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  O início de cada novo ano é um período importante para renovarmos forças, denir objetivos, traçar planos e reforçar 
a nossa luta. E assim iniciamos o ano de 2022, revigorados e preparados para enfrentarmos mais um período desaador. 
  O maior desao deste ano que se inicia tem sido o retorno presencial dos alunos das nossas três escolas: Ceesha, Cepat 
e Ceprolim. Há muito tempo nos preparamos para que isso acontecesse da forma mais segura e hoje temos a felicidade de 
poder viver esse momento tão esperado. 
  E assim seguimos: trabalhando na nossa missão e sempre contando com o apoio dos nossos colaboradores, usuários e   E assim seguimos: trabalhando na nossa missão e sempre contando com o apoio dos nossos colaboradores, usuários e 
famílias, parceiros, contribuintes e todos os que ajudam no cumprimento da missão da Apae Goiânia.
Feliz 2022 à toda a família apaeana!

Albanir Pereira Santana 
Presidente

Editorial

Centro de Ensino Especial Helena Antipoff  -  Complexo ICEESHA

Ceesha acolhe os pequeninos no retorno às 
atividades presenciais

  O CEESHA iniciou o ano letivo acolhendo a equipe 
pedagógica / administrativa com uma calorosa recepção e 
expectativa de um ano produtivo, de conquistas e alegrias. Nos 
primeiros dias realizaram o planejamento pedagógico, com a 
avaliação dos objetivos institucionais e melhorias necessárias 
para atingi-los, promoveram também momentos de estudo com 
o tema “o brincar e o desenvolvimento infantil”. Então a equipe se 
organizou e preparou o ambiente, seguindo rigorosamente as 
normas e protocolos determinados pela Secretaria Municipal de 
Educação – SME, para o retorno presencial dos alunos da unidade, 
após dois anos de atendimento remoto.
  Contudo, reuniões virtuais foram realizadas com as famílias   Contudo, reuniões virtuais foram realizadas com as famílias 
para informar e esclarecer dúvidas sobre como aconteceria o 
retorno presencial, o qual aconteceu na primeira semana de 
fevereiro.  As crianças e famílias foram recebidas de forma 
acolhedora e cuidadosa, em um emocionante reencontro. As 
famílias que optaram por não retornarem às atividades 
presenciais, continuam recebendo os atendimentos na 
modalidade remota.modalidade remota.

  Após dois anos de ensino remoto, os educandos do Cepat 
também puderam retornar às atividades escolares presenciais, o que 
aconteceu no início de fevereiro seguindo rigorosamente as medidas 
de prevenção e redução dos riscos de transmissão da Covid-19 (uso 
de máscaras, distanciamento social, rastreamento de casos e 
contatos, higienização das mãos e uso de álcool em gel, e 
conscientização sobre a importância da vacinação completa). 
  Neste ano de 2022 a equipe pedagógica da unidade elaborou o   Neste ano de 2022 a equipe pedagógica da unidade elaborou o 
projeto “As Quatro Estações” para nortear as ações pedagógicas e a 
apresentação dos conteúdos curriculares previstos em cada etapa de 
ensino. O retorno presencial tem proporcionado aos educandos 
momentos felizes além de promover interações sociais, fator 
importante para o aprendizado.  No retorno às atividades presenciais 
os alunos receberam os uniformes e kits escolares oferecidos pelo 
governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da 
Educação, e complementados pela Apae Goiânia, para realizar suas 
atividades escolares ao lado de seus colegas e professores. 

Cepat inicia ano letivo com retorno das atividades presenciais

Centro Educacional Professor Anísio Teixeira  -  Complexo IICEPAT

  No mês de janeiro as equipes de prossionais dos Ceates I e 
II/CER II iniciaram o ano de 2022 com as avaliações globais, realizadas 
pela equipe multidisciplinar para elaborar o Plano Terapêutico 
Singular (PTS) o qual tem como objetivo denir estratégias e ações 
para habilitação/reabilitação constituindo um conjunto de condutas 
terapêuticas propostas individualmente  para o paciente.  
  Após a conclusão da avaliações globais dos usuários os Ceates I e   Após a conclusão da avaliações globais dos usuários os Ceates I e 
II/CER II, no início de fevereiro, as equipes deniram o planejamento 
dos atendimentos ao longo do semestre e, desde o dia 14 de 
fevereiro, retomaram os atendimentos de saúde dos usuários da 
instituição e em todas as especialidades oferecidas. 
  Os atendimentos presenciais realizados atualmente pelos Ceates   Os atendimentos presenciais realizados atualmente pelos Ceates 
I e II/CER II são agendados previamente, respeitando o intervalo de 
tempo entre um e outro, além de seguir todos os protocolos de 
segurança.  

Centro Especializado em Reabilitação II concluem avaliações globais e 
realizam atendimentos aos usuários

Centro de Atendimentos Especializados I - Complexo I e Centro de Atendimentos Especializados II/CER II - Complexo IICEATES / CER

  O Ceprolim iniciou o ano de 2022 com a retomada total das 
atividades presenciais na unidade. No período de 11 a 14 de janeiro 
os prossionais trabalharam na elaboração do planejamento anual 
das atividades. No dia 17 os educandos foram recebidos e 
retornaram às atividades presenciais nas ocinas 
prossionalizantes. No dia 10 de fevereiro foram retomadas as 
atividades presenciais dos grupos EEJA – Educação Especial para 
Jovens e Adultos.   
  Nesse retorno presencial tão esperado os educandos tem 
vivenciado novas atividades como a elaboração do “Jornalzinho do 
Ceprolim”, coordenada pela assistente social, Juliana Duarte, que 
tem como objetivo melhorar a comunicação interna na unidade. 
  A colocação de educandos no mercado de trabalho também   A colocação de educandos no mercado de trabalho também 
tem sido trabalhada nas atividades em grupo elaboradas pela 
psicóloga da unidade, Fabiana Martins. Além disso, Fabiana e 
Juliana Duarte tem visitado empresas para apresentar a Apae 
Goiânia e o trabalho de inserção de pessoas com deciência 
intelectual no mercado de trabalho. 

Ceprolim inicia 2022 com retorno total das atividades presenciais

Centro de Prossionalização Especial Dr. Lincoln Marques da Rocha  -  Complexo IIICEPROLIM

Instituto de Diagnósticos e Prevenção - Complexo IVIDP


