APAE CARATINGA –
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O TRIÊNIO 2017 A 2019.
Visão Institucional:
Garantir condições de acesso e permanência, por meio da oferta de serviços e de recursos de
acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena, de forma a garantir à pessoa
com deficiência intelectual e/ou múltipla o seu desenvolvimento valorizando suas experiências,
diferenças e habilidades, sem perder de vista a oferta dos serviços a que ele tem direito.
Missão Institucional:
Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços,
apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à
construção de uma sociedade mais justa e solidária.
Princípios Institucionais:
1. Possibilitar o desenvolvimento da pessoa com deficiência, melhorando sua qualidade de vida.
2. Propiciar à pessoa com deficiência condições para a manifestação de sua individualidade.
3. Oferecer diferentes possibilidades para a inclusão da pessoa com deficiência nos diversos
espaços de convivência.
4. Sensibilizar a sociedade para a causa da pessoa com deficiência, reduzindo preconceitos e
ampliando a consciência quanto ao seu papel e posicionamento.
5. Assegurar o cumprimento e a divulgação dos direitos da pessoa com deficiência.
Esferas de Atuação Institucional: Defesa e direitos; Prevenção da incidência da deficiência;
Educação; Saúde; Assistência social; Oficinas de convivência.
Objetivos estratégicos para o triênio:
• Fortalecer o nome da instituição APAE/Caratinga.
• Alavancar o faturamento global.
• Promover a fidelização dos doadores e parceiros.
• Investir na melhoria da infraestrutura da rede física e operacional.
• Atualizar a escrituração contábil em consonância com as exigências legais.
Objetivos táticos para o triênio:
• Reduzir os custos operacionais.
• Realizar parcerias e alianças estratégicas.
• Diversificar e ampliar a oferta dos serviços.
• Garantir a transparência das ações.
• Otimizar, gradativamente, o uso dos espaços da sede própria.
• Desenvolver ações de relacionamentos com os doadores e parceiros.
• Diversificar as possibilidades para o pagamento das doações.
• Alavancar os serviços do TELE/APAE favorecendo contatos e parcerias.
• Automatizar os registros de escrituração dos alunos e usuários interligando os setores:
social, pedagógico e saúde.
Objetivos operacionais para o triênio:
• Fortalecer a qualidade dos serviços prestados pela equipe da saúde: psiquiatria; neurologia;
psicologia; fonoaudiologia; nutrição; odontologia; terapia ocupacional; fisioterapia.
• Garantir a qualidade dos serviços realizados pela assistência social: ações para acolhida
e escuta qualificada; atendimento social e orientação familiar; visita domiciliar; reunião com
a equipe técnica e estudo de caso.
• Fortalecer os programas em andamento: Clube de Mães; Programa autogestão e auto
defensoria; Programa Escola da família.
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Constituir-se, enquanto escola, como um referencial na área da educação especial:
aplicação do Método das Boquinhas e Método TEACCH; oferta da Educação Infantil/Anos
Iniciais do Ens. Fund. e EJA/Anos Finais.
Ofertar cursos de formação continuada para os profissionais da educação no âmbito interno
e externo da instituição/escola.
Implantar a proposta das oficinas: padaria; artesanato; jardinagem; capoeira; jiu-jítsu;
esporte, para os maiores de 15 anos concluintes da EJA/anos finais.
Implantar o Centro Dia: as ações neste espaço são diversificadas e direcionadas a jovens,
adultos e idosos com deficiência intelectual e múltipla que necessitam de apoios extensivos
e generalizados.
Realizar melhorias na rede física da sede própria para acomodar a diversificação e garantir
a qualidade dos serviços: pintura, reforma do telhado, piso, rede elétrica etc.
Implantar: sistema de monitoramento por Câmeras; ponto eletrônico.
Revitalizar: rede de internet; computadores; PABX;
Publicar, regularmente, na página da APAE as prestações de contas e as atividades que
envolvem os alunos/usuários e serviços oferecidos.
Desenvolver, anualmente, campanhas para arrecadação de recursos: Rifas; Boi no Rolete;
Natal Solidário, entre outros (Junto aos parceiros/doadores e comunidade).
Implantar o regime de doação: via boleto, desconto na conta de água/luz.
Ampliar a frota de veículos.
Construir o Parque Inclusivo.
Investir na reforma e adequação da piscina terapêutica.
Adquirir novas cadeiras de rodas.
Investir no paisagismo e na pavimentação asfáltica das vias de acesso na sede própria.
Promover o intercâmbio e a aproximação dos alunos e usuários com outras APAES e
escolas.

