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PLANO DE TRABALHO APAE DE PEDERNEIRAS 
PROJETO ESTIMULAÇÃO PRECOCE 

1 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO ÓRGÃO / ENTIDADE / RESPONSÁVEIS 

Órgão/Entidade Proponente 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras 
CNPJ 
47.583.752/0001-96 

CONASS CNESS 
2789876 

Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ) 
Atividades de Associação de defesa de direitos sociais. 
Endereço 
Avenida Nossa Senhora Aparecida, Leste 1375 
Cidade 
Pederneiras 

UF 
São Paulo 

CEP 
17280-000 

DDD/Telefone 
(14) 3283 — 3570 / 3284-1594 

E-mail 
apae_pederneiras©yahoo.com.br  

Banco 
B. Brasil 

Agência 
0189-9 

Conta Corrente 
25.405-3 

Praça de Pagamento 
Pederneiras 

Conta corrente exclusiva para o recebimento do recurso. 
Responsável pela Instituição 
José Aurélio Frascareli — Presidente 
CPF 
130.831.668-26 

RG / Órgão Fiscalizador 
20.302.500 

Cargo 
Presidente da Instituição 

Função 
Presidente 

Endereço 
Rua Jorge Neme 0-1081 — Altos do Alvorada 

Cidade 
Pederneiras 

UF 
São Paulo 

CEP 
17.280-000 

Telefone 
(14) 98118-2108 

Diretor Clínico 
Guinther Rodrigo Pereira Wondracek 
CPF 
771.166.311-00 

RG 
765129 

Órgão Expedidor 
SSP/MS 

Cargo 
Médico Psiquiatra 

Função 
Médico Psiquiatra 

Endereço 
Avenida Orlando Ranieri, Quadra 8-85, bloco 25 — apto 11 
Cidade 
Bauru — Jardim Maramba 

UF 
São Paulo 

CEP 
17.047-001 

Telefone 
14 — 99741- 5659 
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DECLARAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

✓ Municipal:  Lei municipal n°. 859 de 18/11/1968 

✓ Estadual:  Decreto n°. 19.263 de 11/08/1982 

✓ Federal:  Decreto n°. 95.244 de 16/11/1987 

CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(CEBAS) 

✓ 71010.007819/2008 -92 

FONTES DE RECURSOS 

1. FONTE PÚBLICA — CONVÉNIOS e SUBVENÇÕES 

✓ Secretaria de Educação do Estado e do Município 

✓ Ministério da Educação — FNDE 

✓ Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Municipal Estadual e 

Federal) 

✓ Sistema Único de Saúde (SUS) 

2. FONTE PRÓPRIA — SERVIÇOS e PROMOÇÕES 

✓ Eventos, Doações, Associados contribuintes 

VISÃO 

"Movimento de pais, amigos e pessoas com deficiência, de excelência e 

referência no país, na defesa dos direitos e prestação de serviços nas áreas de 

assistência social, educação e saúde". 

MISSÃO 

"Promover e articular ações de defesa dos direitos, prevenção, orientações, 

prestação de serviços, apoio à família direcionada a melhoria da qualidade de 

vida da pessoa portadora de deficiência e à construção de uma sociedade mais 

justa e solidária". 
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2 - DIRETORIA 

DIRETORIA EXECUTIVA  

Presidente 

José Aurélio Frasca reli 

Vice-presidente 

Luis Antonio Reghini Ramos 

1° Diretor Financeiro 
Rinaldo Batista Mazeto 

2° Diretor Financeiro 

Paulo Sergio Stabile 

1° Diretor Secretário 

José Francisco Caracho 

2° Diretor Secretário 

Marisa Herreira Reghine 

Diretor Social 

Peterson Cassimiro Pacheco Ferraz 

Diretor de Patrimônio 

Donizete Aparecido Martins 

Conselho Fiscal 

Lauro de Góes Maciel 
Ricardo Suaiden 
João Lino da Silva Reghine 

Suplentes Conselho Fiscal 

Eliete Rosana Alves Pereira 
Claudinei Sipoli 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Antônio Ribeiro Maciel 
Agnaldo Rosisca 
André Matias 
Eds Wilson Simões 
Israel Marran 
João Marino Stabile 
José Augusto Stabile 
José Geraldo Boneti 
Lucio Picoli Pelegrineli 

Luis Henrique Frascarelli 
Luiz Fernando Nachif Gandara 
Marcos Antonio Aguiar 

Mario Donizete Massoca 
Sebastião Carlos G. de Lima 
Vitor Pelegrineli 

AUTODEFENSORES 
Cacilda Leopoldino da Cruz 
Matheus Gonçalves Pires 

PROCURADORIA JURÍDICA 
Mauricio Possebon Neto 
Sergio Dias Sorze 
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3 - INTRODUÇÃO 

De acordo com as Diretrizes da Estimulação Precoce (1995) os 

resultados dos mais diversos estudos e experiências sobre Estimulação 

Precoce evidenciam que a carência, a inadequação, inclusive a sobrecarga de 

estimulação nos primeiros anos de vida, diminuem o ritmo natural do processo 

evolutivo infantil, aumentando também o distanciamento dos padrões do 

desenvolvimento físico, sensório-perceptivo, motor, socioafetivo, cognitivo e da 

linguagem. A Estimulação Precoce nos primeiros anos de vida da criança pode 

prevenir ou atenuar os possíveis atrasos ou defasagens no processo evolutivo 

infantil. Mais de cinqüenta por cento de crianças com deficiência poderiam 

atingir o desenvolvimento normal, desde que se adotassem, efetivamente, 

medidas de prevenção. Esse programa é um investimento social e humano 

altamente produtivo, uma vez que os esforços se dirigem à prevenção das 

deficiências ou à diminuição do seu agravamento. Os benefícios previstos com 

o desenvolvimento de programas que abrangem não somente a população de 

crianças com necessidades especiais, sendo este imprescindível, mas também 

a todo contingente demográfico infantil considerado sujeito à aquisição de 

deficiências, embora tudo indique que a abrangência dessas ações possa 

favorecer também a toda a população infantil. Vale ressaltar que o 

desenvolvimento infantil é acompanhado por organizações nacionais e 

internacionais e traduz o índice de desenvolvimento do país, bem como a 

educação, as condições sanitárias e o nível de atenção à saúde. Entretanto, 

para o estabelecimento de medidas de saúde pública, é necessário o 

conhecimento da realidade local. 

Bebês esperados ou inesperados são sempre uma alegria. Além de uma 

surpresa a cada dia. Principalmente no primeiro ano de vida, quando os pais 

estão se adequando ao papel de pais ou a família está se reorganizando com a 

chegada do mais novo membro. Há muito em que pensar e pouco a planejar já 

que se desconhece o que está por vir. No primeiro ano de vida a criança 

desenvolve habilidades motoras num ritmo acelerado, além de aumentar a 

estatura e o peso, aprende a sustentar a cabeça, sentar, ficar em pé, 
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engatinhar e, algumas, começam até a caminhar. A primeira infância é um 

período muito importante para o desenvolvimento mental e emocional, e de 

socialização da criança. Estimulá-la nessa fase contribui para a formação de 

um adulto criativo e seguro. Os pais não precisam esperar o bebê ter um 

número determinado de dias ou meses para começar a estimulação. Até 

porque a partir do primeiro dia, quando conversam e tocam o filho, a mãe e o 

pai já ativam o desenvolvimento da audição e do tato. por exemplo. Até os 

quatro meses surgem os primeiros sinais de fala. Até os seis o bebê pode 

aprender a rolar, já consegue segurar objetos e treinar a passagem deste de 

uma mão para a outra, com sete já senta sozinha, e com nove, engatinha. 

Algumas crianças começam a andar antes de completar um ano. 

Conhecer o desenvolvimento do bebê em cada fase é importante para 

saber identificar atrasos no desenvolvimento. Em caso de dúvida, o melhor a 

fazer é conversar com o médico da criança a respeito e pedir um 

encaminhamento para a APAE. para ser agendada uma avaliação com a 

equipe multiprofissional. 

4. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Atendimento de bebês de risco, crianças de O a 5 anos, 11 meses e 29 

dias com distúrbios genéticos ou adquiridos e/ou atraso ou risco no 

desenvolvimento neuropsicomotor, a fim de prevenir e minimizar déficits 

neuropsicomotores e cognitivos, visando o desenvolvimento da criança como 

um ser biopsicossocial e estimulando sua independência pessoal nas 

diferentes áreas evolutivas. como: 

Estimulação Cognitiva: oportunizar e incentivar a criança ao meio no qual 

está inserida para que evolua em suas capacidades de reconhecer, processar 

e experimentar os estímulos de seu ambiente. 

Estimulação da Linguagem: possibilitar que a criança desenvolva e progrida 

sua habilidade e processos de comunicar-se no que diz respeito às idéias, 
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desejos e interesses mediante o uso de pequenas junções de sílabas, palavras 

e frases simples. 

Estimulação Motora: oferecer condições para que a criança desenvolva suas 

destrezas para movimentar-se utilizando livremente sua coordenação 

psicomotora numa progressiva organização inicial do esquema corporal e da 

lateralidade. 

Estimulação sócio -emocional: que a criança desenvolva seu sentido de 

confiança básica, sua autonomia, ao mesmo tempo em que supera a 

insegurança, vergonha e dúvida, enquanto formam as bases de identidade 

pessoal, auto-estima e interação com os demais. 

5 - JUSTIFICATIVA 

Desde 2013 a instituição através dos atendimentos identificou-se uma 

demanda de crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com 

diagnóstico e/ou intervenção tardia, atendimentos esses voltados à estimulação 

precoce. Frente a isso, em 2014 a Instituição entrou em contato com a 

Secretaria de Saúde do Município a fim de verificar possibilidades dessas 

crianças/RN serem identificadas precocemente para receberem diagnóstico e 

intervenção adequados. Surgiu assim, a idéia de realizar um trabalho conjunto 

entre a APAE e a Secretaria da Saúde do Município, o qual teve inicio em 

março de 2015. Nos dias em que são realizados os Testes da Orelhinha no 

Município, pela Fonoaudióloga responsável, a Equipe de Saúde da APAE, 

formada por Enfermeira, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, Psicóloga e Terapeuta 

Ocupacional, desloca-se até o Posto de Saúde "Julio Bertolini", para realização 

da triagem com as mães. A triagem consiste em coletar dados relevantes, 

sobre a concepção, gestação e parto, além de histórico anterior de riscos e/ou 

deficiências. Em um segundo momento, através desta triagem, a Neuropediatra 

da APAE avalia os casos e, de acordo com o grau de riscos os direciona para: 

consulta médica, acompanhamento do desenvolvimento da criança com equipe 

multidisciplinar ou alta. Desde então a parceria tem dado certo e os resultados 

são satisfatórios, através desses atendimentos de Estimulação Precoce no 
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primeiros anos de vida da criança pode prevenir ou atenuar os possíveis 

atrasos ou defasagens no processo evolutivo infantil, visando o 

desenvolvimento da criança como um ser biopsicossocial e estimulando sua 

independência pessoal nas diferentes áreas evolutivas. 

6. METODOLOGIA DO PROJETO 

O trabalho da Estimulação Precoce é estruturado da seguinte forma: 

ESTIMULAÇÃO 
PRECOCE 

  

TRIAGEM NO POSTO (Dia 
do Teste da Orelhinha) 

ENCAMINHAMENTOS 
EXTERNOS 
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1. Encaminhamentos Externos: Recebemos encaminhamentos de diversos locais 

como: Hospital Local, Postos de Saúde, Maternidade Santa Isabel, Hospital de 

Base, Hospital Estadual, Centrinho, consultórios Médicos Particulares, bem 

como busca espontânea. 

1.1 Serviço Social: recebe os encaminhamentos externos e direciona para 

equipe multidisciplinar para agendamento da triagem e realização de Denver II. 

2. Triagem no dia do Teste da Orelhinha: Nos dias em que são realizados os 

Testes da Orelhinha no Município, a Equipe Multidisciplinar da APAE, desloca-se 

até o Posto de Saúde "Júlio Bertolini", em um trabalho de busca ativa para 

realização da triagem com as famílias. A triagem consiste em coletar dados 

relevantes, sobre a concepção, gestação e parto, além de histórico anterior de 

riscos e/ou deficiências. 

3. Avaliação da Equipe Multidisciplinar: A equipe (psicóloga, fonoaudióloga, 

fisioterapeuta, terapeuta ocupacional) treinada e capacitada realiza uma 

anamenese e aplica Teste de Screening de Desenvolvimento DENVER //, que 

é um instrumento de rastreamento de risco de desenvolvimento infantil mais 

utilizado no Brasil, sendo empregado também em diversos países. Este 

instrumento inclui avaliação de comportamento social e pessoal, linguagem e 

habilidades motoras fina adaptativa e grossa preconizadas como típicas do 

desenvolvimento, esse instrumento é destinado para crianças desde o 

nascimento até 6 anos de idade. O desenvolvimento cognitivo da criança é 

avaliado pela capacidade de compreensão de instruções, conceituação de 

palavras, nomeação de figuras e habilidades pessoal-social. Respalda a 

escolha do Denver II para este projeto, sua alta sensibilidade maior atributo de 

um teste de triagem indicado na avaliação de grande número de crianças. 

Como resultado, adverte para a suspeita de atraso do desenvolvimento, 

requerendo avaliações adicionais. Após a avaliação e a aplicação da triagem é 

elaborado um relatório multidisciplinar da equipe e entregue para a 

avaliação/triagem da médica neuropediatra. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8



