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  O primeiro semestre letivo de 2022 marca o retorno dos eventos presenciais na Apae Goiânia como as Festas Juninas e os Jogos 
Internos. Em maio celebramos com muita alegria os 53 anos da instituição e todas as vitórias alcançadas ao longo da nossa história. 
    A participação em eventos externos também foi intensa e fomos contemplados com o reconhecimento pela nossa atuação no     A participação em eventos externos também foi intensa e fomos contemplados com o reconhecimento pela nossa atuação no 
atendimento e defesa dos direitos da pessoa com deciência intelectual e múltipla duas vezes: na Sessão Solene em homenagem ao 
Terceiro Setor goiano, realizada por iniciativa do deputado Thiago Albernaz;  e na celebração promovida pelo FIMTPODER - Fórum 
Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deciência e dos Reabilitados do INSS, que comemorou os seus dez anos 
de atuação na promoção da empregabilidade da pessoa com deciência e reconheceu instituições parceiras nessa causa.
     Assim cumprimos objetivos importantes para o cumprimento da nossa missão e seguimos trabalhando com grande expectativa      Assim cumprimos objetivos importantes para o cumprimento da nossa missão e seguimos trabalhando com grande expectativa 
para o segundo semestre, pois até no nal do ano estará funcionando o V Complexo da Apae Goiânia, o qual receberá o nome de 
CECONES – Centro de Convivência Nestore Scodro e atenderá jovens e adultos que cumpriram todos os períodos de escolaridade e não 
tem perl laboral.

Albanir Pereira Santana
Presidente

Editorial

Centro de Ensino Especial Helena Antipoff  -  Complexo ICEESHA

Ceesha encerra o semestre letivo com Mostra Pedagógica e Sarau Literário

  Durante o primeiro semestre letivo os alunos e famílias do 
Ceesha foram calorosamente acolhidos no retorno presencial das 
aulas. As famílias que optaram por permanecerem na modalidade 
não presencial continuaram recebendo atendimento remoto.
  O mês de junho marcou o encerramento do semestre quando   O mês de junho marcou o encerramento do semestre quando 
alunos e famílias participaram de atividades e os responsáveis 
receberam da equipe pedagógica as devolutivas sobre cada aluno 
das turmas da escola, turmas de PPP – Programa Primeiros Passos e 
turmas de AEE – Atendimento Educacional Especializado. 
  No dia 15 de junho foi realizada a Festa Junina do Ceesha com o   No dia 15 de junho foi realizada a Festa Junina do Ceesha com o 
tema: Ceesha Feliz na Roça. Alunos e famílias, dos turnos matutino e 
vespertino, foram recebidos para um animado arraiá com quadrilhas, 
barracas de comidas típicas e muita diversão, organizados pela 
equipe da unidade. 
  No dia 28 de junho foi realizada a Mostra Pedagógica e Sarau   No dia 28 de junho foi realizada a Mostra Pedagógica e Sarau 
Literário, evento em que crianças e famílias foram carinhosamente 
recebidas pelos prossionais da unidade, receberam as atividades 
dos alunos realizadas nos últimos meses e participaram de 
atividades de contação de histórias e brincadeiras, momento 
encerrado com um lanche servido no pátio da escola. 

  O Cepat trabalhou o semestre letivo em regime presencial e 
celebrou o retorno de eventos como os Jogos Internos, realizados em 
maio, a Festa Junina e a celebração dos aniversariantes do semestre, 
realizados em junho.  
 No início do mês de junho o Cepat – Centro Educacional Professor  No início do mês de junho o Cepat – Centro Educacional Professor 
Anísio Teixeira foi a unidade conveniada escolhida pela Secretaria 
Estadual de Educação - Seduc  para sediar uma solenidade para o 
repasse de recursos do Programa Reformar. O evento reuniu 
representantes de escolas especiais conveniadas, foi presidido pela 
Secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, e contou com a 
participação dos prossionais do órgão: Prof. Enicléia Cristiana 
Morais - Coordenadora Regional de Educação (CRE) de Goiânia, 
Núbia Rejaine Ferreira Silva - Superintendente de Modalidades e 
Temáticas Especiais e Weberson de Oliveira Morais - Gerente de 
Educação Especial. A Apae Goiânia foi representada por Albanir 
Santana - Presidente, Marinalva Santana - Superintendente, Carmem 
Marize Lima – Vice-Presidente da Apae Goiânia e Presidente da 
Feapaes GO, Eduardo Vieira Mesquita - Procurador Jurídico e Adriana 
Bahia - Diretora do Cepat. Diversas autoridades e convidados 
participaram do evento.participaram do evento.
 Ao todo, treze Apaes de municípios goianos, treze escolas especiais  Ao todo, treze Apaes de municípios goianos, treze escolas especiais 
e três EFAs - Escola Família Agrícola receberam cem mil reais cada, por 
meio do Programa Reformar. Durante a solenidade Albanir Santana 
falou em nome das instituições contempladas e agradeceu a parceria 
da Seduc e atenção que Fátima Gavioli e sua equipe tem dispensado 
às instituições de educação especial. Durante a solenidade Adriana 
Bahia também agradeceu a iniciativa e ressaltou ainda que o repasse 
de verbas da Secretaria às escolas especiais é inédito. de verbas da Secretaria às escolas especiais é inédito. 

A escola, conveniada à Secretaria Estadual de Educação – Seduc, 
foi contemplada com o Projeto Reformar 

Centro Educacional Professor Anísio Teixeira  -  Complexo IICEPAT

 Durante o primeiro semestre deste ano os Ceates I e II/CER II realizaram 
atendimentos presenciais aos usuários considerando as ações para 
habilitação/reabilitação propostas no Plano Terapêutico Singular – PTS 
elaborado no início do semestre pelas equipes multidisciplinares das duas 
unidades. Os  atendimentos são agendados previamente, respeitando o 
intervalo de tempo entre um e outro, seguindo os protocolos de segurança. 
 Os Ceates I e II/CER II realizaram também no primeiro semestre  Os Ceates I e II/CER II realizaram também no primeiro semestre 
atendimentos de odontologia mediante avaliação inicial da odontóloga para 
denição do tratamento adequado.  
 A equipe do Ceate I realizou ainda nos primeiros meses do ano o Projeto de  A equipe do Ceate I realizou ainda nos primeiros meses do ano o Projeto de 
Estimulação Precoce, atendendo bebês de 0 a 2 anos de idade.  A 
estimulação precoce tem como objetivo desenvolver e potencializar funções 
do cérebro da criança, estimulando o seu desenvolvimento intelectual e 
físico, através de atividades como jogos, exercícios, técnicas, entre outros 
recursos.

Centros de Atendimentos Especializados I e II e CER – Centro Especializado em Reabilitação II realizam 
atendimentos aos usuários incluindo a especialidade de odontologia e estimulação precoce

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

 O primeiro semestre letivo no Ceprolim foi muito produtivo e 
marca a retomada dos eventos presenciais na unidade, que 
estavam suspensos desde o início da pandemia da Covid-19, no 
ano de 2020. 
 No mês de maio a unidade realizou a décima quinta edição dos  No mês de maio a unidade realizou a décima quinta edição dos 
Jogos Internos, evento que integrou a programação do 
aniversário de 53 anos da Apae Goiânia, celebrado em 29 de 
maio. O evento aconteceu nos dias 30 e 31 de maio e incluiu 
atividades esportivas e recreativas diversas. Os Jogos Internos no 
Ceprolim foram uma preparação para os atletas da unidade que 
representarão a Apae Goiânia nas Olimpíadas Especiais da 
Federação das Apaes de Goiás, que acontecerá em agosto, em 
Goianésia.
 Em junho a equipe da unidade organizou o Arraiá do Ceprolim, 
que reuniu educandos e familiares em uma tradicional festa 
junina com decoração e comidas típicas, apresentação de dança 
e quadrilha. 
 Além das atividades rotineiras a equipe do Ceprolim se dedicou  Além das atividades rotineiras a equipe do Ceprolim se dedicou 
a novas atividades voltadas para a colocação de educandos no 
mercado de trabalho. Durante o semestre os educandos 
participaram de visitas técnicas supervisionadas em empresas 
que oferecem vagas para pessoas com deciência intelectual, 
como no caso das empresas McDonald́s e Burger King. 

Ceprolim realiza eventos presenciais e visitas técnicas a empresas 

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

Instituto de Diagnósticos e Prevenção - Complexo IVIDP


