
     No mês de setembro os Ceates I e II e CER II concrezaram dois 
importantes projetos de aproximação com as famílias dos usuários 
atendidos na instuição que visam favorecer o tratamento dos 
pacientes.
          A equipe de profissionais dos Ceates implementou um Serviço de 
Ouvidoria com o objevo de promover uma forma permanente de 
comunicação entre usuários e a Apae Goiânia. A Ouvidoria é um canal 
de comunicação que avalia a qualidade do atendimento dos 
terapeutas, difunde entre usuários e famílias seus direitos e deveres, 
além de receber sugestões e elogios. 
            Na práca o novo serviço funciona por meio do preenchimento de 
formulário padrão o qual avalia a opinião dos usuários e coleta de 
dados sobre os  Centros de Atendimentos Especializados e CER II. 
Além disso, foi disponibilizado um número telefônico para 
atendimento de demandas dos pacientes e seus responsáveis.
          Outro projeto implementado nas unidades de saúde no 
segundo semestre foi o de Psicoeducação – Orientação aos Pais 
cujo objevo é promover o trabalho de psicoeducação com os 
familiares dos 

pacientes atendidos na Apae Goiânia a fim de fortalecer uma rede de 
apoio psicológico através da parlha e aprendizado connuo.  
      O projeto de Psicoeducação foi apresentado às famílias em 
setembro por meio de palestras que aconteceram no período de 16 a 
19 de setembro, nos auditórios dos Complexos I e II da instuição e 
incluíram temas como: Terapia Ocupacional e o suporte às avidades 
codianas, Riscos de engasgos durante a alimentação, Aplicação de 
Bandagens Eláscas, Cuidar de quem cuida – a importância da saúde 
mental do cuidador e Direitos Sociais das pessoas com deficiências 
múlplas.múlplas. As palestras foram ministradas pelos profissionais que 
compõem a equipe muldisciplinar dos Ceates I e II e CER II.
     A implementação e execução dos dois projetos foi viabilizada por 
meio de emenda parlamentar do Senador Vanderlan Cardoso 
desnada à Apae Goiânia e os resultados são posivos: maior 
compreensão das famílias sobre o tratamento e importância de sua 
parcipação no processo terapêuco e reconhecimento pela equipe 
das expectavas e necessidades dos pacientes, possibilitando 
atendê-las de forma sasfatória. 

Ceates I e II – Centro de Atendimentos Especializados I e II e 
CER II – Centro Especializado em Reabilitação - Unidades de saúde implementam 

projetos para estreitar vínculo entre usuários e instuição.
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assuntos como: A Políca Nacional de Educação Especial e a 
Acessibilidade Curricular na Educação Inclusiva. Em agosto o 
procurador jurídico da Apae Goiânia, Eduardo Mesquita, 
representou a Federação Nacional das Apaes – Apae Brasil em 
uma audiência pública no STF – Superior Tribunal Federal 
realizada para debater a Políca Nacional de Educação Especial.  
      Em agosto realizamos uma programação especial durante a 
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múlpla 
202, quando realizamos nosso tradicional Ciclo de Palestras em 
versão on-line e que teve o tema da Semana: “É tempo de 
transformar conhecimento em ação!”. Além do Ciclo, também 
parcipamos de lives promovidas pela Apae Brasil, quando 
vemos a oportunidade de debater e difundir essa tema.
      Encerrando o trimestre, em setembro, ve a honra de ser 
homenageado em evento na Câmara dos Vereadores de Goiânia 
alusivo ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 
proposto e presidido pelo vereador Willian Veloso (PL), como 
reconhecimento do trabalho realizado pela Apae Goiânia. Para 
nós foi uma honra receber a homenagem pois ações como essa 
indicam que estamos no caminho certo e que temos parceiros 
lulutando ao nosso lado. Juntos somos mais fortes!

  Gradavamente a Apae Goiânia tem retomado algumas 
avidades presenciais, suspensas desde o início do ano passado, 
quando fomos surpreendidos com a pandemia da Covid 19. 
Poder rever nossos usuários e familiares de volta à instuição é 
movo de muita alegria e esperança. 
          No mês de agosto no Ceesha – Centro de Educação Especial 
Helena Anpoff – Complexo I os atendimentos aos alunos do AEE 
– Atendimento Educacional Especializado foram retomados 
presencialmente, em escalonamento e seguindo todas as 
recomendações da Secretaria Municipal de Saúde – SME. A 
equipe dessa unidade, assim como das outras escolas da Apae 
(Cepat e Ceprolim) estão trabalhando presencialmente. Os 
atatendimentos de saúde de todas as especialidades acontecem 
atualmente de forma presencial, mas são individuais e seguem 
todos os protocolos de biossegurança e orientações do 
Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde. 
     Os meses de julho, agosto e setembro foi um período no qual 
intensificamos a nossa arculação políca por meio da 
parcipação em eventos locais e nacionais, reforçando a nossa 
luta pela a garana dos direitos das pessoas com deficiência 
intelectual e múlpla.
    No mês de julho e em agosto parcipamos de lives promovidas 
pela Federação Nacional das Apaes – Apae Brasil  para  discur  
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    O Cepat – Centro Educacional Professor Anísio Teixeira, unidade 
escolar da Apae Goiânia, localizada no Complexo II, atende alunos 
com mais de seis anos de idade e a equipe de profissionais que atua 
na unidade é composta por servidores da Secretaria de Estado da 
Educação – Seduc, mediante parceria estabelecida entre a instuição 
e o órgão. No segundo semestre essa parceria entre Apae Goiânia e 
Seduc foi estreitada com o estabelecimento de uma parceria que 
benbeneficiou não só a Apae de Goiânia como outras instuições goianas 
que atendem pessoas com deficiência. 
     No dia 23 de agosto, o presidente da Apae Goiânia, Albanir Pereira 
Santana, parcipou da Cerimônia de Celebração de Parceria entre a 
SEDUC - Secretaria de Estado da Educação em Goiás e as Famílias 
Agrícolas, Apaes e Pestalozzi. Por meio dessa parceria o Governo do 
Estado de Goiás beneficiou 13 filiadas à Feapaes/GO - Federação das 
Apaes do Estado de Goiás com o Programa de Apoio Financeiro as 
Endades Filantrópicas com Escolarização do Estado de Goiás – 
PRPROFESS, através do fomento estatal em educação. Parciparam 
também do evento: o Governador do Estado, Ronaldo Caiado; a 
vice-presidente da Apae Goiânia e presidente da Feapaes/GO, 
Carmem Marize Lima; a gestora do Cepat, Adriana Bahia; e o 
procurador jurídico da Apae Goiânia, Eduardo Vieira Mesquita. 
    Os repasses referentes a essa parceria estão sendo desnados a 
atender ações que são consideradas como manutenção e 
desenvolvimento do ensino oferecido na unidade. Os recursos, no 
valor de R$ 40.680,00 foram repassados conforme número de alunos 
matriculados/cadastrados no SIGE (Sistema Integrado de Gestão 
Educacional), em 02 (duas) parcelas anuais em duas categorias 
econômicas: custeio e capital.
        Atualmente o Cepat oferece aos seus alunos o REANP – Regime de 
Aulas Não Presenciais e a equipe profissional da unidade realiza todas 
as avidades presencialmente, conforme orientações da Secretaria 
de Estado da Educação.

Cepat - Centro Educacional Professor Anísio Teixeira
Unidade é beneficiada com novo Termo de Parceria estabelecido 

com Secretaria de Estado da Educação. 

hps://www.apaedegoiania.org.br/centavos-realizam

ou no site da Apae Goiânia: 

hps://www.goiania.apaego.centavosrealizam.com 

Pelo link: 

Cadastre-se já! 

Você cadastra seus cartões de crédito no link da campanha e 
a cada compra realizada, os centavos são arredondados para 
cima, gerando doações entre R$ 0,01 a R$ 0,99 por compra. 

e colabore com a Apae Goiânia! 
Essa campanha é uma parceria entre a Apae Brasil - 
Federação Nacional das Apaes e A InCENTive e 

beneficiará Apaes de todo o Brasil. 

Parcipe da Campanha 

     A formação dos educandos do Ceprolim é voltada para, além 
de preparar essas pessoas para o mundo de trabalho, fazê-las 
vivenciar avidades que possibilitem o desenvolvimento da 
autogestão e da autonomia. Nos úlmos meses a equipe da 
unidade realizou uma série de avidades para o 
desenvolvimento dessas habilidades nos seus educandos.
      Durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múlpla, no dia 24 de agosto, a Apae Brasil 
realizou no seu canal do YouTube uma live que discuu o tema: 
“O trabalho como direito da Pessoa com Deficiência Intelectual 
e Múlpla”. O evento foi conduzido por Iracema Aparecida S. 
Ferreira, Coordenadora Nacional de Educação Profissional, 
Trabalho, Emprego e Renda da Apae Brasil, e teve a parcipação 
dodo ex-educando do Ceprolim, Lucas Mendes, além de 
educandos de outras Apaes do Brasil que estão atuando no 
mercado de trabalho. Lucas falou da sua experiência 
trabalhando há alguns meses na empresa Burger King e do 
quanto se sente feliz e realizado além de incenvar os 
parcipantes com a mensagem: “todos devem acreditar que 
são capazes e não desisrem dos seus sonhos”.

     A Apae Goiânia foi uma das Apaes do estado vencedora do 
concurso de vídeos promovido pela Federação das Apaes do 
Estado de Goiás para apresentação no Congresso Estadual que 
promove, e que foi realizado virtualmente, no período de 29 de 
setembro a 1º de outubro. O vídeo venceu o primeiro lugar na 
categoria Apresentação Cultural e foi produzido pelo Ceprolim, 
dirigido pela professora de dança, Fernanda Bomfim, que 
tambémtambém criou a coreografia apresentada pelos educandos da 
unidade: Kelly Vanessa Ribeiro, Taynara Luiz Cotrin, Kemily 
Costa Farias, Nivaldo Borges Pereira e Matheus Xavier Melo.
   Outra importante avidade realizada pelo Ceprolim foi o 
plano, na própria unidade, de árvores navas do cerrado, 
como Manacá e Ipê. A avidade foi realizada durante o mês de 
setembro, coordenada pelo instrutor da Oficina de Jardinagem, 
Selimar Marques, e concluída no dia 21 de setembro, 
celebrando o Dia da Árvore e a chegada da primavera. A 
iniciava teve o objevo de fortalecer os ensinamentos e a 
apliaplicabilidade do conhecimento conquistado pelos educandos, 
buscando ainda valorizar o respeito à natureza e o fomento de 
ações posivas para o ambiente.

Educandos do Ceprolim se destacam em 
ações que desenvolvem autonomia e autogestão.


