
1

PRÁTICAS
BOAS

Guia 
de



2

Alessandra Schmidt 
Alexandre Schmidt de Amorim
Ana Flávia Ferreira
Barbara Rouze
Bianca Beltrami
Diego Tutumi Moreira
Eduardo de Abreu
Isabela Jardim Bonet
Lucas Dias Zagonel
Luiz Hamilton Ribas
Rodrigo Arns Guimarães

CONSTRUINDO 
UM FUTURO 
ESPECIAL PARA 
A EDUCAÇÃO.

EQUIPE ASID

asidbrasil.org.br

facebook.com/asidbrasil

youtube.com/asidbrasil

blog.asid.org.br



3

SUMÁRIO

04

36

09

08

16

21

Parceiros
e investidores

Boas Práticas

O que é
ASID?

Agradecimentos

Guia de
Boas Práticas

Instituições
Participantes



4

Este Guia só foi possível graças a parceria com XXXXXX que, assim 

como nós, acredita nessa causa e investe no desenvolvimento 

das organizações que trabalham com a pessoa com deficiência.

PARCEIROS
E INVESTIDORES
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Multiplique-se. Esta e a palavra que resume a agência. Com um 

trabalho reconhecido em todas as frentes de comunicação que 

ataca, a 433AG multiplica a presença e a visualização de seus 

clientes, além de solidificar esta imagem ao fazer a manutenção 

de todo o trabalho. A 433AG  possui grandes clientes e ao tomar 

conhecimento da ASID se colocou à disposição para o desafio de 

conceber grandes demandas. Foi a agência que desenvolveu o 

layout do Guia de Boas Práticas.

“Desde 1995 a Serzegrafoferece o que há de melhor no mundo 

gráfico, focando na tecnologia e na qualidade do atendimento 

ao cliente. Essa combinação possibilita a empresa oferecer 

uma enorme variedade de serviços com preços competitivos e 

qualidade de impressão, resultando em soluções inovadoras aos 

seus clientes, sempre respeitandoo meio ambiente e princípios 

éticos. A Serzegrafé parceira da ASID desde 2013, na produção 

de materiais gráficos como o relatório de impacto da ASID e neste 

Guia de Boas Práticas.”

www.433.ag

SERZEGRAF
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A ASID – Ação Social para Igualdade das Diferenças, é uma organização sem fins lucrativos que tra-

balha para desenvolver uma gestão qualificada para Escolas e Centros de Atendimento filantrôpi-

cos para a pessoa com deficiência, atendendo de maneira gratuita estas instituições. A ideia surgiu 

como um trabalho de faculdade, em 2008, que ganhou corpo e, ao fim do curso, transformou-se em 

um projeto de criação da ONG.

O ano de 2009 foi utilizado para estudar o meio e conhecer mais a fundo a realidade da pessoa com 

deficiência através da leitura de materiais e visitas às instituições de atendimento especializado, de 

cunho privado e gratuito, de Curitiba e Região. Com as informações adquiridas formatamos uma 

metodologia de atuação. No mesmo período, próximo ao final do ano e já preparados para o primeiro 

projeto, tomamos conhecimento de uma Escola de grande impacto social que estava passando por 

uma situação crítica, inclusive com risco de fechamento.

Com isto, em 2010, nasceu a ASID. Desde o início das atividades nossa forma de atuação foi aprimo-

rada, passando a contar Assessoria Administrativa, bem como Programas de Voluntariado Corpora-

tivo e criação de Redes e Alianças.

Hoje, em 2014, já trabalhamos com 24 instituições em Curitiba (22), Pinhais (1) e Araucária (1) e es-

tamos iniciando projetos em outras cidades da Região Metropolitana como São José dos Pinhais e 

em outras cidades como Joinville (SC), Cubatão (SP) e Foz do Iguaçu (PR).

Trata-se de um trabalho de construção conjunta, que exige muita dedicação e empenho de todos 

os envolvidos, porém a sensação de estar fazendo o bem a outras pessoas é a melhor recompensa.

O que é 
ASID? 
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Criamos uma metodologia que foca a sustentabilidade de uma organização com base no equilíbrio 

entre três áreas e seus desdobramentos, conforme o diagrama a seguir: 

A ASID segue um modelo de atuação visando aumentar o impacto social das Escolas de Educação 

Especial através da construção de uma gestão qualificada. Existem sete serviços que a ASID presta 

para alcançar este objetivo, conforme ilustra o diagrama a seguir.

METODOLOGIA da ASID

–  financeiro

–  jurídico

–  marketing

–  recursos humanos

–  plan. estratégico

GESTÃO 
ESCOLAR

CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS

ESTRUTURA
FÍSICA

convênios  –

captação ativa  –

eventos  –

PROJETOS REDESVOLUNTARIADO ACOMPANHAMENTO

IDEEIDEE

DIAGNÓSTICO

GUIA DE BOAS 
PRÁTICAS

CAFÉ DE BOAS 
PRÁTICAS

PROJETO DE 
ASSESSORIA

Desenvolvimento
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Diagnóstico e Acompanhamento
IDEE: O Índice de Desenvolvimento da Educação Especial diagnostica como está a 

gestão da instituição a partir da análise de 8 áreas – infraestrutura, jurídico, marke-

ting, captação de recursos, liderança, recursos humanos, impacto social e financei-

ro. Este diagnóstico busca mensurar e apontar as potencialidades e os possíveis os 

pontos de melhoria da instituição e assim,  de acordo com a capacidade de evolu-

ção autônoma da gestão, a ASID ofertará um dos três tipos de serviço de reestru-

turação da gestão. Caso a organização já tenha uma gestão estruturada ela se en-

caixará no processo de melhoria contínua. Anualmente, no mesmo período, a ASID 

reaplica o IDEE para acompanhar a instituição.

Desenvolvimento
Projeto de Assessoria ASID: a Assessoria Administrativa é uma consultoria/in-

tervenção que a ASID pode fazer de acordo com as necessidades apontadas no 

IDEE e as oportunidades de melhoria que a Escola deseja implementar. Estas duas 

demandas serão mescladas e estudada a viabilidade de desenvolver um projeto em 

parceria com a entidade.
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Evento mensal realizado nas escolas parceiras da ASID, com a par-

ticipação de palestrantes, visando gerar a troca de conhecimento 

sobre gestão e boas práticas adotadas nessas entidades. 

Guia impresso com um descritivo das práticas melhor avaliadas a 

partir do IDEE já adotadas em diferentes instituições de Educação 

Especial.

Programa que busca desenvolver as competências de liderança 

de dois grupos distintos, os líderes de empresas e das entida-

des, através da interação e capacitação de ambas as partes.

Programa de voluntariado empresarial que realiza treinamentos 

em temas específicos e relevantes para a gestão das instituições.

Ação de voluntariado em que a ASID busca investimento para a 

compra dos materiais e reúne voluntários para realizar a reforma 

proposta na infraestrutura da entidade.

Café de Boas 
Práticas

Guia de Boas 
Práticas
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Projeto Legado

Identificar, integrar e apoiar pessoas e organizações que estão 

transformando a sociedade. Este é o Projeto Legado, uma iniciati-

va com o objetivo de selecionar, formar e conectar empreendedo-

res sociais e organizações da sociedade civil de Curitiba e Região 

Metropolitana para que ampliem seu impacto, sustentabilidade e 

participação na sociedade. Dentre as 94 instituições inscritas 20 foram selecionadas para 

participar da bateria de capacitações e 5 delas receberam investimentos, entre estas a 

ASID foi contemplada.

Prêmio Empreendedor Social de Futuro da Folha de 

S.Paulo e Fundação Schwab

A ASID foi a vencedora da 5ª Edição do Prêmio Em-

preendedor Social de Futuro, o maior da América La-

tina na categoria. A entidade foi a única paranaense 

a chegar à final, depois de ser escolhida por um júri especializado entre os 227 projetos 

inscritos em todo o país.

Prêmio Jovens Inspiradores

O Prêmio Jovens Inspiradores 2014 é organizado pela 

Revista Veja e nesta e dição foram cerca de5.000 pro-

jetos filantrópicos participantes. AASID foi uma das 4 

entidadesvencedoras nacionalmente e a única do estado do Paraná. O concurso premiou 

jovens com iniciativas e potencial para assumir postos estratégicos para o desenvolvi-

mento do Brasil: o objetivo maior é ajudar a preparar líderes capazes de desatar os nós 

dos setores público e privado qu eimpedem o país de avançar na velocidade desejada ne-

cessária.

A ASID recebeu prêmios e reconhecimentos que estão possibilitando a expansão das atividades, 

capacitações para a equipe, ampliação da rede e um maior conhecimento do público em geral sobre 

o trabalho desempenhado nas instituições parceiras. Seguem alguns reconhecimentos/ premia-

ções da ASID.

RECONHECIMENTOS
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Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Susten-

tável – 2013 e 2014

A ASID conquistou pela segunda vez consecutiva o Prê-

mio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável, que em 

2014 chegou a sua 7ª edição. A instituição foi reconhecida 

por ter criado o IDEE (Índice de Desenvolvimento da Edu-

cação Especial), que é aplicado em escolas filantrópicas de 

educação especial de forma a fazer um diagnóstico da situ-

ação de cada uma, permitindo a elas traçar ações de melhorias e consequente cresci-

mento. A ASID venceu na categoria Empreendedorismo Social – micro e pequeno porte, 

depois de ter concorrido com instituições de oito estados.

Prêmio Luiz Hamilton Berton – Associação Brasilei-

ra de Recursos Humanos

O Prêmio Ser Humano Luiz Hamilton Berton é o primei-

ro prêmio que reconhece empresas e profissionais que 

buscam soluções inovadoras e inspiradoras na gestão 

de pessoas no Paraná. Lançado em 2011, pela Asso-

ciação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Paraná (ABRH-PR), o PSH segue 

os moldes da premiação nacional, o Prêmio Ser Humano – Oswaldo Cecchia, realizado 

desde 1993. 

Como estudo de caso, foi apresentada a evolução da AFECE (Associação Franciscanade 

Educação ao Cidadão Especial), que obteve bons resultados em relação as áreas finan-

ceira, recursos humanos, marketing, e strutura física e número de alunos, aumentando 

este em 88%, passando de 116 para 218 atendidos.
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Para melhorar ainda mais nossa gestão e, consequentemente, nosso impacto, buscamos progra-

mas de mentoria para termos direcionamentos mais assertivos e traçar estratégias para os próxi-

mos anos. Sendo assim a ASID participa de dois programas de mentoria e aconselhamento:

Youth to Yunus Fellowship Program 

A Yunus & Youth, entidade criada por jo-

vens empreendedores inspirados nos con-

ceitos de negócios sociais do economista 

Muhammad Yunus. O carro-chefe da Y&Y 

Fellowship Program é a mentoria individu-

al, que conecta cada participante a um em-

preendedor social de destaque. Além disso, 

possui uma série de seminários, focados no 

aperfeiçoamento do modelo de negócio, 

branding, estratégia em mídias sociais, pro-

dutividade, gestão e controle de gastos. 

Programa Dignidade da FDC – Fundação 

Dom Cabral

A Fundação Dom Cabral foi criada em 1976, 

como instituição autônoma e sem fins lu-

crativos. Em 2014, a Fundação Dom Cabral 

foi classificada em 21º lugar entre as 50 me-

lhores escolas de negócios do mundo pelo 

ranking de Educação Executiva do Financial 

Times. O Programa Dignidade contribui para 

a transformação de projetos iniciantes em 

empreendimentos eficazes, autossusten-

táveis, com maiores possibilidades de am-

pliação, criação de novos negócios e, con-

sequentemente, impactando mais pessoas. 

Os empreendedores desenvolvem os seus 

negócios e iniciativas junto com professores 

MENTORIA
e ACONSELHAMENTO ESTRATÉGICO

e especialistas, e experimentam um ambien-

te de troca de experiências sobre o que há de 

mais avançado no mundo no que se refere à 

gestão empresarial, negócios sociais e mer-

cados inclusivos. 



14

Guia de

BOAS 
PRÁTICAS



15

FORTALECIMENTO DE REDE
Desenvolvimento Colaborativo

Crescer é mais fácil e traz melhores re-

sultados quando temos um bom rela-

cionamento com nossos parceiros. As 

instituições que trabalham em prol da 

mesma causa são parceiras. Sendo as-

sim, é importante cada vez mais estreitar 

os laços, buscando uma nas outras a troca 

de experiências e conhecimento.  Nesse 

sentido todas estarão trabalhando juntas 

e muito mais fortes que sozinhas.

COMPARTILHAMENTO
DE CONHECIMENTO

Esse guia é uma inovação no Paraná, visto 

que não existe um material deste gênero. 

Com ele a ASID busca centralizar as melho-

res práticas das instituições por nós diag-

nosticadas com uma descrição simples e fá-

cil de ser reproduzida em outras instituições. 

Queremos nesse sentido que esse guia abra 

os horizontes para novas oportunidades em 

que as entidades possam mudar e inovar, 

mas acima de tudo se desenvolver.

Para realizar este trabalho, a ASID solicitou as instituições nas quais já realiza algum tipo de projeto que 

descrevessem suas práticas melhor avaliadas e com bons resultados, compilando estas neste Guia.

O Guia de Boas Práticas tem como propósito desenvolver 

as instituições que trabalham com a pessoa com deficiência, 

através de duas principais formas:
OBJETIVO

FUNCIONAMENTO DO GUIA
O Guia é um conjunto de 42 práticas de 14 instituições de educação especial de Curitiba e região. As 

instituições são as autoras dos conteúdos e damos todo o crédito a elas. Para facilitar dividimos em 

8 seções de acordo com as áreas abordadas pelo trabalho da ASID. São elas:
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Responsável pelo direcionamento e estabelecimento de objetivos da instituição, bem como para 

motivar a equipe e gerar o impacto social proposto a liderança consiste na arte de conduzir pessoas 

e equipes a alcançar, com êxito, os resultados planejados. Isso aplicado ao contexto das entidades 

para pessoa com deficiências e traduzem direcionar a equipe para um investimento pessoal mui-

to grande em busca da melhoria de qualidade de vida dos atendidos. Essa Seção abordará práticas 

como planejamento, relacionamento com os colaboradores e pais, entre outros.

Uma organização deve ter uma equipe engajada, motivada e integrada para os resultados serem 

efetivos, visto que uma equipe qualificada consegue pôr em prática seus objetivos da forma mais 

harmônica possível. Essa Seção abordará práticas como valorização dos profissionais, capacitações, 

troca de experiências e afins.

As documentações de uma instituição são essenciais para a mesma ser reconhecida como organi-

zação de fato. Além disso, é base para muitos convênios governamentais e por isso é de grande im-

portância possuir todas as certidões em dia. Essa Seção abordará práticas que demosntram como 

facilitar e organizar documentações, bem como, técnicas para melhorar o suporte jurídico.

É uma das bases de uma boa gestão por permitir definir objetivos e, a partir disso, estabelecer um 

planejamento financeiro de forma a assegurar a organização estrutura para aproveitar os recursos 

da melhor forma possível. Essa Seção abordará práticas de como tornar mais transparente e efetiva 

a gestão financeira da instituição.

Liderança

Jurídico

Financeira

Recursos Humanos
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Marketing

Captação de Recursos

Infraestrutura

Impacto Social

Para dar credibilidade é preciso que a instituição busque formas de divulgar seu trabalho e sua causa. 

Com uma comunicação efetiva com a sociedade é possível fortalecer sua marca e favorecer uma 

captação de recursos efetiva. Essa Seção abordará práticas como melhorar a visibilidade e a comu-

nicação.

Promover a entrada de recursos na entidade é essencial para manutenção das atividades da mesma. 

Há diversas formas de captação de recursos que podem ser utilizadas: venda de produtos, organi-

zação de eventos, produção de materiais,  contratos de prestação de serviços, entre outras opções. 

Além dessas formas que integram a atividade habitual da entidade, sua ONG pode valer-se das do-

ações dedutíveis do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, patrocínios, subvenções e au-

xílios etc. Essa Seção abordará práticas utilizadas pelas instituições para promover e fortalecer seus 

acessos aos recursos.

A estrutura física da entidade, bem como a qualidade de seus materiais e equipamentos afeta a qua-

lidade do atendimento ofertado. Essa Seção abordará algumas ideias de melhoria para esse quesito.

É o resultado gerado pela instituição em relação a causa atendida. Toda e qualquer prática voltada 

a melhoria nessa área traz resultados diretos aos atendidos e buscamos valorizá-los. Essa Seção 

abordará práticas de como essas instituições aumentaram o seu impacto.

MAS ANTES DE FALAR DAS PRÁTICAS EM SI, VAMOS CONHECER UM POUCO AS 

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DESSE GUIA!
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INSTITUIÇÕES
PARTICIPANTES
Conheça um pouco das Escolas que contribuiram com seus relatos para esse Guia. São todas 

instituições filantrópicas, ou seja, que não cobram pelos serviços prestados aos alunos e/

ou atendidos. São entidades em que a ASID já realizou projetos e conheceu mais de perto o 

trabalho. Os contatos estão disponíveis para qualquer dúvida de alguma prática específica e, 

principalmente, se desejar se aprofundar nelas e conhecer a realidade mais de perto. 
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AFECE – Associação Franciscana 
de Educação ao Cidadão Especial1

A AFECE, Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial, por meio de sua escola, atende 

alunos a partir de dois anos que apresentam graves comprometimentos cognitivos e são afetados 

por uma variedade de fatores patológicos. Isso envolve um trabalho multidisciplinar que conta com 

atendimentos de: psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psiquiatria, neurolo-

gia, nutrição e assistência social. AFECE trabalha forte para continuar sendo pioneira e referência 

nacional no atendimento às pessoas com deficiência intelectual com acentuado grau de compro-

metimento associado ou não, a outras patologias.

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Capacidade de atendimento

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

Maíra de Oliveira

direcaogeral@afece.org.br

(41) 3366-5212 / (41) 8425-6603

224

 224

116

200

Deficiência Intelectual de Alta Especificidade/ 
Deficiência Mental Severa
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A APAE de Curitiba é uma entidade filantrópica, fundada em 06/10/1962, que atende diariamente 

503 pessoas com deficiência intelectual em suas 05 Escolas Especializadas, bem como possui 07 

Casas Lares para abrigo de pessoas com deficiência intelectual. Além do atendimento pedagógico, 

oferta fisioterapia, psicologia, serviço social, fonoaudiologia, terapia ocupacional, médico neurolo-

gista, musicoterapia e nutrição. Neste ano a entidade completará 52 anos de bons serviços presta-

dos à pessoa com deficiência.

APAE Curitiba - Associação dos 
Pais e Amigos dos Excepcionais 2

APAE (Administrativo) APAE (Unidade Agrícola)APAE (Unidade CEDAE) APAE (Unidade Luan Muller) APAE (Unidade CITA) APAE (Unidade Vivenda)

Waldinei Wzorek Mauro Mocochinski
Margareth Terra 

Alcântara
Dayse Ribeiro Domiciano Soeli Alves Morais Celma Tessari de Goes

adm.apaecuritiba@uol.com.br agricola@apaecuritiba.org.brcedae_apae@yahoo.com.br luanmuller2@yahoo.com.br cita@apaecuritiba.org.br vivenda@apaecuritiba.org.br

(41) 3322-9339 (41) 3372-2625(41) 3222-8884 (41) 3244-9166 (41) 3372-2625 (41) 3372-2625

716 109152 104 50 52

0 110150 114 50 52

184 6352 42 28 36

30 Não PossuiNão possui Não possui Não possui Não possui

Deficiência Intelectual
Deficiência Intelectual 

Moderada e Leve

Bebês com atrasos 
de desenvolvimento 
neuropsicomotor e 

deficiência Intelectual

Deficiência Intelectual e 
Múltiplas

Deficiência 
Intelectual 
Moderada

Deficiência Intelectual 
Severa associada 

à distúrbios de 
comportamento

Instituição

Nome do 
responsável

E-mail

Telefone para 
contato

Número de 
alunos

Capacidade de 
atendimento

Número de 
profissionais

A instituição 
possui fila de 
espera?

Caracterização 
do público 
atendido
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A APAE de Pinhais, mantenedora da Escola de Educação Básica Rodolfo Bescorovaine na Modalidade 

de Educação Especial, oferece hoje atendimento pedagógico para 76 alunos com Deficiência Inte-

lectual e múltiplas. 

Os mesmos são distribuídos em 2 turnos, período matutino e período vespertino, contando com 6 

turmas em cada período, recebendo atendimento pedagógico (alfabetização), cursos livres de car-

tonagem, pintura em tela, tear, mosaico e outros. Recebem ainda, atendimento com professor de 

Arte e Educação Física, incluindo-os em atividades diversas como artes cênicas, danças, esportes, 

entre outros. A Escola conta com salas para atendimentos na área da saúde como: fonoaudiologia, 

psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e assistência social.

APAE Pinhais - Associação dos 
Pais e Amigos dos Excepcionais3

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

Maria Aparecida de Lima

apae.pinhais@hotmail.com

(41)3033-0259

76

26

13

Deficiencia Intelectual e Múltiplas
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A Escola de Educação Especial 29 de Março foi fundada em 1948 e atende aos portadores de múl-

tipla deficiência. Atualmente funciona com capacidade para 105 alunos de 5 a 50 anos. Em 1991 foi 

fundada a Associação Ruth Schrank, de caráter filantrópico e sem fins lucrativos. As atividades sócio 

assistências tem por finalidade produzir segurança social aos usuários PcD’s com extensão a sua fa-

mília, mediante a ações preventivas, protetivas e proativas. Na perspectiva de resolutividade dos ser-

viços, mediante a promoção de mudanças em sua condição de vida, fortalecimento da autonomia 

humana e cidadania. Atende nos períodos manhã e tarde, totalizando 8 horas diárias de prestação 

de serviço a Comunidade Especial.

Associação Ruth Schrank
Escola 29 de Março 4

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

Rosana Belem Fressato

29@escola29demarco.com

(41) 3205-6692/ (41) 3205-6694

105

47

Não possui

Deficiência Múltiplas.
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A Epheta - “Instituição Especializada na área da Surdez /Deficiência Auditiva” é um serviço de assis-

tência social mantido pela Associação de Educação Familiar e Social do Paraná - AEFSPR que possui 

uma equipe competente que está sempre atenta para manter a Documentação atualizada e pos-

sui todos os Documentos exigidos pelos Órgãos Públicos a nível: Municipal, Estadual e Federal para 

manter o bom funcionamento de suas Obras Sociais.

Atende usuários com surdez/deficiência auditiva na faixa etária de 0 a 21 anos e tem como objetivo 

oportunizar por meio de ações sócio educativas a sua (re)habilitação, tendo como base a Metodo-

logia Epheta.

Epheta - Instituição Especializada 
na Surdez/Deficiência Auditiva 5

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Capacidade de atendimento

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

Epheta - Instituição Especializada 
na Surdez/Deficiência Auditiva 5

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Capacidade de atendimento

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

Marta Maria Hammes

epheta.secretaria@terra.com.br

(41) 3340-6742

118

200

39

Não possui

Surdez/ Deficiência Auditiva
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A Escola Alternativa fica localizada no Centro Cívico na cidade de Curitiba. Atualmente atende alunos 

com Transtorno Global de Desenvolvimento. Os alunos são atendidos em turmas reduzidas a fim de 

melhor atender a cada especificidade apresentada. Compactuando com esta maneira de conceber 

Escola na Modalidade Especial, a Escola Alternativa fixa-se como um lugar, cujo encaminhamento 

teórico e prático busca favorecer a estimulação do que é particular ao aluno, sem deixar de lançar es-

tímulos que facilitem a inserção do mesmo no contexto social. Deste modo, o que se visa em linhas 

gerais, é uma maior independência nas práticas da vida autônoma e social, maior integração com os 

conteúdos escolares e o despertar para atividades requisitadas no cotidiano, as quais podem ser 

consideradas como ocupacionais.

Escola Alternativa - Educação 
Infantil e Ensino Fundamental na 
Modalidade Educação Especial 6

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Capacidade de atendimento

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

Juliana Paula Mendes

escolaespecialalternativa@yahoo.com.br

(41) 3252-6186

101

101

42

76

TGD - Transtorno Global de Desenvolvimento
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A Escola Primavera é filantrópica e atende há 42 anos alunos com deficiência intelectual a partir de 

6 anos. Atua em três áreas: educação, saúde e assistência social. Na área educacional oferta ensi-

no Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Cursos em Unidades Ocupacionais: Panificação/

Confeitaria, Artesanato, Mosaico, Lava Car, Horticultura. Na área da Saúde a Escola possui convênio 

com a Secretaria da Saúde para atendimento ao SUS, com médico, psicólogas, fisioterapeuta, fono-

audiólogas, terapeuta ocupacional, assistente social e musico terapeuta. Na área de Serviço Social 

há apoio às famílias, orientações e encaminhamentos necessários.

Escola Especializada
Primavera 7

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

JuleideVieiraRamon

escolaespecializadaprimavera@gmail.com

(41) 3262-7473

160

54

27

Deficiência Intelectual Leve e Moderada
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A Associação de Profissionais, Pais e Amigos da Criança Especial – APPACE é uma instituição filan-

trópica, sem fins lucrativos, que mantém a Escola Multidisciplinar de Educação Infantill na Modalidade 

Especial. Atende trinta e seis crianças de zero a seis anos com Paralisia Cerebral e outras deficiências 

associadas. Funciona de segunda a sexta-feira das 7:30 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 

17:30 horas com atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia e o pedagógico.

Além disso, oferece atendimento às famílias com encontros mensais entre a pedagoga e os respon-

sáveis pela criança.

Escola Multidisciplinar
Associação de Profissionais, Pais, 
e Amigos da Criança Especial8

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Capacidade de atendimento

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

Eliane Reinert

appace_multi@yahoo.com.br

(41) 3346-2505

28

28

15

Não possui

Deficiência Física Neuromotora
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A Escola Municipal de Educação Especial Agrícola Pe. José Anusz é uma unidade educacional que 

atende desde 1994 educandos a partir de 14 anos que apresentam deficiência intelectual, associa-

da ou não, a outras deficiências.

Durante os anos de funcionamento a escola sempre buscou inovações para divulgação do trabalho 

desenvolvido com o objetivo da sociedade conhecer e respeitar a diversidade humana. 

Escola Municipal de Educação 
Especial Agrícola Pe José Anusz9

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Capacidade de atendimento

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

Maria Ivanilda Palhano Grillo

escola.agricola@araucaria.pr.gov.br

(41) 3901-5352 / (41) 3905-6025

124

124

48

Não possui

Deficiência Mental associada a área física e visual
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A Escola Nilza Tartuce, entidade mantida pelo COCEC – Centro de Orientação e Controle de 

Excepcionais de Curitiba, é uma organização não governamental, civil, privada, filantrópica, 

chancelada pela UNESCO, com certificação de Utilidade Pública, Estadual e Municipal. Presta 

atendimento gratuito a crianças e adolescentes com deficiência intelectual há 50 anos.

Escola Nilza Tartuce
Modalidade Educação Especial10

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Capacidade de atendimento

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

Ana Maria Lima Zem

eent.institucional@gmail.com

(41) 3252-7354

304

304

87

16

Deficiência Intelectual
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O Ihoepar mantém a Escola São Camilo Ensino Fundamental na Modalidade Educação Especial, que 

atende pessoas com deficiência intelectual no Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), a partir dos 14 anos. Aos alunos que apresentam qualificação específica é realizado um 

trabalho para encaminhamento ao mercado de trabalho.

Escola São Camilo - Instituto 
de Habilitação e Orientação 
do Excepcional do Paraná11

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Capacidade de atendimento

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

Rita de Cássia do Prado Germano

ihoepar@ig.com.br

(41) 3256-5760

173

173

26

Apenas para triagem

DI - Deficiência Intelectual
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Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, de utilidade pública. Mantenedora de duas unidades Es-

colares -  Escola Vivian Marçal - Modalidade de Educação Especial - Centro (Rua Barão de Antonina, 

325) e Mercês (Rua Mamoré, 1066); prestam atendimento Pedagógico (modalidade de educação 

básica especial) e Ambulatorial (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e de as-

sistência social).

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

Suely Hieda Camargo

admvm@brturbo.com.br

(41) 3222-7150

210

95

35

Pessoas com Deficiência Física motora. associado 
a Deficiências Múltiplas, idade de zero a 45 anos.

Escola Vivian Marçal - 
Associação do Deficiente Motor12
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O IPC é uma organização da sociedade civil, fundada em 1939, que elabora e desenvolve todas as 

suas ações com o objetivo de contribuir com a formação social das pessoas cegas e de baixa visão, 

de modo que elas estejam preparadas para viverem e conviverem incluídas na sociedade, como ci-

dadãs plenas, exercendo seus direitos, desenvolvendo suas capacidades e realizando seus desejos.

IPC
Instituto Paranaense de Cegos13

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Número de profissionais

Caracterização do público atendido

Enio Rodrigues da Rosa

diretoria@novoipc.org.br

(41) 3342-6690

76

72

Deficiência Visual
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Somos uma sociedade civil sem fins lucrativos, portanto, somos uma instituição de utilidade pública 

federal, estadual e municipal. Estamos atuando com esse alunado desde 1971, tendo como objetivo 

máximo tornar a pessoa com deficiência benéfica para si e para a sociedade. Nossa instituição 

mantém uma escola de educação básica na modalidade Educação Especial chamada Egrégora que 

traduzindo quer dizer, união de pessoas em busca de um objetivo comum. Contamos com dezessete 

funcionários e setenta alunos, sem contar os membros da diretoria. Sobrevivemos nesses quarenta 

e três anos com as doações dos pais e o convênio com a Secretaria de Educação.

Instituto de Recuperação Peda-
gógico - IRP - Escola Egrégora14

Nome do responsável

E-mail

Telefone para contato

Número de alunos

Capacidade de atendimento

Número de profissionais

A instituição possui fila de espera?

Caracterização do público atendido

Francisco da Silva

irp_especial@yahoo.com.br

(41) 3233-1442

70

70

17

Não possui

Deficiência Intelectual
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BOAS
PRÁTICAS
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A necessidade de uma liderança nas entidades do Terceiro Setor aumenta a medida em que este 

tem tido um crescimento considerável nas últimas décadas, demandando uma profissionalização da 

atividade. Atualmente, as organizações sem fins lucrativos precisam entrar na lógica de competição 

e de gestão de pessoas, exigindo delas uma capacidade de fazer que as instituições tenham uma 

excelência gestão e nesse sentido o líder tem um papel fundamental.

Nessa seção contaremos com práticas que buscam fortalecer as lideranças, trazendo credibilidade 

aos colaboradores e melhor relacionamento com a direção/mantenedora.

Seguem algumas práticas relacionadas à Liderança:

1
LIDERANÇA
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Instituição: APAE Curitiba (Unidade CEDAE)

Nós da APAE temos consciência que a prática diária do gestor, não se fundamenta apenas nas teorias, 

mas também nas vivências do dia a dia. A diretora Margareth atua no CEDAE desde 1995. “Em todo 

este tempo, tive duas Diretoras que foram meus exemplos de uma gestão de respeito, ética e compa-

nheirismo, e delas extraí algumas ações que sempre considerei muito importantes. Entre elas, tornei 

uma rotina diária, pela manhã e pela tarde, percorrer toda a Escola, cumprimentando a cada profissio-

nal, funcionário, família e aluno. Disse a diretora. 

Nestes momentos, é possível ter o olhar administrativo da organização da escola, percebendo a ação 

pedagógica, da prática integrada ao planejamento desenvolvido, e também o olhar cuidadoso e afe-

tuoso de estar atenta ao lado pessoal de cada um. É acompanhando o bem estar de cada família que 

está presente diariamente na escola e, aos alunos que aqui estão para se desenvolver e serem felizes, 

através do trabalho que cada profissional desta equipe desenvolve com muita competência.

1.1 Acompanhamento Diário
“Um pouquinho do nosso dia a dia.”

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Margareth Terra Alcântara

Contato: cedae_apae@yahoo.com.br ou (41) 3222-8884
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Instituição: AFECE - Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial

Com a intenção de profissionalizar a gestão foi iniciado um processo de mudança de cultura inter-

na. Neste período, criaram-se estratégias de motivação e interação da equipe, tornando a tomada 

de decisões mais participativa. Outro aspecto bastante significativo são as atividades de integração 

através das gincanas que ocorrem quinzenalmente, além da celebração das datas comemorativas 

onde os nossos colaboradores são presenteados e reconhecidos pelo rendimento, assiduidade e 

pontualidade. 

Dentro deste contexto, percebe-se uma equipe mais motivada e o colaborador se sente pertencen-

te realmente a algo maior do que a simples execução de tarefas, cumprimento de metas e produção. 

A equipe motivada estabelece por ela mesma um agradável clima organizacional, no qual cada inte-

grante atua como agente motivador. A motivação traz maior envolvimento e esforço para executar 

o planejamento. Além desses fatores, o colaborador sente-se confiante em expressar suas opiniões 

para um melhor andamento do setor onde trabalha. Essas características se tornam um ciclo que se 

retroalimenta favorecendo um aumento na execução das tarefas, e o mais importante: trabalho de 

qualidade.

1.2 Espírito de Equipe

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Maíra de Oliveira

Contato: direcaogeral@afece.org.br ou (41) 3366-5212
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Instituição: AFECE - Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial

A AFECE optou por uma gestão orgânica para a entidade considerando quatro níveis de atuação: 

a) Identidade – atender a uma necessidade real da sociedade. Socializar interna e externamente a 

questão da Deficiência Intelectual com acentuado Grau de Comprometimento e o perfil do público 

atendido. 

b) Relações – envolver o potencial, experiências, conflitos, amizades, lideranças das pessoas que 

atuam na ONG. Firmar rede de relacionamento externo.

c) Processos – implantar e controlar os programas, projetos, controles, atividades, eventos e serviços 

d) Recursos – monitorar e adequar a infraestrutura para a entidade atuar.

O planejamento estratégico foi desenvolvido a partir da visão, missão e valores e através da análise 

dos ambientes internos e externos. Assim, são definidas metas macro para cada dois anos e a elas 

atribuído um peso para priorização das ações e direcionamento dos colaboradores. Isso facilita a 

visão de futuro para toda a equipe, norteando as atividades de todos.

1.3 Gestão Estratégica

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Maíra de Oliveira

Contato: direcaogeral@afece.org.br ou (41) 3366-5212
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Instituição: APAE Pinhais

Bimestralmente, ou sempre que for necessário, atendemos individualmente os professores en-

volvidos com determinadas turmas, juntamente com a Pedagoga e direção. Nesse atendimento é 

realizado um diálogo participativo, entrelaçando olhares de diversos profissionais, de forma a avaliar 

o desempenho pedagógico dos alunos e professores. São observados os seguintes itens: 

• Perfil do aluno em todas as atividades.

• Desenvolvimento real e potencial individual.

• Trabalho desenvolvido com a turma.

• Possível necessidade de atendimentos multiprofissional

• Avaliação das possibilidades de acompanhamento familiar 

• Encaminhamentos interventivos que possibilitem o seu processo de ensino aprendizagem.

• Atendimento ao professor com maior atenção, possibilidade de maior reflexão e trocas de experi-

ências, análise e correção de rotas, construção de novos procedimentos e encaminhamentos.

Nessa prática é perceptível uma melhora no processo de aprendizado e no desenvolvimento do 

potencial humano. Além disso esse suporte melhora o acompanhamento dos colaboradores, dan-

do maior credibilidade à liderança da instituição.

1.4 Feedback Pedagógico 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Maria Aparecida de Lima

Contato: pinhais@apaebrasil.org.br ou (41) 3033-0259
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Instituição: Escola Alternativa

A prática da Escola Alternativa consiste em estabelecermos metas em comum, que para nós é o 

bem estar dos alunos, suas famílias e nossos profissionais. Partimos então do princípio onde todos 

precisam ansiar os mesmos objetivos, para isso buscamos tornar o dia-a-dia o mais eficiente possí-

vel e aproximarmos nosso aluno e suas famílias da realidade educacional e social.

Como realizamos:

• Promovendo mostras pedagógicas e palestras com os profissionais da própria escola para que di-

vulguem suas experiências e seus saberes semestralmente.

• Repensando a avaliação de aprendizagem e o planejamento do trabalho docente semanalmente 

em uma atividade que acontece nas segundas-feiras com orientação da equipe multidisciplinar (di-

reção, pedagoga e psicóloga).

Os resultados percebidos foram o atendimento mais rápido às necessidades dos alunos, um maior 

comprometimento das famílias e os professores mais engajados pela causa, pois os resultados 

sempre estão a mostra.

1.5 Liderança Pedagógica

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Juliana Paula Mendes

Contato: escoalalternativa.direcao@gmail.com ou (41) 3252-6186
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Instituição:  IRP – Escola Egrégora

Ter uma mantenedora presente é de extrema valia para o bom desempenho gerencial do negócio. 

Porque temos excelentes profissionais na área educacional, dedicados, entusiasmados e eficientes 

no que fazem. A necessidade de uma visão macro do ambiente é essencial e traz muitos benefícios 

que ajudam a incrementar o serviço prestado. 

“Tento conciliar minhas rotinas diárias com as rotinas de Presidente da Mantenedora e assim vou 

pelo menos uma vez na semana deliberar alguns assuntos e planejar algo. No mínimo vou ver se o 

clima está bom, pois é este o alicerce principal da nossa gestão de pessoas”, disse Francisco da Silva, 

presidente da Mantenedora. 

Pensar em documentação, pessoas, financeiro, alunos, pais, rotinas administrativas e operacionais 

são tarefas que possivelmente uma pessoa só não conseguiria executar de forma aceitável. Logo a 

divisão das tarefas, a explicação de como executar, o planejamento de tudo isto está associado for-

temente a um princípio fundamental da forma de gerir que é o trabalho em grupo. Cada um fazendo 

a sua parte e da melhor forma possível os resultados são espetaculares para todos e o sucesso é só 

uma questão de tempo.

1.6 Mantenedora Presente 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Francisco da Silva

Contato:  irp_especial@yahoo.com.br ou (41) 3233-1442
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Instituição: Escola Vivian Marçal

O programa Casa Aberta à Visitação é um momento onde a instituição se organiza para receber 

toda a comunidade para conhecer o perfil dos educandos, o trabalho desenvolvido na área de edu-

cação, saúde e assistência social. Neste momento é apresentada a nossa causa e desta forma di-

versas pessoas, como voluntários, empresários e afins são estimulados a trabalhar pela nossa causa 

também. É uma ação de transparência e aproximação de pessoas, pois a liderança faz questão dei-

xar sempre a Casa Aberta.

1.7 Programa Casa Aberta à Visitação

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Suely Hieda Camargo

Contato: admvm@brturbo.com.br ou (41) 3222-7150
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Instituição: Escola São Camilo

Para o bom funcionamento da escola é necessário que todos os parceiros estejam envolvidos e se-

jam protagonistas do trabalho. Com vista a um bom resultado, no início do ano, foi realizada uma 

dinâmica com um parceiro da Mantenedora que, junto com todos os funcionários e alguns membros 

da diretoria discutiram e pensaram nos três pilares para o bom andamento de qualquer atividade: 

Missão, Visão e Valores

Com prática como essa vimos que a instituição fica mais a cara dos colaboradores, e isso faz com 

que todos trabalhem juntos pela mesma causa. Além disso, essa atividade faz com que todos sintam 

que fazem parte de algo maior, internalizando facilmente os princípios e valores. 

1.8 Todos por um só ideal 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Rita de Cássia do Prado Germano

Contato: ihoepar@ig.com.br ou (41) 3256-5760
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Toda organização é um conjunto de pessoas. Dessa forma, seu sucesso depende, diretamente, do 

desempenho de cada uma delas. É por essa razão que Gestão de Recursos Humanos deve ser con-

siderada tema estratégico e fundamental em qualquer entidade. 

Nessa seção contaremos com práticas que buscam potencializar os recursos humanos, buscando 

a valorização dos profissionais envolvidos com a instituição.

Seguem abaixo algumas práticas relacionadas ao Recursos Humanos

2
RECURSOS
HUMANOS



45

Instituição:  IRP – Escola Egrégora

Temos uma abertura para todos os nossos profissionais exporem necessidades de seu trabalho: o 

relatório de necessidades dos profissionais é um documento que permite a todos darem sugestões 

e necessidades.

Saber do que os funcionários precisam é de suma importância, pois nos fornece parâmetros para 

nossa conduta em como oferecer um local de trabalho adequado em estrutura física e material. Te-

mos estado atentos também com o lado emocional, pois o mesmo interfere e muito no desempe-

nho do funcionário. Temos fama de ser um ótimo lugar para trabalhar, dizemos isso devido a procura 

por vagas em nossa instituição.

Sabemos que todos precisam ir ao médico, ao banco entre outras coisas por esse motivo, concen-

tramos quatro horas da hora atividade dos professores e damos esse período para que ele possa 

fazer as “suas coisas”, essa atitude fez com o índice de ausência e de atestados médicos caíssem 

em 90%.

2.1 Análise das Necessidades 
do Profissionais 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Francisco da Silva

Contato: irp_especial@yahoo.com.br ou (41) 3233-1442
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Instituição:  Epheta

A Epheta conta com excelentes profissionais muito envolvidos e comprometidos no trabalho com a 

escola, visando sempre a excelência da educação especial na área da Deficiência Auditiva.

Busca-se sempre o aprimoramento de todos os profissionais por meio da Formação Continuada 

dentro e fora da Instituição. Por isso sempre que possível é feito o repasse para todos os profissio-

nais dos cursos que são feitos fora, sobretudo quando é do interesse da maioria e ligado diretamente 

a prática pedagógica e aos projetos desenvolvidos pela Instituição. A partilha acontece por meio de 

diversos recursos como: jogos pedagógicos, multimídia, reflexões, discussões, rodas de conversa, 

trabalhos de grupo, materiais didáticos, etc. Os resultados é o compartilhamento do conhecimento 

para toda a equipe e o desenvolvimento da equipe como um todo.

2.2 Compartilhamento 
de Conhecimento

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Marta Maria Hammes

Contato: epheta.secretaria@terra.com.br
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Instituição:  APAE Curitiba (Unidade Luan Muller) 

A prática é um momento de confraternização no final do ano letivo, Festa Temática (Preto e Branco, 

Fantasia, Indiana, Super-heróis) onde todos de maneira descontraída se expressam. Organizada an-

tecipadamente acatando sugestões do grupo, sorteando amigo secreto, decoração e participação de 

Banda Musical de parceiros da Escola. Durante o ano letivo Direção e equipe se organizam para que haja 

entrega de presentes a todos os profissionais. Há custos envolvidos em relação a alimentação, bebidas 

e presentes e para estes, recursos são buscados junto a colaboradores e parcerias

Nós da Escola entendemos que a importância da valorização e reconhecimento profissional é a chave 

para o alcance do sucesso. “Aprendemos a amar tudo aquilo que conhecemos e que está próximo” e 

tudo aquilo que está mais distanciado nos parece um papel de parede colorido a enfeitar a nossa imagi-

nação, ou seja, sem comprometimento, sem sinergia, sem respeito pelas diferenças, sem aproximação 

e cumplicidade de ambos os lados não há resultado saudável, não há melhoria da produtividade e nem 

melhoria de qualidade de vida.

2.3 Confraternização 
com Colaboradores 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Dayse Ribeiro Domiciano (Diretora)

Contato: luanmuller@apaecuritiba.org.br ou (41) 3244-9166
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Instituição:  IRP – Escola Egrégora

No intuito de motivar e promover um evento de descontração da equipe, são realizadas palestras 

com os colaboradores organizada pela mantenedora. Das capacitações feitas ambas foram sobre 

motivação e trabalho em equipe. É um momento em que tentamos, sempre que possível, trazer 

pessoas para contar suas experiências e trazer alguma informação técnica para incrementar nas 

rotinas do pessoal. Professor deve sempre se atualizar e em alguns momentos com temas que pas-

sam da sala de aula.

2.4 Capacitações para 
os Colaboradores 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Francisco da Silva

Contato: irp_especial@yahoo.com.br ou (41) 3233-1442
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Instituição:  Escola Multidisciplinar

Esta prática consiste em confeccionar em um espaço específico pratos como pizzas, chocolates 

para páscoa, gelatina, biscoitos de polvilho, cachorro quente entre outros, onde os alunos participam 

junto com os profissionais na construção manuseando os ingredientes, experimentando diferentes 

sabores, sentindo aroma e degustando depois de pronto.

O resultado obtido é um envolvimento de todos os colaborados com a causa da escola. Além do 

aluno se sentir realizado por ter participado da ação, eles desenvolvem as percepções dos cinco 

sentidos e socializam com os amigos e com a família. 

2.5 Envolvendo os Colaboradores 
com a Causa 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Eliane Reinert (Diretora)

Contato: appace_multi@yahoo.com.br ou (41) 3346-2505
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Instituição:  Escola Alternativa

Nossos profissionais são recompensados por seu empenho individual, mas para isso é necessário que seja 

mantida a assiduidade, pontualidade e produtividade. Partimos do princípio que se um profissional falta ele 

gera acúmulo de serviço para seu colega de trabalho e que isso não é benéfico para a qualidade do atendi-

mento que deve ser mantida para os nossos alunos. Issot ambém pode acarretar em faltas futuras, por-

motivos de saúde e qualidade de vida, das pessoas que ficaram sobrecarregadas nesse período.Tratamos 

todos os funcionários com respeito, para lidar com pessoas deve-se dominar todas as formas de comunica-

ção. Aproveitamos os dias de estudos dos profissionais para realizar dinâmicas com todos os funcionários. 

Promovemos encontros onde haja descontração e envolvimento de todos (família, alunos, profissionais e 

mantenedora) através de projetos.

Os resultados que tivemos foram uma maior integração do grupo, melhoria do clima de trabalho. Os profis-

sionais se sentem mais realizados com seu trabalho. Além disso tivemos diminuição de atestados e faltas.  

2.6 Integração e Valorização 
dos Profissionais 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Juliana Paula Mendes

Contato: escoalalternativa.direcao@gmail.com ou (41) 3252-6186
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Instituição:  APAE Curitiba

Programa de valorização pessoal e profissional de nossos colaboradores, o ReConhecer acontece 

no espaço de tempo de 20 minutos diante de uma plateia em que colaborador convidado falará so-

bre fatos importantes de sua vida profissional, compartilhando suas experiências profissionais como 

forma de incentivo e reconhecimento perante nossa instituição. ReConhecer nada mais é que um 

jogo de palavras, que transmite duas ideias centrais o Reconhecer e o Conhecer. Reconhecer quan-

do o colaborador em destaque é visto pelos colegas e pela instituição como exemplo de profissiona-

lismo no exercício de suas funções – ele é “Reconhecido” diante do tempo que está atuando em na 

APAE. E ao mesmo tempo o mesmo profissional em destaque, acaba sendo “Conhecido” por novos 

colaboradores da instituição e mesmo até por colaboradores mais antigos, que atuam em outras 

unidades logo cada um deles passa a Conhecer. 

2.7 Programa ReConhecer 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Sergio Feldhaus

Contato: adm.apaecuritiba@uol.com.br ou (41) 3322-9339
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Para manter a formalidade e a regularidade de uma organização, consequentemente demonstrando 

transparência, boa-fé e segurança nas relações estabelecidas com terceiros e também internamen-

te, é fundamental ter todas as documentações em dia, respeitando, sempre, o período convencio-

nado da certificação. Também é importante ter ciência de que a ausência pode promover danos as 

entidades, visto que se perdem oportunidades de recursos como convênios, emendas ou editais. 

Seguem algumas práticas relacionadas ao Jurídico.

3
JURÍDICO
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Instituição:  Escola 29 de Março

A agenda de renovações é uma organização de certidões e convênios, que temos que renovar pe-

riodicamente, lançando todas numa planilha com os respectivos vencimentos, para não ficarmos 

sem os mesmos.

Quem realiza é nossa secretária Rosana Belem Fressato. Para desenvolvermos essa prática não há 

nenhum custo, porém se deixarmos de realizá-la, poderemos nos perder e perder os prazos dos 

convênios. A grande vantagem é sempre estarmos com nossas documentações em dia.

3.1 Agenda de Renovações 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual:  Diandra Cardozo ou Rosana Belem Fressato

Contato: 29@escola29demarco.com ou (41) 3366-5212
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Instituição:  Epheta

Temos a parceria de uma advogada muito competente, profunda conhecedora das leis, envolvida 

e preocupada em fazer justiça que inicialmente atuava dentro da Mantenedora da Epheta, defen-

dendo a dignidade das pessoas, elaborando diversos projetos, instruindo os profissionais apontando 

sempre para parte legal e jurídica. Atualmente mora na Bahia, mesmo assim realiza assessoria a dis-

tância respondendo as necessidades emergentes e aos desafios atuais.

Os resultados são excelentes porque além de resolver muitos problemas, faz encaminhamentos 

importantes de situações mais vulneráveis que exigem a participação de outros profissionais, ou que 

precisam um olhar diferenciado, ou um acompanhamento mais assíduo por períodos mais prolon-

gados. Dá uma maior segurança a instituição e seus colaboradores em seus diferentes serviços. O 

trabalho é desenvolvido com mais tranquilidade, as reclamações trabalhistas reduziram quase 100% 

entre outros.

3.2 Advogado da Instituição 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Marta Maria Hammes

Contato: epheta.secretaria@terra.com.br ou (41) 3340-6742
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Instituição:  AFECE – Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial

A AFECE, é certificada como Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, possui registro no CE-

BAS, Certificado de Entidade Assistencial – CEAS, além de certificações no Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS, e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – COMTIBA. As cer-

tificações e manutenção dos títulos concedem e mantém a imunidade e isenção tributária e devido 

ao crescimento da entidade houve um aumento de documentos e, consequentemente, de proces-

sos para tamanho acompanhamento. Desde 2012 a entidade mantem todos os seus documentos 

em uma pasta virtual disponível a todos os setores da entidade e anualmente alimenta uma pasta 

físca. Nestas pastas todos os documentos possuem a indicação da sua finalidade, bem como do seu 

uso e processo de renovação, fazendo com que todos participem deste processo.

3.3 Organização em Ação

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Maíra de Oliveira

Contato: direcaogeral@afece.org.br ou (41) 3366-5212
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A gestão financeira é um conjunto de ações e procedimentos administrativos que envolvem o plane-

jamento, a análise e o controle das atividades financeiras da empresa. O objetivo da gestão financeira 

é melhorar os resultados apresentados pela organização, aumentando o patrimônio como estrutura 

física e potencializando seu impacto social. No entanto, é muito comum que instituições deixem de 

realizar uma adequada gestão financeira.  Uma correta administração permite que se visualize a atual 

situação da entidade, registros adequados permitem análises e colaboram com o planejamento para 

otimizar resultados.

Seguem algumas práticas relacionadas a gestão financeira.

4
FINANCEIRO
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Instituição:  Escola Nilza Tartuce

Representantes da mantenedora da Escola Nilza Tartuce, preocupados com a incorporação de boas 

práticas de gestão e princípios de governança, contrataram um profissional da área contábil com o 

intuito de adequar e unir o setor administrativo e financeiro para melhor formação de dados e proje-

ções em tempo real para o balanço social. A Instituição percebeu que um profissional da área contá-

bil sendo consultor e participativo nas atividades internas poderia vivenciar os objetivos estatutários, 

compreender e avaliar os meios políticos, econômicos e culturais e tomar desta forma providências 

baseadas em um contexto mais diversificado e real. 

A instituição percebeu também que demonstrações contábeis, aplicadas de forma correta, ofere-

cem inúmeras vantagens à entidade. Em resumo, o Terceiro Setor, o Profissional Contábil e o Es-

tado, formam um tripé para atender a Sociedade. Em conjunto, prestação de serviços qualificados, 

informações transparentes em relação aos recursos recebidos e as prestações de contas organi-

zadas e integradas afetam diretamente a vida das pessoas, das entidades, do Fisco, dos doadores.

4.1 Análise das Necessidades 
do Profissionais 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Ana Maria Lima Zem

Contato: eent.institucional@gmail.com ou (41) 3252-7354
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Instituição:  IRP – Escola Egrégora

A ideia central da gestão financeira é torná-la transparente principalmente para os membros da nos-

sa comunidade. Para isso acontecer realizamos uma reunião com pais, professores e alunos, fazen-

do uma exposição das nossas despesas e custos, juntamente com a projeção de receita para este 

ano letivo. A iniciativa mostrou para muitos pais e funcionários que a Escola não é uma instituição 

pública, sendo assim, possui custos e despesas muito altos para manter suas atividades. 

A reunião foi muito positiva o que nos mostrou quanto deveríamos receber por mês para poder pa-

gar nossas contas e desenvolvemos alguns indicadores para representar algumas situações como 

doações X números de alunos e custos X números de alunos. Pretendemos continuar com essa 

prática, pois clareza e sinceridade são princípios básicos de qualquer organização.

4.2 Transparência dos 
Resultados Financeiros 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Francisco da Silva

Contato:  irp_especial@yahoo.com.br ou (41) 3233-1442
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Marketing é tudo que remete a promoção, divulgação e fortalecimento do nome da entidade e é peça 

importante em todos os setores da economia. No cenário das instituições do Terceiro Setor apre-

senta-se como uma ferramenta vital para assegurar a manutenção das atividades, visto que há uma 

dependência da imagem e credibilidade para obtenção de resultados na captação de recursos. Outro 

ponto são os orçamentos, muitas vezes restritos, para investimento nessa área.

Investir na melhoria da comunicação com a comunidade e com parceiros entre outras sugestões se-

rão apresentadas nessa seção.

Seguemalgumas práticas relacionadas a liderança.

5
MARKETING
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Instituição:  AFECE - Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial

O Marketing e a Comunicação são fundamentais para a divulgação do trabalho da AFECE, bem 

como para que a informação flua entre os setores da entidade. Além disso, são importantes aliados 

na captação de recursos, que é fundamental para seu equilíbrio financeiro.

As atividades do Marketing e Comunicação estão subdivididas em Assessoria de Imprensa, Comu-

nicação Institucional, Publicidade e Relações Públicas e englobam desde o planejamento até a coor-

denação e execução das ações.

Através das Campanhas Publicitárias Institucionais a AFECE dá continuidade ao processo de rea-

dequação da identidade corporativa, alinhando ferramentas do marketing para a sustentabilidade 

da instituição. As parcerias com emissoras de TV e veículos de comunicação fortificam a imagem e 

diversificam a aparição da entidade na mídia, dando sustentação às campanhas.

5.1 Campanhas Institucionais 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Maíra de Oliveira

Contato: direcaogeral@afece.org.br ou (41) 3366-5212 / (41) 8425-6603
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Instituição:  Escola Vivian Marçal

Através da aproximação de um empresário (prática 6.4 – Captação de Recursos) uma agência de 

comunicação se tornou parceira da Vivian Marçal. A partir de então, a agência colaborou com a 

construção de materiais de divulgação e comunicação, dando visibilidade a instituição, inserindo 

os vídeos de propaganda, em canais de televisão em horário de alta audiência atingindo diversos 

públicos. 

5.2 Divulgação nas Mídias

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Suely Hieda Camargo

Contato: admvm@brturbo.com.br ou (41) 3222-7150
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Instituição:  AFECE - Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial

A Associação homenageia empresas que contribuem para que o trabalho da entidade seja desen-

volvido com referência através de eventos de fidelização como o PRÊMIO EMPRESA SOLIDÁRIA 

que premia pessoas físicas e organizações do segundo setor que a têm apoiado de maneira sig-

nificativa bem como ações para as EMPRESA PARCEIRAS. Nestas oportunidades sociais a AFECE 

oferece contrapartidas como: selo, certificado social, troféu empresa solidária, muro da Fama entre 

outras iniciativas que buscam dar visibilidade das empresas através das ações de responsabilidade 

social direcionadas a AFECE. 

O marketing direto, além da assessoria de imprensa, também é utilizado como forma de fidelizar 

estas parcerias.

5.3 Fidelização de Parceiros  

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Maíra de Oliveira

Contato: direcaogeral@afece.org.br ou (41) 3366-5212 / (41) 8425-6603
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Instituição:  Escola Nilza Tartuce

A Escola Nilza Tartuce há 16 anos desenvolve um programa de capacitação na Panificadora Escola e 

conta com importantes parcerias para estruturação e criação de uma linha de produtos que levam o 

Selo de Produto Social. 

Com 50 anos de trabalho voltado à pessoa com deficiência intelectual temos boas histórias que não 

só fortalecem nossa marca, mas permitem a conquista da sustentabilidade de nossas ações. Ao 

socializarmos boas práticas inspiramos atitudes construtivas, proativas e voluntárias em torno da 

realidade e contexto social e político que permeiam as instituições filantrópicas. Fortalecendo a efe-

tivação de parcerias construtivas e prioritárias nesse processo.

Segundo Philip Kotler, o papa do marketing, “o objetivo do marketing social é a adoção de compor-

tamentos, atitudes, valores e ideias sociais”; portanto a apresentação e as estratégias de divulgação 

adotadas em relação ao trabalho desenvolvido se fortalecem através da transparência, clareza e ob-

jetividade agregadas aos valores humanos inseridos na missão da instituição.

5.4 Marketing Social 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Ana Maria Lima Zem

Contato: eent.institucional@gmail.com ou (41) 3252-7354
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Instituição:  AFECE - Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial

A AFECE tem parceria com 3 agências de publicidade que cuidam da imagem da entidade, bem como 

da aplicação do conceito visual, linguagem corporativa e criação de identidade gráfica. Internamen-

te um responsável com especialidades em criação e planejamento direciona as ações, qualifica as 

necessidades do setor e da entidade, prioriza atividades e faz o trâmite entre instituição, agências, 

fornecedores e prestadores de serviços, delegando funções e criando estratégias de sustentação 

de marca e fortalecimento de campanhas e projetos. 

Vale ressaltar que através destas agencias o site da entidade vem sendo reformulado, tendo como 

principal objetivo maior navegabilidade e interatividade com o público.

5.5 Parceria com Agência 
de Comunicação 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Maíra de Oliveira

Contato: direcaogeral@afece.org.br ou (41) 3366-5212 / (41) 8425-6603
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Instituição:  Escola Municipal de Educação Especial Agrícola Pe. José Anusz

A escola optou por utilizar o facebook como instrumento de acesso a realidade da unidade educa-

cional, postando as atividades desenvolvidas pelos diferentes programas pedagógicos. O trabalho 

desenvolvido no interior da escola deve ser compartilhado com outros segmentos da sociedade 

para que se compreenda que em uma escola especial trabalha-se com o conhecimento cientifico, 

porém o que difere neste processo são as adequações metodológicas propostas (recursos, enca-

minhamentos, avaliação). 

Desta forma, é possível proporcionar à família, amigos e sociedade em geral o acompanhamento e 

um maior conhecimento das atividades diárias propostas pelos profissionais da escola, comprovan-

do através das mesmas que todos os alunos tem condições de aprender, desde que se respeite às 

diferenças individuais.

5.6 Rede Social Ativa 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Maria Ivanilda Palhano Grillo

Contato: escola.agricola@araucaria.pr.gov.br ou 

(41) 3901-5352 / (41) 3905-6025
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A expressão “captar recursos” tornou-se moda nos últimos anos, no Brasil, especialmente no uni-

verso das organizações sem fins lucrativos dedicadas à uma atividade com finalidades sociais. Há 

diversas formas de captação de recursos que podem ser utilizadas: venda de produtos, organização 

de eventos, produção de materiais, contratos de prestação de serviços, entre outras opções. Além 

dessas formas que integram a atividade habitual da entidade, sua organização pode valer-se das 

doações dedutíveis do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, patrocínios, subvenções e 

auxílios etc.  

Seguem abaixo algumas práticas relacionadas a Captação de Recursos.

6
CAPTAÇÃO

  RECURSOSDE 



67

Instituição:  IPC – Instituto Paranaense de Cegos

Com a indicação de uma consultoria o IPC tomou conhecimento do edital da Embaixada da Finlân-

dia.  Uma de nossas colaboradoras tomou a frente e escreveu um projeto que denominou de “Te-

atrizando a Educação”. O projeto foi aprovado! Segundo a Embaixada da Finlândia o projeto se en-

quadrava dentro das políticas de desenvolvimento na Finlândia: educação, igualdade e participação 

plena das pessoas com deficiência na sociedade. O projeto foi apoiado pelo modelo de integração 

das crianças à sociedade. Com a pré-seleção do projeto a equipe da Embaixada da Finlândia veio a 

Curitiba conhecer o IPC. O acompanhamento da equipe da Embaixada durante a fase da execução 

do projeto, foi muito próximo. Para a realização do projeto Teatralizando a Educação, o IPC recebeu 

a importância de 35.000,00 euros (R$100.000,00 convertidos a época). Com os valores do projeto, 

além das atividades teatrais realizadas nas dependências do IPC, os participantes ainda tiveram a 

oportunidade de participarem de inúmeras visitas em outros espaços artísticos e culturais da cidade.

6.1 Acesso a Fundos 
Internacionais  

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Enio Rodrigues da Rosa

Contato: diretoria@novoipc.org.br ou (41) 3342-6690
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Instituição:  Epheta

O café da manhã com os parceiros é uma estratégia que tem os seguintes objetivos:

• Prestar contas para as pessoas e empresas que contribuem com a manutenção da instituição.

• Estreitar o vínculo com os parceiros.

• Motivar os parceiros para continuar colaborando com a instituição.

A instituição mantem atualizada uma relação com o nome, telefone e e-mail das pessoas e empre-

sas que contribuíram de alguma maneira e em algum momento para a instituição. A partir dessa lista 

é feito o convite para este café da manhã.

O café da manhã se constitui de uma palestra inicial mostrando quem somos, o que fazemos, os 

resultados obtidos até então e onde queremos chegar. Em seguida prestamos contas do que foi 

realizado com a contribuição recebida dos parceiros. Percebemos que essa prática aproxima os par-

ceiros de nosso trabalho e traz credibilidade e buscando sempre fideliza-los para os próximos pro-

jetos da Instituição.

6.2 Café de Prestação de 
Contas de Parceiros

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Marta Maria Hammes 

Contato: epheta.secretaria@terra.com.br ou (41) 3340-6742
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Instituição:  AFECE - Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial

A Afece percebeu a rentabilidade de realização de eventos, principalmente com o foco na captação 

de recursos. Temos responsáveis de várias áreas da escola que trabalham na criação de eventos 

pontuais de captação-fidelização, respondendo por todo o “mote” da ação, criação de peças, ações 

estratégicas, táticas, de captação e planejamento. 

Os eventos são pontuais (exemplo: noite do pastel, massa amiga, torneio de golfe) obedecendo a 

um calendário de eventos programado no final de cada ano. As equipes contam com a colaboração 

de voluntários qualificados com “expertises” em cada área de atuação, o que facilita a abordagem 

cada vez mais eficaz dos eventos internos com direcionamentos variados.  Com esses eventos con-

seguimos arrecadar um valor considerável e ainda divulgar a instituição para empresas e a sociedade.

6.3 Cultura de Eventos 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Maíra de Oliveira

Contato: direcaogeral@afece.org.br ou (41) 3366-5212
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Instituição:  Escola Vivian Marçal

Uma das vezes que a nossa Casa esteve aberta para visitação (prática 6.2 – Liderança) um Empre-

sário interessou-se na instituição e formou uma parceria, onde apresentamos os projetos conquis-

tados e os andamentos; paralelo a isto compartilhamos as dificuldades de mantê-los, assim como 

quanto a sustentabilidade da instituição.  A partir da sensibilização o empresário se dispôs a nos 

ajudar identificando as fragilidades da instituição. Esta pessoa se tornou um parceiro, conselheiro e 

amigo da Vivian Marçal.

O apoio desse Empresário possibilitou novas parcerias indicadas pelo mesmo, que favoreceram na 

construção da cozinha industrial; doações no projeto COMTIBA, com vistas na sustentabilidade fi-

nanceira da instituição.

6.4 Empresário Apadrinhando 
a Escola

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Suely Hieda Camargo

Contato: admvm@brturbo.com.br ou (41) 3222-7150
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Instituição:  APAE Curitiba

A prática consiste na captação de recursos através de telemarketing realizado por empresa terceiri-

zada. Isso ocorre por meio de contato telefônico onde as pessoas são convidadas a contribuir men-

salmente com a APAE de Curitiba, através de doação autorizada com débito na conta de energia 

elétrica. A realização é feita por empresa contratada pela APAE. O custo com essa prática é aquele 

constante do contrato, o qual diminui gradativamente à medida que as doações aumentam. Não 

há gastos com pessoal, nem tampouco possibilidade de reclamatórias trabalhistas, pois estes são 

suportados pela contratada.

O resultado obtido é muito satisfatório, e, além da captação dos recursos, é uma forma de divul-

gação da entidade, bem como um canal aberto para que os doadores possam visitar a entidade e 

participar dos eventos.

6.5 Telemarketing Terceirizado

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Waldinei Wzorek

Contato: adm.apaecuritiba@uol.com.br ou (41) 3322-9339
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Infraestrutura é toda e qualquer inovação que traga melhoria ou mudança na estrutura física das 

instituições. O objetivo dessa seção é apresentar ideias que impactam direta ou indiretamente os 

alunos/atendidos, bem como a qualidade de seus materiais e equipamentos.

Seguem algumas práticas relacionadas ao Infraestrutura.

7
INFRAESTRUTURA
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Instituição:  APAE Curitiba 

Através de parceria com o Município de Curitiba foi possível a instalação de uma Academia ao Ar 

Livre na unidade de Santa Felicidade, propiciando àqueles educandos realizar atividades físicas vi-

sando à melhoria na qualidade de vida dos mesmos. O espaço é utilizado pelos professores de Edu-

cação Física e Equipe Técnica das três escolas da Unidade da APAE de Santa Felicidade.

As atividades consistem basicamente em um trabalho de fortalecimento da musculatura tanto de 

membros superiores e inferiores, alongamento muscular e flexibilidade articular, bem como um es-

paço de sociabilização para os nossos alunos. Os resultados obtidos foram a melhoria na qualidade 

de vida de nossos educandos, com atividades voltadas às necessidades individuais.

7.1 Academia ao Ar Livre

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Waldinei Wzorek

Contato: adm.apaecuritiba@uol.com.br ou (41) 3322-9339
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Instituição:  AFECE - Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial

Através de parceria a campanha do metro quadrado através da renúncia fiscal e da grande oportuni-

dade de contrapartida para as empresas oportunizou a construção dos espaços:

 O Centro de Convivência foi o primeiro espaço construído na nova sede e tem capacidade para 

atender até 90 jovens e adultos, acima de 18 anos, divididos em dois turnos.  A 1ª etapa compreen-

de: Mini casa com 115 m², Barracão de artes com 87,5 m², Casa do caseiro com 115 m², Centro de 

Convivência com 358,94 m² e o Refeitório medindo 126,58 m². A área total da primeira etapa será 

de 803,02 m². Todos já em fase de acabamento; blocos: Administrativo, Educação Infantil, Escolari-

dade, Artes, Casa do caseiro, a Casa Experimental, da Nutrição, Espaços da horta, estufa de plantas 

e cuidados dos pequenos animais e do parquinho especializado e as passarelas que unem os blocos 

já foram inauguradas.

7.2 Espaço em Ação
Campanha m² 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Maíra de Oliveira

Contato: direcaogeral@afece.org.br ou (41) 3366-5212
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Impacto social está intimamente ligado à atividade fim das organizações. O trabalho realizado pelas 

entidades visa contribuir para o desenvolvimento global dos alunos e o acompanhamento dos pais é 

primordial para o atingimento de resultados. Vemos que com novas ideias é possível potencializar o 

impacto, melhorando a qualidade dos atendimentos e da educação. 

Seguem algumas práticas relacionadas ao Impacto Social.

8
IMPACTO SOCIAL
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Instituição:  Escola Multidisciplinar

A escola tem a cultura de se reunir, pelo menos uma vez por mês, com as mães ou responsáveis pelo 

aluno para trocarem ideias entre si, como também receberem informações relacionadas a todo tipo 

de deficiência através de palestras, dinâmicas, filmes, estudos, etc. 

Objetivo é que recebam toda informação e que troquem experiências sobre esta situação nova que 

é ter um filho especial e como lidar com tudo isso. O resultado foi o aperfeiçoamento de seus conhe-

cimentos para que possam ter uma qualidade de vida melhor juntamente com sua família, ampliando 

o trabalho de desenvolvimento do aluno para fora da escola.

8.1 “Conversando a Gente Aprende” 
- Aproximação dos Pais

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Eliane Reinert (Diretora)

Contato: appace_multi@yahoo.com.br ou (41) 3346-2505
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Instituição:  APAE Curitiba (Unidade Luan Muller)

A proposta de alfabetização da Escola Luan Muller é baseada no ensino do código alfabético de for-

ma dinâmica, as relações entre sons e sílabas são realizadas através de planejamento de atividades 

lúdicas para que os alunos aprendam a codificar a fala em escrita e a decodificar a escrita no fluxo da 

fala e do pensamento. Os alunos fazem uso de cadernos, apostilas adaptadas, cartazes, jogos diver-

sos, materiais concretos e brincadeiras com sílabas e palavras para que desta forma interessante e 

prazerosa se possibilite o entendimento do sistema de leitura e escrita.

O aluno aprende brincando com as sílabas. Pesquisas de especialistas afirmam ser o método fônico 

o mais eficaz para a alfabetização. Importante ressaltar que esta proposta que chamamos de “BA, 

CA, DA, FA”, é uma experiência de alfabetização que nos foi repassada pela profª Claudia Mara da 

Silva, que atua na Rede Municipal de Curitiba.

8.2 Alfabetização  

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Dayse Ribeiro Domiciano (Diretora)

Contato:  luanmuller@apaecuritiba.org.br ou (41) 3244-9166
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Instituição:  Escola São Camilo

Para uma aprendizagem ampla por vezes é necessário sair do ambiente escolar e procurar novas 

perspectivas. Pelo menos uma vez a cada dois meses costumamos realizar atividades extraclasse 

como ida a museus, teatro, parques municipais, etc.

Para que consigamos realizar estas atividades necessitamos da parceria do SITES (Sistema Inte-

grado de Transporte Especial). Com antecedência de pelo menos 72 horas é enviado ofício de soli-

citação ao Sites, no qual consta data, hora e local da atividade e quantos ônibus serão necessários. 

Quando há atividades que envolvem todas as escolas (principalmente jogos escolares), o procedi-

mento é o mesmo.

O resultado foi sair do ambiente escolar em uma atividade que visa incluir nosso aluno no mundo, 

para que ele possa vislumbrar novos horizontes e também se inserir na sociedade e ser visto por ela.

8.3 Atividades Extraclasses 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Rita de Cássia do Prado Germano

Contato:  ihoepar@ig.com.br ou (41) 3256-5760
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Instituição:   Escola Especializada Primavera

A Escola Primavera dá muito valor ao esporte como forma de educação. Há envolvimento de toda 

a equipe, família e alunos. Com o esporte incluído nas atividades da escola os alunos participam de 

competições esportivas, vêm se destacando em diversas modalidades como atletismo, Golf 7, na-

tação, entre outros, contando sempre com o apoio e participação dos pais. Em todo trabalho rea-

lizado damos ênfase aos principais valores que norteiam nosso trabalho: autonomia, acolhimento, 

comprometimento, respeito às diferenças, cooperação, união e solidariedade. 

Os resultados mostram-se nos avanços conquistados pelos alunos, interação com as famílias, am-

biente agradável e favorável ao trabalho. Com relação aos esportes, há um número maior de alunos 

envolvidos em competições, com resultados positivos destacando-se em suas modalidades, com 

apoio da Lei do Incentivo ao Esporte, divulgando assim o nome da escola.

8.4 Esporte Especial 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Ivete Gomes de Castro

Contato: escolaespecializadaprimavera@gmail.com ou (41) 3262-7473
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Instituição:   Epheta

A Metodologia foi construída a partir das experiências práticas da equipe e professores da institui-

ção. A Epheta desde 1950 se constituiu com a missão de reabilitar a pessoa com deficiência auditiva 

dentro da abordagem da oralidade. Sendo assim nas décadas de 50,60,70, 80 e 90 sempre teve que 

buscar fundamentação teórica e tecnologia fora do país. Vem daí parcerias com pessoas da antiga 

Iugoslávia. Como essa parceria em especial foi se tornando difícil de manter pelos custos, a equipe 

resolveu construir metodologia própria. Tendo como foco a oralidade a equipe e professores cons-

truíram a metodologia utilizando estratégias para o trabalho com audição, voz, fala, leitura, produção 

e análise linguística, que foi concluída em 2000. Desde então vem atualizando sua prática, incorpo-

rando referencial teórico atualizado principalmente no aspecto da audição devido ao acesso e avan-

ço tecnológico de ponta da área da audição. 

Como resultado do trabalho proposto pela Metodologia Epheta podemos afirmar que formamos ci-

dadãos: autônomos, independentes, críticos, conscientes e bem sucedidos no aspecto acadêmico 

e na inserção no mercado de trabalho.

8.5 Metodologia Epheta 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Marta Maria Hammes 

Contato: epheta.secretaria@terra.com.br ou (41) 3340-6742
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Instituição:  Escola Municipal de Educação Especial Agrícola Pe. José Anusz

Quando destaca-se que a função social da escola é a transmissão de conhecimentos historicamen-

te acumulados visando a formação humana, é preciso ter claro que este objetivo não se refere ape-

nas ao trabalho desenvolvido com os educandos. Sabendo que os pais são responsáveis legais dos 

educandos e que são eles que buscam a efetivação dos direitos e melhoria da qualidade de vida dos 

seus filhos é essencial oferecer aos pais informações importantes e conhecimentos fundamentais 

para que os mesmos garantam as condições necessárias aos seus filhos. Além disso, também deve-

se pensar, em momentos que os pais possam conversar, tirar dúvidas e conhecer melhor os demais 

pais da comunidade escolar. 

Pensando nestes dois pontos fundamentais, a escola oferta bimestralmente momentos de forma-

ção para os pais, com temas diversificados e que atendam às suas necessidades enquanto pais e 

enquanto pessoas. Com encontros como esse foi possível aproximar os pais e orientar para diversos 

temas de interesse às famílias. 

8.6 Palestras para os pais  

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Maria Ivanilda Palhano Grillo

Contato: escola.agricola@araucaria.pr.gov.br ou (41) 3901-5352 / (41) 3905-6025
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Instituição:  Escola Nilza Tartuce

O PAM - Programa de Acolhimento às Mães é instrumento para aprimorar a qualidade do atendi-

mento sócio assistencial já prestado pela entidade às 304 crianças e jovens com deficiência intelec-

tual e seu núcleo familiar que, em alguns caos, encontram-se em situação de risco e vulnerabilidade 

social. Tem como foco as mães de alunos e objetiva o resgate, o estreitamento de laços, o fortale-

cimento de vínculos, disponibilização de informações quanto aos serviços de assistência social de-

terminados pelas políticas públicas e o monitoramento do alcance das ações implementadas. As 

ações desenvolvidas visam o protagonismo, a autonomia, a partilha de experiências, o contato com 

atividades artísticas e artesanais, para potencializar geração de renda.

As ações desenvolvidas através do Programa de Acolhimento às Mães fortalecem a autoestima, ga-

rantem acesso à informação e promovem atitudes positivas e proativas na defesa e garantia de seus 

direitos enquanto cidadãs.

8.7 PAM -Programa de 
Acolhimento às Mães 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Ana Maria Lima Zem

Contato: eent.institucional@gmail.com ou (41) 3252-7354
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Instituição:  AFECE - Associação Franciscana deEducação ao Cidadão Especial

O sistema de Boletim é um instrumento facilitador para a família e os professores acompanharem o 

desenvolvimento pedagógico do aluno. Este instrumento vem de encontro com a proposta educa-

cional, elaborado em um formato simples e de fácil visualização este material é disponibilizado com 

as informações pertinentes bimestralmente para família, nele constam as áreas do conhecimento 

de acordo com o programa em que o aluno está inserido.

Juntamente com a entrega de boletins acontece as devolutivas onde os pais são chamados a par-

ticipar no período de aula de seu filho. Os encontros são divididos entre os professores, equipe da 

saúde e professores extraclasse, havendo uma troca de informações e orientações aos familiares. 

Esta ferramenta vem contribuindo significativamente com a integração e participação das famílias, o 

que vem impactando diretamente com o empoderamento destas famílias, já que é uma ferramenta 

de fácil acesso e interpretação.

Com as mudanças descritas acima, a entidade vem passado por processos de avaliação e vem ten-

do bastante êxito nos seus resultados, principalmente no que tange a satisfação dos nossos pais.

8.8 Sistema de Boletim  

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Maíra de Oliveira

Contato: direcaogeral@afece.org.br ou (41) 3366-5212



84

Instituição: APAE Curitiba (Unidade CEDAE)

A Escola tem suas portas abertas ao voluntariado desde que este se apresente à Escola com uma 

proposta e/ou projeto a ser desenvolvido e que venha de encontro com a nossa demanda. Assim, 

aconteceu quando a Noara chegou ao CEDAE e se apresentou, uma artista da música que dentre 

vários instrumentos que toca gostaria de abrilhantar um dia do mês dos nossos alunos e profissio-

nais com o som da flauta doce. Noara é nossa parceira desde 2010 e está presente em todas as 

últimas sextas feiras do mês. Também já participou do Projeto Hora do Conto, onde a Escola realizou 

uma apresentação teatral, aberta ao público, com todos os alunos no Teatro Regina Vogue.

Também temos a honra de contar com a Professora Beatriz, uma jovem professora aposentada que 

não se cansa da educação e faz desta uma arte. A arte de contar histórias. Nossa parceria e com-

panheira está na escola desde 2010 e realiza mensalmente a Hora do Conto a história é planejada 

com antecedência e sempre integrada a um conteúdo desenvolvido pelo professor ou a uma data 

pedagógica. 

8.9 Voluntariado nas Escolas 

Quer saber mais? Converse com essa Instituição!

Responsável Atual: Margareth Terra Alcântara

Contato: cedae@apaecuritiba.org.br ou (41) 3222-8884
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Agradecemos primeiramente a todas as instituições que dedicaram um tempo de seus trabalhos 

para escrita e envio das práticas desse Guia. Temos convicção que esse tempo dedicado será trans-

formador para muitas entidades.

Agradecemos a todas as empresas parceiras da ASID que nos apoiaram e contribuíram de alguma 

maneira na realização deste Guia.

E agradecemos a você leitor. Esperamos que esse material tenha cumprido com o objetivo de gerar 

novas ideias e soluções para sua instituição, abrindo um horizonte de possibilidades. Reforçamos o 

convite a buscar conhecer mais sobre as práticas com os próprios autores delas. É essa criação de 

rede que desenvolve e fortalece cada vez mais as organizações. 

O Guia de Boas Práticas surgiu com o propósito de reunir todas as boas ideias num material que pu-

desse ser compartilhado a todos. 

Queremos cada vez mais que o impacto seja potencializado. Devido ao crescimento da ASID pu-

demos fazer desse Guia uma realização e isso para nós é motivo de grande alegria. Que cada vez 

mais possamos espalhar a mudança e que as instituições possam crescer, ampliar seus trabalhos, 

melhorando a qualidade cada vez mais.

Obrigado a todos. 
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