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Observação, experiência e muita dedicação
Durante a I Semana Multidisciplinar, a APAE de Campinas recebeu uma ilustre palestrante. 
Úrsula Heymeyer, cujo trabalho é referência na área de estimulação precoce de crianças com 
deficiência intelectual, ministrou uma palestra sobre suas observações e realizou alguns 
atendimentos com crianças do Grupo de Estimulação Precoce da instituição. Página 5

Cuidar do 
envelhecimento é 
fundamental para 
garantir longevidade
O aumento da expectativa 
de vida de pessoas idosas e 
com deficiência intelectual 
requer novos cuidados. O 
Programa “Diversidade” da 
APAE de Campinas oferece 
serviço especializado visando 
à promoção de cuidados e 
necessidades essenciais para 
que tenham qualidade de vida 
nesta fase. Página 3

Ensinar como 
um todo
A transdiscipli-
nariedade é uma 
abordagem de tra-
balho que busca 
incluir a contribui-
ção sinérgica das 
diferentes áreas 
do conhecimento 
humano, aumen-
tando assim a 
eficácia das ações 
pedagógicas. 
Página 4

Currículo 
Funcional Natural
Maryse Suplino esteve 
presente na APAE de 
Campinas durante a I 
Semana Multidisciplinar 
falando sobre Currículo 
Funcional Natural (CFN), 
que chegou ao Brasil há 
cerca de 20 anos e tem 
como objetivo tornar o 
deficiente intelectual 
bem sucedido em todas 
as tarefas que desenvol-
ve. Página 6
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Editorial

O Jornal da Apae de Campinas é uma publicação dirigida a pais de alunos, funcionários e empresas parceiras.
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Buscar sempre o melhor para seus alunos e profissionais. Essa incansável 
luta da APAE de Campinas reflete-se em todo o trabalho realizado durante 
o primeiro semestre deste ano. Pensando nisso e para começar bem o 

segundo semestre, foi realizada a I Semana Multidisciplinar - Acrescentando 
Saberes, durante as férias escolares do mês de julho. Profissionais renomados 
estiveram presentes e apresentaram suas propostas nas mais diversas áreas. 
Assim, nossos profissionais puderam adquirir mais conhecimentos e aperfeiço-
ar o trabalho que realizam com tanta dedicação, com a colheita de resultados 
como os do Festival Nossa Arte. Realizado em Sumaré, durante o mês de junho, 
lá nossos alunos puderam mostrar todo o talento e a vontade de se expressar 
de forma artística. E foram classificados em primeiro lugar na categoria artes 
musicais na etapa regional, o que proporcionou a participação deles na etapa 
estadual do evento. A maneira com que os profissionais da instituição lidam com 
os alunos, com integração e ajuda das famílias, traz sempre resultados positivos 
como este. Outra conquista no primeiro semestre foi o uniforme de inverno, que 
é o conjunto de moletom e foi entregue de forma gratuita a todos os alunos, 
mostrando a preocupação com sua segurança e qualidade de vida. Desejamos 
a todos um ótimo segundo semestre. Boa leitura!

Eliane Trevisan, diretora pedagógica e administrativa
Lucilia de Pádua Pereira, gerente geral

APAE em números

Estimulação Precoce: 85
Escola de Educação Especial: 211
EDUCAÇÂO PROFISSIONAL
CIQP: 212
Treinamento Externo: 76
DIVERSIDADE
Sócio Ocupacional: 99
PATIO (Ambulatório): 328
TOTAL DE ALUNOS: 1011
FUNCIONÁRIOS
Total: 208

Uniforme novo para todos
Todos os anos a APAE de Campinas realiza a entrega de duas camisetas aos alunos, 
que fazem parte do uniforme escolar. Este ano o número de peças foi ampliado. Uma 
bermuda e um agasalho completo para o inverno, composto por uma calça e uma 
blusa de moletom, foram entregues aos alunos. Tudo isso foi feito para proporcionar 
mais segurança e bem-estar aos alunos. Segundo Eliane Trevisan, diretora pedagógica, 
o uniforme completo é importante principalmente aos que possuem maior autonomia 
para vir até instituição para os atendimentos, em caso de algum imprevisto. Ao todo, 
598 alunos da Escola, Grupo Diversidade, CIQP e Treinamento Profissional foram 
beneficiados com o novo kit.

Convite!
Curta a página da APAE de Campinas no 
Facebook e acompanhe as atividades 
da instituição! www.facebook.com/pages/
Apae-de-Campinas
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Saúde

Cuidar do envelhecimento é 
fundamental para garantir longevidade

A pessoa com DI (Deficiência Inte-
lectual), assim como as demais 
populações idosas, tiveram um 

aumento na sua expectativa de vida, 
graças aos avanços da ciência, que 
têm favorecido a produção e divulga-
ção do conhecimento científico, além 
de promover mais qualidade de vida.

À medida que o organismo enve-
lhece, mais e diferentes cuidados são 
necessários, tais como, atenção para a 
realização dos exames periódicos, uso 
de alimentação saudável, prática de 
atividade física, utilização da memória e 
também o lazer. “Ao contrário do que se 
possa pensar, não é porque o indivíduo 
envelhece, que seja natural se tornar 
uma pessoa triste, doente ou mesmo 
que  viva sentindo tantas dores , em 
seu cotidiano”, coloca a fisioterapeuta 
e coordenadora do Programa Sócio Ocu-
pacional Diversidade, Ana Paula Damas-
ceno Binoto. “Cabe aos profissionais das 
mais diversas áreas, sobretudo as da 

saúde, informar, orientar e acompanhar 
tal população”, completa Ana Paula.

Ana Paula explica que o Programa 
“Diversidade” da APAE de Campinas 
trabalha para oferecer um serviço 
especializado às pessoas com defi-
ciência intelectual e múltipla, no pro-
cesso de envelhecimento, visando à 
promoção de cuidados e necessidades 
essenciais para que tenham qualidade 
de vida nesta fase.

Participação ativa
Frente a este desafio, estudos, avalia-
ções e acompanhamentos compreen-
sivos do envelhecimento da pessoa 
com DI são desenvolvidos, por meio 
dos projetos propostos pelos profissio-
nais do Programa Diversidade. 

“A representação da sociedade 
em geral, e até mesmo de alguns fa-
miliares e indivíduos sobre a velhice 
e, sobretudo acerca da deficiência 
intelectual, é de que as pessoas, em 

uma destas situações e/ou em am-
bas, se tornam um peso, estorvo, sem 
nenhuma contribuição, autonomia e/
ou condição de se cuidar, escolher, 
decidir e realizar, mesmo que com 
apoio e ajuda”, lamenta a fisiote-
rapeuta. Ela sugere que os idosos 
devem ser envolvidos na análise, ava-
liação, escolhas e decisões quanto ao 
que está acontecendo, o que pode 
vir a ser feito, os resultados a serem 
esperados a curto, médio e longo 
prazos. ”Ou seja, ouvi-los, estimulá-
los a se envolverem, participarem 
com autonomia, independência e 
responsabilidade no encaminhamen-
to, prevenção e solução dos ganhos 
e perdas, das vantagens e limitações 
deste momento.” Vale lembrar que 
o Programa Diversidade da Apae 
de Campinas atende a 99 pessoas, 
que estão envolvidas em diferentes 
atividades como panificação, dança, 
artesanato, entre outras.
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Treinamento

Visando a melhoria contínua de 
seus atendimentos, a APAE de 
Campinas realizou durante as 

férias de julho a I Semana Multi-Disci-
plinar – Acrescentando Saberes. Entre 
os dias 16 e 19 de julho, palestras com 
grandes nomes do ensino na área de 
deficiência intelectual foram ministra-
das na sede da entidade. Pedagogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, fisioterapeutas e assis-
tentes sociais da esquipe da instituição 
estiveram presentes, sempre atentos 
aos ensinamentos que ali foram adqui-
ridos. Ao longo desta edição do Jornal 
da APAE de Campinas, mostraremos 
um pouco do conhecimento comparti-
lhado durante o treinamento.

Acrescentando Saberes

A transdisciplinariedade não é 
uma área de conhecimento, é 
uma abordagem de trabalho que 

busca incluir – sem qualquer limitação 
de conteúdo, forma ou estratégia de 
ação – a contribuição sinérgica das dife-
rentes áreas do conhecimento humano, 
aumentando assim a eficácia das ações 
pedagógicas. Sua aplicação não se 
restringe apenas às áreas de ensino, 
pelo contrário, se aplica a muitas outras 
áreas do desenvolvimento humano. É 
sobre essa forma de ensinar que o pro-
fessor Tabajara Dias Andrade do Centro 
Latino-americano de Desenvolvimento 
(CLADE) fala nesta entrevista. 

O que é o olhar transdisciplinar?
É um olhar moderno e holístico sob 
o qual as diferentes áreas do conhe-
cimento humano se unem e trocam 
conhecimentos e práticas pra melhor 
atingirem seus objetivos.

O que ele aborda?
O olhar transdisciplinar propõe uma 
visão ao mesmo tempo abrangente 
e focada. Propõe ainda que todo o 
conhecimento, proveniente de todas 
as áreas que tenham – em qualquer 
contexto – se dedicado ao estudo do 
assunto - sejam utilizadas de forma 

conjunta e sincronizada.

Quais seus objetivos?
A melhor compreensão dos aspectos 
envolvidos no tema em estudo e a oti-
mização dos recursos para abordá-lo 
de forma eficaz.

Qual a importância da prática pedagógi-
ca no olhar transdisciplinar?
É total. Afinal, a Pedagogia está focada 
em desenvolver seres humanos positi-
vamente diferenciados.  E apenas uma 
visão abrangente, que englobe a tota-
lidade dos conhecimentos disponíveis 
sobre o ser humano e seus recursos, 
poderá fazer frente a esta missão.

São muitas as tentativas frustradas 
de se resolver problemas humanos, 
mesmo que complexos e graves, ape-
nas com recursos de áreas únicas e 
limitadas. A visão multidisciplinar, mais 
complexa e abrangente, também falha 
em proporcionar visões e ações frag-
mentadas. Todos estes aspectos são 
superados na multidisciplinariedade.

Como os professores devem colaborar 
para o melhor desenvolvimento desse 
aspecto dentro da sala de aula?
Uma equipe transdisciplinar, como a 
da APAE de Campinas, incluindo profis-

Ensinar como um todo
sionais de diferentes áreas, deve atuar 
de forma sinérgica e complementar, 
desenvolvendo atividades, estratégias 
e procedimentos que proporcionem e 
facilitem o desenvolvimento de seus 
alunos nas diversas competências téc-
nicas ou comportamentais, usando ao 
mesmo tempo recursos de todas elas, 
mesmo que a execução esteja a cargo 
de apenas um profissional.

Qual a importância do tema para os 
alunos com deficiência intelectual?
É total! Estas pessoas precisam de 
todos os recursos disponíveis para 
que tenham uma inserção social real-
mente adequada e gratificante. A visão 
transdisciplinar com certeza nos ajuda 
nesta missão.

Como a família do deficiente intelectual 
pode contribuir para a continuidade do 
desenvolvimento transdisciplinar fora 
da escola? 
A família – quer pela intimidade, quer 
pelo longo tempo de convívio --, tem 
grande poder de atuação sobre o 
aluno da APAE.  Instrumentalizada 
pela equipe técnica, poderá usar esta 
influência reforçando e ampliando os 
avanços alcançados pelos treinamen-
tos desenvolvidos na instituição.

Informativo apae de campinas | 4

Equipe reunida em palestra de Maryse Suplino
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Observação, experiência e muita dedicação

Aos 82 anos, Úrsula Heymeyer 
continua na ativa. Seu trabalho 
é referência no Brasil na área 

de estimulação precoce de crianças 
com deficiência intelectual. Natural da 
Alemanha, ela se formou em 1949 em 
um curso organizado pela Unesco, em 
Genebra, na Suíça, denominado Cours 
Internacional de Moniteur espour 
homes d’enfant victimes de la guerre 
(Curso Internacional de Monitores para 
Crianças Vítimas da Guerra).

“Na Suíça e no Brasil encontrei no 
meu trabalho crianças com necessi-
dades especiais. Precisei estudar 
muito mais para compreender as ne-
cessidades delas e poder realmente 
ajudá-las a se desenvolver”, coloca 
Úrsula. Ela afirma que existem muitos 
métodos e todos têm algo de  bom, 
mas cada criança é um indivíduo e 
suas necessidades são distintas. 
“Pelo menos foi assim que eu pensei 
e errei. Então, estudei mais. O que me 
ajudou muito foi estudar o Desenvolvi-
mento da Inteligência de Jean Piaget”, 
completa. Esse estudo propõe que se 
conhecemos o desenvolvimento sen-
sório motor e intelectual da criança, 
é possível planejar uma intervenção 
mais adequada para as necessidades 
de cada uma. 

Úrsula passou 25 anos na AACD 
(Associação de Assistência à Criança 
Deficiente) de São Paulo, onde orga-
nizou Grupos de Estimulação Precoce 
[G.E.P.] para as crianças com paralisia 
cerebral de oito meses a três anos, 
nos quais mãe e filho são atendidos 
por terapeutas da Fisioterapia, Tera-
pia Ocupacional, Fonoaudiologia e  
Psicologia. “Deste modo a criança é 
vista por uma equipe multidisciplinar, 
que vai coordenar seu trabalho ade-
quando-o às necessidades da mãe e 
da própria criança. O diagnóstico pre-
coce feito pelo médico e a indicação 
para um tratamento precoce permi-
tem ajudar a criança numa fase  mais 
plástica do seu sistema  neuronal”, 
explica Úrsula. “Numa estimulação 
precoce oferecemos a possibilidade 

de seguir  o caminho natural do de-
senvolvimento, respeitando o tempo 
e as dificuldades de cada um. O  tra-
balho com nossas crianças tem de 
lhes proporcionar bem estar, alegria 
e competência, além de deixar a mãe 
orgulhosa e feliz”, observa.

As observações no trabalho re-
alizado na AACD com os grupos de 
estimulação precoce permitiram que 
Úrsula pudesse ver rapidamente o 
desenvolvimento global da criança, 
qual seria o próximo passo e aonde 

essa criança, em especial, encontra 
dificuldades. Com esse material em 
mãos e a parceria com Loraine Ganem, 
o resultado foi o livro “Observação 
do desempenho. Bebê Pequerrucho, 
Criança maior”.

Úrsula esteve na APAE de Campi-
nas para ministrar uma palestra sobre 
suas observações e realizar alguns 
atendimentos com crianças do Grupo 
de Estimulação Precoce da instituição, 
durante a I Semana Multi-disciplinar.

Úrsula (de costas) 
ensina a mãe 
a estimular a 

criança para seu 
desenvolvimento

Úrsula ensina 
profissionais da 
Estimulação Precoce
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Sala do Especialista

O nome é extenso, mas a apli-
cação gera ótimos resultados. 
O currículo funcional natural 

(CFN), que chegou ao Brasil há cerca 
de 20 anos, tem como objetivo tornar 
o deficiente intelectual bem sucedido 
em todas as tarefas que desenvolve. 
Sumidade no assunto, Maryse Suplino 
esteve presente na Apae de Campinas 
durante a I Semana Multidisciplinar 
falando sobre o assunto. Autora do 
livro “Currículo Funcional Natural - Guia 
prático para a educação na área de 
autismo e deficiência mental”, em en-
trevista, Maryse conta um pouco mais 
sobre a funcionalidade dessa proposta.

O que é currículo funcional natural?
É uma proposta metodológica que 
começou no final década de 1960, 
início da de 1970, quando diferentes 
pesquisadores estavam interessados, 
na Europa e EUA, em pensar uma forma 
de ensino para pessoas com deficiên-
cia que desse a elas maior autonomia.
Um dos componentes mais importantes 
dessa abordagem é a sua filosofia: tratar 
a pessoa com deficiência como a qual-
quer outra pessoa. Essa é a prerrogativa 
primordial dessa proposta de trabalho: 
focar na pessoa e não na deficiência.

Quando o currículo funcional passou a ser 
adotado no Brasil?
Há pelo menos vinte anos o CFN é 
conhecido por alguns profissionais no 
país. Alguns tiveram contato com ele 
por meio de conferências ministradas 
em nosso país pela Dra. Judith LeBlan-
ce outros estiveram pessoalmente no 
Centro Ann Sullivan, do Peru. Como 
ideia formalmente adotada para o de-
senvolvimento de um trabalho, o CFN 
está no Brasil há cerca de quinze anos.

Quais são os objetivos desse currículo?
Preparar para a vida; promover a auto-
nomia; dar às pessoas com deficiência 
condições de serem produtivas e esta-
rem incluídas em sociedade.

Por que é importante?
Costumo dizer que a relevância do CFN 
trazido pela Dra. LeBlanc está na asso-
ciação que ela estabeleceu entre dois 

Currículo Funcional Natural
Método desenvolvido nos Estados Unidos garante autonomia a pessoas com deficiência

conceitos: Funcional e Natural. Desde 
1970, se fala em currículo funcional. O 
estabelecimento da relação funcional-na-
tural resultou numa ideia mais completa.

Funcional está relacionado à elei-
ção das habilidades que serão ensi-
nadas. A Dra. LeBlanc afirma que tais 
habilidades devem ser úteis na vida 
da pessoa que aprende. Para facilitar 
a compreensão de quem se confronta 
pela primeira vez com esse conceito, 
costumo dizer que funcional não é algo 
que a pessoa não sabe. Funcional é 
aquilo que ela precisa saber! Natural 
diz respeito à forma de ensinar. A 
proposta do CFN é que se busque 
sempre situações contextualizadas, 
relacionadas com a vida, que se afaste 
ao máximo de situações mecânicas 
que dificultam a compreensão do 
aprendiz, estão desconectadas da vida 
e não têm sentido. A ideia é ensinar 
as habilidades naturais nas situações 
nas quais elas naturalmente seriam 
ensinadas a qualquer pessoa. 

Infelizmente, muitos dos currícu-
los para pessoas com deficiência se 
baseiam apenas naquilo que elas não 
sabem e, assim, gastam anos insistin-
do no ensino de habilidades que em 
nada concorrerão para habilitá-la a 
uma vida independente.

Qual o papel da família em relação ao 
currículo funcional? 
O papel da família é fundamental. Ela 
é a responsável por prover as oportu-
nidades que cada deficiente intelec-
tual vai necessitar para generalizar 
o aprendido, exercitar e perceber a 
importância do que aprendeu na vida 
diária. Sem dúvida, a família é também 
importante para o estabelecimento 
das habilidades que são funcionais 

para seus filhos. O papel da família é 
central dentro dessa proposta. A famí-
lia precisa ser parceira. Ser convidada 
a participar do processo de aprendiza-
gem dos filhos.

E o papel do professor?
O papel do professor é estabelecer 
as metas funcionais, buscar as situ-
ações naturais para ensinar e buscar 
parceria com as famílias. O professor 
é figura determinante para o avanço 
dos alunos. Quando ele estabelece 
metas, se compromete com elas, no 
sentido de que seu aluno logre o que 
foi estabelecido e acredita no aluno, 
não tem como o aluno não avançar.

O que pode ser ensinado através da ela-
boração do currículo funcional?
Todas as habilidades que forem fun-
cionais para aquela pessoa. Desde 
auto cuidados, habilidades sociais, de 
comunicação, acadêmicas, etc.

Quando eu falo aquela pessoa, 
quero dizer isso mesmo é para aquela 
pessoa única, que tem necessidades 
específicas e individuais. Quando se 
fala em CFN, se faz necessário pensar 
em plano individualizado de ensino. 
Nada mais lógico. O que é funcional 
para uma pessoa, não é necessaria-
mente para outra.

Maryse Suplino , responsável 
pela introdução do currículo 

funcional no país
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Educação

Normas para o bem de todos

As entidades que atuam no ter-
ceiro setor estão subordinadas 
às Normas Brasileiras de Conta-

bilidade, sendo esse assunto tratado 
por diversas legislações, que orientam 
a prestação de contas. O ativo fixo das 
entidades também é passível deste 
controle, segundo o Comunicado Téc-
nico (CT), instrumento que orienta os 
profissionais na execução dos registros 
e na elaboração das demonstrações 
contábeis.  Em entrevista, Antonio Car-
los da Silva, responsável pela Contabi-
lidade da Apae de Campinas, aborda a 
legislação vigente desde 2012.  

Quais as principais mudanças em relação 
à legislação sobre ativos fixos?
O que sempre existiu, mas poucos 
levaram a sério, foi o fato que toda 
entidade tem que ter um departamen-
to - podendo até ser somente uma 
pessoa - responsável pelo controle dos 
ativos fixos da entidade, com controles 
analíticos de todos os bens existentes, 
devendo estes estarem separados 
por departamento e devidamente 
identificados por meio de chapa de 
identificação para fácil localização. 
Além disso, deve haver normas inter-
nas estabelecidas quanto às entradas, 
saídas e transferências desses bens. 

O que deve ser considerado na análise 
dos ativos fixos?
Hoje a lei se tornou relevante e esses 
bens que, inicialmente são contabiliza-
dos pelo seus valores de aquisição, pas-
sam a ser comparados na data dos ba-
lanços se estão acima dos seus valores 
justos (valor de venda).  Se estiverem, 
há a obrigatoriedade de se proceder ao 
Ajuste de Perda por Irrecuperabilidade.  
Da mesma maneira, o prazo de vida 
útil desse bem deve ser o real e não 
os percentuais que normalmente eram 
utilizados pelos profissionais da conta-
bilidade, divulgados pela Secretaria da 
Receita Federal. Outro ponto é o fato de 
que se um bem no final da vida útil tem 
um valor de venda, a depreciação terá 
que ser o valor de aquisição menos o 
valor de venda no final da vida útil do 
mesmo, ou seja, não se pode depreciá-lo 
totalmente. Essas mudanças obrigam as 

entidades a demonstrarem o valor real 
de ativos imobilizados em seus balan-
ços, uma vez que estes quase sempre 
são muito representativos.  Além do 
fato de serem um patrimônio social e, 
como o próprio nome diz, pertencem à 
sociedade dentro do segmento em que 
a entidade atua.

De que maneira as APAEs devem proceder 
para cumprir a lei?
As APAEs, como todas as entidades 
do terceiro setor ou não, existentes no 
Brasil, são obrigadas a seguir a legisla-
ção vigente e já deveriam ter adequado 
suas contabilidades à nova legislação.  
Principalmente para as entidades que 
utilizam verbas públicas, o não segui-
mento dessas normas descaracteriza 
a Contabilidade existente. Por isso, 
pode não ter suas contas aprovadas 
pelo Tribunal de Contas da União, fi-
cando obrigadas a devolver as verbas 
recebidas, assim como seus diretores 
e conselheiros responderem na pes-
soa física por esses valores, caso a 
entidade não tenha como ressarci-los.

Quais os benefícios que essa legislação 
traz? E as desvantagens?
A legislação veio, em primeiro lugar, 
moralizar e trazer regras e controles 
rígidos na prestação de contas e nos 
balanços apresentados. Isto possibilita 
uma visualização clara dos ativos, pas-
sivos, receitas e despesas separados 
por área de atuação das entidades. E 
se torna necessário para que tenha-
mos maior segurança nas prestações 
de contas, o que requer investimento 
na profissionalização das entidades. O 
ponto que pode ser considerado como 
negativo é o fato de muitos gestores 
não estarem preparados para qualifi-
car suas entidades.  Quando buscam 

profissionais no mercado descobrem 
que existem poucos qualificados no 
terceiro setor. Então, buscando con-
tadores e assistentes que atuam no 
comércio e indústria,  que são muito 
diferentes do terceiro setor.  Ou seja, 
não temos mão de obra qualificada dis-
ponível para atender essa demanda.

Como a instituição que ainda não está aten-
dendo a nova legislação deve proceder?
Em primeiro lugar, deve procurar um 
profissional de Contabilidade habilitado, 
com experiência na legislação destinada 
ao terceiro setor. Depois, é necessário 
que a entidade busque a profissionali-
zação de seus processos e capacitação 
de sua equipe, uma vez que os números 
e os documentos são produzidos inter-
namente nas entidades.  Se tiverem a 
orientação correta para seus gestores 
e colaboradores, é possível capacitar 
sua equipe e implantar controles inter-
nos e rotinas confiáveis, dentre eles a 
necessidade de revisão e controle dos 
ativos imobilizados. Importante lem-
brar que os gestores dessas entidades, 
terão que ter os mesmos cuidados que 
os diretores de empresas do segundo 
setor, com muita prática, conhecimento 
e profissionalização.

Quais suas recomendações f inais 
às entidades?
Independente do tamanho da entidade, 
recomenda-se que procedam à elabora-
ção de auditoria com profissionais habi-
litados, obtendo o relatório da auditoria, 
assim como a aprovação das contas 
pelo Conselho Fiscal da entidade, com 
aprovação final em assembleia geral or-
dinária no início de cada ano.  Com isso, 
toda diretoria se protege de eventuais 
riscos futuros e a entidade demonstra ter 
transparência, credibilidade e fé pública.
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Integração

APAE de Campinas participa 
do Festival Nossa Arte
No regulamento, uma página 

inteira explica os objetivos 
da atividade, que vão desde 

desenvolver o gosto pelas atividades 
artísticas com fins educacionais e 
formativos, passando pelo intercâm-
bio social e chegando à inclusão e 
integração da pessoa com deficiên-
cia intelectual. Na prática, porém, vai 
muito além disso, pois mostra que o 
Deficiente Intelectual pode superar 
seus próprios limites. Composto pe-
las categorias artes visuais, cênicas, 
literárias, musicais, dança, dança fol-
clórica e artesanato, o Festival Nossa 
Arte tem etapas regionais, estaduais 
e nacional.

A APAE de Campinas participou 
da etapa Regional, em junho, na ci-
dade de Sumaré (SP). Na categoria 
Arte Musical, a apresentação levou 
o nome de “Cortejo” e contou com a 
participação de vinte alunos do CIQP 
(Centro de Iniciação e Qualificação 
Profissional). Segundo o professor de 
música, Cristiano Monteiro, foi possível 
“resgatar a cultura popular, passando 
pelas vertentes do folclore brasileiro e 
a modernidade de sua música, mistu-
rando a percussão, o canto, a dança 

e os instrumentos confeccionados 
pelos alunos a partir de sucata”. Essa 
mistura rendeu aos alunos o 1º lugar 
na categoria.

Na categoria artesanato, cinco 
alunos (três do Grupo Diversidade 
e dois do CIQP) apresentaram seus 
trabalhos, ficando a cesta de papel 
e a revista com pintura decorativa e 
decoupage da aluna Isabel Cristina 
Padulla, do CIQP, em segundo lugar. 
O quarto lugar ficou com Eduardo 
Ferreira dos Santos, também do CIQP, 

que apresentou uma bandeja mosaico 
com pintura decorativa.

Os alunos classificados em primei-
ro lugar na categoria artes musicais e 
os classificados na categoria artesa-
nato participaram da etapa estadual 
do festival, que ocorreu em Paulínia 
(SP) nos dias 8, 9 e 10 de julho. Nesta 
etapa, a APAE de Campinas ficou em 
8º lugar na categoria Artes Musicais e 
em 6º lugar na categoria artesanato, 
com o trabalho do aluno Eduardo.

Festival Nossa Arte

Grupo de alunos do CIQP apresenta 
“Cortejo”, musical que resgata a cultura popular brasileira


