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Recursos nanceiros em período de pandemia:

Do acompanhamento as famílias: 

A pandemia impactou nega�vamente a vida de muitas famílias, pois o desemprego, a 

escassez de recursos financeiros, a impossibilidade de trabalho, a�ngiu a população e também  

mais de 400 famílias atendidas pela APAE de Franca.

Neste primeiro quadrimestre de 2021, atendemos as demandas emergenciais, foi um 

desafio, considerando que houve queda na arrecadação, porém contamos com o apoio do 

poder público e sociedade civil, e assim conseguimos des�nar: 

Como a APAE está atendendo em  
tempos de pandemia:

ALIMENTOS

O ano de 2021 iniciou com muitas incertezas, pois a pandemia da COVID-19 não 

deu trégua e ainda permanece. A área da indústria, o comércio, ins�tuições e a 

população, tem buscado passar por esse período da melhor forma possível, mas 

não podemos negar os impactos da pandemia e do distanciamento social no 

trabalho, na economia e na vida de tantas famílias que �veram uma pessoa 

querida afetada pela doença. 

Na APAE de Franca não tem sido diferente, estamos buscando estratégias de 

manutenção dos atendimentos para que as pessoas com deficiência atendidas não 

tenham prejuízo no seu desenvolvimento biopsicossocial. Seguindo todos os 

protocolos sanitários de prevenção a Covid-19, neste quadrimestre (janeiro a 

abril), a APAE esteve em pleno funcionamento, com exceção ao período da fase 

emergencial, em que os atendimentos foram todos remotos. 

A Escola de Educação Especial João Maria 

Vianney iniciou o ano le�vo, através do ensino 

remoto, a interação com os alunos se mantém 

semelhante à realizada em 2020, ou seja, através 

de vídeo aulas, vídeos chamadas, contatos 

telefônicos, whatsApp, aulas online e envio de 

a�vidades nas apos�las impressas. A Equipe 

escolar con�nua em constante contato com os 

alunos, pais e/ou responsáveis através dos canais 

d e  c o m u n i c a ç ã o  d i s p o n í ve i s .  E s ta m o s 

conseguindo manter o vínculo entre aluno, 

família e escola com parceria efe�va.

Apos�las: 618

Kits Material Escolar: 504

Kits Sensoriais: 210

Vídeos Pedagógicos: 467

Vídeos de Música: 10

Vídeos de Artes: 12

Vídeos Educação Física: 131

Vídeos Chamadas: 1843

Ligações realizadas: 1608  

Visitas Domiciliares das Assistentes Sociais: 38

Click e
Acesse os links:

VÍDEOS

Qual é o seu nome?  
Profas: Jessica Souza, Nilce Marques e Telry Ferreira - da Educação infantil.

Dinâmica Brincadeira com objetos! 
Profa. Josiane Jacinto Silva Rigo - Ensino Fundamental.

Como você se diverte em casa? 
Profa. Talitha Alves Silva - Socioeducaciona

 A atividade tem como objetivo estimular a atenção, a concentração e a identificação das cores
Professora Aparecida Cristina do Nascimento Rogerio - Núcleo de Atendimento Especializado ao Autista

EDUCAÇÃO

Iniciamos o ano de 2021 com capacitação para os 

colaboradores da Unidade Referenciada e Centro Dia, 

visando o aprimoramento das estratégias de 

atendimento e a mo�vação da equipe. O treinamento 

realizado contou com a parceria da fisioterapeuta Maysa 

Moscardini Tótoli Neves e a fonoaudióloga Ana Paula 

Ba ldoch i  de  Ol ive i ra ,  que  t rataram sobre  o 

posicionamento de cadeirantes e orientação sobre 

deglu�ção durante as refeições. Neste mesmo dia, 

recebemos o voluntário do Centro de Valorização à Vida 

- CVV, Sr. Ildebrando Moraes, que abordou sobre a 

importância do autoconhecimento e o equilíbrio 

emocional, além de apresentar o trabalho de 

acolhimento realizado pelo CVV.

Com relação aos atendimentos dos usuários, 

con�nuamos de forma presencial e remota, através de 

contatos telefônicos, vídeos chamadas, grupos de 

whatsapp, visitas domiciliares, conforme a demanda. 

Enviamos para as residências dos usuários materiais 

socioeduca�vos e notamos que a par�cipação 

aumentou de maneira significa�va. É gra�ficante 

vermos o quanto cada usuário, juntamente com a sua 

família, realiza com todo cuidado e carinho as a�vidades 

propostas. 

Click e
Acesse os links:

VÍDEOS

Quiz como lavar as mãos?
Gabriela Sampaio Cintra - Educadora social da Unidade Referenciada.

Violência sexual - Como conversar a respeito com as crianças e pessoas com deficiência?
Marina Beatriz Maniglia Kaluf - Psicóloga da Unidade Referenciada.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Neste período, foi entregue também 10 cadeiras 
de rodas para os pacientes, doadas através da 
parceria entre a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos 
Úl�mos Dias e a FEAPAES –SP (Federação das APAEs 
do Estado de São Paulo).

Retomamos as a�vidades em janeiro com 
momento de Acolhimento aos Colaboradores da área 
de Saúde, tão importante neste período de muitas 
incertezas. A proposta do encontro foi promover o 
cuidado com as pessoas, através da escuta, do 
diálogo e da oferta de apoio e empa�a com o 
próximo. Promovendo assim as boas relações que 
contribuem com a redução do estresse e a melhoria 
do ambiente de trabalho. 

Os atendimentos con�nuam sendo realizados 
individualmente e de forma presencial. Para os 
pacientes do grupo de risco man�vemos os 
teleatendimentos. A equipe de avaliação con�nuou 
avaliando presencialmente para admissão nos 
serviços da ins�tuição. 

No mês de fevereiro a Equipe do CER II (Centro 
Especializado em Reabilitação), atendimento de 
Es�mulação Precoce realizou os atendimentos no 
clima do Carnaval, através de a�vidades temá�cas e 
u�lizando adornos e fantasias. De forma lúdica 
trabalhou o fortalecimento de vínculo entre mãe-
bebê, as habilidades de coordenação motora fina, a 
coordenação viso motora, as partes sensoriais táteis, 
a fala e a linguagem. 

Promovemos no CER II, no atendimento de 
Reabilitação Intelectual, uma oficina de chocolate, 
em comemoração à Páscoa, durante os atendimentos 
de terapia ocupacional. A a�vidade culinária 
promoveu o desenvolvimento da orientação 
temporal, a es�mulação sensorial oral e gusta�va, as 
habilidades motoras e o incen�vo à independência 
nas a�vidades de vida diária. E no atendimento de 
psicologia foi realizado a Caça ao tesouro do coelho 
dos sen�mentos, com o obje�vo de trabalhar 
emoções de maneira lúdica. 

Atendimento de Saúde: 

SAÚDE

Janeiro: 2756 atendimentos Fevereiro: 3981 atendimentos

Março: 4901 atendimentos Abril: 4130 atendimentos

Biscoitos de Polvilho:

Cestas básicas:

Chocolates em barra doados pela empresa Flormel: 

Filé de Frango Sassami (pacotes com 3 kilos): 

Leite: 

Macarrão (pacote de 500g): 

Ovos de páscoa doadas pela Cacau Show: 

Ovos de Páscoa campanha Central de doações:

Pacotes de balas:

Polenta:

Trufas de chocolate doados pela Perplan:

485 pacotes de 30g

1.368 unidades 

36 unidades

1.000kilos

3.845 litros

97 pacotes

120 unidades

835

809 pacotes

264 unidades de 500g

1072 unidades

A APAE de Franca iniciou o ano de 2021 planejando e organizando os espaços para a 

retomada das atividades presenciais da Educação. Foram realizados investimentos em 

EPI's, treinamentos, totens de álcool gel, adaptações físicas no refeitório e nas salas de 

aula. Já nas áreas da Saúde e Assistência Social, com o aumento do número de 

atendimentos presenciais, além do investimento em EPI's, houve a necessidade de 

implantar a higienização sistemática dos ambientes, proporcionando segurança de 

nossos usuários e colaboradores.

Como os recursos públicos são insuficientes para garantir o pagamento de todas as 

despesas da instituição, a captação de recursos próprios foi fundamental para a saúde 

financeira da organização. Neste período, a Central de Doações (pessoa física) 

recuperou a queda de valor arrecadado no comparativo com o ano de 2020, momento 

em que as doações caíram consideravelmente em razão do início da pandemia no 

Brasil. Na captação junto à pessoa jurídica, o Projeto Empresa APAExonada, cresceu 

16% com relação ao mesmo período do ano anterior. 

Destacamos no mês de março, a realização da Campanha de Páscoa pela Central 

de Doações. Mais uma vez, a sociedade de Franca e dos municípios da Região, 

atendidos pela APAE, aderiu à campanha com doações extras proporcionando a 

distribuição de  de páscoa. Contamos também com a doação de duas 835 ovos

empresas para levar a alegria da Páscoa para nossos atendidos, a Cacau Show doou 

120 ovos de páscoa a Perplan  que foram distribuídos aos pacientes do CER II e 

Empreendimentos doou 1.072 trufas de chocolate, que também foram distribuídas 

a todos os nossos usuários.

A APAE de Franca tem trabalhado sistematicamente na redução das despesas e 

principalmente na captação de recursos próprios, considerando que o ano de 2020 foi 

um ano de forte queda nas receitas e esperamos que a recuperação econômica do país 

seja positiva, para darmos continuidade ao importante trabalho realizado.

Para a continuidade aos atendimentos para mais de 1.000 usuários por mês, a APAE 

de Franca renovou as parcerias junto ao poder público nas três esferas de governo. No 

1.º quadrimestre houve uma queda de 4% na receita prevista, representando menos R$ 

102.000,00 ao caixa da instituição.

Criação: Marketing APAE-Franca
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Linkedin.com/company/apaefranca

@apaefranca @apaefranca @apaefrancawww.apaefranca.org.br

@apaefranca

Absorventes: 

Chinelos: 

Kits de  Higiene doados pela empresa Harus: 

Lenço descartável para banho:

Máscaras Descartáveis: 

573 pacotes c/12 unidades

10 pares

171 unidades

210 unidades

9.860 unidades

PRODUTOS DE HIGIENE E OUTROS:

Redação: 

Ernestina Maria Assunção Cintra (Gestora Técnica)

Karina Agostini Magalhaes Dias (Gestora Administrativa e Financeira)

Kaylla Aparecida Pires Benedito (Coordenadora)

Simone de Oliveira Vicente Brasileiro (Diretora Escolar)

Viviane Cristina Silva Vaz Ribeiro (Coordenadora).

https://www.apaefranca.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=wGE2kfJIObw
https://www.facebook.com/apaefranca/videos/360076021990818/
https://www.youtube.com/watch?v=jNqGI9cTfjE
https://www.facebook.com/watch/?v=495233648557837
https://youtu.be/MBUIkDTzfq8
https://www.youtube.com/watch?v=8X38PctX-Zw
https://www.apaefranca.org.br/
https://www.instagram.com/apaefranca/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/apaefranca/
https://www.instagram.com/apaefranca/?hl=pt-br
https://br.linkedin.com/company/apaefranca
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