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Introdução

1. 
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Nossa missão é promover e articular ações de defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência e representar o movimento perante os organismos estaduais para a melhoria 

da qualidade dos serviços prestados pelas Apaes e coirmãs na perspectiva da inclusão 

social de seus usuários.

A Feapaes-ES também tem a missão de ser uma instituição de referência na articulação 

política, na produção e na difusão de conhecimento e assessoria na área da pessoa com 

deficiência intelectual, reconhecida pela excelência nas ações desenvolvidas.

Para cumprir essa missão, desenvolvemos ao longo de 2021 um trabalho estruturado e 

planejado visando o desenvolver produtos, ações e políticas públicas que melhorem a 

vida das pessoas com deficiência em todo o estado.
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Programa 
estratégico 
Apae Mais

2. 
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Ao longo dos últimos anos, a Federação das Apaes tem lançado mão de uma série de 

ações estruturantes no sentido de organizar e fortalecer o movimento apaeano no 

Estado. Todo esse arcabouço de iniciativas estava ancorado no programa Apae 

Sustentável. Esse programa foi uma estratégia de gestão que teve por objetivo promover 

a permanência e continuidade das ações de sustentabilidade e de qualidade na oferta e 

aprimoramento dos serviços de atenção aos usuários das instituições envolvidas.

Cumpridos todos os ciclos previstos no programa, era necessário fazer uma revisão 

geral dos resultados e pensar nos próximos passos. Claramente, o Apae Sustentável 

contribuiu para diversos avanços que tivemos no Estado e a média geral de pontos da 

ferramenta de certificação de qualidade aponta nessa direção. Entre o 1° e o 3° ciclos, 

tivemos um aumento de mais de 20% na pontuação média das Apaes.

No meio desse processo de análise e revisão, fomos todos duramente impactados pela 

pandemia da Covid-19, que trouxe consigo a necessidade de mudanças e inovações 

importantes para passarmos por esse momento e continuarmos levando nossa causa 

adiante. Embora tenha nos apresentado um contexto complexo, foi importante 

estarmos caminhando na estruturação dessa nova ferramenta nesse período, pois ela 

pode absorver questões que foram postas pela pandemia.

Assim, munidos do desafio de dar um passo adiante nesse processo de fortalecimento e 

planejamento das ações que executamos, surge o programa Apae Mais, um Programa 

estratégico que visa dar continuidade ao fortalecimento das ações de gestão e tomada 

de decisão e qualificar os serviços ofertados aos usuários das Apaes e coirmãs filiadas à 

Federação. Ele tem o objetivo de ser uma iniciativa estruturante para todas as ações 

desenvolvidas pela Federação e organizar os caminhos a serem seguidos pelas 

instituições numa lógica de planejamento plurianual de longo prazo.
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Conceito

O Apae Mais é um programa estratégico que visa dar continuidade 

ao fortalecimento das ações de gestão e tomada de decisão, 

qualificando os serviços ofertados aos usuários das Apaes e coirmãs.

Princípios

  • Sustentabilidade institucional;

  • Responsabilidade social;

  • Ética;

  • Inclusão;

  • Causa;

  • Competência; 

  • Transformação social.

Compromissos  

norteadores

 • Promoção da autonomia e autogestão da pessoa com deficiência;

  • Promoção da inclusão e luta por direitos;

  • Representação e mobilização social;

  • Qualidade na oferta dos serviços.

Focos

estratégicos

  • Aprimoramento da gestão;

  • Governança;

  • Fortalecimento institucional;

  • Pessoa com deficiência e sua família;

  • Produção de conhecimento;

  • Excelência técnica.

Componentes

de ação

  • Programa de Certificação de Qualidade;

  • Fundo Mais Inclusão;

  • Instituto de Ensino e Pesquisa UNIAPAE-ES;

  • Projetos focais;

  • Promoção de políticas públicas.

Resultado  

esperado

Um processo contínuo e estruturado de fortalecimento institucional 

e oferta de serviços com excelência, valorizando a pessoa com 

deficiência e contribuindo para a construção de uma sociedade mais 

justa e inclusiva.
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Promoção de políticas públicas, 
inclusão, luta por direitos e 
mobilidade social

3. 
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Central de Libras (CIL)

A Feapaes-ES esteve presente no lançamento da Central de Intermediação de Libras 

(CIL-ES), um serviço de tradução simultânea que viabiliza a comunicação entre pessoas 

surdas e ouvintes, por meio de videochamada, de forma gratuita, proporcionado pelo 

Governo do Estado.

Cartão ES Solidário

Em abril de 2021 o Governo do Estado anunciou um reajuste e a ampliação dos 

beneficiários do Cartão ES Solidário, que passou a atender famílias que contam com 

idosos com mais de 60 anos e com pessoas com deficiência. A Feapaes-ES pleiteou esse 

olhar para as famílias das pessoas com deficiência.
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3.1. Conselhos

Em 2021 a Feapaes-ES foi eleita para compor o Conselho Estadual de Acompanhamento 

e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (CACS/FUNDEB), no âmbito do Governo do 

Estado do Espírito Santo. A Federação também foi eleita para representar a área de 

Deficiência Múltipla e continuar contribuindo na luta, defesa, ampliação e garantia dos 

direitos da pessoa com deficiência e no fortalecimento das políticas públicas para esse 

público no Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência do Espírito Santo 

(Condef-ES). Além disso, a Feapaes-ES está dando continuidade à participação no 

Conselho Estadual de Saúde (CES).

3. Promoção de políticas públicas, 

inclusão, luta por direitos e mobilidade social
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3.2. Articulações junto às Secretarias de Estado e ações de Governo

Fortalecimento das políticas públicas

No ano de 2021, a Feapaes-ES buscou articular ações e políticas públicas para as pessoas 

com deficiência no âmbito do estado do Espírito Santo.

A Feapaes-ES esteve presente em todas as principais secretarias que envolvem a área da 

pessoa com deficiência, como a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos (SEDH), 

Secretaria de Estado da Educação (Sedu), Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e 

Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social  (Setades).

Para isso, o presidente da Feapaes-ES reuniu-se com a Secretaria de Estado da Saúde 

(Sesa) para tratar sobre a Rede da Pessoa com Deficiência do ES e a participação das 

Apaes e coirmãs do Estado. Vanderson Gaburo também tratou de pautas importantes 

para o avanço das políticas públicas específicas para as pessoas com deficiência, em 

especial no campo da assistência social e da primeira infância, e a solicitou para que o 

projeto Brinquedopraça seja inclusivo em reunião com a Setades.
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Ônibus adaptado / Obtenção CNH

A Feapaes-ES acompanhou a entrega do ônibus adaptado com kit universal para os 

candidatos realizarem as aulas e exames práticos de Direção Veicular nas bancas 

especiais em todo o estado. Esse veículo, adquirido pelo Detran-ES, fez do Espírito Santo 

o primeiro estado do Brasil a disponibilizar ônibus adaptado para obtenção de CNH.
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3.3. Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos

Vanderson Gaburo participou reunião com a Comissão de Cidadania e Direitos 

Humanos, juntamente com o deputado Luciano Machado, presidente da Comissão, e 

com os deputados Bruno Lamas e Iriny Lopes, membros da Comissão. Na ocasião, 

Gaburo teve a oportunidade de falar para os presentes e abordou temas relevantes, 

como a importância da Comissão como um espaço de escuta e debate sobre as questões 

dos direitos humanos, que envolve as pessoas com deficiência.

 Núcleo Otacílio Coser

A Feapaes-ES também participou da inauguração do Núcleo Otacílio Coser de Apoio às 

Organizações da Sociedade Civil, que terá como objetivo a capacitação e apoio às 

entidades que prestam serviços sociais e assistenciais no Espírito Santo. 

Comissão de Cidadania

Núcleo Otacílio Coser
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Premiação Assembleia Legislativa

Vanderson Gaburo, participou da sessão especial sobre o fortalecimento das 

organizações da sociedade civil do Estado, realizada na Assembleia Legislativa, em 

Vitória.

 Na ocasião, a Feapaes-ES e as Apaes de  Marataízes, Colatina, Vila Velha, Afonso Cláudio, 

Cariacica e Vila Valério foram homenageadas pelo deputado estadual Doutor Hércules.
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3.4. Inserções na mídia 

A Feapaes-ES foi destaque na mídia através de entrevistas, artigos e divulgação de 

informações. Veja abaixo algumas delas.
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3.5. Gestão das vacinas

A inclusão de pessoas com deficiência e profissionais no grupo prioritário foi fruto de 

muito trabalho na articulação da Feapaes-ES junto ao Governo do Estado e à Sesa. A 

federação realizou um estudou e publicou um infográfico com dados da letalidade por 

covid-19 nas pessoas com deficiência, demonstrando a necessidade da inclusão dessas 

pessoas no grupo prioritário.
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3.6. Fundação da Apae de São José do Calçado

O ano de 2021 marcou a fundação da mais nova Apae do Espírito Santo, a Apae de São 

José do Calçado, que tem a expectativa de atender 160 usuários.
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4. 
Promoção de autonomia 
e autogestão da pessoa 
com deficiência
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4.2. Painel Autodefensores - Semana Nacional da Pessoa com 

Deficiência  

Os autodefensores estaduais Carlos Alberto Scha�el e Paula Nascimento participaram 

do Painel Apaees especial feito em virtude da Semana Nacional da Pessoa com 

Deficiência.
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4.1. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência.

A Feapaes-ES preparou uma programação especial para celebrar a Semana Nacional da 

Pessoa com Deficiência, que acontece anualmente entre os dias 21 e 28 de agosto. Foi 

realizada uma live de abertura, com a participação do governador Renato Casagrande, e 

de Nara Borgo, secretária de Estado de Direitos Humanos, além de uma edição especial 

do Painel Apaees e o lançamento de uma exposição.
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4.3. Exposição - Exposição realizada com os usuários pela área da 

assistência

Durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência aconteceu o lançamento da 

exposição "Expressões: autonomia e protagonismo em tempo de pandemia", 

desenvolvida através do programa de autodefensoria das Apaes e coirmãs, visando dar 

voz e oportunidades às pessoas com deficiência. 

4.4. Fortalecimento do programa da Autodefensoria

Foram realizadas diversas reuniões com os autodefensores e articulações com as 

coordenações locais para fortalecimento do programa de Autodefensoria nas Apaes em 

2021.
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5. 
Gestão eficiente, 

transparente e responsável
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5.1. Reunião da Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal

Para debater pautas importantes para o movimento apaeano, a Feapaes-ES realiza 

reuniões com membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Administrativo e Fiscal.

Essas reuniões são muito importantes para o debate de assuntos relevantes e 

estratégicos para o movimento apaeano e fazem parte de um cronograma anual. Durante 

os encontros são realizados os planejamentos das ações em prol da causa da pessoa com 

deficiência. Também é um registro da transparência da gestão.

.
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5.2. Assembleia descentralizada 

A Feapaes-ES realizou nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2021 Assembleias Gerais 

Descentralizadas com as Apaes e coirmãs do estado. Os eventos tiveram diversos 

assuntos em pauta, como o programa “Apae Mais”, as parceria com os Correios, Caixa e 

Causei o Bem, a prestação de contas com a Sedu e o retorno no modelo híbrido e o 

projeto Nota Premiada Capixaba, entre outros assuntos.
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5.3. Visitas técnicas

Membros da equipe da Feapaes-ES realizaram visitas técnicas nas Apaes do estado ao 

longo do ano de 2021. Essas visitas são realizadas com o intuito de debater as estratégias 

e as ações das Apaes e estreitar a relação das instituições com a Federação. 
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-Salix - Parceria para a recuperação de créditos tributários para instituições de terceiro 

setor.

- Xcap do Bem – Novo título de capitalização da Caixa Econômica Federal no qual metade 

desse valor é destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae.

- Pãozinho Solidário – Todo valor arrecadado com a venda de pão francês na rede de 

supermercados Extrabom é revertida para as Apaes.

- Unimed –  Campanha em prol da vacinação contra covid-19
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5.4. Parcerias

A Feapaes-ES realizou diversas parcerias ao longo de 2021.

- Correios – Disponibilização de todas as agências do estado para o recebimento de 

doações. O evento de lançamento da parceria controu com a presença do governador do 

Estado, Renato Casagrande, e da vice-governadora, Jacqueline Moraes.

- Causei o Bem – Plataforma que viabiliza a captação de recursos no ambiente digital, 

garantindo mais facilidade, transparência e confiança para quem doa.

- Nota Premiada Capixaba – Programa do governo do Estado que tem o objetivo de 

beneficiar as instituições sem fins lucrativos do Espírito Santo, além de ajudar na 

arrecadação tributária do estado, através de um mecanismo que envolve e conscientiza a 

sociedade capixaba sobre a importância de solicitar a nota fiscal e reverter benefícios 

para entidades das Organizações da Sociedade Civil que desenvolvem um relevante 

trabalho social. O programa é fruto do trabalho e articulação da Feapaes-ES juntamente 

com o gabinete do deputado estadual Dr. Hércules, prontamente aceita pelo Governo do 

Estado.
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5.5. Gestão da pandemia

Durante a pandemia foram produzidos informes e cartilhas para guiar e orientar as Apaes 

e coirmãs em relação aos atendimentos nas instituições. Também foram realizadas 

pactuações com a Secretaria de Educação (Sedu) para a realização das atividades 

pedagógicas não presenciais (APNP) no AEE – Atendimento Educacional Especializado.

Neste contexto, a Federação assumiu o compromisso de fazer uma gestão da pandemia, 

articulando as ações e  desenvolvendo medidas de acordo com cada momento da 

pandemia ao longo de 2021.
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6. 
Instituto de 

Ensino e Pesquisa
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6.1. Painel ApaeES+ 

Em 2021 foram realizadas 10 edições do Painel Apaees, um espaço onde a Feapaes-ES 

apresenta temas relevantes e realiza debates sobre determinado assunto com as 

instituições filiadas e seu público. A cada edição um tema relevante para as instituições 

do Terceiro Setor é debatido com um convidado especialista no assunto.

Os vídeos contam com mais de 3.500 visualizações no total.

• Credenciamento ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 

Deficiência (Pronas)

• Estratégica de atendimento para o TEA

• A pandemia e a visão da pessoa com deficiência

• Comunicação digital para o Terceiro Setor

• Comorbidades no autismo

• Edição especial Semana da Pessoa com Deficiência 

• A pessoa com deficiência pela ótica do sujeito: diferença, direitos humanos e o 

encontro com o outro

• Os múltiplos olhares sobre o Atendimento Educacional Especializado

• A metodologia do emprego apoiado

• Lei Geral de Proteção de Dados
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 6.2. Produção de conhecimento

Para auxiliar as instituições a respeito do teleatendimento, a Federação das Apaes do 

Estado do Espírito Santo (Feapaes-ES) e o Instituto de Ensino e Pesquisa Uniapae-ES, por 

meio da Coordenação de Saúde e Prevenção, prepararam a Cartilha Orientativa para 

Teleatendimento: Novos Desafios e um Campo de Possibilidade”. 

A Federação também lançou o e-book "Boas Práticas com Atividades Pedagógicas não 

Presenciais”, material pensado diante da nova realidade das Apaes e seus usuários em 

decorrência da pandemia de covid-19.

6.3. Pesquisa 

6.3.1 - Pesquisa sobre o impacto da covid-19 nas pessoas com 

deficiência e suas famílias

A Feapaes-ES está realizando uma pesquisa sobre os impactos da pandemia de Covid-19  

sobre o cuidado das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e/ou autismo no  

Brasil. O resultado será publicado em breve.   

6.3.2 Pesquisa SIS

Evidências científicas apontam a necessidade de atualizarmos as deficiências, 

principalmente a intelectual, não mais em um modelo biomédico, mas, imperativamente, 

em um modelo biopsicossocial, que inclua aspectos ambientais, pessoais e conceituais. 
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A avaliação da deficiência deve, portanto, focar na questão social e de integração na 

sociedade. A incapacidade transcende o atributo de um indivíduo na medida em que 

também compreende um conjunto complexo de condições, muitas delas criadas pelo 

ambiente social.

Nesse sentido, o Espírito Santo, dentre vários outros estados da Federação, foi 

convidado a participar de uma pesquisa chamada Pesquisa SIS Training - Escala de 

intensidade, adaptação e validação de apoio para crianças e adolescentes com 

deficiência intelectual.

A pesquisa tem o objetivo de oferecer à comunidade brasileira um instrumento 

avaliativo, de validade e capaz de fornecer subsídios para um efetivo trabalho 

educacional com crianças e adolescentes com deficiência intelectual; medir a 

intensidade de apoio que elas precisam para suprir as demandas da sociedade atual, 

sendo os resultados eficazes para um planejamento individualizado centrado nas reais 

necessidades de apoio e suporte que a pessoa com deficiência precisa para viver em 

consonância com a realidade da sociedade.

6.4. Curso CIF

A Feapaes-ES viabilizou o curso “Introdução ao Uso da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde” (CIF), coordenado por Luana Talita Diniz Ferreira 

e Raquel Afonso Caserta e oferecido pelo Albert Einstein - Instituto Israelita de Ensino e 

Pesquisa.

A CIF é recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para descrição 

padronizada da Saúde e dos aspectos relacionados à funcionalidade e incapacidade.
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7. 
Programa de

Certificação de Qualidade
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O Programa de Certificação de Qualidade, implementado em novembro de 2021, visa dar 

continuidade ao fortalecimento das ações de gestão e tomada de decisões, e qualificar 

os serviços ofertados aos usuários das Apaes e coirmãs de forma estratégica.

7.1. Implementação do I Ciclo da ferramenta de Certificação de Qualidade  

 Com metodologia própria, a Ferramenta de Certificação de Qualidade tem o objetivo de 

proporcionar um balizador comum que sirva de referência de avaliação dos estágios de 

estruturação das ações fundamentais para a Organização e com serviços de qualidade 

ofertados aos seus usuários.
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8. 
Fundo 

Mais Inclusão
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O Fundo Mais Inclusão é um fundo de financiamento de projetos de impacto social e 

transformador, que possibilita a realização de ações voltadas para as pessoas com 

deficiência e suas famílias. No total, 18 instituições foram contempladas no I Ciclo do 

projeto, que abrange as Apaes e coirmãs das regiões Norte, Caparaó e Sudeste, 

totalizando mais de R$ 268 mil em investimentos realizados pela Feapaes-ES. O I Ciclo 

teve o objetivo de fortalecer e estimular iniciativas para inclusão da Pessoa com 

Deficiência Intelectual e/ou Múltiplas no mundo de trabalho e contemplou projetos na 

área da empregabilidade da pessoa com deficiência. Os valores já foram repassados para 

as instituições para que os projetos sejam execudados a partir de 2022.

Mais de           .        .
repassados para as Apaes

das regiões Norte, Caparaó
e Sudeste no I Ciclo.

R$268mil
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9. 
Ações 

das áreas técnicas
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Assessoramento/

consultoria

Assessoramento/

consultoria

Formação para as 

Apaes da Sala de 

Projetos

Assessoramento/ 

consultoria

Acompanhamento de oportunidades 

de financiamento público e privado, 

análise das fontes de financiamento 

potenciais para as APAES.

Atendimento individual de mentoria 

às APAES.

Apoio na elaboração e submissão de 

projetos, em conjunto com a APAE 

solicitante, à fontes de 

financiamento.

Apoio na elaboração de projetos 

para captação de recursos por meio 

de incentivo fiscal.

Revisar e analisar os projetos das 

APAES solicitantes.

Treinamentos, workshops e oficinas 

sobre os temas de elaboração de 

projetos, submissão de projetos às 

fontes de financiamento público e 

privado, captação de recursos.   

Palestras de boas práticas com 

convidados.

Apoio no planejamento das ações de 

captação de recursos das APAES.

Visitas às APAES 

1 Acompanhamento semanal: 

52 acompanhamentos 

semanais.

1 Acompanhamento semanal: 

52 acompanhamentos 

semanais.

29 Assessoramentos e 

orientação para elaboração 

dos projetos.

8 Assessoramentos e 

orientação para elaboração 

dos projetos.

47 Assessoramentos e 

orientação para elaboração 

dos projetos.

Realização de 2 workshops e 4 

oficinas de captação de 

projetos.

Realização de 5 palestras de 

boas 

Elaboração de 1 projeto para a 

21 visitas realizadas.

Sala de Projetos

Ação Atividades Meta/Resultados

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021
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Assessoramento em 

Assistência Social

Realização de reuniões de 

coordenações locais.

Reuniões institucionais 

(presencial e virtual).

Realização de reuniões com as 

coordenações do Programa de 

Autodefensoria.

Visitas técnicas e institucionais.

Atividades de qualificação e 

formação.

Diálogos em Curso.

Painéis.

Reuniões regionais com as 

coordenações de Assistência 

Social.

Educação permanente.

• 12 reuniões (mensal).

• 06 reuniões realizadas 

(Amaes, Venda Nova do 

Imigrante, Alegre, Muqui, 

Guaçuí).

• 02 reuniões.

• 13 visitas efetivadas.

• Capacitação da equipe de 

Cariacica sobre o SCFV;

• Capacitação da equipe de 

Castelo sobre a oferta dos 

Serviços de Assistência 

Social.

• 2 Diálogos em Curso 

(Autodefensoria, Acolhida)

• Painel Autodefensoria;

• Emprego Apoiado.

• Realização de 4 

reuniões/encontros;

• 99% das instituições 

presentes;

• Participação de 40 

instituições.

• Participação Curso CID 10;

• Live Setades SCFV.

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021

Assistência Social

Ação Atividades Meta/Resultados
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Representação e 

mobilização social/ 

Responsabilidade  

Social

Fortalecimento 

institucional/

Sociedade

Participação em reuniões de 

diálogo e deliberações sobre a 

política pública de Assistência 

Social, Direitos Humanos e 

Específicas Para PcD.

• 01 reunião na SEDH;

• 05 reuniões na SETADES;

• 01 reunião Coordenação 

Nacional;

• 01 reunião CONAD;

• 01 reunião Rede de Cuidados 

da PcD do ES;

• 01 reunião Empresa Friopeças;

• 02 reuniões Núcleo Octacílio 

Coser;

• 01 participação em Audiência 

Pública na Assembléia 

Legislativa (ESESP);

• 01 reunião Unisales;

• Reunião InterConselhos;

• Reunião Detran – CnH Social.

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021

Assistência Social

Ação Atividades Meta/Resultados
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Promoção da 

inclusão e luta por 

direitos.

-Promoção da 

autonomia e 

autogestão da 

pessoa com 

deficiência;

-Pessoa com 

deficiência e sua 

família.

Participação no Conselho 

Estadual de Direitos da Pessoa 

com Deficiência – Vice 

Presidência;

Premiação na Mostra Estadual de 

Boas Práticas em Assistência 

Social;

Condução de Eixo na Conferência 

Estadual de Assistência Social;

Palestras em instituições e 

conselhos parceiros.

Reuniões com os 

Autodefensores;

Painel: Programa de 

Autodefensoria;

Efetivação da Mostra Virtual do 

Programa de Autodefensoria;

Semana Nacional da PcD 

Intelectual.

12 reuniões ordinárias;

08 reuniões de organização do 

Processo Eleitoral;

Organização do Processo 

Eleitoral do CONDEF e da 

Assembléia de Eleição.

   

1º Lugar no segmento Gestão 

dos Serviços da Assistência 

Social na Pandemia.

Participação de maneira integral 

e integrada na Conferência 

Estadual de Assistência Social e 

na Conferência Municipal de 

Fundão;

Referência entre as instituições 

de atendimento às PcD 

Intelectual.

Live Apae da Serra – Inclusão da 

PcD no   Mercado de Trabalho;

Palestra no Conselho Estadual de 

Direitos da PcD – Direitos Sociais 

da PcD.

• 02 reuniões com os 

Autodefensores e Familias;

• Realização do Painel com 

temática específica – 

Protagonismo da PcD;

• Exposição virtual em 

comemoração a Semana 

Nacional da PcD e 

fortalecimento da 

Autodefensoria;

• Mostra virtual e live de abertura.

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021

Assistência Social

Ação Atividades Meta/Resultados
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Produção de 

conhecimento

-Documentos

Orientativos;

-Excelência 

técnica/Estrutura 

Operacional.

Elaboração de Projetos • Caravana (Caixa);

• Primeira Infância no SUAS 

(PcD);

• Projeto Vivências;

• Curso de formação na área da 

Assistência Social 

(UNISALES).

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021

Assistência Social

Ação Atividades Meta/Resultados
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Assessoramento 

em Educação

Representação e 

mobilização 

social/ 

Responsabilidad

e  Social

Fortalecimento 

Institucional/

Sociedade

Pesquisas 

científicas

Elaboração das Diretrizes Pedagógicas 

Educacionais (documento orientativo).

Reuniões virtuais e presenciais do grupo 

Tertúlias Dialógicas- Coordenação Pedagógica.

Reuniões Técnicas com a Coordenação 

Nacional de Educação e Coordenações 

Estaduais.

Reuniões institucionais com os 

stakeholders.

Reuniões técnicas com a Secretaria de 

Educação do Estado do ES.

Projeto Rede de Conversa.

Painéis.

Reuniões técnicas com os CAEE´s das Apaes.

Visitas técnicas presenciais às Apaes.

Representante/ Conselheira no CACs/ 

FUNDEB/ES.

Encontros semanais do grupo de pesquisa e a 

representante da Associação Americana de 

Deficiência Intelectual e Desenvolvimento 

sobre a Pesquisa SIS;

Encontros mensais com o grupo de Pesquisa da 

Universidade Federal do 

Paraná sobre a Pesquisa SIS;

Reunião técnica com a Coordenação de 

Psicologia da Universidade Federal de São João 

Del Rei.

01

02

10 encontros

08

02

07

03

12

07

10 encontros

07 encontros

09 encontros

03

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021

Educação

Ação Atividades Meta/Resultados
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Palestras

Lançamento de 

materiais 

institucionais

Apae de Alegre -Equipe multidisciplinar e 

funcionários.

E-book das atividades não presenciais.

01

01

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021

Educação

Ação Atividades Meta/Resultados
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Secretaria 

Executiva

Suporte às instituições 

(telefone,watsapp, e-mail, 

presencial).

Suporte às coordenações e 

ao presidente em reuniões 

institucionais (presencial e 

virtual).

Visitas técnicas e 

institucionais.

Suporte ou partcipações em 

reuniões ou ações: Parcerias 

(Correios, Nota Capixaba, 

Causei o Bem, Caixa).

Suporte na organização de 

materiais produzidos pelas 

áreas e presidente.

Organização e apoio aos 

Painéis Apaees e 

transmissões ao vivo.

Envio de comunicados 

internos e externos e ofícios.

Gestão da comunicação.

• 1920 atendimentos anuais.

• Reuniões realizadas (das áreas e do 

presidente/ Instituições);

• 55- Reuniões presencias;

• 130- Reuniões pelo zoom.

• 15 visitas.
•

• Suporte às instituições e ao 

presidente;

• Reuniões e visitas aos Correios-20;

• Reuniões com aCaixa-5;

• Suporte nas reuniões do Nota 

Capixaba-3;

• Causei o Bem- 10. 

• Acompanhamento e suporte na 

organização de todos os 

documentos e ações -15.

• 12-Suporte Painéis;

• 4- Transmissões ao vivo.

• 70 Envios e suporte nas ações.

• Acompanhamento e organização da 

comunicação interna e externa ou 

em conjunto com o setor 

responsável.

Secretaria Executiva

Ação Atividades Meta/Resultados

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021
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QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021

Secretaria 

Executiva

Gestão financeira.

Suporte e realização de 

reuniões de Diretoria e 

Conselho ADM;

Suporte e realização de 

reuniões do Conselho Fiscal;

Suporte e realização de 

reuniões descentralizadas.

• Suporte às instituições: 1.130  

emissões de boletos e 300 emissões 

de NF, anualmente. Toda organização 

financeira e do Departamento 

Pessoal da Feapaes.

• 4 Reuniões;

• 2 Reuniões;

• 3 encontros.

Secretaria Executiva

Ação Atividades Meta/Resultados
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Produção de 

conhecimento 

e formação

- Produção de material 

orientativo para organizar as 

ações de saúde.

- Ofertar cursos ou 

formação.

- Realizar reuniões de 

Coordenação

• - Elaboração de cartilhas 

orientativas sobre teleatendimento.

- Oferta de cursos sobre a CIF, 

ministrado pelo Instituto Albert 

Einstein.

- Reuniões de orientações.

Saúde

Ação Atividades Meta/Resultados

Representação 

e Mobilização

- Participação em eventos e 

conselhos.

- Articulação para 

priorização das vacinas.

• - Presença nas reuniões do Conselho 

Estadual da Saúde.

Aticulação de 

políticas e ações

- Fortalecimento e 

ampliação dos CERs.

- Fortalecimento da rede de 

cuidados às pessoas com 

deficiência.

- Orientações para a 

montagem organização de 

serviços

• - Habilitação do CER IV da Apae de 

Colatina.

- Apoio no pleito de habilitação do 

CER III para a Apae de Nova Venécia.

- Novos projetos do CER em 

Cariacica, Serra e Venda Nova do 

Imigrante.

- Apresentação e discusão de projeto 

de financiamento das Apaes na Saúde 

junto ao Estado.

- Articulação junto a SESA para 

priorização das vacinas contra a 

Covid-19 paras as pessoas com 

deficiência e profissionais das Apaes.

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021
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Produção de 

conteúdo

Editoração e 

design 

Assessoria de 

imprensa

Gestão de canais

Gestão de 

fornecedores

Mídia

Peças avulsas 

(criação)

Consultoria de 

marketing

Gestão de ADS

• Aproximadamente 258 posts

• 56 textos para site

• 7 informes Coronavirus

• Infográfico Letalidade

• 1 e-book

• 2 cartilhas

• 1 website

• Criação de logotipos

• Criação de apresentações

• 2 Criações de projetos comerciais

• Layout de brindes

• Atendimento à imprensa

• 14 releases produzidos

• Atualização de site

• Gestão de redes sociais (atualização, SAC 2.0)

• Gestão de canal Youtube

• Pedidos e gestão de orçamentos

• Acompanhamento de produção

• Planos de mídia Out Of Home (outdoor)

• Aproximadamente 225 peças avulsas

• Acompanhamento em reuniões com parceiros

• Gestão de anúncios em Facebook/Instagram

Marketing e comunicação

Descrição Entregas aproximadas

QUALIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO

AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021
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Assessoramento e/ou consultoria

Setor Jurídico 2021

Visita Técnica

32 visitas – sede das Apaes;

APAEs de: 

•São Mateus (2), São José do Calçado (2), Serra (1), Colatina (1), Santa Leopoldina (1), 

Cariacica (1), Aracruz (2), Governador Lindenberg (1), Rio Bananal (1), Irupi (1), Ibitirama 

(1), Guaçuí (1), São Gabriel da Palha (1), Nova Venécia (2), Montanha (1), Pinheiros (1), 

Cachoeiro (2) , Castelo (2), Alegre (1), Barra de São Francisco (2), São Roque do Canaã 

(1), Venda Nova do Imigrante (2), Vila Valério (2).

Apoio técnico às Apaes e coirmãs do ES

08 atendimentos - sede da Feapaes;

Apaes/coirmãs de: 

•Viana (2), Amaes (1), Santa Leopoldina (1 – online), Conceição do Castelo (1), Vitória 

Down (1), Muqui (2).

Assessoramento e/ou orientação em audiências online às Apaes e/ou coirmãs do ES

03 acompanhamentos em audiências/ 01 orientação;

Apaes/coirmãs de: 

•Vitória/MPT-ES – ex-funcionária Jac (1), Cachoeiro de Itapemirim/MPT - equoterapia 

(01), Muqui/orientação (01).

Apoio técnico jurídico com equipe da Feapaes e presidente

07 reuniões:

•Planejamento estratégico; desenvolvimento, potencialização e/ou resultado de

campanhas, parcerias, etc.

Apoio técnico jurídico interno e/ou online, com presidente e convidados externos

10 reuniões;

•Superintendente Caixa Econômica Federal (1); Singular Contabilidade (02 internas e

02 online); Proprietário das salas alugadas sede Feapaes (1); Corretores de

imóveis/aquisição salas nova sede (02); Fundação São Pedro Praia do Canto (1);
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• imóveis/aquisição salas nova sede (02); Fundação São Pedro Praia do Canto (1);

Salix/recuperação de crédito (01 online);

•Diversas visitas in loco pelo período de julho a dezembro 2021, acompanhando

corretores visando aquisição de imóvel destinado à sede da Federação.

Reuniões da Diretoria e conselhos da Feapaes e assembleias

08 assessoramentos técnicos;

•Diretoria e Conselhos de Administração (06); Conselho Fiscal (02); Assembleia Geral 

Descentralizada por Regiões (03 regiões).

Representação em conselhos/reuniões/eventos institucionais externos

07 participações: 

•Solenidade Apae de Marataízes – 20 anos (1), Condomínio Edifício Shopping

Vitória/AGE;

•Marilândia – Representação – Velório da Presidente;

• Lançamento Campanha de Parceria com os Correios (1); Conselho Estadual de

Saúde/ES (CES/ES) (1); Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência/ES (CONDEF) (1); Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB (1).

Representação e assessoramento em reuniões da Feapaes (Brasília/DF)

03 participações: (01) online e (02) in loco.

Acompanhamento de processos, assessoramento e participação em audiências

judiciais da Feapaes-ES

06 assessoramentos em processos na área cível:

•Apae Serra/Usucapião (01); Apae Viana/"Elevador" (01); Feapaes/Vivo/Cobrança de 

Aluguel/Trabalhista (03); Muqui/Obrigação de matricular aluno não atendida em Apae 

(01).

•02 Acompanhamentos de processos Ministério Público do ES: Apae Cachoeiro de 

Itapemirim/Apropriação indébita (02).
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Atendimentos jurídicos ou outros, por meio de telefone, whatsapp, e/ou e-mail do

setor jurídico

 06 Apaes/Coirmãs – média dia;

• 1.800 atendimentos anuais, através dos diversos meios de comunicação;

•05 apurações anuais de denúncias diversas;

•3 Rotinas do setor jurídico;

Resoluções;

•Regulamenta assuntos Feapaes (07), Apaes/coirmãs - Vacinação (01);

•Pareceres e e-mails sobre assunto diversos para orientação jurídica à Feapaes, Apaes 

e coirmãs;

•Representação da Federação junto ao condomínio da sede antiga no centro da 

cidade;

•Elaboração de atas/reuniões/Assembleias Gerais da Feapaes ES;

•Contratos/distratos/termos/edital, elaborados e/ou analisados pelo setor;

•Acompanhamento de negociação e envio às Apaes de Convenção Coletiva de

Trabalho/CCT, firmada com SENALBA/ES e FENAC.
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