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  As ações realizadas pela Apae Goiânia no último trimestre seguiram o planejamento da instituição neste ano de 2022 e, vale 
destacar, que no mês de agosto nos unimos na grande mobilização do Movimento Apaeano para a Semana Nacional da Pessoa com 
Deciência Intelectual e Múltipla, que teve como tema: “Superar barreiras para garantir inclusão”! A Programação da Semana incluiu 
atividades internas e externas, como passeios dos nossos usuários e familiares ao shopping, caminhada e piquenique no parque, além 
do Ciclo de Palestras, que realizamos anualmente.
  Em setembro participamos de dois eventos de capacitação promovidos pela Federação das Apaes do Estado de Goiás – FEAPAES   Em setembro participamos de dois eventos de capacitação promovidos pela Federação das Apaes do Estado de Goiás – FEAPAES 
GO: o Encontro de Formação para Presidentes e Gestores e o Encontro de Formação para Autodefensores, A participação nas duas 
formações foi importante para preparar nossa Diretoria para o processo eleitoral e preparar os educandos do Ceprolim, autodefensores 
e candidatos, para a eleição da autodefensoria, processos esses que acontecerão até o nal deste ano. 
  As instalações do sistema de energia fotovoltaica (energia obtida através da conversão direta da luz solar em eletricidade, por meio   As instalações do sistema de energia fotovoltaica (energia obtida através da conversão direta da luz solar em eletricidade, por meio 
de placas fotovoltaicas) nas unidades da APAE Goiânia foi concluída em setembro e está em pleno funcionamento, reduzindo 
signicativamente o custo de energia em nossas unidades. 
  Outro projeto importante ao qual temos nos dedicado é a construção do Complexo V, que será inaugurado até o mês de dezembro. 
Assim caminhamos para concluir o ano com muitas ações e resultados positivos. 

Albanir Pereira Santana
Presidente

Editorial

Centro de Ensino Especial Helena Antipoff  -  Complexo ICEESHA

Ceesha realiza ações de inclusão e divulga PPP – Programa Primeiros Passos
  No mês de agosto o Ceesha realizou uma programação especial com 
atividades voltadas para o tema da Semana Nacional da Pessoa com 
Deciência Intelectual e Múltipla 2022: “Superar barreiras para garantir 
inclusão”.  Nos dias 22 e 25 os alunos participaram dos Jogos Internos da 
unidade com atividades que contemplaram a participação de todos, 
enaltecendo o espírito de equipe num clima de descontração e diversão. A 
programação aconteceu no pátio da escola, na piscina e no nal houve o 
encerramento com entrega de medalhas. No dia 08 de setembro os alunos e 
seus familiares zeram um passeio no Zoológico de Goiânia em uma visita 
coordenada pela equipe da unidade.
  Outra importante ação realizada pelo Ceesha nesse período foi a 
participação da equipe da unidade no Ciclo de Palestras on-line realizado pela 
  Outra importante ação realizada pelo Ceesha nesse período foi a 
participação da equipe da unidade no Ciclo de Palestras on-line realizado pela 
Apae Goiânia durante a Semana Nacional. Integrantes da equipe do PPP – 
Programa Primeiros Passos apresentaram na palestra: “Acolher, compreender 
e ver crescer” o trabalho realizado no acolhimento às famílias que chegam à 
instituição, cheias de dúvidas e necessidades, logo após receberem o 
diagnóstico de seus bebês. A palestra teve uma ótima audiência e avaliação e 
está disponível no canal do YouTube da Apae Goiânia. está disponível no canal do YouTube da Apae Goiânia. 

  O Cepat realizou uma programação especial para alunos e 
familiares durante a Semana Nacional da Pessoa com Deciência 
Intelectual e Múltipla, que acontece anualmente no período de 21 
a 28 de agosto. As atividades desenvolvidas tiveram como tema, o 
mesmo da campanha: "Superar barreiras para vencer a inclusão", e 
promoveram a inclusão dos alunos em espaços e ações que não 
participam usualmente e, ao mesmo tempo, despertaram a 
atenção da comunidade local.
  Nos dias 23 e 24 de agosto a equipe da unidade participou do 
Ciclo de Palestras promovido pela Apae Goiânia. No dia 25 os 
educandos, familiares e colaboradores da unidade realizaram uma 
caminhada de conscientização e atividades no Parque 
Flamboyant, no Jardim Goiás, ação que aconteceu nos turnos 
matutino e vespertino.
  A equipe pedagógica da unidade promoveu no dia 26, no   A equipe pedagógica da unidade promoveu no dia 26, no 
auditório do Complexo II, uma série de Atividades Educativas 
como: contação de história, dança e atividades psicomotoras, com 
o objetivo de promover interação social, autoconança e 
equilíbrio.
  No dia 06 de setembro alunos da unidade e seus familiares   No dia 06 de setembro alunos da unidade e seus familiares 
participaram da última atividade programada com o tema da 
Semana Nacional: um passeio no Shopping Cerrado, juntamente 
com um grupo de educandos do Ceprolim – Complexo III. Os 
participantes, acompanhados das equipes das duas unidades, 
foram ao cinema e, depois da sessão, lancharam na praça de 
alimentação do shopping. Essa atividade foi viabilizada graças a 
uma campanha realizada pelo TeleApae (serviço de telemarketing 
da Apae Goiânia que capta doações de pessoas físicas da 
comunidade).

Cepat realiza programação especial durante a 
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Centro Educacional Professor Anísio Teixeira  -  Complexo IICEPAT

  A equipe de prossionais dos Ceates I e II e CER II, participou 
no início de agosto, de um evento de formação, que teve como 
tema “Relações interpessoais e Escuta sensível” e foi ministrado 
por musicoterapeutas e psicólogas que integram a equipe. 
Durante a formação foram trabalhadas ações que envolvem a 
mútua cooperação prossional destacando a importância da 
integração da equipe e as relações interpessoais, o que favorece o 
desenvolvimento de uma escuta sensível dos pacientes atendidos 
nos Complexos I e II.
  No segundo semestre o Ceate II/CER II implementou o 
Programa de Integração Social o qual objetiva estimular e/ou 
  No segundo semestre o Ceate II/CER II implementou o 
Programa de Integração Social o qual objetiva estimular e/ou 
desenvolver aspectos de socialização e comportamentais, para 
usuários que apresentem necessidade de desenvolver o 
relacionamento interpessoal e a habilidade de interação social, no 
contexto familiar e comunitário. Os atendimentos são realizados 
em grupo, semanalmente e as atividades visam estimular 
aspectos comportamentais, estabelecer melhor interação e 
contato social, trabalhar aspectos comportamentais relacionados 
a tolerância e frustrações, favorecer os vínculos sociais do usuário, 
terapeuta e sua família, entre outros resultados.
  O Ceate II/CER II também retomou neste semestre os 
atendimentos na “gaiola Pediasuit”, na sala de Integração 
  O Ceate II/CER II também retomou neste semestre os 
atendimentos na “gaiola Pediasuit”, na sala de Integração 
Sensorial. O espaço permite atividades de sioterapia e terapia 
ocupacional, que promovem o fortalecimento muscular dos 
usuários, possibilitando realizar movimentos como car em pé e 
caminhar.

Centro Especializado em Reabilitação II realizam 
formação para equipes e CER II implementa Programa de Integração Social

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

  As atividades no Ceprolim em agosto foram iniciadas com o tema "Dia 
dos Pais", quando foi realizado "Café da Manhã" que incluiu apresentação 
cultural para homenageá-los. No período de 16 a 19 de agosto um grupo 
de educandos da unidade participou IX  Olimpíadas Especiais das APAEs, 
em Goianésia/GO.
  O mês de agosto no Ceprolim foi também dedicado à realização de   O mês de agosto no Ceprolim foi também dedicado à realização de 
atividades na Semana Nacional da Pessoa com Deciência Intelectual e 
Múltipla, internas: como circuito de obstáculos e barreiras, coordenadas 
pelo professor de educação física, Marcos Vinícius Zago; palestra sobre 
alimentação saudável, ministrada pela nutricionista Silvânia Divina; e 
externas:  piquenique no Bosque Bougainville - Parque das Laranjeiras e 
passeio no Shopping Cerrado, que incluiu sessão de cinema e lanche.
  No dia 16 de setembro a unidade sediou o "Dia D Empregabilidade da   No dia 16 de setembro a unidade sediou o "Dia D Empregabilidade da 
Pessoa com Deciência", evento promovido pelo FIMTPODER - Fórum 
Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deciência e 
dos Reabilitados do INSS,  Federação das Apaes do Estado de Goiás - 
FEAPAES GO e Apae Goiânia, que incluiu palestras de Elizabeth Campos - 
Coordenadora do FIMTPODER, sobre o projeto Emprego Apoiado; e 
Patrícia Souza - Assistente Social, sobre o BPC - Benefício de Prestação 
Continuada e Auxílio Inclusão, além de sorteio de brindes para os usuários 
e familiares. Na ocasião os convidados participaram ainda da inauguração 
de novas máquinas da Ocina de Marcenaria do Ceprolim.
  No mês de setembro a unidade celebrou a inclusão de quatro 
ex-educandos no mundo do trabalho: Hemanoella da Silva Cardoso, foi 
  No mês de setembro a unidade celebrou a inclusão de quatro 
ex-educandos no mundo do trabalho: Hemanoella da Silva Cardoso, foi 
contratada pelo Mc Donald's, do Mega Modas; Danilo Dias Miranda pelo 
Burger King - Shopping Aparecida e Aurélio Vítor Soares e Márcio André 
Ferreira da Silva, contratados pelo Burger King – Setor Marista.
  Nos dias 27 e 28 de setembro, os educandos Ana Cristina da Silva Brito,   Nos dias 27 e 28 de setembro, os educandos Ana Cristina da Silva Brito, 
André Alves Cordeiro, Kemily Costa Farias e Kelly Vanessa Ribeiro Soares; e 
a coordenadora Silvana Aparecida, participaram do Encontro de Formação 
para Autodefensores das Apaes do Estado de Goiás. O evento aconteceu 
no Hotel San Marino, em Goiânia, foi promovido FEAPAES GO, e reuniu 
autodefensores e apoiadores das 35 liadas. O Encontro teve como 
objetivo capacitar titulares, suplentes e candidatos a autodefensoria das 
APAEs sobre a importância e os seus deveres na instituição.  O evento 
complementa a preparação para o processo de eleição de novos 
autodefensores, iniciada em agosto, que acontecerá até nal deste ano.

Ceprolim realiza ações voltadas para empregabilidade e 
programa de autodefensoria 

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

Instituto de Diagnósticos e Prevenção - Complexo IVIDP


