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APAE de AnápolisAPAE de Anápolis

A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Anápolis, fundada em 
setembro de 1969, é uma organização 
social sem fins lucrativos que vem, ao 
longo de sua existência, exercendo 
o papel de mobilizadora nas 
questões ligadas à educação, 
saúde e inclusão social da 
pessoa com deficiência.

Mantenedora da Escola Maria 
Montessori, que atende centenas de 
alunos com deficiência intelectual e 
múltipla, a APAE Anápolis atua também de 
forma incisiva na área de saúde. É referência 
em Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) no 
Estado de Goiás, sendo a única entidade no 
estado a realizar o Teste do Pezinho e tratar 
as doenças diagnosticadas através do SUS, 
através do Programa Nacional de Triagem 
Neonatal. 

É também referência no atendimento à 
pessoa com deficiência física, auditiva e 
Intelectual através da sua unidade CER III – 
Centro Especializado em Reabilitação, 
totalizando mais de 2.800 pessoas com 
algum tipo de deficiência atendidas pela 
instituição.

Quase meio século promovendo
inclusão, prevenção e reabilti ação



A Escola Maria Montessori é a célula-mãe da 
APAE Anápolis e a razão de ser da 
instituição. Seu permanente crescimento e 
modernização, aliados ao aumento do seu 
número de alunos, faz com que a APAE 
Anápolis cumpra, assim, os ideais de 
solidariedade e assistência às pessoas com 
deficiência intelectual e múltipla, objetivos 
maiores de sua causa. 

A escola tem mais de 600 alunos 
matriculados e seu corpo de profissionais é 
capacitado a atendê-los em seus diferentes 
níveis de comprometimento. A unidade 
mantém convênios com a Secretaria 
Estadual de Educação e Secretaria Municipal 
de Educação na cessão de funcionários da 
área pedagógica. Um convênio também é 
mantido com a SAS (Secretaria de 
Assistência Social), que contribui para o 

custeio de material de consumo. 

O atendimento é realizado através dos 
seguintes programas: 
•    Educação Precoce
•    Autonomia, Socialização e Interação 
- ASI – Projeto: EACS (Espaço de 
Aprendizagem e Construção do 
Saber) e Ensino Especializado. 

A nossa razão de ser
•    Atendimento Educacional Especializado – 
AEE - salas temáticas (Raciocínio Lógico, 
Leitura e Escrita, Informática e Artes)
•    Educação de Jovens e Adultos – EJA – 
parceria com a SEMED
•    Formação Inicial para o Trabalho – FIT

Atividades Complementares: 
•    Educação Física
•    Passando a Bola para a Inclusão 
(treinamentos esportivos)
•    Atividades Aquáticas nas modalidades de 
recreação e relaxamento
•    Fanfarra e Banda Musical.
•    Capoeira, Arte que Educa.  
•    Conscientização Ambiental – Venha fazer 
parte desta luta.
•    Psicomotricidade
•    Dança, Teatro, Música e Artes Visuais, 
•    Brinquedoteca, 
•    Informática Educativa
•    Apoio Familiar

Apoio social: 
•    Transporte Escolar;
•    Material Didático Pedagógico;
•    Material de Consumo para as Oficinas 
Profissionalizantes;
•    Uniforme;

•    Alimentação;
•    Apoio às Famílias;
•    Doação de Cestas Básicas;
•    Apoio às Escolas da Rede Regular de 
Ensino;
•    Formação continuada aos profissionais.

InclusãoInclusão



A plena participação do deficiente no 
mercado de trabalho consiste em ter ele 
a mesma oportunidade que os outros 
para trabalhar na comunidade em um 
emprego real, fazer parte da 
comunidade e usufruir os mesmos 
direitos, responsabilidades e status 
como todo mundo.

O Programa FIT existe para preparar os 
alunos da APAE para o mercado de 
trabalho, com cursos de horta e 
jardinagem, corte e costura, reciclagem, 
culinária (panificação) e serigrafia. 

Além de capacitar esses alunos, a APAE 
Anápolis busca constantemente junto ao 
empresariado local a colocação dos 
mesmos e sua inserção no mercado.

Formação Inicial para 
o Trabalho

O trabalho do Setor de Artes na Escola 
Maria Montessori visa desenvolver no aluno 
sua capacidade de superação através de 
apresentações artísticas envolvendo 
principalmente a pintura, canto, dança e 
teatro. Através de ensaios e apresentações o 
aluno vai perdendo a inibição e melhorando 
o convívio social, aumentando sua 
autoestima. Estas apresentações são 
programadas em eventos durante todo o 
ano e culminam no final do ano com o 
“Momento Cultural”, quando se realiza um 
grande espetáculo aberto a toda a 
comunidade.

O Projeto Casa Viva consiste em ofertar ao 
aluno a partir dos 14 anos o treinamento 
necessário para que o mesmo possa 
conquistar sua independência, aprendendo 
a cuidar de uma casa, preparar um lanche, 
cuidar da própria roupa e da própria higiene, 
além de atividades como oficina de 
tecelagem e salão de cabeleireiro.

Estas atividades são desenvolvidas em uma 
casa de AVD (Atividades de Vida Diária) 
especialmente construída e mobiliada para 
este fim. O mesmo espaço, por sinal, é 
utilizado na habilitação e reabilitação de 
pessoas com deficiência física através do 
Serviço Especializado em Reabilitação Física 
da APAE Anápolis.

Setor de Artes

Clube de Mães e Atelier das Flores
O Clube de mães reúne as mães dos alunos 
em atividades co-participativas nas 
dependências da escola. Trabalhando em 
conjunto com as oficinas e com os alunos 
do FIT – Formação Inicial para o Trabalho – 

o Clube de Mães confecciona produtos 
diversos que são comercializados através 
do Atelier das Flores, o bazar permanente 
da APAE Anápolis.

Casa Viva



O Laboratório da Apae

PrevençãoPrevenção

O Laboratório da APAE Anápolis é 
credenciado pelo Ministério da Saúde como 
referência em Goiás para o Programa 
Nacional de Triagem Neonatal (PNTN). 
Realiza diversas versões do Teste do Pezinho, 
totalizando mais de 40 patologias, além de 
vários exames especializados como 
dosagens hormonais, marcadores tumorais 
e virais, drogas de monitoramento, Teste da 
Orelhinha e Teste do Olhinho.

O laboratório surgiu em 1994 a partir de um 
convênio firmado com o ministério da 
Saúde, com a responsabilidade de realizar 
com qualidade e segurança o Teste do 
Pezinho em todos os recém-nascidos de 
Goiás. Era, então, o primeiro laboratório do 
gênero aberto ao público da região Centro-
Oeste e um dos poucos dessa atividade no 

Brasil. 

Hoje o Laboratório ocupa um espaço 
próprio dotado de modernos 
equipamentos para a realização de 
diversos exames nas áreas de 
sorologia/imunologia, dosagens 

hormonais, marcadores tumorais e 
drogas de monitoramento com 

excelente nível de qualidade 
tecnológica e profissional. 

O AME – Ambulatório Multidisciplinar 
Especializado da APAE é referência em 
Goiás para o acompanhamento e 
tratamento precoce das doenças triadas 
pelo Teste do Pezinho Padrão (PNTN):

 Hipotireoidismo Congênito
 Fenilcetonúria
 Doenças Falciformes e outras     
 Hemoglobinopatias
 Hiperplasia Adrenal Congênita
 Fibrose Cística
 Deficiência da Biotinidase

Além disso, o AME atende a todos os 
alunos da Escola Maria Montessori, 
pessoas com deficiência intelectual em 
graus e comprometimentos diferenciados, 
desenvolvendo suas capacidades, através 
de uma abordagem biopsicosocial. 

É composto por uma equipe de 
profissionais que atuam nas áreas de 
psicologia, serviço social, Fisioterapia, 
Enfermagem, Nutrição e Medicina 
(hematologia, endocrinologia,  pediatria, 
gastro-pediatria, pneumopediatria e  outras 
especialidades).

O AME conta ainda com o Centro de Apoio, 
um espaço destinado a acolher as famílias 
de pessoas com alguma doença 

Ambulatório Multidisciplinar
Especializado

diagnosticada pelo Teste do Pezinho, 
oriundos de todo o Estado de Goiás e que 
permanecem na Instituição o dia todo para 
atendimento terapêutico completo. O local 
dispõe de cozinha, berçário, sala de esta, 
cantinho de brinquedos e banheiros.



O Programa de Atenção à Saúde Auditiva 
oferece desde a prevenção e o diagnóstico 
até a reabilitação auditiva a pacientes de 
todas as idades, do recém-nascido ao idoso. 
Dentro do programa, o paciente com risco, 
suspeita ou deficiência auditiva confirmada 
é atendido através do Sistema Único de 
Saúde (SUS), por equipe multidisciplinar 
especializada, composta por 
Otorrinolaringologista, Fonoaudiólogo, 
Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo e 
Psicopedagogo.

São os seguintes os procedimentos 
realizados em Saúde Auditiva:
- Consulta em Otorrinolaringologia
- Indicação e Adaptação de Prótese 
Auditiva (Aparelho Auditivo)
- Indicação e adaptação de sistema 
transmissor/receptor FM para 
estudantes com idade entre 5 e 17 anos 
que utilizam aparelhos auditivos ou 
implantes cocleares
- Exames de diagnóstico audiológico

A unidade é credenciada também 
como serviço de referência em 
Atenção à Saúde Auditiva de Média 
Complexidade para a macro região 
centro-norte, composta por Anápolis 
e mais 57 municípios de Goiás.

CER III - Audti iva

ReabilitaçãoReabilitação

O Serviço Especializado em Reabilitação 
Física do CER III atende a pacientes com 
comprometimento da função física (pré e 
pós-operatório de cirurgias ortopédicas, 
politraumatizados/acidentados e 
amputados) e com comprometimento 
neurológico e/ou sensorial (sequela de AVC, 
TCE, lesão medular, paralisia cerebral, 
mielomeningocele, distrofias musculares e 
síndromes genéticas), oferecendo consultas 
médicas em fisiatria e neurologia, 
atendimentos de fisioterapia, 
fonoaudiologia, terapia ocupacional, 
psicologia, enfermagem, musicoterapia, 
nutrição e assistência social. 

Para o transporte de seus pacientes 
cadeirantes esta unidade dispõe de um 
furgão totalmente adaptado para 
atendimento a pessoas com deficiência.

Programa Cuidando do Cuidador
O objetivo é prestar um apoio psicológico 
ao cuidador, visando seu equilíbrio, a fim 
de que ele possa melhor cuidar do 
paciente.

Esse apoio faz toda a diferença, pois acaba 
resultando em melhor desempenho e 
desenvolvimento do paciente em sua 
reabilitação.



CER III - Intelectual
O Serviço Especializado em Reabilitação 
Intelectual do CER III atende a pessoas com 
deficiência intelectual  (síndromes diversas, 
lesões cerebrais, Transtorno do Espectro do 
Autismo -  TEA ou suspeita de TEA), 
aproveitando suas potencial idades e 
p ro m o ve n d o  s u a  i nte g ra çã o  à  v i d a 
comunitária.

Através de projetos como “Projeto Amparo”, 
“Psicoeducação” e “Colônia de férias 
terapêutica” (realizada em conjunto com o 
Serviço de Reabilitação Auditiva e com o 
AME),  a equipe do CRASA procura utilizar a 
integração como meio de desenvolvimento e 
reabilitação de crianças com disfunções 
neuro-psicomotoras, com atendimentos em 
psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, 
nutrição, serviço social, psicopedagogia, 
neuropediatria, terapia ocupacional e 
musicoterapia.

O Parque Sensorial da APAE Anápolis é o 
primeiro do gênero em todo o Centro-
Oeste. Trata-se de um Espaço Lúdico-
Sensor ia l -Terapêut ico  pensado e 
construído para recreação, terapia e lazer, 
direcionados para fins terapêuticos 
psicomotores e psicopedagógicos. Ele é 
totalmente adaptado e vem contribuir 
para que os pacientes da instituição 
entrem em contado com diversas 
experiências sensoriais, independente de 
suas limitações. É composto de balanços, 
g a n g o r r a s  e  o u t r o s  b r i n q u e d o s 
adaptados.

Parque Sensorial



A hidroterapia é um método de tratamento 
fisioterápico que utiliza a água com finalidade 
terapêutica através de exercícios aquáticos, que 
auxiliam na reabilitação de diversas patologias.

A unicidade da água está principalmente no seu 
empuxo, que alivia o estresse sobre as 
articulações sustentadoras de peso e permite que 
se realize movimentos em forças gravitacionais 
reduzidas, ou seja, na água o corpo está 
simultaneamente sob a ação de duas forças – a 
gravidade (que empurra pra baixo) e o empuxo 
(que empurra pra cima).

Na APAE Anápolis a Hidroterapia é praticada em 
um parque aquático com duas piscinas aquecidas, 
em ambiente coberto, sendo uma delas adaptada 
para permitir o acesso de cadeirantes.

Hidroterapia

Efeitos fisiológicos :
l Aumenta a frequência respiratória
l Diminui a pressão sanguínea
l Aumenta o suprimento de sangue 

para os músculos
l Aumenta o metabolismo muscular
l Aumenta a circulação periférica
l Aumenta a taxa metabólica

l Aumenta a quantidade de sangue 
de retorno ao coração

l Diminui edemas das partes do 
corpo submersas

l Reduz a sensibilidade nos 
terminais nervosos

l Relaxamento muscular geral
!

Efeitos terapêuticos:
l Promove relaxamento muscular 
l Reduz a sensibilidade à dor
l Aumenta a força e resistência 

muscular em casos de fraqueza
l Diminui a rigidez muscular

Além do atendimento a pessoas com 
deficiência, a APAE Anápolis presta inúmeros 
serviços à comunidade, sendo que o 
principal é o Projeto Inclusão Digital. 

O projeto nasceu em 2011 com a doação de 
computadores por parte da SICOOB 
UniCentro Norte Goiano (então denominada 
Unicred) e da Unimed Anápolis. A partir daí, 
a APAE firmou uma parceria com o CDI – 
Comitê para a Democratização da 
Informática de Goiás, uma organização não-
governamental que utiliza a tecnologia 
como ferramenta para combater a pobreza e 
a desigualdade, estimular o 
empreendedorismo e criar novas gerações 
de empreendedores sociais. O CDI forneceu 
o know-how e a metodologia para a 
implantação do projeto, que visa atender 
jovens e adultos de baixa renda 
oferecendo gratuitamente cursos na área 
de informática, mantidos com recursos 
da parceria firmada entre a APAE 
Anápolis, Unimed e SICOOB UniCentro 
Norte Goiano. 

O Projeto Inclusão Digital tem turmas 
nos três turnos durante a semana e 
nos turnos matutino e vespertino 
aos sábados, além de cursos 
intensivos de férias e turmas 
especialmente dirigidas à terceira 
idade.

Cursos Gratuitos de Informática



Escola Maria Montessori, Ambulatório Multidisciplinar Especializado: 
Rua Zaqueu Crispim, Qd. 02, Lt. 02 - Bairro Bouganville - Telefax (62) 3098-3535 - CEP 75075-560

Serviço Especializado em Reabilitação Física: 
Rua Zaqueu Crispim, Qd. 02, Lt. 02 - Bairro Bouganville - Telefax (62) 3706-9141 / 3706-9142 - CEP 75075-560

Serviço Especializado em Reabilitação Auditiva e Intelectual: 
Rua Coronel Aquiles de Pina, nº 116 - Centro - Telefax (62) 3943-6969 - CEP 75020-070

Administração e Laboratório: 
Avenida Senador José Lourenço Dias, 1390 - Centro - Telefax (62) 3098-2525 - CEP 75020-010

E-mail: apae@apaeaps.org.br - Anápolis - Goiás - Brasil 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS


