Nossa História
Nosso Início
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) faz parte
integrante do movimento apaeano brasileiro.

Este se constitui numa

organização não-governamental (ONG), de caráter filantrópico, sem fins
lucrativos, gerenciados nacionalmente pela Federação Nacional das APAEs e,
em âmbito Estadual, pela Federação do Estado do Paraná.
Incentivados pelos estudos, pesquisas e trabalhos desenvolvidos
com os excepcionais na Europa e nos Estados Unidos, alguns brasileiros
iniciaram a organização já no século XIX, de serviços para atender cegos,
surdos, deficientes mentais e físicos. Porém, somente no final da década de 50
e início dos anos 60 do século XX, a educação especial é incluída na política
educacional brasileira.
A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José
dos Pinhais – PR, fundada em assembleia realizada em 24 de março de 1976,
nesta cidade, é uma sociedade civil de direito privado e de cunho filantrópico,
sem fins lucrativos, com sede em São José dos Pinhais – PR, com estatuto
registrado sob número 78, folhas 45, livro A-1, inscrição no Ministério da
Fazenda, CNPJ: 75644500/001-65, autorizada a funcionar através do Decreto
nº 594, de 06 de dezembro de 1976. Tendo registro nº 001/1995 no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/São
José dos Pinhais oferta atendimento especializado há 41 anos em nosso
município. Tendo o compromisso social de promover a melhoria da qualidade
de vida à

320 educandos, que apresentam um quadro de Deficiência

Intelectual,

Múltiplas

Deficiências,

Deficiência

Física

Neuro-motora

e

Transtornos Globais do Desenvolvimento, tendo como finalidade social
promover a melhoria da qualidade de vida ao garantir o direito da pessoa com
deficiência à escolaridade.

A APAE oferta educação básica nas séries iniciais em seus ciclos de vida:
crianças, adolescentes, adultos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da
cidadania.
Nosso trabalho é alicerçado em defesa de direitos, orientações, apoio
à família e prestação de serviços nas esferas de educação especial,
assistência social, e na área de saúde em suas duas unidades escolares com o
objetivo de inclusão da pessoa com deficiência na construção de uma
sociedade justa e solidária.

Atuamos como

mantenedora de duas unidades de ensino dentro da

modalidade de educação especial: Escola Amor Perfeito e Escola Amor
Perfeito - Costeira, portanto, atua dentro dos parâmetros legais, como
calendário escolar com um número de dias e horas e períodos necessárias
perante os órgãos competentes, com turmas formadas pelo nível cognitivo
dentro das especificidades específicas e idade cronológica, ofertado nos
programas e nos níveis de escolaridade desde a estimulação essencial à
Educação de Jovens e adultos reconhecidas devidamente pelos órgãos
competentes, respeitando os dispositivos constitucionais Federal e Estadual.
As unidades escolares mantidas pela APAE, Unidade Centro está
localizada à Rua João Alberti, 44, no Bairro Jardim Dona Letícia – CEP: 83030430, São José dos Pinhais - telefone: 3116-9618. e-mail: apaesjp@gmail.com.
E a unidade Costeira, localiza-se à Rua João Zarpelon, 411, no Bairro Costeira
-

CEP 83015-210, São José dos Pinhais. Telefone: 3283-6628 e-mail:

apaecosteira@gmail.com.

ABRAGÊNCIA
.
As unidades Centro e Costeira desenvolvem suas atividades nos
períodos manhã e tarde, cumprindo um calendário escolar referente à 200 dias
letivos, 800 horas de efetivo trabalho pedagógico, não ofertando atividades em
contraturno.
Todas as atividades estão em consonância com a filosofia que norteia a
ação educativa do Movimento Apaeano.


Oferecer aos alunos com deficiência intelectual condições adequadas
para o desenvolvimento do seu potencial proporcionando sua integração no
meio social;

Oferecer programas educacionais adequados de acordo com seus
interesses, necessidades e possibilidades, abrangendo todos os aspectos que
favoreçam o desenvolvimento global do aluno, visando sua integração,
participação e realização pessoal no contexto em que está inserido.
Na área de Assistência Social, atende as famílias das pessoas com
deficiência intelectual, promovendo a melhoria da qualidade de vida e
assegurando exercício da cidadania, favorecendo o seu desenvolvimento
integral, através dos encaminhamentos aos programas específicos, fazendo
um elo com a comunidade.
Na área da saúde são oferecidos atendimentos aos alunos através de
equipe multiprofissional com profissionais da área de fisioterapia,
fonoaudiologia, neurologia, odontologia, psicologia e terapia ocupacional, com
objetivo de contribuir no diagnóstico, na prevenção, na habilitação e
reabilitação
neuropsicomotora,
na
adequação
de
comportamento,
desenvolvimento de habilidades cognitivas, independência nas atividades de
vida diária, aquisição, compreensão e estruturação da linguagem, bem como
na participação das bases para a formulação de um programa adequado aos
alunos, incluindo atendimentos e orientações à família, ao professor e demais
profissionais da escola.

