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DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

1. DADOS INSTITUCIONAIS 

1.1 Instituição Responsável 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colina 

1.2. Endereço 

Rua Ernesto Henrique Paro, n° 0269 

1.3. Ano de fundação da organização. 

Fundada em 04 de agosto de 1986 

1.4. Missão da organização. 

Promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientação, inclusão social 

prestação de serviços, apoio à família, direcionadas 6. melhoria da qualidade de vida da 

pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária. 

2. APRESENTAÇÃO COM JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A APAE de Colina, é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, desenvolvendo um 

trabalho sistemático voltado à assistência social, saúde e educação, as pessoas que apresentam 

significativas diferenças intelectuais, fisicas ou sensoriais, decorrentes de fatores inatos ou 

adquiridos, que acarretam dificuldades em sua interação com o meio fisico e social, tendo 

atendimento de habilitação, reabilitação, integração e inclusão social. 

Possui infra estrutura adequada, tanto com  rein-do à área fisica, recursos humanos e materiais, 

permitindo um atendimento de qualidade, possibilitando o desenvolvimento do potencial dos 

usuários. 
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Os programas iniciam-se na acolhida dos usuários, escuta, triagem, estimulação precoce, 

atividades sócio educativas, terapêuticas e culturais, sempre visando a valorização do usuário. 

Sendo assim, o presente projeto visa promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida das 

pessoas com deficiência de forma efetiva garantindo pleno exercício da cidadania, bem como o 

fortalecimento dos vínculos com profissionais e local de atendimento, tornando o trabalho de 

extrema importância para a continuidade na qualidade dos serviços prestados. 

3. OBJETO A SER FINANCIADO 

Os recursos do presente projeto, serão destinados para melhorias no atendimento de 

nossa atendidos. Serão adquiridos armários de aço, camisetas, refresqueira e pagamento 

de profissional (Terapeuta Ocupacional). 

4. PÚBLICO ALVO 

Atender crianças e adolescentes com deficiência intelectual e múltipla. 

5. OBJETIVOS 

5.1 Geral 

Proporcionar a aquisição de equipamentos e camisetas para melhoria no ambiente, bem 

como contratação de profissional para o atendimento terapêutico ocupacional de nossos 

atendidos. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Proporcionar melhorias na sala de atendimento e refeitório, possibilitando um 

ambiente agradável e saudável; 

- Possibilitar a padronização de camisetas para distribuição gratuita a todos atendidos; 

- Garantir o atendimento pelo período de 02 (dois) meses da terapeuta ocupacional, 

possibilitando a continuidade das atividades já desenvolvidas. 
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6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

MESES 

ATIVIDADES 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Elaboração Projeto x 

Recebimento Recurso x 

Aquisição Equipamentos/ Materiais x x 

Pagamento Pessoal x x 

Prestação Contas/Encerramento x 

7. METODOLOGIA 

Com o repasse de recursos a entidade irá adquirir armários de aço, camisetas e remuneração de 

profissional. 

. Aquisição de armários de aço:  instalação na sala de estimulação sensorial para guardar e 

armazenar os materiais didáticos, lúdicos e brinquedos que serão utilizados durante os 

atendimemtos, possibilitando a conservação dos mesmos evitando danos, uma vez que requerem 

um armazenamento adequado. 

. Aquisição de camisetas:  serão confeccionadas com identificação da entidade é de suma 

importância para identificação nas atividades sociais, comunitárias, datas especiais, Semana de 

Prevenção da Pessoa com deficiência, eventos, visitas a outras entidade e no uso diário na própria 

entidade. Para lançamento de novos projetos e divulgação durante o ano confeccionaremos as 

camisetas especificas para o momento.Serão distribuídas gratuitamente aos atendidos, que na 

sua maioria não possuem condições para aquisição das mesmas, justificando que durante o ano 

há o desgaste pelo uso diário e os atendidos  vac,  se desenvolvendo fisicamente, necessitando da 

reposição das peças. Ressaltamos que o uso de camisetas com identificação da entidade é de 

suma importância para identificação nas atividades sociais, comunitárias, datas especiais, 

Semana de Prevenção da Pessoa com deficiência, eventos, visitas a outras entidade e no uso 

diário na própria entidade. 
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. Refresqueira: Será adquirida uma refresqueira e instalada no refeitório para utilização diária 

no armazenamento do suco oferecido durante as refeições, permitindo que o próprio atendido 

possa servir-se, sendo uma estimulação que faz parte das AVDs (atividades de vida diária) que 

são trabalhadas diariamente. 

. Pagamento de profissional (TO): 0 trabalho da terapeuta ocupacional, cujo objetivo é 

favorecer o desempenho ocupacional/habilidade especifica,  sera.  desenvolvido 04 (quatro) dias 

da semana, e permitirá através do brincar a interação com o meio, desenvolvendo habilidades, 

observando, imitando, criando sozinhos ou com seus pares, permitindo expandir pensamentos, 

linguagem e autonomia. As atividades serão de estimulação precoce, sensorial, coordenação 

motora fina e grossa, AVDs e AVDIs (atividades de vida diária e instrumental, estimulação de 

espaço, habilidades de interação e participação em atividades. 0 trabalho desenvolvido pela TO 

contribui para ampliar a participação dos que necessitam de suporte, por meio de adaptação de 

recursos e estratégias que oferecem oportunidades de experimentação, aprendizado e interação 

durante os jogos e brincadeiras. Com  o recurso  sera  possível o pagamento por dois meses da 

profissional que contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos atendidos. 

8. VALOR 1)0 PROJETO 

RECURSOS/DESPESAS VALOR TOTAL 

Armários de aço 1.200,00 3.600,00 

Camisetas 5.000,00 5.000,00 

01 refresqueira 2.549,60 2.549,60 

Pagamento de pessoal (terapeuta ocupcional) 4.040,40 4.040,00 

TOTAL GERAL 15.190,00 15.190,00 
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CRUZ: i3.36€ 
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