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Alunos em avidades não presenciais:

As avidades realizadas visam desenvolver a propriocepção, o 
equilíbrio, a motricidade global e fina, a interação e linguagem, para 
esmular o desenvolvimento do bebê/criança. 
 O atendimento do Atendimento Educacional Especializado - AEE 
seguiu as normas e orientações da SME – Secretaria Municipal de 
Educação/GERINC – Gerência de Inclusão, como suporte e apoio na 
adaptação e inclusão das crianças e famílias nas escolas de origem.   
DeDesta forma o Ceesha concluiu o primeiro semestre: os professores 
contaram com o suporte da coordenação pedagógica e direção e as 
famílias foram bem recepvas a essa nova demanda, possibilitando 
assim a realização desse formato de trabalho durante todo o primeiro 
semestre de 2021 e com resultados posivos.  

 No primeiro semestre de 2021 as avidades no Ceesha – Centro de 
Educação Especial Helena Anpoff permaneceram de forma não 
presencial e veram como objevo favorecer o desempenho das 
crianças a parr da parceria escola/família, fundamental no processo 
de ensino aprendizagem.
  O projeto anual da escola tem como tema “ Brincar é muito bom. 
Aprender brincando é melhor ainda” e como subtema do semestre “O 
brincar fortalece vínculos e supera dificuldades”. As avidades 
realizadas foram planejadas a parr da “Base Nacional Curricular 
Comum” (BNCC), documento que apresenta as aprendizagens 
fundamentais que devem ser trabalhadas com os alunos durante a 
Educação Básica e neste caso, na Educação Infanl, modalidade 
EnsinoEnsino Especial, em que aborda uma série de competências que as 
crianças devem assimilar na vida escolar, além do DCGO (Documento 
Curricular para Goiás), aprovado pelo Conselho de Educação de Goiás 
(CEE/GO).  
 Os momentos de interação, direcionamento e acompanhamento 
das crianças junto às famílias, aconteceram diariamente e foram 
conduzidos pela equipe pedagógica, por meio de videochamadas, 
áudios, vídeos, textos descrivos, fotos, imagens, entre outros 
recursos. 
  O primeiro semestre levo foi encerrado com momentos de 
arculação com as famílias sobre o desempenho/empenho de cada 
criança durante esse período, por meio de encontros virtuais pelo 
aplicavo Meet.  A coordenação pedagógica juntamente com a 
professora de cada agrupamento repassou às famílias o Álbum de 
Memórias da criança que retrata por meio de fotos e registros escritos 
todo trabalho realizado durante esse período e disponibilizou ainda o 
relrelatório de desempenho semestral da criança. 
 A equipe do Programa Primeiros Passos - PPP seguiu nesse primeiro 
semestre uma estrutura de atendimento semelhante a realizada nos 
atendimentos presenciais junto aos pais e bebês, ulizando 
elementos da rona na escola para favorecer o trabalho em casa. 

Ceesha - Centro de Ensino Especial Helena Anpoff
A escola trabalhou no primeiro semestre em regime de aulas não presenciais e abordou o tema:  

“Brincar é muito bom. Aprender brincando é melhor ainda”.

APAEGOIÂNIA
JORNAL DA

conselheiro representante da Federação Nacional das Apaes - 
Apae Brasil. A parcipação da Apae no Conanda é muito 
importante uma vez que possibilita discussões e implementação 
de ações, de âmbito nacional, que possibilitem a defesa e 
garana de direitos de crianças e adolescentes com deficiência 
intelectual e múlpla.
  Ainda no mês de junho foi lançada pela  Apae Brasil e a 
InCENTive a campanha Centavos Realizam, na qual os 
parcipantes cadastram seus cartões de crédito no link da 
campanha e a cada compra realizada, os centavos são 
arredondados para cima, gerando doações que beneficiarão 
Apaes de todo o Brasil. 
  Assim prosseguimos trabalhando na nossa missão pela 
inclusão e defesa de direitos das pessoas com deficiência 
intelectual e múlpla e focados no possível retorno de mais 
avidades presenciais no segundo semestre. 

Albanir Pereira Santana
Presidente

 O segundo trimestre de 2021 foi um período produvo para 
Apae Goiânia. A medida que a vacinação avança, nossa 
esperança para o retorno presencial de todos os nossos usuários 
cresce. Desde o mês de abril nossos colaboradores, que integram 
o grupo de trabalhadores da saúde e da educação, estão sendo 
vacinados e desde o mês de maio os nossos jovens educandos, 
de 18 anos acima, podem receber a sua primeira dose. A nossa 
expecexpectava é que em breve os usuários menores de 18 anos 
também tenham garando esse direito.
 No mês de maio celebramos os 52 anos da Apae Goiânia, uma 
trajetória de muitos desafios, conquistas e amor a causa 
apaeana. A data foi celebrada com a publicação de uma série de 
vídeos com depoimentos de pessoas que ajudam a construir essa 
história. 
 A arculação políca do Movimento Apaeano prossegue 
rendendo conquistas significavas: no mês de junho a Apae 
Brasil passou a integrar o Conanda – Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Eduardo Vieira Mesquita, 
procurador jurídico da Apae Goiânia, tomou posse como  
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Yuri Ribeiro Fernandes  -
Aula sobre Gradão

Naelle Talita de Oliveira Paiva – Aula sobre Empaa

Luan Silva Miranda - Aula sobre Companheirismo

 No primeiro semestre levo de 2021, o Centro Educacional 
Professor Anísio Teixeira  (CEPAT) desenvolveu  o projeto transversal 
“Valores Apaenos” em conformidade com a BNCC (Base Nacional 
Curricular Comum), mais especificamente com a sua séma 
competência: “Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista 
e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, 
a a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento éco em relação ao 
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.”
 O projeto teve como objevo abordar a temáca transversal dos 
Valores Humanos, indispensáveis à formação humana e social, 
norteando assim as demais ações pedagógicas da unidade, que 
desde o ano passado segue o REANP – Regime Especial de Aulas Não 
Presenciais. Durante esse período, foi possível oportunizar aos 
educandos e seus familiares, diferentes vivências que promoveram 
sociabilidade, cooperação, respeito e solidariedade.  
  Os temas relacionados à temáca dos Valores Apaeanos foram 
desenvolvidos com todas as turmas dos turnos matuno e 
vesperno da escola, seguindo uma programação pré-determinada. 
Semanalmente um valor apaeano era trabalhado com alunos e 
famílias de forma interava e mediada pelos professores nas 
vídeos-aulas, editadas e postadas nas salas de aula virtual através do 
aplicavo WhatsApp, às terças-feiras. No final de cada vídeo o 
prprofessor(a) sugeria às famílias juntamente com os educandos que 
pracassem durante a semana aquele valor em destaque. 
 A execução do projeto resultou no engajamento escolar dos 
educandos e familiares do Cepat, além de conhecer a influência da 
instuição escolar no contexto social desses valores. Para o 2º 
semestre levo de 2021 o projeto transversal abordará a seguinte 
temáca: “Emoções Especiais - competências sócio-emocionais e 
aprendizagem”.

Cepat - Centro Educacional Professor Anísio Teixeira
Unidade desenvolveu no primeiro semestre projeto pedagógico com o tema: 

"Valores Apaeanos"

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 

 No mês de junho a equipe pedagógica da unidade realizou o 
“Arraiá Virtuá do Ceprolim”. Além da equipe da unidade, 
parciparam do evento os educandos e seus familiares. Os 
educandos que estão frequentando as aulas presenciais 
parciparam do evento na unidade e todos os protocolos de 
segurança foram seguidos. 
  A unidade foi toda decorada pela equipe, a animação da festa 
ficou por conta dos professores Fernanda Bomfim e Renan 
Marns e a programação incluiu: confecção de balão junino 
orientada pela professora Alcenir de Freitas; receita de mané 
pelado, executada pelas colaboradoras da cozinha Cláudia 
Aparecida Teodoro e Avelina da Silva; e declamação de um 
poema, pelo instrutor Selimar Marques. Os parcipantes 
assiassisram ainda a dois vídeos juninos produzidos pela 
professora Fernanda Bomfim: da quadrilha à distância dos 
educandos que estão em regime não presencial e da quadrilha 
dos alunos em regime presencial, que aconteceu na quadra da 
unidade.
 A equipe do Ceprolim também tem orientado as famílias 
sobre a importância da vacinação da Covid-19, disponível desde 
o mês de abril para pessoas com deficiência intelectual, a parr 
de 18 anos. Por isso, a expectava é que com o avanço da 
vacinação para esse grupo no segundo semestre mais 
educandos da unidade retornem à modalidade presencial. 

 O Ceprolim – Centro de Profissionalização Dr. Lincoln 
Marques da Rocha encerrou o semestre levo celebrando o 
bom funcionamento da unidade que retornou parcialmente 
com suas avidades presenciais, desde o início do ano. As 
famílias puderam optar pela modalidade de ensino que 
considera mais adequada, se presencial ou não, diante do 
cenário de pandemia.
  As avidades presenciais do Ceprolim respeitaram a 
capacidade máxima de quatro parcipantes por agrupamento 
(Oficinas de Marcenaria, Jardinagem e Copa e Cozinha, Artes 
Visuais, Copa e Cozinha e Jardinagem, além das aulas de dança 
e educação sica).  No ensino não presencial as avidades 
desenvolvidas incluíram encontros on-line, envio de vídeos, 
aposlas entre outras avidades de suporte pedagógico. 
  Independente da modalidade de ensino escolhida, durante o 
primeiro semestre do ano os educandos da unidade 
vivenciaram em suas ronas normas e regras de 
comportamento que lhes proporcionam a aquisição de 
habilidades e conhecimentos específicos necessários para 
atuarem no mundo do trabalho. Os educandos foram 
esmulados a parcipar de avidades que proporcionem o 
desedesenvolvimento da sua autonomia e autogestão, como a 
parcipação de educandos nas duas Assembleias realizadas 
pela Diretoria da Apae Goiânia, nos meses de abril e junho. 

Ceprolim – Unidade conclui semestre com ensino híbrido, 
divido em turmas presenciais e não-presenciais. 


