APAE DE SÃO BENTO DO SUL
Nos anos 60, profissionais denominados Extencionistas, realizavam visitas a famílias de São Bento do Sul, onde foi identificado que havia crianças com
deficiências. Um grupo de pessoas da comunidade se mobilizou para que essas crianças pudessem ser atendidas, conforme as suas necessidades. A Escola
Girassol iniciou suas atividades em 02 de maio de 1970, passando a ser mantida pela APAE a partir de 20 de abril de 1974. No início a Entidade recebeu o nome de
Fundação Dr. Escobar Filho, que tinha como objetivo atender de forma especializada Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. O Sr. Bráulio Roesler, então
presidente da Entidade, convidou a Profª. Zulma Grossl para dirigir este trabalho. Iniciou com apenas 09 alunos e prestava atendimento em uma casa cedida pela
Prefeitura. A equipe de funcionários era composta por 03 professores, 01 secretária e 01 diretora.
Hoje, 45 anos após, presta atendimentos clínicos, pedagógicos e de assistência social a aproximadamente 150 educandos.
A instituição tem como finalidade promover o desenvolvimento físico, psíquico, intelectual e social dos alunos que estão inseridos nos seguintes
programas: Estimulação Essencial, SPE (Serviço Pedagógico Específico), Ocupacional, Centro de Convivência, Iniciação para o trabalho e Oficina Protegida
Terapêutica. Também participam das atividades de Educação Física Adaptada e competições nas modalidades desportivas: Judô, Atletismo, Tênis de Mesa,
Futsal, Natação, Halterofilismo e Bocha Paraolímpica; em Artes: Dança Folclórica, Pintura a Óleo e Coral e Aulas de Informática. Desenvolve ainda os
programas e projetos: “Compreender Para Prevenir” sobre prevenção de deficiências, Clube de Mães, Projeto Recriar com confecção de bolsas, Qualidade de
Vida, Capacitação e Apoio Familiar.
A equipe Multidisciplinar é composta por: Pedagogos, Professores de Artes, Educação Física e Informática, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, Médica,
Psicóloga, Terapeuta Ocupacional e Assistente Social.
A APAE de São Bento do Sul luta pela inclusão com responsabilidade, com êxito no Mercado de Trabalho, na Educação Básica, no Ensino Regular e nos
espaços sociais.
Nosso maior aplauso é para todos os voluntários que assumiram a causa da pessoa com
deficiência em nosso município ao longo dessa trajetória!
Nosso agradecimento a cada pessoa e familiar das 772 pessoas com deficiência que foram
atendidas pela Instituição desde 1970!
Aos voluntários, funcionários e profissionais que iniciaram esse trabalho ímpar de
atendimento à pessoa com deficiência!
A todos que por aqui passaram deixando seus legados, e, aos que se encontram no
exercício da função, seja na área da Educação, Saúde ou Assistência Social dedicando-se
diariamente aos 150 alunos matriculados!
Nossa causa e nossa história merecem comemoração!
Junte-se a nós!

PROGRAMAÇÃO:
JANEIRO:
- Lançamento da campanha “APAE de Todos”, em parceria com o
SAMAE.

JULHO:
08/07 - Apresentação da reelaboração prévia do “Projeto Político
Pedagógico Institucional”.

FEVEREIRO:
23/02 - Entrega da pintura da Escola Girassol – “Projeto Tudo de Cor pra
Você” com apoio da Condor S/A e Coral do Brasil.

AGOSTO:
10 a 31/08 - exposição de telas com pintura à óleo realizada pelos alunos;
21/08- Dia Municipal de Prevenção – Palestras do Programa de Prevenção
de Deficiências “Compreender para Prevenir” em todas as escolas da rede
municipal;
22/08 - Missa de Ação de Graças pelos 45 anos da Escola Girassol/APAE;
24/08 - Show de Talentos;
28/08 - XV Feira da Integração na Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla.

MARÇO:
21/03 - Caminhada pelo Dia Internacional da Síndrome de Down;
30/03 - Dramatização “O Drama do Calvário”;
30/03 a 10/04 - Exposição de Banners e contação de História “Alice no
País das Maravilhas” – parceria com SESC/SC.
ABRIL:
29/04 - Noite Artística e Cultural “O Semeador” – com a parceria de
entidades, voluntários e artistas, com apresentação artística de um grupo de
alunos;
24 a 30/04 – Participação no PARAJASC.
MAIO:
02/05 - Aniversário da APAE;
05/05 – Sessão Cívica alusiva aos 45 anos de APAE – Escola Girassol e
comemoração do 5º aniversário do Coral Girassol.
JUNHO:
08 a 12/06 - Apresentação do Projeto “Confeccionando Livros Adaptados”
da Escola Girassol/APAE de São Bento do Sul, no Congresso Brasileiro
de Comunicação Alternativa - ISAAC/Brasil;
- Participação na II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência;
08 a 12/06 – Semana de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida.

SETEMBRO:
07/09 - Participação no Desfile Cívico;
12/09 - Participação na Caminhada da Acessibilidade em parceria com o
COMDE, pela passagem do Dia Municipal da Acessibilidade.
OUTUBRO:
- Participação no Festidança;
09 a 16/10 - Semana de “Contação de Histórias”.
NOVEMBRO:
22/11 - Dia de Integração Família e Escola, com Culto de Ação de Graças
pelos 45 anos da Escola Girassol/APAE.
DEZEMBRO:
01 a 11/12 - Concurso de Guirlandas Natalinas;
14/12 – Gincana Natalina.

