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FEPE no Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência

Café da Manhã com a Rede
Solidária
No dia 12 de abril, no período da manhã, os
nossos parceiros da Rede Solidária vieram até a nossa
Instituição para conhecer um pouco mais do nosso
trabalho. Eles participaram de um delicioso café da
manhã, preparado pela nossa equipe de cozinheiras
e nutrição, e assistiram a uma apresentação dos
nossos alunos. Após o café, eles participaram de
uma visita guiada para conhecer as dependências da
Escola.

A FEPE participou, no dia 08 de abril,
da cerimônia de tomada de posse dos novos
conselheiros que farão parte do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Curitiba
(CMDPcD) para o biênio 2019/2020, que aconteceu
no salão Brasil, na Prefeitura Municipal de Curitiba.
Criado em 1993, o Conselho é um órgão
fiscalizador, deliberativo e consultivo, com o objetivo
de promover a inclusão social e a defesa dos direitos
da pessoa com deficiência na cidade de Curitiba.
O evento contou com a presença do prefeito,
Rafael Greca e da assessora dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, Denise Moraes. Na ocasião, a
coordenadora de projetos, Claudiane Pikes, tomou
posse do cargo de Conselheira Titular, e a assistente
social, Roseli Ribas, como Conselheira Suplente. O
p residente da instituição, Alexandro Luiz Barbosa,
também esteve presente prestigiando as nossas
colaboradoras.

Capacitação da Central
Educacional

Seis colaboradores da Escola Ecumênica
participaram da capacitação da Central Educacional
Alfabeto, realizado no dias 15 e 16 de abril, e nos dias
22 e 23, do mesmo mês, da capacitação da Central
Educacional Mundo das Descobertas. O objetivo
foi se familiarizarem com os novos equipamentos
adquiridos pela instituição. Os itens foram
financiados pela Justiça Federal do Paraná, por meio
do projeto “Educação, Saúde e Assistência Social:
Uma questão de direito”.
As Centrais Educacionais contribuirão com o
processo de alfabetização e estimulação dos alunos,
uma vez que ambas apresentam recursos como
jogos, cantigas, animação, áudio, vídeo e realidade
aumentada, que despertam o interesse dos
estudantes, bem como o desenvolvimento físico,
intelectual, psicológico e social.
No caso da Central Educacional Alfabeto, ela
oferece recursos que auxiliam o deficiente auditivo,
deficiente visual e com baixa visão, como linguagem
de sinais (Libras), navegação por setas e lupa.

Projeto Saúde Bucal

Estreia da Sala de Jogos

Em parceria com o curso de Odontologia
da Universidade Federal do Paraná UFPR, a FEPE
iniciou, no dia 26 de abril, o projeto de avaliação
odontológica nos alunos da Escola Ecumênica.
O início do projeto foi marcado pela
apresentação da peça de teatro organizada
pelos alunos de odontologia, orientados pela
coordenadora do curso Yasmine Mendes Pupo. A
apresentação abordou temas sobre saúde bucal e os
benefícios da escovação diária.
Todo o trabalho é realizado pelos estudantes
do curso de odontologia com a supervisão dos
professores e coordenadores. Os alunos atendidos
passam por um processo de avaliação inicial
para analisar o quadro clínico de cada um e, após
isso, é realizado o acompanhamento semanal do
estudante. Os casos considerados emergenciais são
encaminhados para atendimento no Hospital de
Clínicas.

Com o financiamento do Projeto “Reabilitar:
Garantindo saúde e autonomia à pessoa com
deficiência”, pela Fundação Itaú Social, a FEPE
implementou uma Sala de Jogos.
Os profissionais da FEPE utilizarão esse
espaço como alternativa para o atendimento dos
alunos, utilizando os videogames Nintendo Wii e
Xbox One com o objetivo de melhorar a coordenação
motora ampla e fina, estimulando a área sensorial e
cognitiva.

Dia das Mães FEPEANAS
Em comemoração ao Dia das Mães, a FEPE
realizou, no dia 10 de maio, uma cerimônia para
celebrar a vida das mães FEPEANAS. A celebração
contou com a fala do presidente da FEPE, Alexandro
Barbosa, da diretora da Escola, Dinéia Urbanek
Rusche Jorge e da vice-diretora da Escola, Heloane
Sozzi. Também foi realizada uma oração para as
mães, e ao final, foi entregue uma lembrança para as
colaboradoras.

Páscoa na FEPE
Na quinta-feira, dia 18 de abril, tivemos
uma linda celebração de Páscoa na FEPE. Graças a
campanha de arrecadação de chocolates realizada
pela instituição, os nossos alunos tiveram uma
páscoa mais doce.
Na celebração, os professores e atendentes
da Escola Ecumênica, fizeram a encenação da paixão
de Cristo, com o intuito de contar a vida, a morte
e a ressurreição de Jesus. Os estudantes também
foram presenteados com uma linda almofada em
formato de coelho da páscoa e é claro, o tradicional
chocolate.

Palestra sobre Educação Alimentar
A Fundação Ecumênica de Proteção ao
Excepcional realizou, dia 16/05, em dois períodos,
manhã e tarde, uma palestra exclusiva para os pais
e familiares dos alunos a respeito dos 10 passos para
uma alimentação saudável.
A palestra faz parte de um trabalho que
vem sendo realizado, desde o começo do ano, pela
coordenadora nutricional da instituição, Elaine
Stadler Riz. O objetivo foi demonstrar aos familiares
dos alunos a importância e os benefícios que a
alimentação saudável pode proporcionar.
Parte do projeto foi realizar algumas
alterações no cardápio escolar, com o intuito de
introduzir a alimentação saudável na rotina dos
estudantes. “A reeducação alimentar escolar foi

o inicio do projeto. Nós também substituímos
alguns alimentos por outros mais saudáveis. Agora,
precisamos do apoio familiar para que esse projeto
continue”, afirma Elaine.
Ao final da palestra, os pais foram convidados
a tomar um café, produzido com ingredientes
saudáveis. Os pais também receberam as receitas
dos pratos servidos, para que possam dar
continuidade ao projeto em casa. “Essa atitude
reforça o comprometimento que a Fundação tem
com a saúde dos estudantes. Uma alimentação
mais saudável é a base para melhorar a qualidade
de vida das nossas crianças”, afirma o presidente da
instituição, Alexandro Luiz Barbosa.

Receita de Bolo de Chocolate
Uma das receitas que foram servidas na palestra sobre
Alimentação Saudável, foi o bolo de chocolate. Confira
abaixo essa receita que, além de deliciosa, é saudável!
BOLO DE CHOCOLATE SAUDÁVEL
INGREDIENTES:
• 3 ovos
• 5 colheres de sopa de manteiga
derretida
• 5 colheres de sopa de açúcar
mascavo
• ½ xícara de leite integral (para
intolerantes, utilizar leite vegetal)
• 3 colheres de sopa de cacau
em pó
• 1 ½ xícara de farinha de aveia
• 1 Col. De sopa de fermento

Reunião FEAPAES
O presidente da FEPE, Alexandro Luiz
Barbosa, participou, no último dia 20/05, da reunião
da Diretoria Executiva, Conselho de Administração,
Fiscal e Consultivo da Federação das APAEs do
Paraná, em Cascavel - PR.
Na reunião, foram realizadas palestras
com as Coordenadorias Estaduais de Assistência
Social, de Educação e Ação Pedagógica e de Saúde
e Prevenção. Também foram citados os temas
de Reuniões Estatutárias, Regimento Interno,
Inadimplência, entre outros.

MODO DE PREPARO
• Bata todos os ingredientes
líquidos;
• Adicione os ingredientes secos
e bata mais;
• Por último, adicione o
fermento;
• Asse em forno médio (180°C)
por 25 minutos.

COBERTURA
• 100 ml de leite desnatado ou
vegetal
• 2 colheres de sopa de cacau em
pó
• 1 colher de sopa cheia de açúcar
mascavo
MODO DE PREPARO:
• Dissolva os ingredientes em
uma panela;
• Leve ao fogo médio até
levantar fervura;
• Deixe esfriar e depois coloque
no bolo.

Convênio SEED
No dia 22 de maio a FEPE recebeu a visita
das pedagogas Tereza de Jesus da Cruz, Josiane
Guimarães e Fabiana Hass Maia.
A visita teve como objetivo realizar a
verificação dos atos legais administrativos e
pedagógicos para a liberação da renovação do
convênio da FEPE com a Secretaria de Estado da
Educação do Paraná (SEED).

Junho Lilás reforça a importância do Teste do Pezinho
Em comemoração a campanha Junho Lilás,
mês em que é celebrado o dia Nacional do Teste
do Pezinho, a FEPE realizou, no dia 06/06, uma
celebração no auditório da instituição para os
colaboradores.
Durante a Cerimônia a Coordenadora do
Serviço de Referência em Triagem Neonatal do
Paraná, Mouseline Torquato Domingos, falou sobre
a importância do programa para os recém-nascidos
e agradeceu a todos os colaboradores pelo trabalho
de excelência.
O Presidente da instituição, Alexandro Luiz
Barbosa, também parabenizou os funcionários pelo
trabalho realizado e ressaltou a importância que
isso tem para a história da FEPE. Os colaboradores
do laboratório foram presenteados com uma

camiseta personalizada nas cores da campanha e a
comemoração foi seguida por um almoço especial
acompanhado de bolo preparado pela equipe de
nutrição da instituição.
Na divulgação, a instituição contou com
o apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba que
iluminou, com a cor lilás, o prédio da Praça do Japão.
O Hard Rock Café aderiu à campanha e iluminou a
sua fachada na terça-feira, 11/06.
Também foram realizadas ações com os
principais veículos de comunicação do estado e com
seis mães que, por meio das redes sociais, abordam
temas relacionados à maternidade. Elas aderiram à
campanha e auxiliaram a instituição na divulgação
do Junho Lilás para os seus seguidores.
A campanha Junho Lilás foi instaurada
pela União Nacional dos Serviços de Referência
em Triagem Neonatal (UNISERT), em 2001, a fim
de fortalecer e conscientizar a população sobre o
Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN). A
cor lilás foi escolhida com o intuito de representar
tranquilidade e transformação.

Alunos da FEPE marcam presença
nos Jogos Escolares

Os alunos da Escola Ecumênica da FEPE
participaram nos dias 24, 27, 28 e 29 de maio da 66°
Edição dos jogos Escolares do Paraná. No primeiro
dia, os estudantes competiram no atletismo e
trouxeram o ouro para casa.
Os participantes concorreram em diversas
modalidades, na categoria para atletas com
deficiência (ACD), foram elas: Corrida em cadeira
de rodas; Arremesso de Pelota; Arremesso de
Peso; Salto em Distância e Corrida. As competições
ocorreram na pista de atletismo da Universidade
Positivo, no dia 24/05, nos períodos da manhã e
tarde.
No dia 27/05, os estudantes participaram do
futsal realizado na quadra de esportes da UniBrasil.
O time feminino ganhou a primeira partida contra a
escola Mercedes Estresser por 7×1, enquanto o time
masculino perdeu, para a mesma escola, por 2×0.
Nos dias 27 e 28 de junho, o time feminino
de futsal voltou às quadras para competir a fase
Macrorregional na 66º dos Jogos Escolares do
Paraná. As meninas garantiram uma vaga na final
que acontecerá em Foz do Iguaçu do dia 2 a 10 de
agosto.

Roda de Conversa sobre Autismo

No dia 12 de junho a FEPE realizou, no período
da tarde, uma roda de conversa sobre Autismo,
que contou com a presença do autor do mangá
“Mangáutismo”, Masato Uno, acompanhado da
mãe, Rosangela Hiromi Mashima. O evento foi
aberto para os pais e familiares dos estudantes da
FEPE.
A mãe do autor dividiu um pouco da sua
experiência com os filhos autistas e como incentivou
Masato na criação do mangá. Os pais dos alunos
puderam tirar algumas dúvidas sobre o tema, além
de dividir suas experiências. No final do evento,
Masato realizou uma sessão de autógrafos para
quem adquirisse o mangá.

FEPE na Assembleia Geral da
UNISERT
O Diretor Presidente da FEPE, Alexandro Luiz
Barbosa participou, no dia 13 de junho, da Assembleia
Geral da União Brasileira dos Serviços de Referência
em Triagem Neonatal, em Salvador.
Na reunião foram abordados a aprovação de
prestação de contas do Exercício 2018, o parecer do
Conselho Fiscal e comunicados gerais sobre a União.
Além de afiliada da UNISERT, a FEPE também
faz parte do Conselho Fiscal da mesma.

Reunião da FEBIEX na FEPE

A FEPE sediou, no dia 25 de junho, a reunião
mensal da Federação Estadual das Instituições de
Reabilitação no Estado do Paraná (FEBIEX).
O evento contou com a presença do
diretor da FEBIEX, Benedito Carlos Basseti e da
coordenadora pedagógica, Claudia Camargo
Saldanha, representando o Departamento de
Educação Especial da Secretária de Estado de
Educação (SEED). Estavam presentes na reunião os
pedagogos, diretores e presidentes das instituições
filiadas à FEBIEX.
Na reunião, foram tratados assuntos
importantes para a educação especial, como
por exemplo, esclarecimentos gerais sobre o
novo convênio das escolas especiais com a SEED;
licitação do SUS; determinações da Fundação de
Ação Social (FAS) e a nova Proposta Pedagógica
para as Escolas Especiais do Estado.
Para a diretora da Escola Ecumênica, Dinéia
Urbanek, a realização da reunião é de extrema
importância, pois, os assuntos tratados definem
todas as ações da escola.

FEPE realiza evento em parceria
com a SESA

A Secretária Estadual de Saúde do Estado
do Paraná (SESA), realizou, no dia 26 de junho, um
evento em parceria com a Fundação Ecumênica de
Proteção ao Excepcional (FEPE) em comemoração
a campanha Junho Lilás. O evento de capacitação
teve o objetivo de reforçar a importância da
realização do Teste do Pezinho no Estado.
O evento contou com a presença dos
profissionais dos municípios da 1ª, 2ª e 3ª Regionais
de Saúde que tiveram a oportunidade de conhecer,
discutir e tirar dúvidas sobre os desafios da
saúde preventiva, com palestras ministradas
por profissionais de renome dentro da Triagem
Neonatal.
Foram tratados assuntos como: O
Programa de Triagem Neonatal, com a Dra. Iolanda
Novadzki; Teste do Pezinho (Coleta, Transporte
e Interferentes no diagnóstico laboratorial),
com a Coordenadora do Laboratório, Mouseline
Torquato Domingos; Sistema de Busca Ativa,
com a assistente social, Adriane Champoski;
Fenilcetonúria e Deficiência de Biotinidase, com a
Dra. Ivy Furtado; Hemoglobinopatias, com a Dra.
Débora Camargo; Fibrose Cística, com o Dr. Carlos
Riedi; Hipotireoidismo Congênito, com a Dra.
Marcella Rabassi e Hiperplasia Adrenal Congênita,
com o Dra. Gabriela Kraemer.
Também foi realizada uma visita guiada
ao laboratório da FEPE, onde os participantes
puderam conhecer na prática como é feita a análise
das coletas que chegam das unidades de saúde de
todo o Estado.
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TODO O VALOR ARRECADADO
SERÁ REVERTIDO PARA O NATAL DOS
NOSSOS ALUNOS
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