foram 

atendidas em 2019 de forma de direta e indireta 1.250 pessoas e suas famílias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
Terapêuta ocupacional 2 0 0 0 
Fonaudiólogo 7 0 0 0 
Fisioterapeuta 5 0 0 0 
Médico 3 0 0 0 
Dentista 1 0 0 0 

  Enfermeiras 2 0 0 0 
Professor de educação física 0 0 12 0 
Administração 8 0 15 0 
Advogado 0 0 0 2 
Contador 0 1 0 0 
Merendeira 0 0 2 0 
Serviços gerais 2 0 12 0 

 
Faixa etária dos atendidos                    Feminino                         Masculino 

DE 0 A 02 ANOS 6 3 
DE 03 A 06 ANOS 8 16 
DE 06 A 12 ANOS 19 48 
DE 12 A 18 ANOS 86 53 
DE 0 A 18 ANOS 184 335 
ACIMA DE 18 ANOS 127 226 



 

Motoristas 2 0 0 0 
Vigias 0 0 4 0 
Funcionários cedidos- Prefeitura 0 0 61 0 
Funcionários cedidos-estado 0 0 71 0 
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 

 
 

Diretoria Administrativa voluntária  
Cargo Quantidade 

Membros da diretoria executiva 6 
Conselho fiscal 6 
Conselho de administração 7 
Conselho de auto defensores 2 
Outros voluntários 2 

  
 

Recurso Financeiro Valor % 
Contribuição de Associados 91.561,23 3,34 
Prefeitura 1.728.015,35 62,95 
Estado / federal 119.960,00 4,37 
Telemarketing 683.428,01 24,90 
Eventos e bazares 68.043,44 2,48 
Doações em produtos 3.462,49 0,13 
Outros 50.717,85 1,85 

  



 

Relatório 2020 

ORGANIZAÇÃO: Associação Pestalozzi de Goiânia 

DATA DE FUNDAÇÃO: 14 de junho de 1974              

 CNPJ: 01.287.416/0001-03 

CONTATOS ORGANIZAÇÃO 

TELEFONEFIXO: (62) 3515.5659                 CELULARES: (62) 99134.7686 

E-MAIL: pestalozzigyn@hotmail.com 

SITE: www.pestalozzigoiania.org 

INSTAGRAM: @pestalozzigoiania 

FACEBOOK: @AssociacaoPestalozzigyn 

 
A instituição desenvolve suas atividades nos seguintes endereços: 
 
CIET PRÓ LABOR – Praça da Bíblia nº 2.424 – Qd.K Lts.3 e 4 – Vila Sta. Izabel – Goiânia-GO CEP: 74620-010                                                 
 
CAE Renascer – Rua: A  Nº 561 Qd. Lt. Leste Vila Nova – Goiânia Goiás CEP: 74.720-270  
 
CAE PETER PAN – Rua 201 nº 179 Setor Vila Nova Goiânia/GO CEP: 74.643-050   
PRESIDENTE: José Agtônio Guedes Dantas 

FORMAÇÃO/PROFISSÃO: Professor 

CELULAR/FIXO: (62) 98236.1787             E-MAILS: jaguedes.volei@gmail.com 

DIRETORIA EXECUTIVA (SE FOR DIFERENTE DO FORMATO ABAIXO RELATE AO FINAL) 

VICEPRESIDENTE: Victor Hugo Alvarenga (carta de renúncia 01/03/2020) 

1º SECRETÁRIO: Mônica Alves Viali 

2º SECRETÁRIO: Beatriz Rosa Carvalho Porto 

1º TESOUREIRO: João Parreira Araújo 

2º TESOUREIRO: Waldir Vieira (In memoriam 13/03/2019) 

Mandato diretoria atual: de 19/05/2018 a 18/05/2021 

Última alteração estatutária: 12/12/2015 
A Instituição tem acento nos seguintes Conselhos: 

Conselho Municipal de Assistência Social – Mariuda Lima de Carvalho 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Mariuda Lima de Carvalho 

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – José Agtônio Guedes Dantas 
A organização tem cadastro SICONV (Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal) 

A organização tem cadastro CNEAS (Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social)?  

A organização tem cadastro CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde) 

A organização tem CEBAS? (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)  Validade: 23/08/2021 

A organização tem inscrição no CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) 

A organização tem inscrição no CMDCA (Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente) 

A organização tem CER (Centro Especializado em Reabilitação) 

A organização tem autorização do conselho estadual/distrital de educação para funcionar como escola 

 
 
 
 



 

Área Clínica 

Devido à pandemia que se espalhou pelo mundo gerando crises econômicas e sócias 

irreparáveis, mas para a preservação da vida e diante das orientações dos organismos de 

saúde municipal, estadual e federal, a Diretoria Executiva da Associação considerando todo 

cenário e atendendo de forma fiel as determinações dos órgãos governamentais, visando a 

qualidade de vida de nossos atendidos e colaboradores, tomou a medida de suspender os 

atendimentos presenciais a partir do dia 20 de março de 2020. 

Oferecemos de modo remoto via plataforma de comunicação whatsapp os 

atendimentos/orientações clínicos, levando informações gerais e acolhimento aos atendidos e 

suas famílias. Os terapeutas iniciaram de forma global, o envio de atividades e vídeos a fim de 

instruir as famílias a darem continuidade em suas residências às terapias.  

No mês de setembro houve o retorno gradativo de algumas especialidades de forma 

presencial, seguindo as normas de prevenção contra o COVID 19 do Ministério da Saúde – 

audiometria, enfermagem, médicos (sem consultas presenciais) e administrativo. Equipe de 

enfermagem elaborou protocolos de atendimentos e higiene do ambiente de trabalho, para o 

retorno seguro dos colaboradores, atendidos e suas famílias que optaram por retornar. A 

equipe de enfermagem ofertou e treinou os colaboradores sobre o uso, acondicionamento e 

descarte dos EPIs. Outro protocolo que se tornou primordial é a Triagem realizada pela equipe 

de enfermagem com todas as pessoas que adentram na Instituição, com um controle rigoroso 

de sinais e sintomas, para evitar a transmissão do COVID 19 entre atendidos e colaboradores.  

No mês de outubro houve o retorno presencial dos atendimentos da área clínica (fisioterapia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia). O retorno foi opcional e poucas famílias 

optaram por retornar. 

Para atendermos as necessidades dos nossos atendidos criamos um sistema de rodízio médico 

para fazerem receitas, laudos e outras demandas necessárias. 

As famílias foram avisadas por mensagem via plataforma de comunicação whatsapp e ligações 

para entrarem em contato com a Instituição caso necessitassem de receitas ou tivessem 

outras demandas. 

Nesse período, uma vez por semana, uma pessoa da área administrativa reunia todas as 

demandas das famílias que fizeram alguma solicitação e um dos médicos comparecia na 

Instituição para realizar teleconsultas e aviamentos de receitas contínuas e em casos mais 

graves, uma consulta presencial, respeitando todos os protocolos de segurança exigidos pelo 

Ministério da Saúde. 

Com a liberação da Secretaria de Saúde para o retorno dos atendimentos, os médicos 

voltaram a realizar os atendimentos, dando preferência para teleconsultas. Em agosto de 

2020, a Secretária de Saúde/Regulação solicitou o retorno de oferta de vagas para Avaliação 

em Reabilitação Física. 

Até o momento temos aumentado gradativamente a quantidade dos atendimentos, a fim de 

atender as demandas das famílias que necessitam dos serviços ofertados pela Instituição sem 

descuidar da segurança de todos, sendo que os colaboradores são orientados a usarem os 

EPI’s o tempo todo. 



 

 

Área Pedagógica  

Seguindo as orientações dos convênios cada Unidade se adaptou buscando atender dentro do 

novo formato on line os atendidos e suas famílias. No primeiro semestre do ano de 2020 todos 

os professores fizeram, de forma remota a formação “SME – Secretaria Municipal de Educação: 

em Conexão – Elaboração de Práticas Pedagógicas Digitais”. Houve distribuição mensalmente 

do ‘kit alimento’ disponibilizado pela SME, para os educandos do Programa EE - Ensino 

Especializado. 

 

A partir do segundo semestre, as ações tomadas foram:  

EE – Ensino Especializado:  

Formação de grupos via plataforma de comunicação whatsapp de professores e responsáveis 

de cada agrupamento. Publicações semanais com roteiros de atividades pedagógicas 

oferecidas ao educando, pelos professores. Contato direto com os responsáveis via ligação, 

para orientações, sugestões e escuta. 

Publicações de texto, atividades e jogos disponíveis na internet que podem ser utilizados pela 

família na mediação com o educando e que podem ajudar na qualidade de vida do educando e 

suas famlias nesse contexto de isolamento social. 

 

AEE: Atendimento Educacional Especializado: 

Contatos semanais com a escola de cada educando, através de ligações ou via plataforma de 

comunicação whatsapp, de preferência com o professor, para verificação da necessidade de 

adequação, sugestões e orientações das atividades, oferecidas no ambiente AVAH- Ambiente 

Virtual de Atividade Hibrida. 

Contatos semanais com a família de cada educando, para orientações acerca das atividades 

postadas no AVAH, sugestões de atividades alternativas (tratado com o professor de escola). 

Escuta através de ligações telefônicas ou plataforma de comunicação WhatsApp. 

Compartilhamento de textos, atividades e jogos disponíveis na internet que podem ser 

utilizados pela família na mediação com o educando e que podem ajudar na qualidade de vida 

do educando e suas famílias nesse contexto de isolamento social. 

 

 RELATÓRIO DAS ATIVIDADES  

(Regime Especial de Aulas Não Presenciais – REANP) 

 

Nesse momento o mundo passa por uma situação de pandemia, devido ao COVID-19, sendo 

assim estamos trabalhando em regime de Regime de Aulas Não Presenciais (REANP), sob 

orientação da Secretaria de Estado da Educação de Goiás - SEDUC, pela Superintendência de 

Modalidades e Temáticas – SMTE, pela Coordenação Regional de Educação (CRE - Goiânia) e 

pelo Grupo Gestor dessa Unidade. 

As ações pedagógicas do Programa Pedagógico Específico (PPE) inserem-se na proposta 

curricular da Secretaria de Estado da Educação,  a ESCOLARIZAÇÃO para a 2ª fase do Ensino 



 

Fundamental, anos finais e Educação Especial de Jovens e Adultos (EEJA) Etapa I, destinando-

se aos educandos a partir de 14 anos de idade com deficiência intelectual, associada ou não a 

outras deficiências. Além disso, essas ações  

pedagógicas são norteadas pelos Projetos Bimestrais, como especificado abaixo: 

• Identidade e Cidadania (1º bimestre);  

• Meio Ambiente e Saúde (2º Bimestre);  

• Conhecendo e Construindo Cultura (3º Bimestre); 

• Goiânia, Minha Cidade (4º Bimestre). 

Embora com a pandemia e a nova mudança da SEDUC para a divisão em três ciclos, estipulada 

exclusivamente para esse período, mantivemos os projetos bimestrais que levam em conta a 

aprendizagem significativa de todas as áreas do conhecimento, a interação e a inclusão escolar 

e psicossocial. 

Atualmente, o CAE - Peter Pan atende um total de 226 educandos entre Programa Pedagógico 

Específico (PPE) e Atendimento Educacional Especializado (AEE). Sendo, 165 alunos PPE e 61 

alunos no AEE Nos dois turnos escolares (matutino e vespertino).  

No contexto atual, a unidade Peter Pan, assim como as escolas regulares da rede estadual, 

tem realizado suas atividades pedagógicas desde o início da pandemia, sob a modalidade 

REANP, de acordo com as orientações da Secretaria de Estado da Educação. Atualmente 

atendemos no Programa Pedagógico Específico (PPE) 16 turmas (turnos matutino e 

vespertino). Ofertamos também atividades de Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

nos dois turnos, porém esses alunos geralmente estão na rede regular de ensino e participam 

do AEE em nossa unidade. 

Sendo assim, nos organizamos de modo a atender nossos alunos por em de grupos de 

whatsApp, por ser o meio mais prático de acesso das famílias atendidas. Foi montado um 

grupo para cada turma tendo a regente, profissional de apoio (atualmente não temos mais) o 

professor de educação física e a coordenadora de cada turno como administradores. 

Nesse ínterim, desenvolvemos nossas atividades de cunho pedagógico e atividades 

diversificadas (projetos desenvolvidos bimestralmente, cozinha educativa, informática e 

quinzenalmente as sextas interativas) seguindo nosso programa estabelecido no presencial. 

Conseguimos assim estabelecer contato diário com as famílias, embora algumas poucas 

tenham dificuldade por não ter wi-fi todos os dias, ou aparelhos com o aplicativo. Nesse caso, 

cada regente prepara atividades impressas e disponibiliza a todas as famílias. 

Os regentes disponibilizam plano de aula fragmentado diariamente as famílias pelo grupo de 

whatsApp. Assim como, os professores de educação física preparam atividades e 

disponibilizam também nos grupos semanalmente com áudios, figuras e vídeos explicativos. 

 

Escolarização através da Educação Especial de Jovens e Adultos (EEJA) 

Descrição: 

A unidade oferece através do convênio com a rede Estadual de Educação a escolarização na 

Educação Especial de Jovens e Adultos. São ações pedagógicas que se inserem na proposta 

curricular da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), destinando-se aos 



 

educandos a partir de 15 anos de idade, com deficiência intelectual e múltipla. A modalidade é 

destinada a jovens e adultos que não deram continuidade em seus estudos e para aqueles que 

não tiveram o acesso ao Ensino Fundamental e/ou Médio.  

 

Projeto Formação Inicial do Trabalhador (FIT) 

Descrição: 

O projeto capacita jovens e adultos com deficiência intelectual/múltipla e Síndromes para 

ingressarem no mercado de trabalho através de ações, atividades pedagógicas teóricas e 

práticas e também orientadas e supervisionadas por professores e técnicos. Visando o preparo 

e a capacitação profissional e pessoal dos educandos atendidos. Os educandos atendidos por 

esse projeto de ensino-aprendizagem/desenvolvimento, frequentam as atividades em 06 

turmas, nos turnos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira e carga horária de 20 

horas semanais. 

O objetivo principal é capacitar pessoas com deficiência intelectual para ingressarem no 

mercado de trabalho, bem como melhorar a qualidade de vida pessoal e familiar, 

desenvolvendo condições para usufruírem a cidadania. Assim, as pessoas que apresentam 

condições/perfil laboral de atividades no mercado de trabalho, são atendidas no Projeto 

Formação Inicial do Trabalhador – FIT. 

 

Projeto Captação de Vagas, Inserção e Acompanhamento de Pessoas com Deficiência 

Intelectual no Mercado de Trabalho 

Descrição: 

O projeto tem como objetivo captar vagas, inserir pessoas com deficiência intelectual e 

acompanhá-las no mercado de trabalho formal. Inicialmente a equipe faz contatos com as 

empresas através de telefonemas, e-mails e whatsapp. Buscando captar vagas ou recebemos 

documentos das mesmas, disponibilizando vagas. Quando a pessoa já está contratada, faz se 

visitas nas empresas para acompanhamentos in loco e demais contatos. São realizadas 

reuniões mensais aos finais de semana, onde são tratados temas de interesse do grupo e 

demandas particulares. Também é realizado um encontro anual (dia de lazer) com todas as 

pessoas que permanecem no mercado de trabalho. As reuniões com os pais e ou responsáveis, 

são realizadas semestralmente para discutir assuntos diversos e, também, acontecem os 

atendimentos para orientações diversas com pais e trabalhadores. Os critérios para a 

participação é estar matriculado no projeto, inserido no mercado de trabalho e freqüentar as 

atividades do projeto. 

No ano de 2020 as atividades desenvolvidas pelo serviço social da Associação Pestalozzi de 

Goiânia - Centro Integrado de Educação e Trabalho Pró-Labor como: contato telefônico para 

agendar entrevistas, entrevista inicial com a família, acolhimento a educandos novatos, 

reuniões com a equipe interdisciplinar, orientações aos educandos, coordenação, familiares, 

professores, funcionários, educandos que estão no mercado de trabalho, comunidade, contatos 

telefônicos, email, captação de vagas, informações, agendamento de visitas nas empresas e 

outras instituições, contatos telefônicos com as famílias, educandos, empresas parceiras, 



 

setransp, CRAS, CREAS, INSS, orgãos diversos e unidades da Associação Pestalozzi, discussão 

de casos com equipe interdisciplinar, orientações aos educandos contratados nas empresas, 

elaboração de relatórios, currículos e outros documentos, encaminhamentos para entrevista 

nas empresas, encaminhamentos para neurologista da Instituição, encaminhamentos para 

odontologia, encaminhamentos para serviços diversos, integrações Sociais, trabalho com 

grupo de educandos, organização e participação em eventos como: festa Junina, 

confraternização de aniversariantes, jornadas, encontros, conferências, capacitações, semana 

da mulher (dia da beleza), participação nas plenárias e comissões do Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e Adolescente, palestras diversas para educandos e profissionais da 

instituição, atendimento e reunião com as famílias das pessoas que foram encaminhadas ao 

mercado de trabalho, reunião com coordenação e educandos, reunião com coordenação, 

reunião grupo de pessoas que estão no Mercado de Trabalho, reunião sócio educativa com 

educandos da unidade, reuniões com coordenação e professores, reuniões internas para 

repasse de educandos novatos, visita às empresas para reuniões, acompanhamento e 

avaliação das pessoas encaminhadas para o mercado de trabalho pela Pestalozzi, reuniões 

representando a unidade escolar, trabalho coletivo, visitas de empresas na instituição, visitas 

domiciliares e outras atividades pertinentes ao assistente social, foram realizadas de forma 

presencial de janeiro ate o inicio do mês de março. 

No inicio do mês de março de 2020, quando começou a pandemia, os alunos matriculados, 

familiares e os alunos que estão no mercado de trabalho da Associação Pestalozzi de Goiânia- 

Centro Integrado de Educação e Trabalho Pró-Labor passaram ser assistido pelo Serviço Social 

de forma remota. Esse trabalho se deu através de contatos diário por telefone, via watsap, e 

presencial na unidade e nas empresas parceiras quando necessário. 

Durante a pandemia foi realizado contato por telefone com todas as famílias (230), que são 

assistidas pela Associação Pestalozzi de Goiânia - Centro Integrado de Educação e Trabalho 

Pró-Labor, para obter informações sobre o estado de saúde dos educandos e seus familiares, 

se teve algum caso de covid ou óbito na família, se estão sendo ou foram beneficiados com 

cesta básica, se estão necessitando de consulta médica, se algum beneficiário do Beneficio de 

Prestação Continuada – BPC perdeu ou deixou de receber o beneficio, se o educando está 

participando das atividades online (remota) ou se estão pegando o bloco de atividades na 

unidade.  

Para muitas famílias esse contato ocorreu por mais de uma vez, em decorrência da demanda 

apresentada naquele momento.  

Durante todo esse período de trabalho remoto os alunos que estão no Projeto de Captação de 

Vagas, Inserção e Acompanhamento no Mercado de Trabalho também estão sendo assistido de 

forma remota, o contato diário nas empresas parceiras tem se dado através de ligações, 

watsap, email e visitas inloco em casos de extrema necessidade. Foram feitas algumas visitas 

nos locais de trabalhos das referidas pessoas onde elas fram avaliadas pelos profissionais 

responsáveis do RH das empresas e seus encarregados, com alguns ajustes e orientações 

necessárias. Em sua grande maioria, são profissionais que desempenham suas funções com 

qualidade e responsabilidade. 



 

 

Durante todo ano, todos os educandos que foram encaminhados por esta Instituição 

permanecem no mercado de trabalho nas seguintes empresas: 

Supermercado Bretas, Hospfar, Cosmed / Active, Halex Istar, Sicmol, Mabel / Pepsico, Mc 

Donald Flamboyant, Creme Mel, AMMA (Agência Municipal Meio Ambiente) Secretaria Municipal 

de Saúde (Centro de Saúde Ferroviário) Lojas Renner (Flamboyant, Buriti) Riachuelo (Portal 

Shopping), Nutriz - Restaurante Cidadão, Jorlan, Supermercado Hipermoreira, Flávios 

Calçados, Fujioka, Burger King, Leroy Merlin, Supermercado Pró Brazilian, Assaí Atacadista, 

Drogasil, Drogaria Pague Menos, Outback, Associação dos Idosos Norte Ferroviário e Friboi 

estão sendo acompanhados pela assistente social Fabrícia Rodrigues da Silva.  

No dia 07 e 08 de novembro foi realizada uma reunião com os alunos que estão no mercado 

de trabalho e a reunião d encerramento das atividades do ano de 2020 ficou pré agendada 

para os dias 05 e 06 de dezembro.  

 

Total de pessoas com deficiência intelectual que permanecem no mercado de trabalho:  

92 pessoas;  

   Total de pessoas que pediram demissão ou foram demitidas em decorrência da pandemia: 10 

pessoas; 

Educandos que estão com contratos suspensos por causa da pandemia:  

01 pessoa; 

Educandos que estavam com o contrato suspenso por causa da pandemia e retornaram para 

empresa: 02 pessoas; 

Educandos encaminhados e / ou reencaminhados para entrevista de emprego: 

11 educandos; 

Educandos que foram contratados: 06 educandos. 

 

Atividade Complementar de Educação Física / Psicomotricidade e ginástica laboral 

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. Assim pretende-se 

desenvolver com os educandos múltiplos conhecimento a respeito do corpo e do movimento, 

com finalidade educativa de lazer, expressão de sentimentos e com possibilidades de interação 

interna e externa promovendo ao mesmo uma melhor qualidade de vida, respeitando e 

auxiliando seu tempo de aprendizagem em todos os aspectos. 

 

Área de Serviço Social 

O Serviço Social funciona como um veículo que conduz o individuo ao acesso aos benefícios 

sociais aos quais tem direito, e compete ao assistente social que foi capacitado para dar esta 

informação, fazer uma ponte , e  para esta ação, a comunicação é fundamental , e deve ser 

feita de maneira que a pessoa atendida entenda de maneira clara o que lhe foi dito, até 

porque, comunicar é a capacidade de se fazer entender claramente pelo outro. 



 

No atendimento presencial, o que concerne as demandas que sempre são apresentadas pelas 

famílias, não diferem absolutamente em nada das demandas apresentadas pelo atendimento 

remoto. 

Portanto, o canal de comunicação não apresentou nenhuma barreira, e ficou muito claro que a 

interpretação das famílias com relação a abordagem via telefone, confirmou que temos , uma 

conexão verdadeira, com as pessoas com as quais trabalhamos diariamente. 

O momento é de grande incerteza e as famílias manifestaram dúvidas, angustias e muita 

ansiedade apresentadas pela maioria dos alunos e de suas mães que estão sentindo  falta da 

convivência com os colegas, as amigas, e os profissionais da escola. 

Constatamos na maioria das famílias a felicidade de serem lembradas por profissionais da 

escola dos filhos, da instituição que funciona como a extensão de seus lares e a tranquilidade 

de saberem que tem alguém disposto ao ouvi-las quando tiverem alguma necessidade que 

pode ser apenas conversar ou apresentar alguma demanda. 

Nos atendimentos remotos nos foram apresentadas as mesmas demandas que costumam 

apresentar no atendimento presencial que são consultas médicas, relatórios médicos, 

preenchimento e assinaturas de documentos, ou mesmo algumas orientações. 

Nas entrevistas sociais realizadas por vídeo chamada foram tão eficientes quanto as 

presenciais e facilitaram bastante para que as mães não precisassem se deslocar de suas 

residências até a instituição, preservando assim o isolamento social que é um dos fatores 

indispensáveis  para que as famílias estejam livres da contaminação com o vírus pandêmico 

atual. 

Nesse período de pandemia a Instituição promoveu ações, trabalhando na captação de 

gêneros alimentícios com funcionários, pessoas jurídicas, pessoas da comunidade e parceiros. 

Realizado levantamento socioeconômico das famílias, com vistas a verificar quem se 

enquadravam no perfil a serem contempladas com cestas básicas. As assistentes sociais 

mantiveram contato remoto com famílias, buscando sempre orientar em suas necessidades. As 

ações do serviço social foram via plataforma de comunicação whatsapp e ligações telefônicas. 

 As entregas dos produtos arrecadados/doados visaram minimizar as dificuldades 

apresentadas pelas famílias atendidas na Instituição nesse período. O serviço social foi e é o 

elo entre as famílias e toda equipe de atendimento. O objetivo é estar sempre encaminhando, 

orientando, escutando suas demandas o que nos faz refletir sobre as mazelas que todos nós 

estamos enfrentando, cada um com suas especificidades. Os desafios deste ano atípico foram 

muitos, manter contato com todos os atendidos e suas famílias de forma remota trouxe uma 

realidade conhecida, mas que até então sem muita relevância para o tipo de atendimento 

presencial e que este ano exigiu que é o acesso a internet. Falar de desafios é falar de 

superação. O cenário pouco promissor e desolador a meio tantos obstáculos enfrentados 

diariamente por todos, onde se falta o básico para a subsistência fica a lição de solidariedade  

e empatia uns pelos outros.    

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação do responsável pelas informações 

Nome: Carla M. G. Dias / Mariuda de Carvalho Lima 

Função que ocupa: Secretária / Coordenadora do Serviço Social  

Contato: (62) 3515.5659 / 99134.7686 

Goiânia, novembro de 2020 
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