




















































           CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
       MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 
R. Joaquim Nabuco, 59 – Cep: 84026-080  Fone: (42) 32201065 ramal 2176  e-mail: pgcmaspg@gmail.com   Ponta Grossa – Pr. 

 

ANEXO I 
Formulário de Manutenção de Inscrições CMAS 2022 

 
 
DADOS DA ENTIDADE: 
 
Nome: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE de Ponta Grossa 
 
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº 2420 – Jardim Carvalho  
 
CEP: 84016-210                                                     Fone: (42) 3219-8350 
 
E-MAIL: pontagrossa@apaepr.org.br 
 
CNPJ: 80.251.051/0001-25 
 
Número e ano da inscrição: Nº 16 – 20/03/1997 
 
Responsável Legal: LAERTE BITTENCOURT FILHO 
 
Período de mandato 1º/01/2020 À 31/12/2022 
 
Responsável Técnico TÂNIA MARA BRITTO 
 
Número do Registro no Conselho de Classe CRESS 2206 
 
Forma de inscrição no CMAS:  
 
 (  ) ENTIDADE  
 
 ( X ) Serviços, Programas, Projetos e/ou Benefícios Socioassistenciais 
 
Identificação: SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 
 
Tipo de entidade: 
 
(X) DE ATENDIMENTO 
 

Proteção Social  (  ) Básica 
    ( X ) Especial ( X  ) de Média Complexidade 
      (  ) de Alta Complexidade 
 
(  ) DE ASSESSORAMENTO 
 
(  ) DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



           CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
       MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 
R. Joaquim Nabuco, 59 – Cep: 84026-080  Fone: (42) 32201065 ramal 2176  e-mail: pgcmaspg@gmail.com   Ponta Grossa – Pr. 

 

1- RELATÓRIO DE ATIVIDADES de jan a dez/2021: deverá conter os itens abaixo: 
 
 
2.1- Origem dos recursos 
2.2- Identificação do Serviço 
2.3- Público Alvo 
2.4- Usuários atendidos 
2.5- Recursos financeiros utilizados 
2.6- Recursos humanos envolvidos 
2.7- Abrangência territorial 
2.8- Descrição da forma de participação do usuário na gestão 
2.9- Principais atividades executadas 
2.10- Resultados alcançados 
 
 

2- PLANO DE AÇÃO 2022: deverá conter os itens abaixo: 
(quando for o caso, o plano de ação deverá estar alinhado com o Termo de Colaboração vigente) 
 
3.1-Finalidades estatutárias 
3.2- Objetivos  
3.3- Origem dos recursos 
3.4- Infraestrutura 
3.5- Identificação do(s) Serviço(s) 
3.6- Público Alvo 
3.7- Capacidade de Atendimento 
3.8- Recursos financeiros a serem utilizados 
3.9- Recursos humanos envolvidos 
3.10- Abrangência territorial 
3.11- Formas previstas de participação do usuário 
3.12- Principais atividades planejadas 
3.13- Resultados esperados 
 
 

3- ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
 

4.1 - cópia da ata da última eleição da diretoria 
4.2 - cópia do Estatuto Social (em caso de alteração nos últimos 12 meses) 
4.3 - cópia da inscrição da Entidade no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social -
CNEAS -  Disponível:http://aplicacoes.mds.gov.br/cneas/publico/xhtml/consultapublica/pesquisar.jsf 
 
 
 
 
 
  _______________________ 
LAERTE BITTENCOURT FILHO                                          TÂNIA MARA DE SOUZA BRITTO 

         PRESIDENTE                                                                        RESPONSÁVEL TÉCNICA 

                                                                                                                  CRESS 2206      

 

http://aplicacoes.mds.gov.br/cneas/publico/xhtml/consultapublica/pesquisar.jsf
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CENTRO DIA – RELATÓRIO ANUAL 2021 

 

 
Dados da Entidade: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ponta 
Grossa 

 
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 2420 
 

 
Bairro: Jardim Carvalho 
 

 
CEP: 84.016-210 

 
Telefone: 42-3219-8350 
 

 
E-mail: pontagrossa@apaepr.org.br 

 
Número de Inscrição no CMAS: 16  
 

 
Nº da Resolução: 21 de 27/06/2019 251.194/69 

 
  

    
  Responsável legal: Laerte Bittencourt Filho 
 

Cargo: Presidente 
 

 
RG: 1.801.500-5 
 

 
CPF: 442.362.639-04 

 
E-mail: pontagrossa@apaepr.org.br 

 
 
 

 
Responsável Técnico/ Coordenadora:  Tânia Mara de Souza Britto 
 

 
Profissão: Assistente Social 
 

 
Nº do Conselho de Classe: CRESS 2206 

 
CPF: 768.347.869-53 

 
RG: 4.232.738-7 

 
e-mail: servicosocial.pontagrossa@apaepr.org.br 

 
 
 
 
 

mailto:pontagrossa@apaepr.org.br
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RELATÓRIO ANUAL CENTRO DIA 2021  

 APAE PONTA GROSSA 
 
DEVIDO A PANDEMIA QUE TEVE INÍCIO EM MARÇO DE 2020, AS ATIVIDADES DO 
SERVIÇO SOCIAL E DO CENTRO DIA NECESSITOU DE MUDANÇAS PARA 
ADEQUAÇÃO RESPEITANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAÚDE. 
 
Porém ao longo do ano de 2021, tivemos 02 (dois) momentos:  

No 1º semestre os atendimentos foram realizados de forma remota pelo aplicativo 

do WhatsApp, (com reuniões familiares), via ligações telefônicas e visitas para 

entrega de atividades relacionadas às oficinas e demais assuntos relacionados 

aos usuários e familiares, com o decorrer do ano, aos poucos o atendimento 

presencial foi tomando seu fluxo normal. 

 
 

 
Diagnóstico Social:  
 

A APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ponta Grossa foi 

fundada em 26/02/1966 é uma organização de caráter filantrópico composta por pais e 

amigos de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas deficiências.  

O Centro dia está em funcionamento desde 2017 em parceria com a (FASPG), 

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, da APAE atende adolescentes, jovens e 

adultos, com deficiência intelectual e múltiplas deficiências, e que apresentam situação de 

vulnerabilidade social, está situada no endereço, Avenida Monteiro Lobato 2420 e oferece 

uma estrutura adaptada e dentro dos níveis exigidos de acessibilidade, aos usuários, sendo 

que o serviço prestado abrange atendimento especializado. 

Em 2021 permaneceu formalizado o termo de colaboração entre a Prefeitura Municipal, 

FASPG (Fundação Municipal de Assistência Social) e a APAE para desenvolvimento de 

atividades no Centro Dia, contemplando 55 usuários com idade entre 15 anos e onze 

meses a 49 anos. Desta forma a parceria foi encerrada em dezembro de 2021 com 

sucesso. 

Nossa clientela em 2021 apresentou necessidades abrangentes de orientações, 
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informações, acolhimentos, atendimentos e encaminhamentos a rede de equipamentos do 

Município, para um trabalho integrado e garantia dos direitos. Sendo os mais utilizados 

Ministério Público, CRAS, CREAS, Unidades Básicas de Saúde, INSS, Conselhos 

Municipais e Estaduais. 

 O trabalho diário do Centro Dia contribuiu significativamente para o desenvolvimento 

físico, cognitivo e psicossocial da pessoa com deficiência intelectual múltiplas, buscando a 

semi-independência ou independência nas atividades da vida prática e da vida diária, 

proporcionando maior qualidade de vida aos usuários. As famílias atendidas apresentam 

diversas dificuldades e questões sociais que são identificadas como: a aceitação, questões 

financeiras, vulnerabilidade social, necessidade de informações e encaminhamentos, 

sobrecarga dos cuidadores, idade avançada dos pais, baixa renda, seus direitos e deveres, 

entre outros.   

 
Interesse público atingido: 
 

 O CENTRO DIA atendeu em 2021 a meta de 55 usuários com deficiência intelectual 

moderada e múltiplas, dentro dos parâmetros já atendidos pela instituição APAE, que é 

domiciliada a Rua: Avenida Monteiro Lobato, 2420 com espaço definido para o CENTRO 

DIA, dentro do exigido pela tipificação do serviço,  sendo que todos os usuários 

encaminhados tanto rede socioassistencial  CRAS / CREAS, quanto os de demanda 

própria, passaram pelas etapas da acolhida e escuta, de forma individual para que a equipe 

pudesse elaborar o Plano Individual do Atendimento com objetivos simples e claros, dentro 

da realidade da referida família ou seja atendendo as particularidades de cada família. 

Onde foi proposto as atividades que melhor se encaixam na problemática do usuário e de 

seus familiares.   

 Realizamos atendimento especializado aos adolescentes, jovens e adultos com 

deficiência intelectual moderada e múltiplas deficiências e suas famílias, em situação de 

vulnerabilidade social, com uma equipe técnica especializada de colaboradores do SUAS 

(Sistema Único de Assistência Social) procurando abranger a problemática observada, 

objetivando a melhoria da qualidade de vida do usuários e do meio onde vive.  
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Objetivo Geral: 
 

Ofertou e realizou um serviço de convivência, cuidados pessoais e fortalecimento de 

vínculos de pessoas com deficiência em situação de dependência, a partir da acolhida das 

reais demandas e da elaboração de um Plano de Atendimento Individual e Familiar, 

prioritariamente a adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual moderada e 

múltiplas, em situações de dependência, com a participação efetiva da família, promovendo 

orientação e apoio ao cuidador, para famílias referenciadas aos CRAS/CREAS, 

beneficiárias do BPC, sendo algumas com pais idosos e sob a responsabilidade de outros 

familiares, com sobrecarga de cuidados. 

 
Objetivos Específicos do CENTRO DIA /APAE: 
 
❖ Fortalecer a interação entre jovens do mesmo ciclo etário; 

❖ Fortalecimento da autoestima dos participantes, onde ressignificam suas histórias e 

a importância de pertencimento à sociedade, propiciando vivências que contribuam a 

questões sociais, emocionais, culturais, políticas e ambientais de nossa realidade; 

❖ Ouvir os cuidadores em suas dificuldades tentando encontrar meio para auxiliar a 

todos e encaminhar para a rede quando necessário; 

❖ Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais; 

❖ Proporcionar brincadeiras, atividades e passeios que levem a promoção de vivências 

divertidas; 

❖ Desenvolver as potencialidades de adolescentes e adultos com deficiência 

intelectual moderada e múltiplas para melhoria da qualidade de vida; 

❖ Potencializar o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social; 

❖ Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção e no processo de 

desenvolvimento; 

❖ Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de 

relações de afetividade e sociabilidade; 

❖ Complementar as ações e os atendimentos de proteção e fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais; 
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❖ Desenvolver oficinas de forma rotativa e se necessário por cronograma devido a 

atividades diversificadas e de acordo com o Plano de Atendimento Individual de cada 

usuário; 

❖ Orientar e esclarecer ao cuidador e responsáveis sobre a rede de serviços 

disponíveis no município para auxiliar nas questões sociais facilitando assim seu acesso 

aos mesmos, CRAS, CREAS, CONSELHOS, GRUPOS DE APOIO, entre outros. O 

impacto social que se espera com o atendimento dos usuários do Centro Dia é a 

diminuição das questões ligadas à vulnerabilidade social, abandono e situação de 

descaso vivido pelos usuários. Proporcionar às famílias uma qualidade de convivência 

sadia, com respeito entre as partes e apresentar aos cuidadores formas de melhorar 

suas condições diárias de vida diminuindo suas tensões e preocupações através de 

palestras, atividades recreativas, atividades ligadas à melhoria da autoestima entre 

outras.  

 

 
Metodologia e descrição das ações/atividades: 
 

 Em março de 2021 o trabalho foi adaptado em dois tempos: à distância seguindo o 

protocolo da COVID-19 (através de vídeos gravados pelas cuidadoras e repassados aos 

usuários através da criação de grupo de WhatsApp, e/ou atividades impressas para 

usuários sem alcance de mídias ou com grau maior de dificuldade) e também realizado 

pelo sistema híbrido que de forma gradativa, os grupos de usuários foram ficando assíduos 

em suas frequências. 

As atividades basearam-se num trabalho interdisciplinar, fundamentado na 

tipificação dos serviços socioassistenciais, como Centro Dia, com equipe técnica composta 

por assistente social, terapeuta ocupacional, psicóloga, profissionais para oficinas de artes, 

em AVDs (atividades da vida diária) e AVP’s (atividades da vida prática), com agentes de 

apoio (cuidadores), em dois períodos (matutino e vespertino) de quatro horas diárias, 5 dias 

por semana, com 02 turmas no período matutino e 02 turmas  no período vespertino de 

jovens e adultos de 16 a 49 anos e com deficiência intelectual e grau de dependência de 

seus familiares/responsáveis, proporcionando um programa específico que oferece 
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condições adequadas e necessárias ao desenvolvimento geral de autonomias. 

Foram realizadas: brincadeiras, atividades lúdicas e de Terapia Ocupacional, que 

podem ser executadas em casa, promovendo a interação dos usuários com seus 

cuidadores e o fortalecimento dos vínculos, a socialização e estimulação do 

desenvolvimento físico, da saúde emocional e a aquisição de autonomias; atividades 

recreativas e socioculturais, através de oficinas de cidadania, de esporte e lazer, de higiene 

e beleza, culinária, atividades artísticas, culturais, pintura, danças populares, música, filmes 

e vídeos. 

Os cuidadores e familiares participaram de atividades mensais destinadas aos 

cuidados pessoais, e melhoria da autoestima. 

Durante este período e com esta modalidade de atividade, áudios visuais foram 

possíveis avaliar também a questão de cooperação familiar no desenvolvimento destas 

atividades. 

Não houve a adesão de todos através das mídias oferecidas, sendo necessário o 

contato com os demais através de visitas domiciliares do serviço social, para que não 

viesse a ocorrer um desligamento dos usuários do Centro Dia. 

O serviço social atuou durante todo o período da pandemia acompanhando os 

usuários em suas dificuldades como: financeira, emocional e de relacionamento familiar. 

Acompanhamos também as famílias que perderam seus entes devido à pandemia. 

Entregamos ainda os Kits de higiene e alimentação vindas da FASPG para os usuários. No 

mês de dezembro, uma semana antes do Natal, a APAE juntamente com voluntários do 

serviço social auxiliou as entregas de duas cestas básicas a cada família, contemplando o 

projeto apresentado ao SEJUF. 
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Além do atendimento de Terapia Ocupacional e Psicologia foram oferecidas as 

seguintes Oficinas: 
 

 

 
 
 

1. Higiene e Beleza: Mais Saúde, Mais Vida: 

 
 A oficina de higiene e beleza trabalhou neste ano a consciência corporal, higiene e 

cuidados pessoais com o corpo e com vestuário, interação social, respeito, 

responsabilidade, autodisciplina, regras e limites, organização, bem estar físico, mental, 

autonomia, realização pessoal e valorização enquanto cidadão, para aquisição de maior 

qualidade de vida dos adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual, através 

das orientações e a prática das atividades diárias nestes cuidados pessoais para uma boa 

apresentação pessoal. 

A primeira atividade desta oficina foi direcionada aos cuidados pessoais para com a 

Pandemia da COVID 19, procurando de forma mais acessível explicar ao usuário e seu 

familiar o que é a doença e como se prevenir. 

           Quando as atividades estão de forma presencial existe uma sala própria para essas 

atividades, com materiais adequados e equipe treinada, com programação específica e 
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planejamento individualizado, porém durante a pandemia as atividades foram gravadas em 

vídeos pelas cuidadoras e encaminhadas no grupo do Centro Dia criado para 

desenvolvimento das atividades.  
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2. Colorindo a Vida: 

Oficina de pintura e artesanato onde as atividades desenvolvidas procuram 

oportunizar o desenvolvimento de diversas habilidades, promovendo a criatividade, de 

forma prazerosa. Desenvolvendo a atenção com atividades manuais contribuindo também 

para sua interação social, habilidades interpessoais, responsabilidade e cooperação, com a 

utilização de materiais como papel, madeira, tintas diversificadas, texturas, materiais 

reciclados, caixas, EVA, tecidos, guardanapos, e outros materiais próprios para trabalhos 

manuais. 

No período de atividade presencial o usuário pode levar o material produzido para 

utilizar como melhor entender em casa. Durante este ano as atividades foram 

encaminhadas através de vídeo com explicação exata das etapas para confecção do 
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material relacionada ao tema.  
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3. Sabor e Saber: 

           Na oficina de culinária foram trabalhadas as habilidades específicas da culinária e, 

também, atividades relacionadas com a mesma. Tais como: 

❖ Preparar alimentos, melhorando a sua alimentação e da sua família; 

❖ Aprender sobre a importância da boa alimentação para ter uma vida saudável; 

❖ Preparar alimentos com higiene e qualidade; 

❖ Conscientizar sobre o reaproveitamento de alimentos; 

❖ Executar receitas várias, explorando: quantidade, peso, medida, sólido, líquido, 

sabor, cheiro, temperos, assim por diante; 

❖ Orientar o usuário, com deficiência intelectual e múltipla como deve ser organizada a 

cozinha e o material utilizado; 

❖ Desenvolver no usuário com deficiência intelectual e múltipla os valores de 

cidadania, socialização, disciplina, solidariedade, responsabilidade, senso crítico e 

compromisso com suas atividades. 

Foram atividades para desenvolvimento de convivência e autonomia individual, familiar, 
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social e noções de cidadania, com objetivo de melhorar a qualidade de vida do usuário com 

deficiência intelectual e múltipla e sendo mais cidadão, atuante na sociedade, consciente 

dos seus direitos e deveres. 

Todas as atividades realizadas através de vídeos, com retorno ao cuidador para 

avaliação da atividade. 
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4) Falando com Meu Corpo: 
 

As atividades na oficina Falando com o meu corpo foram elaboradas tendo por eixo 

estrutural ritmos, dança (moderna e folclórica), teatro, música (moderna e folclórica) e 

movimentos corporais. 

Durante as atividades foram estabelecidos enredos de maneiras variadas, sendo 

pela mediação do facilitador da oficina, como pela construção da internalização do usuário, 

com o que foi trabalhado, oportunizando interação entres os usuários e os objetos 

correlacionados à atividade executada. 

Contribuindo assim, para ampliação da autonomia, qualidade de vida, 

interação/socialização, aumento de autoestima, conhecimento de sentimentos e emoções, 

autoconhecimento do corpo, disciplina e construção de valores, por meio de atividades 

estruturadas, proporcionando novas experiências a eles. 

O desenvolvimento de tais processos citados envolve, mutuamente, imersão nas culturas, 

trabalhos em grupos e a importância do olhar para individualidade de cada usuário. 

Os usuários que não participaram das atividades online, receberam a visita do 

Serviço Social do Centro Dia, para verificação da realidade do usuário e para entrega das 

atividades impressas para que os familiares e responsáveis desenvolvem juntamente com 
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o usuário e encaminhassem fotos para avaliação e a partir de agosto iniciamos de forma 

híbrida ,  aos poucos os usuários se motivaram em estar com os amigos, e o grupo que 

iniciou com segurança “medo” (sistema emocional abalado pelo isolamento social) foi 

criando confiança.  

 

 
Dificuldades encontradas no decorrer do desenvolvimento das atividades: 
 

❖ Uma das grandes dificuldades no desenvolvimento das atividades do centro dia 

durante este período de pandemia foi conseguir a participação dos familiares, pois a 

maioria dos usuários possuem vulnerabilidade na estrutura familiar no que se refere à 

atenção, cuidados, entendimento da necessidade de auxílio. São famílias que 

apresentam diversos problemas dentre eles o desinteresse e a negligência familiar; 

❖ Situações de risco e vulnerabilidade social frequente, desemprego, perda de entes 

queridos, baixa autoestima, resistência familiar quanto a participação; 

❖ O isolamento social repercutiu no emocional dos usuários que acabaram perdendo 

o convívio diário com os colegas e muitos acabam necessitando de consultas para 

tratamento de depressão. 

❖ Outro fator que necessitou de acompanhamento do serviço social e do médico foi o 

aumento de peso excessivo de alguns usuários, devido à ansiedade e a ociosidade. 

❖ Instabilidade emocional dos usuários e familiares.  

 

Metodologia de avaliação e monitoramento da qualidade e do cumprimento das 
metas:  
 
           O serviço contou com frequência mensal organizada e a equipe manteve uma 

avaliação contínua, com instrumento de registro das informações sobre o usuário no 

serviço que foi capaz de identificar a linha de base, ou seja, as situações vivenciadas pelo 

usuário e que demandaram sua inserção no serviço, assim como as condições alcançadas 

pelo mesmo, de maneira tal que seja possível fazer uma “Avaliação de Resultado do 

Serviço”.  

          Foi adotado um sistema de informatização de dados dos usuários, através dos drives 

e vídeos das atividades no whatsApp, para verificação de frequência, dificuldades, dados 

facilitadores e entraves no atendimento. Visitas domiciliares foram realizadas durante o 
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decorrer do ano aos usuários para verificação também das questões sociais apresentadas 

durante o período. 

Os resultados obtidos servirão como base para possíveis alterações e inovações que 

se mostrarem necessárias, sendo que os objetivos alcançados e seus decorrentes 

benefícios serão compartilhados com a comunidade de pais e usuários. 

         Apesar das mudanças trazidas pela decorrência da pandemia e das dificuldades para 

adaptação das atividades, tivemos um saldo positivo de retorno dos usuários que apesar de 

estarem em isolamento social, puderam através dos grupos se inteirar e sociabilizar com os 

colegas de centro dia, técnicos e cuidadores, havendo até entraves de relacionamento, 

discussões, e relacionamentos afetivos inerentes a idade dos usuários.  

         O trabalho psicossocial de atendimentos, acompanhamentos e encaminhamentos e 

referenciamentos, além de inscrição, cadastro de famílias, elaboração de relatórios 

técnicos, notificações, visitas domiciliares, foram mantidos obedecendo às regras de 

distanciamento social. 

Os relatórios mensais do Centro Dia da APAE foram encaminhados e com eles 

anexados em drive todas as atividades desenvolvidas através de vídeos com os usuários. 
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Atendimentos disponíveis aos nossos usuários CENTRO DIA, na área da saúde: 

Além das Oficinas, a APAE possui atendimentos estendidos aos nossos usuários do 

Centro Dia, assim sendo estes terão acesso aos atendimentos quinzenais dos médicos: 

Neurologista e Psiquiatra quando necessário. 

 

Atividades do Serviço Social do CENTRO DIA: 

❖   Entrevista familiar para: cadastro social, anamnese, escuta, acompanhamento 

familiar, encaminhamentos à rede de serviços socioassistenciais, apoio, orientação, 

integração com o trabalho da APAE; 

❖   Trabalho integrado com os profissionais de Psicologia, Terapia Ocupacional e equipe 

apoio, e cuidadores das oficinas; 

❖   Atividades recreativas e terapêuticas com equipe multidisciplinar em área verde e 

externa para estimular a integração dos usuários com a comunidade e, assim, contribuir 

para a inclusão social. 

❖   Visitas domiciliares; 

❖   Trabalho preventivo de situações de risco social; 

❖   Trabalho integrado com CRAS/ CREAS e Ministério Público, nos casos de risco 

identificado; 

❖   Elaboração de relatórios, ofícios e documentação para diversos segmentos da 

comunidade; 

❖ Documentação específica do setor; 

❖ Articulação com a rede de equipamentos sociais públicos e privados; entidades 

sociais, rede governamental de Assistência Social, Educação e Saúde, no que for 

demanda de cada usuário. 

O impacto social que se espera com o atendimento dos usuários do Centro dia é a 

diminuição das questões ligadas à vulnerabilidade social, abandono e situação de descaso 

vivido pelos usuários.  

Proporcionar às famílias qualidade de convivência sadia, com respeito entre as partes e 

apresentar aos cuidadores/responsáveis formas de melhorar suas condições diárias de vida 

diminuindo suas tensões e preocupações por meio de todo o trabalho desenvolvido durante 

o ano. 
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Considerações finais: 

Mesmo com todas as dificuldades apresentadas, conseguimos atingir o objetivo maior dos 

atendimentos do Centro Dia que é ofertar o serviço de convivências, atenção e cuidados com 

os usuários e seus familiares mesmo a distância primando por sua segurança, saúde e bem 

estar físico e emocional. 

 

Ponta Grossa,  03 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

  ________________________                                   _________________________ 

Laerte Bittencourt Filho                              Tânia Mara de Souza Britto 
PRESIDENTE DAAPAE                         Assistente Social /Coordenadora 
CPF: 442.362.639-04                                                          CRESS 2206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório Totalizador de Entidades

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS
COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Representante do Órgão Gestor Secretaria

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA - FASPGTaisa de Cassia Gomes

Seção I - Questões Gerais sobre Gestão e Monitoramento das Entidades de Assistência Social - Concluído

CNPJ da Entidade :80.251.051/0001-25 Data de Abertura:18/03/1970

Nome da Entidade :

Data da Fundação :

Nome Empresarial :

UF :

E-mail :

APAE - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA DE

26/02/1966

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

PR

pontagrossa@apaepr.org.br

CNPJ da Matriz:

APAE - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA DENome Fantasia:

PONTA GROSSAMunicípio:

Página da Internet:

Entidades exclusivas ou preponderantes de assistênciaTipo de Inscrição:

08/07/2022Data da última atualização:

Status do CNEAS: Concluído

Oferta Tipo Nome Endereço da Oferta
Status de

Preenchimento
desta Oferta

Serviço Atendimento Serviço de Proteção Social Especial para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas

Famílias

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, nº 2420 , JARDIM
CARVALHO, CEP: 84016-210; PR - PONTA GROSSA

Concluído

Seção II - Detalhamento das Ofertas - Concluído

Parecer de visitas à Entidade - Concluído

Data do Agendamento da Visita Data da Visita Realizada

29/08/2014 29/08/2014

29/08/2014 29/08/2014

14/04/2022 14/04/2022

Seção III - Relação do Gestor com a Entidade - Concluído

Emitido em 03/08/2022 - Página 1



Emitido em 03/08/2022 - Página 2

Legenda das seções

Concluído: Informações devidamente preenchidas pelo Órgão Gestor.
Pendente: Aguardando preenchimento das informações pelo Órgão Gestor.


