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Educar é um ato de amor
editorial

2 é um ano muito especial para 
toda a família apaeana, estamos 
c o m e m o r a n d o  4 5  a n o s .  A 

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lajeado se destaca na 
comunidade pelo pioneirismo na reabilita-
ção, escolarização, inclusão e defesa de 
direitos das pessoas com deficiência.

Desde a sua fundação até os dias de 
hoje, muitos foram os desafios e conquis-
tas da APAE de Lajeado. Todos aqueles 
que nos antecederam deixaram um lega-
do, acreditaram que poderiam fazer mais e 
fazer diferente. Plantaram a semente do 
amor ao próximo, do respeito à diversida-

de e da igualdade de oportunidades. Acreditaram firme-
mente no que iriam colher e jamais duvidaram da abran-
gência e importância desta instituição na vida das pesso-
as com deficiência e suas famílias.

Hoje colhemos os frutos e abraçamos o nosso trabalho 
com grande responsabilidade e compromisso, pois diaria-
mente somos a referência no município de Lajeado e região 
para muitas pessoas com deficiência e suas famílias.

Cada profissional e voluntário que passaram por aqui, 
deixaram um pouquinho de si, contribuindo para escrever 
a história da APAE de Lajeado. Já as famílias, alunos e 
usuários escreveram sua história aqui dentro. Histórias 
que muitas vezes começam com angústia, medo, dúvidas, 
e que vão ao longo do tempo se transformando em informa-
ção, acolhida, escuta, oportunidade e resultados. Histórias 

Ana Paula Müller,
diretora da Apae/Lajeado

2016
com um começo muito parecido, mas com 
um final único para cada uma.

Ao longo destes 45 anos, as pessoas 

com deficiência alcançaram inúmeras conquistas, garanti-
ram direitos através de políticas públicas que viabilizaram 
acesso a educação, reabilitação e inclusão no mundo do tra-
balho.

Portanto, comemorar este aniversário é motivo de gran-
de orgulho para todos os profissionais e voluntários que 
fazem parte desta organização. Também é o compromisso 
de prestar contas para comunidade lajeadense que gene-
rosamente sempre apoiou a entidade.

Um abraço fraterno a todas pessoas diretamente envol-
vidas neste trabalho, àqueles que estão conosco diaria-
mente, àqueles que nos acompanham de longe, a todos 
que passaram por aqui como alunos, usuários, familiares, 
voluntários e profissionais. A APAE de hoje é resultado de 
todas estas histórias de vida.

Aquilo que nos faz excepcionais
PROFESSORES

Em um mundo de variações tecnológicas e 
de famílias de todos os tipos e profissões inova-
doras, o professor continua com seus tropeços, 
angústias, desvalorização...

Por isto, considero o professor como um 
grande artista que reinventa, inventa, cria, 
busca e faz de suas aulas um espetáculo para 
espectadores, os alunos nossa eterna inspira-
ção que sem eles nada seria possível nesta pro-
fissão de pouco reconhecimento financeiro, 
mas de muita gratificação pessoal.

Eu, como professora não me vejo em outra 
profissão e sem estar em sala de aula, com gri-
tos a todo instante de: “sora isto, sora aquilo!” 
ou simplesmente com abraços e beijos carinho-
sos quando chegam e quando despedem-se, ou 

seja, os alunos e suas particularidades, dificul-
dades e interesses que deixam-me mais e mais 
curiosa e com vontade de ver ser progresso e 
aprendizado, sendo ele mínimo ou máximo, que 
pode levar tempo, que pode não apresentar ou 
responder aquilo que esperamos, mas que em 
um simples piscar de olhos demonstrar tudo 
que desejamos ou até mais.

Enfim, o ser professor é mais que uma pro-
fissão e sim todas reunidas em uma só, através 
dos olhares curiosos de nossos alunos, dos seus 
desejos e anseios que em meio a eles nos torna-
mos super-heróis, gigantes e senhores de razo-
es, já que com nossas palavras procuramos ver 
o futuro ao seu alcance. 

Eliéges Luzzi Rohor,
professora da Apae/Lajeado

IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA.

É assim que a APAE lajeado 
vem trabalhando ao longo des-
tes 45 anos, segurando na mão, 
alcançando o lápis, abrindo o 
caderno, apoiando e incenti-
vando cada pessoa a superar os 
seus limites e ser protagonista 
da sua própria história.

Registro de Firmas - Escritas Fiscais
Imposto de Renda - Perícias Contábeis

Assessoria Contábil

Constantino Chiarelli
Contador CRC/RS 12697

Leandro Chiarelli
Contador CRC/RS 52062
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Festejando
45 anos
em plena
forma

FALA, DIRECAO Nosso trabalho, fruto de 
muito empenho de profissiona-
is, de voluntários, de forças 
públicas municipais, estaduais 
e federais,  a lém de toda 
Sociedade do Vale do Taquari, 
através de seus Clubes de 
Serviços, de anônimos, de pes-
soas físicas e jurídicas, enfim, 
de pessoas humanas, no mais 
amplo sentido da palavra, tem 
atendido crianças e pacientes 
com deficiências intelectuais e 
múltiplas desde 1971. Aten-
demos usuários desta sede 
municipal, bem como de mais 
de dez municípios da região do 
Alto Taquari. Mas, como em 
todas as histórias, nem tudo foi 
um mar de rosas, nem tudo foi 
tão fácil.

Iniciamos em uma pequena 
casa de madeira, humilde, no 
São Cristóvão. Tempos depois, 
demolimos a casinha, tornando 
robusta nossa Escola de crian-

ças tão cheias de amor, quanto 
de necessidades. A seguir, pro-
movemos nossa pr imeira 
ampliação, quando já atuáva-
mos na arte de bem servir, 
tanto na Escola, quanto em 
áreas técnicas e de saúde.

Passamos por anos difíceis, 
enfrentamos vários desafios, 
necessidades diversas, especi-
almente, financeiras. Nova 
Constituição Federal, culminou 
com a penhora de nosso imóvel, 
algo inacreditável. Porém, imbu-
ídos de um espírito de solidari-
edade, de comprometimento, 
instituímos um regime profissi-
onal de administração em 
nossa instituição, introduzindo 
um plano de cargos e salários, 
paramos de reclamar da falta 
de recursos e renovamos con-
vênios municipais, estaduais e 
federais, bem como projetos 
diversos. Parcerias. Não mendi-
cância. Encorajados, traba-

lhando, livramos a organização 
da falta de capital, levantamos 
nossa penhora, ampliamos, 
novamente, nossa casa.

Há poucos anos, adquiri-
mos um terreno lindeiro e 
ampliamos, novamente. Porém, 
nada disso seria alcançado, 
nada disso seria atingido, não 
fosse o imenso poder de mobili-
zação de nossos semelhantes. 
Nossos fundadores, nossas 
Comunidades, nossos Clubes 
de Serviços, instituições diver-
sas, pessoas físicas e jurídicas, 
anônimos, amigos e simpati-
zantes de nossa causa, forças 
públicas das diferentes esfe-
ras, voluntários e profissionais, 
a todos nosso muito obrigado.

Estamos sólidos para os pró-
ximos anos e cheios de novos 
projetos, todos em benefício de 
nossos usuários. Afinal, somos 
e continuaremos sendo APAE-
xonados pelo que fazemos.

Roberto Heemann,
presidente Apae/Lajeado

cARINHO de quem esta proximo
A chegada do meu irmão na APAE em 2014 foi tranquila, fomos bem recebidos e enca-

minhados para a devida turma, onde todos o receberam bem, assim como a professora. 
Fomos orientados do funcionamento. Ao mesmo tempo colocado a disposição de qualquer 
dúvida. 

Poderia dizer que ele renasceu na entidade. Mudou para melhor. Está mais tranquilo, 
mais feliz, mais comunicativo e disposto. A expressão da fala melhorou, está mais carinho-
so do que já era, mas tudo intensificou para melhor. Ele está muito feliz! A APAE fez dele 
alguém mais feliz e mais tudo. Tem mais autoestima e uma convivência melhor. 

Gostaria de agradecer os profissionais com um “muito obrigado” pelo que fazem 
nesta entidade a todos os trabalhos realizados em diferentes modos. Sei que são professo-
res, profissionais da área da saúde, secretaria, higienização e todas as demais áreas, mas 
com algo em comum: doação, amor, carinho e sorriso. O que faz para mais sentido na sua 
caminhada para essas pessoinhas. O esforço de vocês reflete não só no aluno ou paciente, 
mas para a família toda. Obrigada.

Marlene, de Arroio do Meio, Irmã do Roque (52)

O Gabriel está na APAE 
desde 2015. A iniciação assim 
como hoje foram e são tranqui-
las, o Gabriel se sente seguro e 
aceito em suas diferenças. A 
principal das mudanças e con-
quistas do Gabriel foi a confian-
ça em si mesmo adquirindo 
assim mais independência. Sou 
muito feliz por todo o carinho e 
dedicação dados ao Gabriel. 
Ele cresceu muito não só como 
aluno, mas como pessoa!

Andréia, mãe do Gabriel 
dos Santos (17) 

Grupo
de Mães

Saber Viver

O objetivo do Grupo de Mães Saber Viver é a troca de experiên-
cias e vivências com práticas diárias e planejamento das atividades 
para que apoiem os filhos e o resgate da autoestima do grupo, 
assim como o apoio emocional para superar as dificuldades do dia a 
dia. No mês de agosto as mães foram assistidas por um trabalho de 
integração, coleguismo, valorizando a capacidade e potencialida-
des das mães dos nossos alunos, fazendo culinárias e cachorro-
quente que foram distribuídos de lanche para os alunos. Na foto, a 
coordenadora do grupo, a assistente social Janete Borin.
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A imaginação das crianças, pais e 
professores se fez presente com cavalos 
confeccionados nos mais variados esti-
los. As crianças da APAE levaram os 
coloridos cavalos para comemorar o Dia 
Nacional da Equoterapia, celebrado dia 
9 agosto, na I Cavalgada Equovita. 
Mais de 80 pessoas entre praticantes 
da equoterapia, familiares, alunos e pro-

fessores participaram do evento no 
Parque do Imigrante. Nesse mês a 
APAE teve uma programação especial 
devido ao Mês da Pessoa com Defi-
ciência Intelectual e Múltipla. 

A equipe Equovita e direção da 
entidade cumprimentam os praticantes 
de equoterapia que se dedicam a ativi-
dade buscando a melhoria de qualida-

de de vida e em consequência, a reabili-
tação e inclusão social. “Cumprimenta-
mos as famílias, que com a sua confian-
ça e carinho prestigiam o trabalho da 
equipe, muitas vezes com grande esfor-
ço, para que seus filhos estejam presen-
tes às sessões determinadas”, diz a 
diretora. 

1ª Cavalgada Equovita
Projeto Equovita
Equovita é o projeto de equoterapia desen-
volvido pela APAE de Lajeado todas as quin-
tas-feiras, no Parque do Imigrante, aos usuá-
rios da instituição. As atividades começaram 
em maio de 2008 e beneficiam 20 pessoas. 
A equoterapia é um método terapêutico que 
utiliza o cavalo dentro de uma abordagem 
interdisciplinar nas áreas de saúde, educação 
e equitação. Busca o desenvolvimento biopsi-
cossocial de pessoas com deficiência. O cava-
lo é um agente promotor de ganhos em nível 
físico e psíquico que envolve os primeiros con-
tatos, os cuidados preliminares, o ato de mon-
tar e o manuseio final. Os profissionais tam-
bém desenvolvem novas formas de socializa-
ção, autoconfiança e autoestima. 

Ari ajuda na confecção do segundo livro
No ano passado o usuário da 

APAE Ari Junior Zucchi (10), de 
Arroio do Meio, confeccionou junto 
com a psicopedagoga Cristiane 
Loposzinski o livro “O Caminhão 
de Bombeiros” baseado em uma 
ilustração existente. Ao perceber o 
interesse pela leitura do menino, 
que apresenta baixa visão e defi-
ciência intelectual, ela teve a ideia 
de confeccionar um livro de pano 
com letras maiores, pois apresenta 
dificuldade para enxergar as fon-
tes pequenas nos livros. Esse mês 
Ari ganhou a segunda edição: “O 
trator”.  A psicopedagoga ficou res-
ponsável pelo patchwork e a escri-
ta, enquanto o garoto pelos dese-
nhos atrativos pelos detalhes e qua-
lidade. 

Conforme a psicopedagoga ao 
ver os livros na sala, o do trator cha-
mou atenção do menino. “Resolve-

mos fazer pela dificuldade de 
encontrarmos livros com escrita 
maior. Nesse busquei fazer um for-
mato diferente como ele queria. O 
livro não é copiado na íntegra, faço 
uma adaptação”, diz. Cristiane afir-
ma que o menino está praticamen-
te com escrita ortográfica comple-
ta e a leitura já está muito melhor. 
“Está quase com uma leitura fluen-
te e o bacana do trabalho é que con-
segue ter uma compreensão, pois  
ele lê cada página e depois repro-
duz o entendimento com o dese-
nho”. 

Ari conta que adorou ainda 
mais o último livro e afirma que apri-
morou seus desenhos, a leitura e a 
escrita. A mãe do menino, Joana 
Maria Warken, destaca que de um 
ano para cá ele despertou mais 
para a leitura, escrita e o desenho. 

Ari Junior Zucchi
com o livro confeccionado

Tele-Entrega 3709 - 1670

FLORICULTURAFLORICULTURAFLORICULTURAFLORICULTURA

Av. Sen. Alberto Pasqualine, 1730 - São Cristóvão - Lajeado - RS (ao lado Imec)
mariaflor1730@gmail.com
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A Terapia Ocupacional é compreendida como profissão 
da área da saúde com formação no desenvolvimento humano. 
Atua na reabilitação de indivíduos, que por alguma dificulda-
de, de origem física, emocional ou social não consigam reali-
zar suas atividades básicas. Sua intervenção consiste em ava-
liar, buscar e identificar as limitações que comprometem a rea-
lização das atividades cotidianas, tendo como principal ins-
trumento terapêutico a atividade humana nos mais variados 
contextos. 

A atuação da Terapia Ocupacional na APAE caracteriza-
se em atendimentos individuais, suporte familiar e institucio-
nal. No campo educacional trabalha em parceria com os edu-
cadores e busca de mecanismos para viabilizar aquisições e 
alcançar maior independência nas atividades escolares.

Cabe ao Terapeuta Ocupacional contribuir na reinserção 
social e educacional, avaliando, confeccionando e indicando 
adaptações e novas ferramentas, a fim de favorecer maior 
autonomia e independência na realização da função desejada, 
que se encontra impedida no paciente por circunstância da 
deficiência.

A psicologia tem como objetivo o desenvolvimento da 
pessoa com deficiência intelectual nos aspectos cognitivos, 
afetivos, emocionais e sociais, favorecendo sua inclusão no 
meio  no qual está inserido. Os atendimentos são semanais, 
de forma individual ou em grupo. Também auxilia as famílias 
com orientações a fim de melhorar a qualidade de vida de 
todos os membros da família.

Os alunos da APAE de Lajeado tem a opor-
tunidade de participar de atividades alternati-
vas na área da psicomotricidade com o professor 
Rogério Worm por meio de jogos nas aulas de 
Educação Física. São exercícios que desenvol-
vem a motricidade fina e ampla nas mais diver-
sas idades.  Parte cognitiva, espírito coletivo e  
interação também fazem parte deste processo.  

 TERAPIA OCUPACIONAL

Mesa de apoio com plano inclinado, proteção para borda da 
folha para favorecer a atividade de escrita, engrossador em dis-
cos para facilitar a preensão e fixador de mão em tira para auxi-
liar e proporcionar maior independência ao segurar o lápis.

PSICOMOTRICIDADE
ALTERNATIVA

PSICOLOGIA APAE

O IMEC parabeniza
a APAE pelos
45 anos de serviço
à comunidade.
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Lajeado - RS

1971 | 2016
AN OS

A Associação de Pais 
e  A m i g o s  d e 
Excepcionais  de 
Lajeado foi criada 
em 1971, iniciativa 
de lideranças que 
perceberam a falta-
de atendimentos 

A primeira construção na sede própria  iniciou-
se em 1981, quando o esforço de voluntários e 
recursos da comunidade ergueram a obra de 
794,27m² no bairro São Cristóvão

Construção da quadra de esportes.

Ano da aquisição de um terreno lindeiro para  
futuras instalações.

Início de mais uma ampliação 
(398,53m²). Salão de eventos, 
4 salas de aula, sala da direto-
ria, banheiros, área coberta 
para embarque e rampas de 
acesso.

Compra de mais um terreno lindeiro na rua 
Washington Luiz. Ampliação de 550m².

Recursos da Cabanha Maufer permitem o início 
do projeto de Equoterapia.

Compra de área de terra 
para Centro de 
Equoterapia 

2010

Construção da sala para as mães.

Rua Carlos Spohr Filho, 1698-Lajeado | 51-3748-3126
www.soaluminio.ind.br

Só Alumínio
Metalúrgica
Labres Ind. e Com. de Alum. Ltda

201620 anos

Especializada em esquadrias
de alumínio, fachadas revestidas
e coberturas de piscinas

1971
2005

1984

1986

1974

2008

2014

Conclusão da obra 2011.

2011

Compra do terreno lindeiro 
(330m²) – na rua Washington 
Luiz .

2010

1996

Jantar de 25 anos da APAE, no Clube Tiro e Caça.

Festa e Integração de fim de ano 

1990

1996

Inauguração da Piscina térmica para trabalhos 
de hidroterapia.

1981

Primeira ampliação da APAE de Lajeado.

Época do atendimento no Chalé da APAE

1971

1981

Em 1974, a prefeitura municipal doou uma área 
com um prédio (antiga Escola Beato 
Champagnat), no mesmo local a APAE se encon-
tra até hoje.

Construção de banheiros e cozinha em alvena-
ria. Até então, o prédio misto tinha apenas duas 
salas de aula, refeitório, cozinha e uma sala 
para secretaria/direção. Na outra foto:  
momento da Semana da Pátria daquele ano.

O TEMPO CONTA UMA HISTORIA EXCEPCIONAL

1978

SÃO CRISTÓVÃO: 51 3729.8881 · UNIVATES: 51 3714.7000 ramal 5448
MONTANHA: 51 3729.8880 · OLARIAS: 51 3709.1012

ARROIO DO MEIO: 51 3716.2682

especiais/específicos para pessoas 
com deficiências. O grupo, conforme 
registros em atas e relatos dos funda-
dores, era integrado por pessoas de 
atividades variadas - médicos, profes-
sores, empresários -, integrantes de 
clubes de serviços e pais de pessoas 
com deficiência.
As atividades iniciaram-se em uma 
sala cedida junto à Escola Estadual 
Irmã Branca.

2010
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Muito prazer! Somos oS
Confira os projetos e atividades que são

Na turma do Ciclo IIID, com a pro-
fessora Taís de Farias, o uso de jogos 
para estímulo a alfabetização é uma fer-
ramenta essencial. Com hipótese alfa-
bética diferenciada, idades entre 12 e 
14 anos e potenciais particulares, os 
jogos vêm de encontro ao interesse dos 
alunos, abrangendo diferentes habili-
dades e áreas do conhecimento.

Buscando atingir (alcançar) as 
peculiaridades de cada aluno, muitos 
jogos são confeccionados com materia-
is recebidos através de doações. Da 
mesma forma, jogos pedagógicos e fer-
ramentas como o computador, são os 
facilitadores do trabalho pedagógico 
desenvolvido nesta turma.

Alfabetizar, brincar, jogar
e aprender

Os animais tem grande importân-
cia no cotidiano das crianças. Pensando 
nisso, a professora Juliana Azevedo ela-
borou o “Projeto conhecendo os ani-
mais” onde o mesmo leva à aprendiza-
gem, o respeito, o conhecimento das 
diferenças e os cuidados que devemos 
ter, pois são seres vivos importantes.

Ciclo II ‘’A’’

Corpo e Movimento
No primeiro semestre a turma 

de Ciclo lll “C”- Independização lV 
juntamente com a turma de Ciclo ll 
“C” Independizaçâo lll iniciou o 
projeto: Corpo e Movimento, que 
tem como objetivo trabalhar a rela-
ção entre corpo e mente de forma 
articulada por meio da psicomotri-
cidade, buscando contribuir para o 
desenvolvimento global de crian-
ças/adolescentes com TEA, levan-
do a vivências significativas tanto 
motoras quanto cognitivas.

Contudo propor atividades 
diversificadas de inclusão ligadas 
à motricidade humana, a educação 
psicomotora é fundamental na 
vida da criança, e está refletida no 
histórico de vida do sujeito, poden-
do observar-se a partir dela, o 
desenvolvimento da criança, o seu 
relacionamento com o mundo, a 
sua interação com as pessoas, a 
forma como pensa e como atua, 
expressando as suas sensações e 
sentimentos, e utilizando o corpo 
como instrumento rico e significa-
tivo para a comunicação.

Este projeto foi bem recebido 
pela turma tivemos várias situa-
ções de relaxamento, superações e 
trocas uns com os outros. As pro-
fessoras responsáveis pela ativi-
dade foram Franciele Aparecida da 
Silva, monitora Vanessa Trindade, 
professora Maria Elisabete Buffé e 
o monitor Ezequiel Marques 
Junior.

A turma de Ciclo IA está realizan-
do atividades a partir da contação da 
história "O Homem Que Amava Caixas". 
O trabalho teve como objetivo explorar 
caixas de diversos tamanhos, pesos e 
formas como também construir brin-
quedos com as caixas. No primeiro 
momento foi apresentado o livro à tur-
ma. Houve uma hora do conto realizada 
pela professora e depois disso os alu-
nos foram os protagonistas, quando 
puderam contar a história para os cole-
gas. A professora Mariana Becker 
conta que foram ao Atacado Contini 
para coletar caixas a serem exploradas 
na sala de aula. As crianças adoraram o 
momento explorando-as de diferentes 
modos. O próximo passo é construir 
brinquedos com as mesmas e também 
um carrinho feito de caixas de madeira 
para que possam passear com as crian-
ças pelo bairro.

O Homem que Amava Caixas

A turma EJA IV da professora Cris-
tiane Labres é composta por oito alunos 
entre 16 a 18 anos. Eles são estimula-
dos a realizar atividades pedagógicas e 
fazer artesanato. Estão sempre dispos-
tos a ajudar e para realizar desafios. 

Atividades Pedagógicas EJA

DIJÓIA PAPELARIA LTDA.
· Material escolar e escritório
· Impressoras, cartuchos e toners

Av. Senador Alberto Pasqualini, 1931
Fone: (51) 3748 2288 / 3729 8288

E-mail: dijoiapapelaria@gmail.com Fone: (51) 3748-7930
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alunos da apae/LAJEADO
 desenvolvidos nas várias áreas da APAE

A professora Juliana Azevedo e a 
monitora Alana Kuffel do Ciclo I C 
Independização II realizaram um 
momento de contação de histórias, uti-
lizando fantoches. O objetivo da ativi-
dade foi estimular a imaginação e a cria-
tividade, focando no desenvolvimento e 
na atenção nos alunos. A turma adorou 
a maneira interativa de conhecer as his-
tórias. Foram momentos de muita des-
contração e aprendizado.

Contação de histórias
com fantoches

As turmas dos Ciclos IIIA e IIIB 
estão trabalhando no Projeto Identida-
de, buscando identificar a sua própria 
identidade em seu processo pessoal e 
social. Os alunos trocam vivências, cos-
tumes e preferências através de rodas 
de conversa e trabalhos pedagógicos.   

Assim são proporcionados mo-
mentos de aprendizagem que contribu-
am para uma boa formação do caráter, 
da personalidade e da aceitação e do 
outro respeitando a diversidade na sala 
de aula e na sociedade. 

Projeto Identidade

Produção de sacolas
As turmas EJA V e VI Oficina 

de Produção da Apae é composta 
por um grupo de 15 alunos que fre-
quentam as aulas duas vezes por 
semana. O objetivo das professo-
ras Magiela Dresch e Francine 
Becker é proporcionar condições 
para que cada educando possa 
desenvolver ao máximo seu poten-
cial, adquirindo responsabilidade 
e independência, preparando-os 
assim para ser inserido no merca-
do de trabalho.

A turma de Independização EJA I e 
Independização V, aproveita as manhãs 
ensolaradas para realizar uma cami-
nhada até a praça e fazer um delicioso 
piquenique de integração saudável. Na 
Semana Nacional da Pessoa com De-
ficiência Intelectual e Múltipla a entida-
de buscou inserir os alunos em ativida-
des e programações especiais. A pro-
fessora Michele Pohl e o monitor 
Ezequiel contam que o objetivo destas 
situações de aprendizagem é que tam-
bém possam interagir socialmente pro-
porcionando o desenvolvimento de 
novas habilidades e aprendizagens 
assim como a autonomia e a indepen-
dência, promovendo novos comporta-
mentos para sua vida social e diária, 
chamado “AVDS”. 

Piquenique Independização

A turma EJA II, da professora Aline 
Azevedo, através deste projeto, desen-
volve várias situações e encanta-se 
com variadas histórias.

Com grande apreço em atividades 
plásticas, o grupo explora, cria e cons-
trói, pintando, rasgando, desenhando, 
colando e modelando com muita dispo-
sição e alegria. E os dias tem sido colori-
dos, embalados por histórias ouvidas, 
encenadas e visualizadas em ambien-
tes, como o pátio.

Era uma vez

A atividade mais desenvolvi-
da é a produção das sacolas, pri-
meiramente para a comercializa-
ção na Páscoa e depois para o 
Natal. Os alunos participam de 
todo processo dependendo das 
habilidades e poten-
cialidades de cada 
um. Estão sendo pro-
duzidas 800 sacolas 
para serem comerci-
a l izadas junto  à 
comunidade escolar 
no Natal.

Transportando com carinho para uma vida melhor.

Av. Senador Alberto Pasqualini, 1605 - B. São Cristóvão - Lajeado - RS
Telefone: (51) 3748-4333 - E-mail: recepcao@dorr.com.br
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O II Chá Buffet das Mães recebeu a presença de aproxima-
damente 600 pessoas no Salão Paroquial da Igreja Matriz 
Santo Inácio de Loyola. Como abertura das programações 
dos 45 anos da APAE, comemorados esse ano, o Chá bus-
cou reunir famílias, alunos, usuários e comunidade. 
Juntamente com as professoras, monitores e supervisão do 
professor de música Walter Silva, as turmas da escola apre-
sentaram ao público a mais singela mensagem de amor e 
uma contagiante alegria de viver com música e encenações 
teatrais. 

Uma das principais atividades da Semana Internacional de 
Conscientização do Autismo da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Lajeado (APAE) foi a 
Caminhada Azul que pelo segundo ano consecutivo quis 
levar parte da entidade as ruas, além de mostrar, conscien-
tizar a população sobre a data. Aproximadamente 90 alu-
nos, familiares, profissionais e voluntários carregaram o 
balão azul pela Júlio de Castilhos e ao fim do percurso solta-
ram ao céu. Os profissionais também entregaram informati-
vos para as pessoas que passavam próximo a caminhada.

Os alunos do Grupo de Dança da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) fizeram parte do momen-
to histórico de Lajeado. Antes da chegada da Tocha 
Olímpica, os jovens da entidade realizaram uma apresenta-
ção artística no Parque Professor Theobaldo Dick. Os jovens 
se apresentaram com a música “Tempo de Alegria” de 
Ivete Sangalo. No meio da apresentação foi realizada uma 
referência aos jogos olímpicos, quando os alunos pegaram 
objetos e interpretaram modalidades da Olimpíada Rio 
2016,  realizada no Rio de Janeiro de 5 a 21 de agosto.

APAE Lajeado se apresenta
na Chegada da Tocha

Chá das Mães reúne 600

Caminhada Azul conscientiza

Os grupos de convivência realizam diversas ofi-
cinas, entre elas: culinária, artesanato, ativida-
des com o corpo, também fazendo pinturas com 
lápis e giz de cera, estimulando a coordenação 
motora fina e ampla.Tivemos dois eventos que 
adoraram: a escalada radical em nosso pátio da 
escola e o nosso 3º Encontro com as Famílias dos 
grupos de convivência. Foi maravilhoso ver a par-
ticipação de nossas famílias!
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D e n t ro  d o 
setor de fonoau-
diologia, além do 
atendimento clí-
nico, individual, é 
desenvolvido um 
trabalho de fono-
audiologia esco-
lar, no qual junta-
mente com pro-
fessores, são exe-
cutadas ativida-
des que objeti-
vam o estímulo à 
comunicação, ao 

Atividades fonoaudiologia

desenvolvimento da linguagem, compreensiva e expressiva, 
bem como a ampliação do processo de aprendizagem.

Um exemplo deste trabalho vem sendo aplicado na turma 
do Ciclo I B, no qual, uma vez por mês os alunos vão para a sala 
da fonoaudiologia e lá, desenvolvemos as atividades em grupo.

08/10 - Jantar festivo da APAE de 45 anos – Salão Social do 
Clube Tiro e Caça
10/11 - Início da venda das sacolas de Natal produzidas pela 
turma EJA V e VI da APAE
11/11 - Piquenique Moinhos do Campo em Bom Retiro do Sul
07/12 - Festa de Natal no Centro Comunitário Evangélico
19/12 - Início das férias escolares
13 e 14/02/2017 - Entrevista com os pais dos alunos da escola
15/02/2017 - Início Ano Letivo

agenda

comunicação  com inteligência

5 1 3 7 4 8 - 3 1 0 0
agea@agea.com.br

Marcas: criação
e gerenciamento
Marketing e
comunicação
Design gráfico
Projetos editoriais
WebCASA DE FESTAS

RS 130, nº 3653 - B. Montanha - Fone: 51 9366-2016
E-mail: fantasiabrinquedos@gmail.com

Fanpage: Fantasia Casa de Festas
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Sabendo que a escola é um espaço 
propício para promover a saúde, a for-
mação de valores e hábitos saudáveis, 
entre eles o da alimentação, a turma de 
Educação Infantil  da professora 
Marilene de Almeida começou o projeto 
"Comer, comer para poder crescer". A 
ideia é contribuir e conscientizar os alu-
nos nas escolhas na alimentação.

Coletivamente as crianças sen-
tem-se motivadas a degustarem ali-
mentos variados e saudáveis. O objeti-
vo do Projeto é promover o consumo de 
alimentos saudáveis e a consciência da 
contribuição para a promoção da saúde 
de forma atraente, lúdica e educativa.

Comer para poder crescer
Ambientoterapia

A turma de Ambientoterapia 
tem como finalidade estimular 
habilidades e atividades de vida 
diária e prática cotidiana, de forma 
organizada com maior indepen-
dência e autonomia possíveis com 
o ambiente, que simula o domicili-
ar. O projeto é centrado no desen-
volvimento de rotinas bem defini-
das e atividades ambientoterápi-
cas simulando e treinando ativida-
des do dia a dia que visam á socia-
lização, a autonomia, independên-
cia, o controle adequado de impul-
sos e a melhora da autoestima. E 
tem com objetivos Oportunizar ati-
vidades que desenvolvem hábitos 
de higiene pessoal e do ambiente, 
Proporcionar situações que favore-
çam a comunicação, expressão, 
sentimentos através de ativida-
des. 

A turma do Ciclo II B com a profes-
sora Elieges está trabalhando o projeto 
“Descobrindo e aprendendo com a 
magia das letras e números!”. Por meio 
deste, os alunos são estimulados a 
conhecerem as letras e os números. A 
professora começou pela inicial dos 
nomes e irá seguir até as demais con-
forme a motivação das crianças. Com os 
números será montado painel deles até 
o nove, estimulando a contagem.

Através deste tema os alunos sen-
taram em roda para conversar sobre 
letras de seus nomes e a contagem até 
dez, para verificar o conhecimento das 
letras dos nomes soletrando e contando 
os números. 

Magia das letras e números
no Ciclo II B

Trabalho com sucata

O trabalho realizado com as crian-
ças entre 4 anos e 5 anos e 11 meses na 
turma de Educação Infantil Inde-
pendização I tem como base o  progra-
ma Teacch, que se baseia na adaptação 
do ambiente facilitando a compreensão 
e o aprendizado dos alunos além do 
desenvolvimento da independência  
dos mesmos.

Considerando as necessidades da 
turma, as sucatas são uma ferramenta 
de extrema importância para a constru-
ção e adaptação de jogos e materiais, 
compreendendo e respeitando as 
características próprias de cada aluno.

Neste espaço as atividades 
que desenvolvidas são: guardar 
mochila; organizar espaço para lan-
che; higiene pessoal; lavar louça; 
organizar e higienizar o ambiente; 
ir ao supermercado e outros esta-
belecimentos fora do âmbito esco-
lar; roda de mate; brincadeiras 
livres; hora do conto; atividades de 
integração; atividades físicas; 
jogos; filmes; musicoterapia; culi-
nária; entre outras. 

Folclore

Considerando que agosto é o mês 
do Folclore, também o tema da Feira do 
Livro deste ano em Lajeado, a professo-
ra Aline Lenz contemplou o assunto 
com a turma do EJA III, trabalhando 
algumas histórias e personagens folcló-
ricos. Entre as histórias mais aprecia-
das, se destacou a história "Os dez saci-
zinhos" da escritora Tatiana Belinky. 
Estudando a obra, além do personagem 
do Saci, foram exploradas as rimas e os 
números que renderam outros traba-
lhos e produções e reforçaram o nosso 
foco que é a alfabetização. Os alunos 
também puderam conhecer mais o 
tema, apreciando a Feira do Livro, no 
Parque do Imigrante.

Telefone
3748-5500

R. Bento
Gonçalves, 71
Sala 302
Lajeado



 A Escola de Educação Especial 
Bem-me-quer, mantida pela 
APAE de Lajeado, tem matricu-

lados, atualmente, 160 alunos. Oferece 
ensino fundamental – anos iniciais e ensi-
no fundamental – anos iniciais na moda-
lidade de Educação de Jovens e Adultos 
para alunos com deficiência intelectual 
ou múltipla, cujas necessidades educati-
vas exijam adaptações curriculares espe-
cíficas e funcionais. É organizada em 
Ciclos, divididos por idades, atendendo 
crianças à partir dos quatro anos, até a 
idade adulta, respeitando sempre a 
potencialidade pedagógica do indiví-
duo. Dentro de nossa escola temos as tur-
mas de: Educação Infantil (crianças 
entre quatro anos e cinco anos e onze 
meses); Ciclo I (crianças entre seis anos 
e oito anos e onze meses); Ciclo II (crian-
ças entre nove anos e onze anos e onze 
meses); Ciclo III (jovens entre doze anos 
e quatorze anos e onze meses) e as tur-
mas de EJAS (Educação de Jovens e 
Adultos), que atendem jovens à partir 
dos quinze anos, até a idade adulta, 
enquanto houver desejo e potencial peda-
gógico. Além destas turmas regulares, 
ainda temos, em todos os níveis, turmas 
específicas de Independização, que aten-
dem crianças e jovens com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), dentro do pro-
grama Teacch.

Em 2015 iniciamos a reformulação 
dos Planos de Turma, atualizando para 
nossa realidade e estrutura, seguindo a 
base do Projeto Político Pedagógico e 
também do Regimento Interno da enti-
dade. Neste mesmo ano, iniciamos o pro-
jeto “APAE: rumando consciente aos 50 
anos”, adotando práticas simples como o 
uso de garrafas para água pelos alunos, 
profissionais e familiares e automatica-
mente, a diminuição na utilização de 

copos descartáveis; utilização de folhas 
de rascunho para impressão de bilhetes; 
conscientização da utilização de energia 
e água por todos, com lembretes espa-
lhados pela entidade. Em 2016 aprimora-
mos ainda mais nosso projeto. Tivemos a 
iniciativa da professora Marilene, que 
dentro de seu projeto de estágio da gra-
duação, construiu com apoiadores, uma 
composteira para separação de resíduos 
orgânicos, sendo que este material será 
utilizado para adubar nossas plantas no 
pátio da entidade. Ainda este ano, rece-
bemos a parceria da EMATER com o pro-
jeto “Cidadania e Inclusão Social na 
APAE de Lajeado”, onde já foram desen-
volvidas ações de apresentação do 
mesmo aos alunos e familiares, oficinas 
de plantas condimentares e chás e orga-
nização de um horto suspenso com estas 
plantas. Reforçando sempre a participa-
ção de todos os alunos nas ações desen-
volvidas.

A escola respeita um calendário de 
programações organizado anualmente, 
sendo que o grupo de professores (17) e 
monitores (4) auxilia e complementa com 
as organizações mensais de atividades 
direcionadas aos alunos. Mensalmente 
nos reunimos para reuniões pedagógi-
cas, em dois turnos, dentro do horário 
escolar, e ainda, nos reunimos uma vez, à 
noite, para Grupos de Estudos, planeja-
dos e organizados por duplas de profissi-
onais do setor pedagógico da entidade.

Importante ressaltar que trabalha-
mos desde a Educação Infantil a autono-
mia, a independência, a organização da 
rotina e o cumprimento de ordens e boas 
maneiras, pois acreditamos na pessoa 
com deficiência, acreditamos no seu 
potencial, para um desenvolvimento ade-
quado e saudável, dentro de suas condi-
ções e limitações. 

MiDIAS lajeado.apaebrasil.org.br
/apaelajeado
apae@apaelajeado.org.br

Fones: 51 3714-1402 e 51 3714-3098

Para uma organização consolidar 
seu nome e serviços e ser reconhe-
cida pela relevância do trabalho 
desenvolvido, certamente precisa-
mos de objetivos e metas claras e 
definidas, mas também de profis-
sionais com formação técnica per-
manente, que se identifiquem com 
o trabalho e principalmente que 
acreditem nos resultados. Este é 
sem dúvida um dos pilares funda-
mentais que sustenta a nossa 
APAE, mas certamente sem o 
envolvimento dos voluntários da 
Diretoria, muitas conquistas não 
seriam possíveis ao longo destes 45 
Anos.
As pessoas da comunidade que 
escolhem apoiar a APAE, muito 
nos orgulham, assim como as famí-
lias de alunos e usuários, e as 
empresas parceiras.
A todos vocês, o nosso sincero reco-
nhecimento e a certeza de que mui-
tas conquistas ao longo destes 45 
anos, são também de vocês.
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