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A captação de recursos em período de pandemia:

Do acompanhamento as famílias: 

SAÚDE
Durante o último trimestre de 2020, os 

atendimentos permaneceram presenciais. Para 
os pacientes do grupo de risco mantivemos as 
vídeo chamadas e tele chamadas. Continuaram 
as avaliações para inclusão nos atendimentos de 
Saúde. 

Foram realizadas reuniões com equipe, por 
área de atendimento, para discussão dos 
protocolos de avaliação qualitativa, metodologia 
de trabalho e orientações sobre a prevenção da 
Covid-19. 

Em dezembro foram feitas devolutivas para 
as famílias, individualmente, com cada equipe. E 
reunião para discussão dos protocolos de 
avaliação a serem utilizados em 2021 por todos 
os profissionais e pelas respectivas áreas. 

E também reuniões sistêmicas com toda 
equipe de saúde, divididas por programa de 
atendimento com o objetivo de avaliar os 
resultados obtidos nas áreas com cada paciente, 
para reformulação do Plano Terapêutico ou alta. 

Foi enviado uma mensagem de Natal para 
todas as famílias, através do grupo de pais do 
whatsapp.

EDUCAÇÃO

Clique e
Acesse
os links:

 Foram realizados: o Drive Thru em 

homenagem ao dia do Professor em outubro e 

o Drive Thru de Natal para os alunos em 

dezembro. As ações foram desenvolvidas de 

forma coesa e equilibrada, com momentos 

muito positivos de superação.

  As atividades desenvolvidas pela área da 

educação continuaram sendo desenvolvidas 

em vários formatos, fazendo uso de 

tecnologia, dispositivos de comunicação e 

materiais concretos (jogos educativos, kits de 

atividades, caixas sensoriais e apostilas 

impressas). 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

   Retomamos os atendimentos presenciais no dia 
19 de outubro e observamos o quanto o serviço faz 
toda a diferença na vida de cada um deles. As 
at iv idades presencia is  serão real izadas 
gradativamente, monitorada, pensando sempre no 
bem-estar e na segurança de todos.

  Foram realizados encontros virtuais, receberam 
orientações para as entrevistas, e quando 
necessário o acompanhamento foi presencial. 
Reconhecemos que algumas conquistas foram 
importantes com o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência e a lei de Cotas, mas ainda há um longo 
caminho a percorrer para fortalecer uma rede de 
apoio envolvendo as empresas e os familiares 
rompendo as resistências para contratação e 
encontrando caminhos que impulsionem uma 
inclusão efetiva na sociedade.    

 No mês de outubro iniciamos O Plano de 
Retomada para os casos agravados em relação as 
vulnerabilidades sociais, todo o processo foi 
compartilhado com as famílias com a supervisão 
do técnico do trabalho que colaborou com as 
questões das normas de segurança.  Entramos em 
contato com as famílias que demonstraram 
interesse no retorno, todas participaram da 
capacitação para serem orientadas quanto ao 
funcionamento do serviço e as medidas de 
segurança adotadas pela instituição para a 
segurança de todos. 

  Durante este período de pandemia também 
houve forte impacto no mundo do trabalho, por 
isso, o serviço de apoio e inserção ao Mercado de 
Trabalho da Unidade Referenciada foi relevante 
aos  jovens e  adu l tos  que buscam uma 
oportunidade para colocação no mercado. 

  Os que não puderam retornar, continuaram no 
atendimento remoto, e foi enviado materiais 
diversos para a execução das atividades, 
observamos que o envio dos materiais incentivou e 
aumentou a adesão na execução das atividades 
socioeducativas. 

  Durante o trimestre continuamos com o 
acompanhamento de usuários e famílias utilizando 
de estratégias para a promoção da proteção social. 

Clique e
Acesse
os links:

Departamento de Comunicação, Marketing e Eventos da APAE-Franca

marketing@apaefranca.org.br

Esse período de pandemia está sendo difícil para todos nós, porém temos 

famílias que estão com dificuldade em conseguir o básico para sua sobrevivência. A 

partir do mês de outubro os alimentos que foram doados para a APAE de Franca 

acabaram. Buscamos autorização para compra de alimentos com recursos da área 

da assistência social e para atender a área da educação e saúde, a Diretoria realizou 

a Live Show, no mês de novembro, visando a manutenção desse apoio às famílias. A 

live foi um sucesso e com os alimentos arrecadados a APAE continuou a atender as 

famílias que precisaram de forma emergencial. 

Como a APAE está atendendo em  
tempos de pandemia:

    A APAE de Franca encerrou o ano de 2020 com a certeza de dever cumprido. Foi 
um ano di�cil, onde buscamos nos reinventar e buscar novas estratégias para 
cumprir o planejado na área da educação, assistência social e saúde. 

   Apresentaremos abaixo o relato das a�vidades desenvolvidas pelas áreas no 
trimestre.

    Os serviços da área da assistência social con�nuaram sendo realizados de forma 
remota pelos educadores sociais e equipe técnica. Em outubro retornou com 
alguns atendimentos presenciais, especialmente para aqueles usuários que 
estavam em situação de vulnerabilidade. A alegria do retorno foi contagiante.

  A Escola permaneceu com os atendimentos educacionais de forma remota, 
u�lizando de diferentes estratégias, a fim de facilitar e es�mular o aprendizado. A 
contribuição das famílias foi essencial, pois foram as responsáveis em es�mular os 
filhos na realização das a�vidades pedagógicas.

Na área da saúde retomamos os atendimentos presenciais, seguindo todas as 
normas sanitárias a fim de dar segurança aos trabalhadores e usuários, 
possibilitando que as pessoas com deficiência con�nuassem com as terapias de 
saúde e atendimentos médicos.

Vídeos pedagógicos: 531

Vídeos de Música e Artes:  21

Vídeos Educação Física: 80

Apos�las: 440

Kits material escolar: 74

Visitas domiciliares das Assistentes Sociais: 25

Atividade da apostila: desenho com tinta guache. Objetivos: trabalhar a 
coordenação motora fina, estimular a criatividade e a concentração. 

História Camilão o Comilão. Objetivos: Desenvolver o gosto e o encantamento dos 
alunos em ouvir histórias. Despertar valores morais, apresentar diferentes tipos de 
alimentos.

A História do Dentinho Feliz. Objetivos: A importância de escovar os dentes e a 
maneira correta. 
Professoras: Ana Laura Cintra Motta  e  Nilce Andreoli Marques 

Aluno: Felllype Araújo Quintanilha 

Professora: Josiane Jacinto Silva Rigo 

Atividade de apostila: Identificar as formas geométricas, desenvolver a coordenação 
motora, autonomia, atenção e concentração.
Aluno: Miguel Camilo de Faria

Vídeo- conteúdo: 63

Visitas domiciliares: 70

Contatos telefônicos: 748

Atendimentos presenciais: 80 

Psicóloga: Geovana Pierin Gotardo

Desfile da Primavera virtual

Não deixe para amanhã! Vamos fazer o nosso melhor hoje!

Valores de Natal

Educadora Social: Gabriela Sampaio 

Atendimento de Saúde: 

Número de procedimentos: 

Outubro: 5055 atendimentos;

Novembro: 4244 atendimentos;

Dezembro: 2667 atendimentos.

Cestas básicas de alimentos

Chocolates

Mix de castanhas 

Leites

Kits verdes (legumes e frutas) 

Kits de higiene (produtos de higiene e limpeza) 

Ovos

971 un.

8. 646 un.

992 un.

3.456 litros

300 un.

340 un.

30 dúzias 

Apresentamos os principais apoios materiais des�nados às nossas famílias: 

Para garantirmos um bom fechamento do ano e principalmente, buscar atender as 

necessidades das famílias mais vulneráveis, a APAE realizou no dia  

conduzido pelo idealizador da corrente União de Forças Adir do Carmo Leonel e o 

leiloeiro Alexandre Moherdaui Barbosa. Além das doações em dinheiro foram 

arrecadadas 

A APAE de Franca, sendo uma prestadora de serviços especializados à pessoa com 

deficiência, viveu durante o ano de 2020 o desafio de manter toda a sua equipe de 

profissionais atuando de forma sistemática e ininterrupta em cada uma das suas três 

áreas de atuação. Através das parcerias com o Poder Público, eventos como as Lives 

e doações pessoas físicas e jurídicas, a instituição pode manter todo o corpo técnico 

assim como cumprir com as obrigações necessárias para manter a instituição em 

funcionamento.

Com o apoio da sociedade de Franca e Região o evento foi coroado de muito 

sucesso, com o show da dupla que animou o público presente Cézar e Paulinho 

no local, seguindo todos os protocolos sanitários, e garantiu o resultado positivo de 

                                                                                                    

Já na arrecadação junto as parcerias do Projeto Empresa APAExonada, 

apresentamos um tímido crescimento de 2,17% porém considerado pela Gestão 

financeira como um resultado positivo levando em conta a situação atual do país.

Vale ressaltar que a queda das arrecadações  ocorreu durante todo pessoa física

o ano 

A captação pessoa física, uma das mais importantes fontes de recursos próprios, 

sofreu forte impacto com a desaceleração da economia do país em razão da pandemia 

que estamos enfrentando. 

 

comparado ao ano de 2019.

representando um montante de  a menos no caixa,R$ 485.000

28/11 a 2.ª Live Show Amigos da APAE de Franca

e Leilão união de Forças.

R$ 208.558,09 entre doações e arremates no Leilão

850 cestas básicas e mais de 780 kg de alimentos diversos.

https://www.apaefranca.org.br/
https://www.apaefranca.org.br/
http://marketing@apaefranca.org.br
https://fb.watch/3nK2DQYymJ/
https://fb.watch/3nKdOFn9ep/
https://www.facebook.com/apaefranca/photos/a.206269066204192/1605849219579496 
https://fb.watch/3n--_Mj-SR/
https://www.youtube.com/watch?v=UHsX3joOgxM.
https://www.youtube.com/watch?v=9JcV1LOm7Xw.
https://fb.watch/3nKJXKRBed/
https://www.youtube.com/watch?v=ETzULqHhgC4
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