
A APAE ANÁPOLIS 

 

A APAE Anápolis – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis – 
é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que há mais de 45 anos presta aten-
dimentos a crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual/múltipla.  

O principal núcleo da instituição é a Escola Maria Montessori, que atualmente presta 
acompanhamento educacional a mais de 650 alunos, preparando-os para a vida inde-
pendente na medida de suas possibilidades, encaminhando-os ao ensino regular e ao 
mercado de trabalho. 

Oferece as seguintes modalidades de ensino: 

 Educação Precoce; 

 Ensino Fundamental no período inicial; 

 Educação Especial de Jovens e Adultos – EJA, associada à Formação Inicial para 
o Trabalho – FIT; 

 Atendimento Educacional Especializado – AEE; 

 Projetos Pedagógicos Específicos – PPE. 

 

Além da Escola, a APAE Anápolis presta serviços através de mais três unidades: 

O Laboratório da APAE 

É referência em Goiás, credenciado pelo Ministério da Saúde para a realização 
da Triagem Neonatal pelo SUS, atende a todos os municípios do estado através de cen-
tenas de postos de coleta. 

O Laboratório realiza diversas versões do Teste do Pezinho, totalizando mais de 
40 doenças, dentre elas, doenças que causam deficiência intelectual e/ou múltipla. 
Além de vários exames especializados como o Teste da Orelhinha e o Teste do Olhi-
nho. 

O laboratório oferece também a todas as prefeituras do Estado de Goiás, cam-
panhas de PSA, para prevenir o câncer de próstata, e campanhas de TSH, para diagnos-
ticar problemas na tireoide. 

 

Ambulatório Multidisciplinar Especializado – AME 

Atende os alunos matriculados na Escola e os recém-nascidos confirmados para 
tratamento clínico-ambulatorial, evitando prejuízo no seu desenvolvimento neuropsi-
comotor. 

Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual – CER III  

A unidade CER III presta atendimento e acompanhamento especializados nas 
áreas de deficiência auditiva, física e intelectual, para que pacientes de todas as idades 
alcancem uma melhor qualidade de vida. 


