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Como a APAE está atendendo em
tempos de pandemia:

Como a APAE está atendendo em
tempos de pandemia:

    Na APAE de Franca as ro�nas também foram alteradas, assim, os atendimentos que eram 
presenciais, passaram a ser de forma remota, mas os profissionais con�nuaram próximos das 
pessoas com deficiência atendidas, através das chamadas telefônicas, dos vídeos, das visitas 
domiciliares, das a�vidades enviadas para os domicílios e assim estamos permanecendo 
juntos. Apresentamos a seguir as a�vidades realizadas nas áreas de atendimento da 
ins�tuição.

    Estamos no segundo semestre de 2020 e os desafios deste ano não estão sendo poucos. A 
chegada da pandemia em decorrência da COVID-19, exigiu esforços de todos nós para 
adaptarmos a nova realidade, a exemplo do distanciamento social, cuidados na prevenção e 
mudanças em ro�nas, que até então, não faziam parte do nosso co�diano.

A captação de recursos em período de pandemia:

Do acompanhamento as famílias: 

Departamento de Comunicação, Marketing e Eventos da APAE-Franca

marketing@apaefranca.org.br

    Este momento de pandemia, afetou a vida de muitas famílias, que tiveram situações 

de desemprego, escassez de trabalho, redução de jornada, entre outras situações de 

vulnerabilidade social. Visando acompanhar e dar suporte, a APAE de Franca, através 

de sua equipe de profissionais, acompanhou às famílias e de acordo com a 

necessidade e disponibilidade da instituição, realizou doações, especialmente de 

gêneros alimentícios, a saber:

Cestas básicas de alimentos

Kinder Ovo

Leite

Macarrão 500G

Kit de Cosmé�cos

Alface

Kit de higiene

Fraldas

Máscara

Filé de Frango sassami

Kits de chocolates

860

3.840 unidades

312 litros

384 pacotes

266

87

70

69

3.327 unidades

1002 kilos

20

ITENS QUANTIDADE

    Em 50 anos de história, já atravessamos períodos difíceis e hoje continuamos enfrentando 

muitos desafios com a pandemia pelo coronavírus, que causou uma crise econômica no país 

e no mundo. Por isso, a APAE de Franca está monitorando continuamente os impactos 

causados nesse período, como queda de doações e dos repasses das parcerias públicas. 

Na captação junto à pessoa �sica, na Central de Doações, �vemos 

uma queda de  na arrecadação comparado ao mesmo 9,33%

bimestre de , representando menos2019 R$ 33.612,00

Já na arrecadação junto as parcerias do Projeto Empresa 

APAExonada, apresentamos uma queda de , porém no 5%
acumulado ano, foi possível manter a mesma arrecadação que

2019. 

Outra fonte fundamental e importante para a ins�tuição são os 
repasses das parcerias públicas que apresentaram uma queda de 
21% do previsto no bimestre, acumulando um valor de

R$132.901,00 a menos no caixa da ins�tuição.

Nosso compromisso com a sustentabilidade financeira para 

garan�r a con�nuidade dos serviços prestados se mantém na 

administração dos custos e o�mização dos recursos arrecadados. 

Com a con�nuidade das a�vidades remotas, bem como as 

presenciais (saúde) e mantendo nossos  colaboradores 233

contratados e  cedidos, foi possível economizar 25 R$ 62.203,00 
em despesas totais de custeio comparado ao mesmo bimestre de 

2019.

Outro impacto importante na captação neste período foi a 
impossibilidade da realização da tradicional Festa de San Gennaro, 

onde deixamos de arrecadar aproximadamente R$ 350.000, 
valor este que sempre contribui nos pagamentos das despesas do 
úl�mo trimestre do ano.

Trabalhando no presente e planejando o futuro, con�nuamos 

redirecionando nossos esforços na con�nuidade dos atendimentos 

prestados pela APAE de Franca que são essenciais para a qualidade de 

vida de mais de 960 usuários e suas famílias. Seguimos contando com o 

apoio de doadores e parceiros que enxergam em nossa causa a 

oportunidade de fazer a diferença na vida da comunidade francana e 

Região.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

No mês de agosto como forma de ampliar a 
comunicação com as famílias, retomamos o 
projeto do “Canal da Assistência Social”. O 
projeto teve como objetivo produzir informações 
sobre os cuidados e prevenção do Coronavírus, 
buscou também divulgar as ações realizadas 
pelos coletivos da Unidade Referenciada e 
Centro Dia. O jornal vem sendo publicado no 
grupo das famílias e nas redes sociais da 
instituição. Em setembro realizamos várias 
atividades para comemorar o Dia Nacional de 
Luta das Pessoas com Deficiência, a data é uma 
importante oportunidade para refletirmos sobre a 
inclusão social da pessoa com deficiência. Dia 
21 de setembro foi escolhido em alusão ao início 
da pr imavera, estação conhecida pelo 
desabrochar das flores. Esse fenômeno 
representaria o nascimento e renovação da luta 
da pessoa com deficiência nos dias atuais. 
Disponibilizamos um vídeo sobre a importância 
da data e programamos o desfile virtual da “ 
Chegada da primavera”. Para celebrar essa data 
os coletivos abordaram os desafios que 
envolvem a preservação do meio ambiente, e a 
confecção das fantasias foram elaboradas de 
acordo com os temas com apo io  das 
educadoras. É um momento marcado por muita 
alegria e pelo colorido dessa bela estação do 
ano: a primavera!

  Continuamos na assistência social com o 
acompanhamento dos atendidos e suas famílias, 
foram realizadas visitas domiciliares, contatos 
t e l e f ô n i c o s ,  v í d e o s  c o m  c o n t e ú d o s 
socioeducativos e atendimentos presenciais 
individuais. Os atendimentos presenciais 
individuais foram realizados em caráter 
emergencial com usuários que em razão da 
situação de vulnerabilidade demandou por essa 
forma de atendimento. Foram seguidas as 
orientações dos órgãos sanitários, para garantir 
a segurança do usuário e também dos 
colaboradores. O cuidador familiar também 
recebeu apoio e orientações sobre formas de 
diminuir a ansiedade causados pelo isolamento 
social. 

Clique e
Acesse
os links:

33 visitas domiciliares

762 contatos telefônicos

33 vídeos com conteúdo socioeduca�vos

 22 atendimentos presenciais individuais.

Semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla
- Terapeuta Ocupacional: Daniela Tomazelli Bavieira e usuários:
  Jane Kely Ferreira Justino, Islan Barbosa da Silva e 
  Kennedy Kelves Pereira de Andrade

A Água como recurso artístico
- Educadoras sociais:  Ana Beatriz Caprioli e 
  Ariana Maria dos Santos

Roda de conversa sobre autonomia e independência
- Terapeuta Ocupacional: Alessara Machado Carneiro Borges e 
  usuários: Affonso Henrique Rodrigues Pacheco, 
  Juliana Pereira Costa e Valdemar Vicente de Paula.

Comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência
- Educadora social: Gabriela Sampaio Cintra

EDUCAÇÃO

Clique e
Acesse
os links:

No mês de agosto e setembro também 
foram realizadas reuniões de pais por turmas, 
capacitação dos professores com quatro 
encon t ros  e  g rupo  de  a tend imen to 
psicossocial para pais e professores.

  A área da Educação continua com as 
atividades no teletrabalho com a seguinte 
logística: diariamente os professores mantém 
contato com os alunos e familiares através do 
W h a t s A p p  n o s  g r u p o s  d e  s a l a  o u 
individualmente, neste canal disponibilizam 
as vídeoaulas e conteúdos complementares e 
recebem os retornos da realização das 
atividades propostas. Vídeo conferências e 
chamadas de vídeos são realizadas toda 
semana, por turmas e individualmente. As 
a t i v idades  f ís icas  cont inuam sendo 
preparadas e enviadas às residências dos 
alunos através dos mensageiros da Central de 
Doações e motoristas da APAE. Os alunos 
dos municípios vizinhos têm recebido os 
materiais pedagógicos através dos motoristas 
dos respectivos municípios, que buscam na 
instituição. Enfatizamos que os vídeos dos 
professores são d isponib i l izados na 
plataforma do Facebook e do Youtube, 
podendo ser acessados a qualquer momento. 

Primavera - Vamos aprender as cores das Flores.

- Professora: Andréia Otoni de Souza Silva

Os alunos Kauan Victor Silva Soares, Maria Rita Pimenta Neves e Emanuelly

Nascimento Santos da Educação Infantil aprenderam sobre as cores das Flores! 

Atividade de Encaixe com prendendor de roupas

– Objetivo desenvolver a coordenação motora e a habilidade de encaixe  

Imagens e formas geométricas 

- Profa. Ângela Maria Picoli Nalini

Vídeos pedagógicos: 304

Vídeos de Música e Artes:  46

Vídeos Educação Física: 108

Apos�las: 455

Kits material escolar: 95

Visitas domiciliares das Assistentes Sociais: 14

SAÚDE

    Durante os meses de agosto e setembro, foi 
realizado o Plano de Retomada Presencial, com 
a realização de Avaliações Admissionais e 
inclusão de novos pacientes nos atendimentos 
indiv idual izados.   Foi  real izado a inda 
reavaliações de todos os pacientes do CER e 
Serviço de Assistência a Saúde, que estavam em 
teleatendimentos, a fim de definir as estratégias 
de atendimento para o segundo semestre.  

    Os atendimentos presenciais foram realizados 
individualmente, com especial atenção  para a 
higienização e desinfecção do ambiente após 
cada atendimento. Os profissionais foram 
orientados sobre a importância da utilização dos 
Equipamentos de Proteção Individual  (EPI's) a 
fim de garantir a segurança dos pacientes e 
colaboradores. Os atendimentos médicos foram 
realizados através de consultas presenciais, 
com a manutenção de receitas e laudos 
médicos. 

Clique e
Acesse
os links:

· Número de procedimentos: 

· Número de Avaliações Admissionais: 54

Setembro: 4132 Agosto: 4305

Atendimento de Saúde: 

Postura correta em frente ao computador

- Fisioterapeuta: Luciene Barcelos Mendes Formicola 

Alimentação saudável na infância

- Nutrionista: Talita Cremonezzi Ramirez 

Auto estima infantil

- O papel dos pais na construção da auto estima saudável.

- Psicóloga : Alessandra Vasques Guaraldo Martiniano 

Como fazer higienização bucal de bebês e crianças até 10 anos 

- Dentista: Isadora Karoline Souza Silva 

https://youtu.be/loeE6AdckQo
https://youtu.be/ApZpQZ9dWO4
https://www.facebook.com/watch/?v=324237495662242
https://youtu.be/V-yiSuEOx4g
https://www.youtube.com/watch?v=wtn-dMndvCk&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=5WgFZvk_pic
https://www.youtube.com/watch?v=nq2enrtxGQc
https://www.youtube.com/watch?v=2h2AH2uX_8M
https://youtu.be/QaQyOdxxnPY
https://youtu.be/QaQyOdxxnPY
https://youtu.be/Qp9u4RwfaxE
https://youtu.be/65Wmfh_a7YA
https://www.apaefranca.org.br/
https://www.apaefranca.org.br/
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