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A captação de recursos em período de pandemia:

Do acompanhamento as famílias: 

Este momento vivenciado mundialmente está impactando na vida e na qualidade de 
vida da população, bem como na economia de uma maneira geral. Na APAE de 
Franca, não foi diferente, as arrecadações junto à pessoa física apresentaram 

SAÚDE

As ações de retorno foram planejadas 
cuidadosamente pela equipe de saúde. A equipe 
de profissionais receberam capacitação em 
relação a prevenção ao COVID – 19, bem como 
sobre a util ização adequada dos EPI's, 
garantindo a segurança aos trabalhadores e 
pessoas com deficiência atendidas. 

Em junho iniciamos gradualmente o retorno dos 
atendimentos presenciais para aquelas famílias 
que se sentiram seguras em trazer os filhos para 
os atendimentos. 

Assim sendo, nos meses de junho e julho, de 
acordo com a opção da família, foi ofertado 
atendimentos presenciais, e também mantido os 
atendimentos a distância como videochamadas 
e teleatendimentos para os pacientes do grupo 
de risco e/ou que optaram por essa modalidade 
de atendimento. 
 Foram realizados os atendimentos médicos, 
odontológicos e com a nutricionista os casos 
urgentes, através de consultas presenciais, bem 
como os teleatendimentos com orientações dos 
profissionais disponíveis e manutenção de 
receitas e laudos médicos aos usuários que 
necessitaram. 
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EDUCAÇÃO
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Na área da educação, em articulação com a 
equipe pedagógica, os professores deram 
continuidade na elaboração de atividades 
adaptadas as especificidades de seus alunos 
e de acordo com o planejamento curricular, 
enviando vídeos aulas com diversas 
atividades pedagógicas e de Educação Física 
pelo WhatsApp. Foram produzidas ainda 
apostilas impressas e kits de material escolar 
que foram enviados através de motoristas e 
mensageiros da Central de Doações da 
APAE.

As famílias estão sendo acompanhadas pelo 
profissional do Serviço Social, a fim de 
identificar as demandas das mesmas, 
promovendo orientações, encaminhamentos, 
bem como atendimento as demandas de 
alimentação e outras vulnerabilidades 
identificadas no período.

Os familiares estão dando devolutivas através 
de fotos, vídeos e dos materiais impressos 
preenchidos pelos alunos realizando as 
atividades e também do contato telefônico e 
vídeochamadas.

296 videos a�vidades pedagógicas 

80 video aulas de educação �sica

419 apos�las 

77 kits de material escolar 

Video aula –  História dos Palhaços - Profa. Nilce Andreoli Marques 

Aluno: Enzo de Souza Silva  realizando a atividade: 

Aluna: Maria Rita Pimenta Neves realizando a atividade:

As alunas Sophia Borges Mendes e Ana Beatriz de Carvalho Dutra do Núcleo 
de Atendimento Especializado ao Autista, realizaram a atividade da apostila 
produzida pelas Profas. Kemily Zago, Mariana Franca e Lusiane Silva.

Vídeo aula - Caixa de Presentes - Objetivo: conscientização da reciclagem; 
trabalhar habilidade manuais. Desenvolver a criatividade a autoestima – 
Profa. Shirley M.S. Dourado Cardoso

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Na área da assistência social continuamos com o 
acompanhamento dos 407 atendidos e suas 
famílias, foram realizadas 53 visitas domiciliares 
e 763 contatos telefônicos, além dos contatos 
com o grupo de famílias. 
A psicóloga e a terapeuta ocupacional 
intensificaram a escuta, o acolhimento e as 
orientações das necessidades emocionais e de 
atividades de vida prática dos usuários através 
dos grupos de WhatsApp. 
No mês de julho em comemoração aos 30 anos 
de promulgação do Estatuto da Criança e 
Adolescente tivemos a grata satisfação de ter um 
artigo publicado em comemoração a data de 
duas colaboradoras da área da assistência 
social, o artigo integrou um livro comemorativo “ 
30 anos de Estatuto da Cr iança e do 
Adolescente: a proteção integral sob a ótica do 
direito e do processo de trabalho” pela editora 
RTM. 
Considerando o aumento de casos de Covid em 
Franca, reforçamos as orientações sobre as 
formas de prevenção, com apoio na distribuição 
de máscaras para as famílias. Nesse semestre 
após a cessão de tablets intensificamos as 
vídeochamadas como forma de aproximação 
dos nossos atendidos, colhendo também o 
retorno em relação as atividades que foram 
enviadas. Recebemos muitos retornos e 
mensagens de carinho, muitos relatam que 
estão com saudades, aguardando a volta dos 
atendimentos. E assim permanecemos juntos, 
porém respe i tando as  or ien tações de 
distanciamento social.
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Vídeos produzidos: 44

Visitas domiciliares: 53

Contatos telefônicos: 763

comparado ao mesmo período do ano anterior. Somando junho e julho a APAE 

Queda de 17,53% 

deixou de arrecadar, apenas na Central de Doações, R$ 72.357,00 

Adaptando ao novo cenário de transmissões ao vivo pelo canal do youtube, a APAE de 
Franca promoveu no dia 11 de junho a sua 1ª. Live Amigos da APAE, com o artista 
internacionalmente renomado, Diego Figueiredo e seus convidados, a participação 
dos cantores regionais Fabiano Sá, João Neves, Rafael Lemos, Rafaela Neves, Rico e 
Roney, Turquin Violeiro & Cleiton Prado.  E também tivemos a participação especial do 
artista plástico renomado W. Veríssimo, que pintou uma belíssima tela de Nossa 
Senhora ao vivo e doou para o leilão. 

Tivemos mais de 7.000 visualizações em nosso canal do youtube durante a realização 
da Live e contamos com grandes patrocinadores, associando a sua marca à causa da 
APAE:

Além disso tivemos as doações pelo site e o leilão de alguns itens, totalizando a 
arrecadação de R$ 84.212,08 e ainda a arrecadação de alimentos no Drive Thru no 
total de

12,554
 toneladas de alimentos

2.026 
litros de leite máscaras

570 

Os serviços desenvolvidos em parceria com o poder público também sofreram 
reduções, contribuindo assim, para o déficit orçamentário da instituição 
principalmente considerando que os financiamentos são parciais. Estas parcerias na 
área da Educação e Assistência Social foram reduzidas em aproximadamente 24% no 
repasse, o que representa um déficit de: 

R$ 142.000 neste bimestre. 

A manutenção de toda a equipe de profissionais neste momento de pandemia tem sido 
fundamental para a continuidade dos serviços prestados, mesmo que parcialmente de 
forma não presencial. Estamos com saudade de nossos atendidos e tão logo passe 
essa pandemia, retornaremos com os atendimentos 100% presenciais.  

Buscando manter o equilíbrio e garantindo a saúde financeira da instituição a Diretoria 
e a Gestão Financeira continuam acompanhando e trabalhando para que as despesas 
acompanhem as quedas das receitas, de forma a não causar uma instabilidade futura. 
A APAE de Franca possui equipe de profissionais especializada e altamente 
qualificada no atendimento a pessoa com deficiência, assim sendo, 85% da despesa 
da instituição é destinada para o pagamento dos 220 colaboradores contratados que 
fazem parte da equipe técnica e de apoio.

Departamento de Comunicação, Marketing e Eventos da APAE-Franca

marketing@apaefranca.org.br

A APAE de Franca continua executando seu trabalho 
nesse período de pandemia de acordo com sua missão. 
Está sendo um período de intenso aprendizado, pois 
estamos sendo provocados a nos reinventar a cada dia e 
a realizar o melhor trabalho seja ele presencial ou a 
distância. 

Com a participação de todos vamos passar por esse 
período de pandemia e tão logo seja possível, estaremos 
ofertando nossos atendimentos de forma integralmente 
presencial. 

Queremos agradecer aqui a todos que tem colaborado 
para que a inst i tu ição cont inue funcionando, 
especialmente as famílias, que não tem medido esforços 
para contribuir na realização das atividades juntos aos 
seus filhos (as).

Bate papo com autodefensores - Alessara M. Carneiro Borges 
Terapeuta ocupacional

Valorizar amizade, fortalecer vínculos e amenizar saudade - Claudia 
G. M. Maia e Maria Fernanda C. A. Braz - educadoras sociais

Usuário Lucas Gabriel Juvêncio - realizando a atividade sobre amizade 

Técnica de relaxamento, para controle da ansiedade, através da 
meditação –  Geovana Pierin Gotardo - Psicóloga

8.611 tele atendimentos

2.766 atendimentos presenciais. 

40 Vídeos de orientações 

Psicologia - O comportamento dos nossos filhos, neste momento de 

Pandemia - Thalita Martins Naves - Psicóloga. 

Terapia Ocupacional - A rotina contribui para organização e no 

comportamento das nossas crianças, no dia a dia - Priscilla Metidieri 

Correa - Terapeuta Ocupacional. 

Fonoaudiologia - Alimentação x Aprendizado - Juliana David Soares 

e Renata Hernandes Pereira Fernandes - Fonoaudiólogas.

Fisioterapia - Uso do umidificador e seus benefícios - Maysa 

Moscardini Totoli Neves - Fisioterapeuta Respiratória

Esse período de pandemia tem trazido muita 
instabilidade para todos nós, e para nossas 
famílias não tem sido diferente. O impacto na 
empregabilidade, especialmente nos trabalhos 
informais, prejudicou a aquisição de produtos 
básicos de muitas famílias. Nesse sentido, a 
APAE de Franca continua recebendo doações de  
de gêneros alimentícios e outros apoios 
materiais, a fim de atender as famílias da 
instituição.

Nos meses de junho e julho a instituição destinou 813 cestas básicas, 2.067 litros de 
leite, 1.805 marmitex, 1.704 kits de higiene pessoal, entre outras doações, como 
dietas, bolachas, ovos, macarrão, creme dental, detergente, fraldas, álcool gel, 
material de higiene e limpeza, cobertor, máscara descartável e de tecido, entre outros. 

Como a APAE está atendendo em 
tempos de pandemia:

Como a APAE está atendendo em 
tempos de pandemia:

https://www.facebook.com/apaefranca/videos/180946449615818/
https://business.facebook.com/apaefranca/photos/pcb.1520821184748967/1520821108082308/?type=3&theater
https://www.facebook.com/apaefranca/videos/1134565486883671/
https://www.facebook.com/watch/?v=282258736476860
https://www.youtube.com/watch?v=-aNZpnIPr2I
https://www.facebook.com/watch/?v=970787146707490
https://youtu.be/zvMXn3IM0g4
https://www.facebook.com/apaefranca/photos/a.206269066204192/1608518512645900/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=763178641097412
https://youtu.be/Jn4Y0ec1kZc
https://youtu.be/PS8AJGQzOx8
https://youtu.be/qrmyyYhaGg4
https://youtu.be/SC64v2jF4Zo
http://marketing@apaefranca.org.br
https://www.apaefranca.org.br/
https://www.apaefranca.org.br/
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