
 

 

 

 

A P A E – CNPJ 80.251.051/0001-25 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ponta Grossa - Pr 
Avenida Monteiro Lobato, 2420 - Jardim Carvalho - 84016-210 - Ponta Grossa - Paraná 

FONE:0xx 42 3219-8393        e-mail:  pontagrossa@apaepr.org.br 
 
 

OF. 011/2023 - APAE 

 

Ponta Grossa, 23 de fevereiro de 2023. 

 

Ao 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

Nesta 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE PONTA 

GROSSA encaminha anexo, para análise e medidas de praxe, a documentação para 

Manutenção de Inscrições CMAS 2023 nesse Conselho de acordo com a Resolução vigente. 

 

 Cópia da ata de eleição da atual diretoria e Estatuto Social; 

 Plano de Ação Centro Dia 2023 e Relatório de Atividades 2022; 

 Cópia da Inscrição da Entidade no Cadastro Nacional de Entidades 

de Assistência Social – CNEAS. 

 

 

A disposição para esclarecimentos que julgarem necessários, desde já apresentamos 

nossos agradecimentos por sua atenção e providências. 

 

Cordialmente. 

 

 



                      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 2023 

 
 
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/01/2023 À 31/12/2025 
 
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/2022: 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 2023: 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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RELATÓRIO ANUAL CENTRO DIA 2022  

SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 
APAE PONTA GROSSA 

 

 
 

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
mailto:pontagrossa@apaepr.org.br
mailto:servicosocial.pontagrossa@apaepr.org.br
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CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESTADO / ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO 

SERVIÇO SOCIAL - APAE / 2022. 

 
   O setor de Serviço Social visa promover o fortalecimento de vínculos do usuário com a família e 

com a instituição, contribuindo no desempenho das funções protetivas da família e para integração 

no trabalho e nas ações desenvolvidas, orientando e apoiando os familiares das pessoas com 

deficiência intelectual para sua promoção e inclusão social, melhoria de qualidade de vida, inclusão 

no mercado de trabalho e garantia de direitos. 

   Trabalhamos para promoção do acesso a benefícios, programas e serviços nas diversas políticas 

públicas. 

   Procuramos prevenir e trabalhar situações com necessidade de abrigamento e a segregação dos 

usuários da APAE, assegurando o direito à convivência familiar, comunitária e institucional. 

 Promovemos um trabalho integrado da entidade com a família para obtenção de melhores 

resultados no atendimento, prevenindo situações que possam gerar riscos pessoais e sociais, e 

possibilitar novas perspectivas pessoais e profissionais aos usuários. 

  Procuramos desenvolver ações de divulgação do trabalho realizado pela entidade, para 

sensibilização e participação da sociedade no serviço prestado. 

 Foram elaborados vários Projetos para aquisição de recursos e ampliação do atendimento, 

foram encaminhados Projetos para PRONAS, CMDCA, FMSPG, FASPG, IBRF, ROTARY, 

EXPOFLOR. 

        

     O impacto social obtido com o desenvolvimento dos projetos do setor aponta para o alcance 

dos objetivos propostos dentro de cada atividade, contribuindo para a aquisição dos usuários nos 

seguintes aspectos: 

✔ Interação grupal, familiar e social satisfatórias.                    

✔ Garantia de direitos. 

✔ Construção de conceitos e respeito a regras. Busca de solução para os problemas. 

✔ Orientação, apoio e proteção social às famílias e aos usuários. 

✔ Inserção social e profissional, e melhoria na qualidade do relacionamento interativo. 

✔ Reconhecimento de suas potencialidades por parte da família e da sociedade. 

✔ Melhoria da qualidade de vida e da autoestima dos atendidos e de seus familiares. 
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✔ Acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais. 

✔ Inserção e participação em atividades culturais e sociais diferenciadas. 

✔ Superação de dificuldades de caráter comportamental em nível grupal, familiar e social. 

✔ Vivências construtivas de diálogos, compartilhando modos não violentos de pensar, agir e 

atuar. 

 
 

  Serviços desenvolvidos pelo Setor para alcance dos objetivos acima citados no ano de 
2022. 
 

  

1- CENTRO DIA 

● As atividades junto aos familiares dos Usuários do Centro dia para o retorno de todos 

presencialmente. 

● Visitas domiciliares para levantamento das dificuldades para retorno; 

● Projeto em execução (Convênio FASPG) Serviço de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade com equipe SUAS: Centro dia 75 Usuários, Cursos e oficinas ocupacionais com 

integração familiar. Envio de freqüência mensal Centro Dia, dos atendimentos do plano de  

trabalho – Convênio cronograma de atividades. 

● Elaboração de relatórios periódicos de atendimento da APAE - para Divisão de Monitoramento, 

Controle Social e Sistemas de Informação da Secretaria Municipal de Assistência Social 

(bimestrais e semestrais), CMAS e Fundação Proamor. 

● Preenchimento e monitoração dos Planos individuais de atendimento dos usuários do Centro Dia 

APAE. 

● Reunião com técnicos do atendimento Centro dia APAE. (online) 

         

 2- APAE 
 

● Realizou-se atividades para facilitar a inserção social dos alunos em estágio e mercado de 

trabalho; acompanhamento, supervisão;  

● Orientação familiar; Em diversos aspectos para assuntos diversos, referentes a dificuldade de 

cada grupo familiar; 

● Contato com órgãos públicos e privados, com empresas e segmentos de parceria de estágios 

remunerados  e mercado de trabalho.  
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● Elaboração de relatórios periódicos de atendimento da APAE  

● Reuniões com coordenação e direção para definição e planejamento de atividades, plano de 

ação e estratégias de trabalho (diária/semanalmente).  

● Entrevistas para: escuta; cadastro social; anamnese; acompanhamento familiar; atualização de 

dados; encaminhamentos à rede de serviços socioassistenciais. 

● Visitas domiciliares (acompanhamento familiar; orientação; atendimentos emergenciais; 

anotações e registro das visitas). 

● Trabalho preventivo de situações de risco social. 

● Plano de acompanhamento sociofamiliar individual. 

● Encaminhamento do BPC - Benefício de Prestação Continuada junto ao CRAS. 

● Encaminhamento e orientações quanto ao protocolo para inserção no Centro Dia junto ao 

CREAS 

●  Encaminhamento ao CRAS para obtenção do Cadúnico e acesso aos benefícios e direitos;  

acompanhamento, orientação, preenchimento de documentação de apoio, e monitoramento do uso 

devido do benefício. 

● Elaboração de pareceres técnicos, relatórios, preenchimento de formulários e questionários, 

ofícios e documentação para diversos segmentos (órgãos públicos e privados). 

● Acompanhamento dos atendimentos médicos: neuropediatria, psiquiatria e neurologia. 

● Elaboração do Plano de Ação da instituição – para Conselhos Municipais (diversos), e Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

● Documentação específica do setor. 

● Realização de bazares para captação de recursos próprios.  

● Contatos (pessoais, por telefone, e-mails, ofícios, etc.) frequentes com a rede de equipamentos 

sociais públicos e privados; entidades sociais, rede governamental de Assistência Social, 

Educação e Saúde, e respectivos encaminhamentos para Conselho Tutelar, Ministério Público e 

NUCRIA. 

● Atendimento familiar (escuta; apoio, orientação, ações preventivas de riscos pessoais e sociais, 

etc.). 

● Elaboração de Projetos complementares e de captação de recursos. (PRONAS) 
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● Participação em eventos, cursos, seminários, palestras e reuniões, representando o setor de 

Serviço Social e a instituição, para troca de informações, parcerias, reciclagem de conhecimentos, 

atualização de dados, busca de recursos, com equipamentos públicos e privados das Políticas 

Públicas de Educação, Assistência Social e Saúde, etc.( online) 

● Participação presencial no Fórum das famílias Apaeanas em Prudentópolis PR; 

 

Principais dificuldades encontradas no decorrer do desenvolvimento das atividades: 

✔ Participação/integração/acompanhamento familiar insuficiente ou inexistente em alguns 

casos; desinteresse e negligência familiar. 

✔ Dificuldade dos familiares acompanhar as atividades. 

✔ Desinteresse por parte do usuário e familiar em participar ou realizar atividades impressas 

e devolver a instituição. 

✔ Situações de risco e vulnerabilidade social frequentes. 

✔ Resistência familiar quanto à inclusão no mercado de trabalho (dificuldade de 

desvinculação ao BPC). 

✔ BPC usado indevidamente pela família ou não aplicado às necessidades básicas e de 

tratamento do usuário. 

 

   Número de atendimentos realizados no ano de 2022: 5821 (visitas, projetos, relatórios 

estatísticos, relatórios sociais, bazares, reuniões, ligações, encaminhamentos, consultas médicas, 

avaliações iniciais, acompanhamentos de rotina. 

  Mantivemos os cuidados e orientações durante o ano sobre a COVID 19 e suas variantes. 

 

  Expectativas mantidas para 2023: 

 Esperamos que em 2023 possamos manter o trabalho para minimizar/eliminar situações de risco 

social e familiar de alguns casos de maior vulnerabilidade social promovendo ações 

socioassistenciais diferenciadas, com projetos referenciados á tipificação e ao Marco Regulatório. 

      Participação familiar mais constante e integrada no processo de atendimento especializado do 

deficiente intelectual, promovendo seu desenvolvimento nas autonomias e garantindo seus direitos 

e cidadania. 
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Desenvolver atividades que possibilitem a sensibilização da comunidade para aceitação das 

diferenças. 

      Obter acompanhamento familiar essencial para alcançar melhores resultados nos 

atendimentos, solicitando sua participação e colaboração de diversas maneiras, principalmente 

mantendo um contato frequente com a equipe técnica, professores e coordenação para troca de 

informações, atualização de dados, esclarecimentos e cooperação.  

     Os resultados serão melhores e o usuário da APAE se sentirá mais valorizado com o interesse 

e a participação da família. 

 

 

 

                                                 Ponta Grossa, 05 de dezembro 2022. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

              Laerte Bittencourt Filho                                                Tânia Mara de Souza Britto 
             PRESIDENTE DA APAE                                                 Assistente Social/Coordenadora  
              CPF: 442.362.639-04  CRESS/PR 2206 
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Plano de Ação 
2023 

 
 

 
 
 
 

Responsável legal: Laerte Bittencourt Filho 

Cargo: Presidente  

RG: 1.801.500 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Endereço: Avenida Monteiro lobato, 2420 

Bairro: Jardim Carvalho CEP: 84.016-210 

Telefone: 42-3219-8350  

mailto:pontagrossa@apaepr.org.br
mailto:pontagrossa@apaepr.org.br
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CENTRO DIA APAE - Projeto desenvolvido em parceria com FASPG 

Metas: 75 usuários 

Faixa Etária:16 a 49 anos 

 

Atendimento Socioassistencial - Serviço de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 

Metodologia e descrição das ações/atividades a serem executadas (desde as 

atividades, até a periodicidade): 

Em conformidade com orientações técnicas específicas para o atendimento em 

Centro Dia na APAE, realizaremos: 

“Acolhida, escuta ativa e qualificada dos usuários e das famílias dos usuários, 

desenvolvendo um conjunto variado de atividades de convivência, fortalecimento de 

vínculos e cuidados pessoais; identificação de tecnologias assistidas de convivência 

e autonomia com apoio das profissionais de terapia ocupacional e psicólogas; 

inclusão em outros serviços no território; orientação e apoio aos cuidadores 

familiares; produção de conhecimentos de referência para o SUAS, dentre outras 

atividades que contribuam para a superação das barreiras, dependência e risco por 

violação de direitos”, a partir da acolhida das reais demandas e da elaboração de um 

Plano de Atendimento Individual e Familiar, prioritariamente para adolescentes e 

jovens com deficiência intelectual e múltiplas deficiências. 

As atividades baseiam-se num trabalho interdisciplinar, fundamentado na 

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

composta por assistente social, terapeuta ocupacional, psicóloga e cuidadoras, 

desenvolvendo  AVDs (atividades da vida diária) e AVPs (atividades da vida prática), 

música e dança,  em dois períodos (matutino e vespertino) de quatro horas diárias,  

três vezes no mínimo por semana, com quatro turmas de 16 a 49 anos, com  

deficiência intelectual e grau de dependência de seus cuidadores, proporcionando 

um programa específico que oferece condições adequadas e necessárias ao 

desenvolvimento geral de autonomias.  
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 O serviço vem sendo organizado desde 2017, dentro dos critérios do Decreto 

nº 13.523 de 27/09/2017, com um conjunto variado de atividades de convivência, 

fortalecimento de vínculos familiar, cuidados pessoais e autonomias; inclusão em 

outros serviços no território; orientação e apoio aos cuidadores familiares em 

Oficinas com grupos organizados conforme idade e necessidades levantadas pela 

equipe e coordenadora técnica. 

 

Público – Alvo: 

Adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltiplas 

deficiências e suas famílias, prioritariamente aquelas com sobrecarga de cuidados e 

vulnerabilidade, exclusão ou risco social. 

 

 

Para o Centro Dia 2023, estão sendo disponibilizadas as atividades dentro dos 

seguintes cursos/oficinas: 

 

1)  Higiene e Beleza: Mais Saúde / Mais Vida 

 Esta oficina tem por objetivo principal desenvolver a consciência sobre a 

importância de manter hábitos de autocuidado. 

O autocuidado é um conjunto de atitudes que cada um faz com a finalidade de 

cuidar de si mesmo. Isto é, estar atento às próprias necessidades e buscar 

desenvolver hábitos que visam o próprio bem-estar. 

Todas as ações que envolvem esta oficina visam melhoria da qualidade de 

vida, o reconhecimento de si, do outro a importância e a necessidade de ter uma 

boa higiene. 

 O planejamento para execução da oficina é feito para grupos e também de 

forma individualizado. 

Orientar os usuários a manterem o corpo limpo é fundamental para saúde e 

autoestima. É importante que a pessoa se sinta bem com seu corpo, isso faz com 

que se sintam seguros sobre si mesmos.  
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 A oficina de higiene e beleza trabalha 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. 

 Existe uma sala própria para essas atividades, com materiais adequados e 

equipe treinada, com programação específica e planejamento individualizado. 

 

2) OFICINA DE CULINÁRIA: SABER E SABOR 

Na oficina de culinária são 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 aluno com deficiência intelectual e múltipla como deve ser 

organizada a cozinha e o material utilizado. 

 Desenvolver no aluno com deficiência intelectual e múltipla os valores de 

cidadania, socialização, disciplina, solidariedade, responsabilidade, senso 

crítico e compromisso com suas atividades. 

 Será uma atividade para desenvolvimento de convivência e autonomia 

individual, familiar, social e noções de cidadania, com objetivo de melhorar a 

qualidade de vida usuário com deficiência intelectual e múltipla e sendo mais 

cidadão, atuante na sociedade, consciente dos seus direitos e deveres. 
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3) OFICINA COLORINDO A VIDA: 

Esta oficina tem por objetivo ensinar os usuários a desenvolver atividades de 

artesanato para desenvolver habilidades motoras. 

As atividades realizadas nesta oficina oportunizarão o desenvolvimento de 

diversas habilidades, dentre elas: a criatividade, a atenção, interação social, 

habilidades interpessoais, responsabilidade e cooperação. 

Serão utilizados diversos materiais como: papel, madeira, tintas diversificadas, 

texturas, materiais reciclados, caixas, EVA, tecidos, guardanapos, entre outros, 

próprios para trabalhos manuais. Os trabalhos realizados nesta oficina serão 

disponibilizados aos usuários e seus familiares.  

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver a sensibilidade para perceber, avaliar, diferenciar e desfrutar 

formas, tamanhos, cores, texturas, movimentos e espaços; 

 Ampliar a capacidade de se expressar e se comunicar, por meio de 

trabalhos artísticos; 

 Estimular expressão dos sentimentos e emoções com fluidez; 

 Oportunizar que o usuário se perceba no mundo e o mundo o perceba. 

 

4) OFICINA FALANDO COM MEU CORPO: 

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

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

folclórica) e movimentos corporais. 

Durante as atividades serão estabelecidos enredos de maneiras variadas, sendo 

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

usuário, com o que for trabalhado, oportunizando interação entres os usuários e os 

objetos correlacionados a 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.  
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O desenvolvimento de tais processos citados envolve mutuamente, imersão 

nas culturas, trabalhos em grupos e a importância do olhar para individualidade de 

cada um. 

 

Serviço continuado: 12 meses ininterruptamente. 

 

Demais atendimentos disponíveis aos nossos usuários Centro Dia: 

Além das Oficinas a APAE possui alguns atendimentos que serão estendidos 

aos nossos usuários do Centro Dia, assim sendo estes terão acesso aos 

atendimentos quinzenais dos médicos: Neurologista e Psiquiatra, quando 

necessário. 

 

Atividades ainda do Serviço de 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; 

 Atendimento com psicólogos e terapeutas conforme PIA; 

 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; 

 Contatos (pessoais, por telefone, e-mails, ofícios, etc.) frequentes com a 

rede de equipamentos sociais públicos e privados; entidades sociais, rede 

governamental de Assistência Social, Educação e Saúde;  
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Avaliação 

Entende-se que avaliação é um processo de revisão constante, realizada 

dentro do trabalho em equipe a que se propõe a instituição, através do 

monitoramento com reuniões periódicas e sistemáticas, também de encontros 

informais dos profissionais, usuários, familiares, comunidade e órgãos gestores dos 

convênios, que contribuirão significativamente neste processo. 

Os resultados obtidos servirão como base para possíveis alterações inovações 

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

decorrentes benefícios serão compartilhados com a comunidade de pais e usuários, 

como também com nossos parceiros e financiadores que colaboram para a 

sustentação dos projetos e das atividades desenvolvidas no CENTRO DIA. 

Outra forma de avaliar o alcance dos objetivos será através da análise do 

Plano Individual frente a avaliação final do alcance dos objetivos propostos frente ao 

desenvolvimento de cada usuário. 

Quadro demonstrativo dos grupos: 

 

MANHÃ 

OFICINA HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Higiene e 
Beleza 
Mais 

Saúde 
Mais vida 

07:30 – 09:10 
09:30 – 09:45 
09:25 – 11:30 

 
Grupo 2 
Lanche 
Grupo 3 

 

Grupo 3 
Lanche 
Grupo 1 

 
Grupo 2 
Lanche 
Grupo 1 

 

Grupo 1 
Lanche 
Grupo 2 

 
Grupo 3 
Lanche 

Planejamento 

Culinária 
Saber e 
Sabor 

07:30 – 09:10 
09:30 – 09:45 
09:25 – 11:30 

Grupo 1 
Lanche 
Grupo 1 

Grupo 2 
Lanche 
Grupo 2 

 
Grupo 3 
Lanche 
Grupo 3 

 

Grupo 3 
Lanche 
Grupo 1 

Grupo 2 
Lanche 

Planejamento 

Colorindo 
a VIDA 

07:30 – 09:10 
09:30 – 09:45 
09:25 – 11:30 

 
Grupo 3 
Lanche 
Grupo 2 

 

Grupo 1 
Lanche 

Planejamento 

Grupo 1 
Lanche 
Grupo 2 

Grupo 2 
Lanche 
Grupo 3 

Grupo 1 
Lanche 
Grupo 2 

Falando 
com meu 

corpo 
dança, 
teatro, 

expressão 
corporal 

07:30 – 09:10 
09:30 – 09:45 
09:25 – 11:30 

 

 
Planejamento 

Lanche 
Grupo 4 

 

 

 Grupo 4 
Lanche 

Grupo 3/ 
Grupo 1 
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TARDE 

OFICINA HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Higiene e 
Beleza 

Mais Saúde 
Mais vida 

13:00 – 15:00 
15:30 – 15:45 
15:00 – 17:00 

Grupo 1 
Lanche 
Grupo 2 

Grupo 3 
Lanche 
Grupo 1 

Grupo 3 
Lanche 
Grupo 2 

 
Grupo 2 
Lanche 
Grupo 1 

 

Grupo 3 
Lanche 
Grupo 2 

Culinária 
Saber e 
Sabor 

13:00 – 15:00 
15:30 – 15:45 
15:00 – 17:00 

Grupo 3 
Lanche 
Grupo 3 

Grupo 2 
Lanche 
Grupo 2 

Grupo 1 
Lanche 
Grupo 1 

Grupo 4 
Lanche 
Grupo 4 

 
Grupo 2 
Lanche 
Grupo 1 

 

Colorindo a 
VIDA 

13:00 – 15:00 
15:30 – 15:45 
15:00 – 17:00 

Grupo 2 
Lanche 
Grupo 1 

Grupo 1 
Lanche 
Grupo 4 

Grupo 4 
Lanche 
Grupo 3 

Grupo 3 
Lanche 
Grupo 2 

 
Grupo 1 
Lanche 
Grupo 3 

 

Falando 
com meu 

corpo 
dança, 
teatro, 

expressão 
corporal 

13:00 – 15:00 
15:30 – 15:45 
15:00 – 17:00 

 

 

Grupo 4 
Lanche 
Grupo 3 

 

Grupo 2 
Lanche 
Grupo 4 

Grupo 1 
Lanche 
Grupo 3 

 

 

O impacto social que se espera com o atendimento dos usuários do CENTRO 

DIA é a diminuição das questões ligadas a vulnerabilidade social, abandono e 

situação de descaso vivido pelos usuários.  

Proporcionar as famílias qualidade de convivência sadia, com respeito entre as 

partes e apresentar aos familiares/ responsáveis formas de melhorar suas condições 

diárias de vida diminuindo suas tensões e preocupações por meio de todo o trabalho 

desenvolvido durante o ano. 

      

Ponta Grossa, 23 de fevereiro de 2023. 

 

 

_______________________                              _______________________ 

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























































CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 
R. Joaquim Nabuco, 59 – Cep: 84026-080  Fone: (42)  3220-1065 R: 2176  E-mail: pgcmaspg@gmail.com.br   Ponta Grossa – Pr 

 

INSCRIÇÃO DE ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL 

 

INSCRIÇÃO Nº 16 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e alterações promovidas pelas Leis 

Municipais nº 13.008 de 30/11/2017 e n° 13.055 de 22/12/2017, aprovado em reunião plenária 

de 27 de outubro de 2022, certifica que: 

 

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTA GROSSA – APAE, CNPJ nº 

80.251.051/0001-25, sediado à Avenida Monteiro Lobato, nº 2420 Jardim Carvalho - Ponta 

Grossa, PR, está inscrito neste Conselho sob nº 16 desde 20/03/1997, executando o Serviço de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas com deficiência e suas famílias 

em Centro Dia. 

 
 

A presente inscrição é válida por pelo período de 12 meses. 
 
 

Ponta Grossa, 31 de outubro de 2022. 
 

 
Armando Madalosso Vieira 

Presidente do CMAS 



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.


