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Palavra do
Presidente
Dois mil e dezenove nos deixou abrindo
caminhos para um ano repleto de novas
oportunidades. É muito gratificante poder
descrever para vocês como esse foi um ano
de muitas conquistas e realizações para a
FEPE. Chegar ao final do ano com a sensação,
e a certeza, de ter realizado um trabalho com
excelência é algo inexplicável.
Só tenho a agradecer aos meus colegas
profissionais por vestirem a camisa da
instituição por mais um ano e continuarem
realizando as suas atividades com amor,
dedicação e eficiência. É muito bom poder
contar com vocês nessa caminhada tão
importante que é transformar a vida de todos
que são atendidos pelos nossos serviços.
Esse foi um ano de muitas conquistas. É
extremamente satisfatório olhar para trás
e ver o quanto o nosso trabalho cresceu
e se tornou conhecido Brasil a fora.

REALIZAÇÕES: é como posso definir o
ano que passou. É incrível a quantidade de
eventos, conquistas e reconhecimentos que
a FEPE adquiriu com o passar do ano. Tenho
muito orgulho de fazer parte dessa instituição
que, em 2019, celebrou 60 anos de existência
lutando por causas tão nobres.
Espero de coração poder continuar fazendo
parte dessa história. Agradeço imensamente
aos parceiros que nos acompanharam e
confiaram em nosso trabalho. Espero poder
contar com todos nesse novo ano que, com
certeza, vai ser repleto de realizações ainda
maiores.
Desejo a todos uma ótima leitura desse material
que é um pequeno resumo das nossas atividades.
Nessas páginas vocês poderão acompanhar de
perto todo o nosso trabalho e conhecer um
pouco mais a essência da FEPE. Uma ótima
leitura a todos e que Deus os abençoe.
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A FEPE

Quem Somos?

Nossa Identidade

A Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional
– FEPE é uma entidade social privada sem fins
lucrativos, criada em 1959, com atuação nas áreas da
Prevenção, Saúde e Educação Especializada para a
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

A marca tem como objetivo transmitir
ao público externo uma posição de
credibilidade e autoridade nas áreas de
prevenção, saúde e educação. A turminha
da FEPE foi criada para representar todos
os atendidos pelos serviços da instituição,
demonstrando a essência do nosso trabalho.

A instituição mantém três
importantes projetos:

Serviço de Referência em Triagem Neonatal:
A FEPE e a única instituição credenciada pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná para a
realização do Programa Nacional de Triagem Neonatal no estado. Também é credenciada como
Laboratório Especializado em Triagem Neonatal pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina para
realizar o Teste do Pezinho nas crianças catarinenses.

FABINHO: Possui Hipotireoidismo Congênito e faz tratamento
para ter uma vida alegre e cheia de sonhos, ele representa a SAÚDE,
qualidade de vida e bem estar.

Escola Ecumênica:
A FEPE disponibiliza atendimento gratuito nas áreas de Educação Especial e Inclusão para
aproximadamente 320 pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, na faixa etária dos 6 aos 45 anos.

EDU: É um aluno muito alegre da Escola Ecumênica e possui

Deficiência intelectual. Ele adora matemática e educação física.
Quando ele aparece é porque estamos falando de EDUCAÇÃO.

Socioassistencial:
O Atendimento Socioassistencial é realizado por meio da oferta de três serviços: proteção social
especial de média complexidade, defesa e garantia de direitos e habilitação e reabilitação da
pessoa com deficiência.

PEPITA: Recebeu o resultado positivo em Fibrose Cística, detectado
pelo Teste do Pezinho, e graças ao seu diagnóstico precoce e o seu
tratamento, ela terá melhores condições durante a sua vida.
Ela é a nossa representante quando o assunto é PREVENÇÃO.

ELIAS: É um garoto inteligente e habilidoso que adora fazer

amigos. Devido a uma doença congênita, usa cadeira de rodas para
se movimentar. Elias é uma criança feliz que está sempre com a
gente quando falamos de INCLUSÃO.
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Missão
Promover a saúde preventiva da gestante e do recémnascido, melhorar a qualidade de vida da Pessoa com
deficiência intelectual e múltipla com ações nas áreas
de assistência social, educação e saúde.

Visão
Ser referência no Brasil em diagnóstico,
prevenção e educação.

Valores
• Preocupação constante com o bem-estar e qualidade
de vida dos atendidos;
• Responsabilidade e empoderamento Social;
• Universalidade no atendimento da Saúde;
• Investimento no potencial humano;
• Compromisso com a qualidade, agilidade e eficácia.
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Gestão de Pessoas

Fepeanos

O setor de RH (Recursos Humanos) tem como finalidade intermediar a relação entre
os funcionários e a instituição de modo a promover bem estar e desenvolvimento. São
atribuições desta área selecionar, contratar, desenvolver, treinar, motivar, reconhecer e
atrair colaboradores. As principais atividades exercidas são:

A FEPE conta com uma equipe de colaboradores altamente qualificados e dedicados com o crescimento
da instituição. Os chamados “FEPEANOS” dedicam-se ao máximo para dar continuidade ao trabalho
desenvolvido por todas as áreas da Fundação. Em 2019, a instituição contou com 198 colaboradores
habilitados em diversas áreas que compartilham a mesma força de vontade e excelência na execução das
suas atividades.

• Gerenciamento da folha de pagamento
• Férias
• Benefícios
• Atestados
• Marcação de ponto
• Cumprimento das leis trabalhistas
Em continuidade ao atendimento das obrigações exigidas pelo Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), foi iniciada a
terceira fase dos envios com as informações dos eventos periódicos (admissões, férias,
afastamentos, entre outros). Para o atendimento desta etapa, foi alinhado junto às
coordenações o fluxo necessário para realização de novas contratações ou mudanças
de função e a implementação de um acompanhamento mais próximo dos contratos de
experiência, para garantir as entregas das informações dentro do prazo ao governo.
Em 2019 foi realizada a revisão das descrições sumárias de todos os cargos da fundação,
possibilitando uma revisão mais abrangente do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) para a melhor adequação dos controles de Saúde e Segurança do
Trabalho, incluindo a implementação de um controle de imunização dos colaboradores.
As ações realizadas para atendimento do eSocial e PPRA possibilitaram a estruturação de
um processo mais uniformizado de divulgação de vagas e seleção de novos colaboradores,
além da padronização dos salários para as funções de acesso, o que possibilitará a
movimentação horizontal de colaboradores.
Buscando aproximar mais a relação com os colaboradores, foi iniciado em 2019 o
“Informativo RH”, onde são divulgadas informações sobre acesso a benefícios, datas de
entrega de documentações ou outras informações que facilitem a relação de trabalho.
Contamos também com a implementação da legislação trabalhista de novembro 2018,
com a liberação do fracionamento de férias aos colaboradores que atuam em setores em
que esta prática não prejudica o andamento das atividades normais.
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Quadro de
Colaboradores

2019

168
11
19

Contratos diretos
Cedidos pela Prefeitura
Cedidos pelo Estado

Total

198

A FEPE realiza a inclusão no seu quadro de
colaboradores, contando com quatro pessoas
com deficiência intelectual. Além de possibilitar
a inserção no mercado de trabalho, a instituição
disponibiliza um profissional da área de psicologia
para auxiliar o “colaborador especial”, bem como os
seus familiares, no acompanhamento e orientação
do trabalho. Para isso, são realizados atendimentos,
individuais e em grupo, com o objetivo de avaliar o
seu potencial cognitivo, comportamento emocional
e relacionamento interpessoal, proporcionando
para esses colaboradores o aperfeiçoamento das
atividades exercidas.
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Treinamentos

Gestão Ambiental

Por meio de técnicas de treinamento, os funcionários têm acesso à aprendizagem
necessária para promover mudanças que irão refletir de forma positiva para o ambiente
de trabalho. No ano de 2019, foram ofertados aos colaboradores treinamentos com a
finalidade de proporcionar atitudes, competências e conhecimentos, que garantem o
bom desenvolvimento institucional.

O setor de Gestão Ambiental da FEPE trabalha de forma preventiva e integrada, tendo
como principal objetivo atender as conformidades legais para renovação de licenças de
funcionamento, tais como: autorização ambiental, licença sanitária, certificado do corpo de
bombeiros e alvará perante os órgãos fiscalizadores estatuais e federais.

Treinamentos

2019

6

Obrigatório (CIPA)

2
77
37

Administrativo
Gestão Escolar

Gestão Ambiental

7

Equipe Nutricional

Total

129

Este ano o treinamento da CIPA contou com 2 colaboradores
convidados, possibilitando a participação de mais setores,
refletindo sobre o cuidado com o bem estar dos colaboradores
por meio de uma ação de
conscientização de riscos e prevenção de acidentes.
Somando aos treinamentos realizados em 2019, tivemos a
participação de 4 profissionais da área de saúde que tiveram
a oportunidade de participar de congressos em suas áreas de
atuação, podendo trazer informações que foram compartilhadas
com os demais colaboradores da instituição.
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Em 2019 a instituição recebeu o Prêmio SESI ODS com o projeto Controle e Reaproveitamento
de Resíduos da FEPE, que tem como objetivos, além de atender as leis, normas e resoluções
ambientais obrigatórias, reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos, promovendo a educação
ambiental para toda comunidade e o reaproveitamento de materiais pelos alunos da Escola
Ecumênica nas atividades educacionais e sócio-ocupacionais. Os resíduos recicláveis, quando
não reutilizados, são separados e vendidos para cooperativas de reciclagem gerando recursos
financeiros para a instituição.
Também são realizados aos funcionários treinamentos sobre gestão integrada de resíduos
sólidos. No ano de 2019, foram ministradas capacitações sobre operação, transporte e
manuseio dos produtos químicos existentes na instituição e treinamento interno sobre o
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS), abordando:
Coleta seletiva e meio ambiente: classificação, conceitos e conscientização ambiental;
Critérios para classificação, manuseio e armazenamento de resíduos; estratégias para a
segregação e coleta de resíduos (tecnologias de eliminação, minimização, reuso, recuperação,
reciclagem, tratamento e disposição de resíduos);
Resolução da diretoria colegiada – RDC nº 222, de 28/03/2018 – Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA): Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento do s Resíduos
de Serviços de Saúde e dá outras providências;
Resolução nº 358, de 29/04/2005 – Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA): Dispõe
sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras
providências.
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS. Resolução conjunta
SEMA/SESA 002/2005:
Orientações sobre rotinas, responsabilidades; monitoramento; procedimento de higienização
e limpeza e conceitos sobre saúde e segurança ocupacional em conjunto com a CIPA.
Outras Atividades
Elaboração, acompanhamento e monitoramento de programas ambientais, de integração
e treinamentos ambientais junto aos colaboradores; monitoramento do efluente final e
instalações hidráulicas sanitárias da instituição; controle; tratamento e aproveitamento de
resíduos sólidos e líquidos quando aplicável; revisão do PPRA no que tange o monitoramento
de riscos físicos, químicos e biológicos para a saúde dos funcionários e para o meio ambiente
em conjunto com DCOM e CIPA.
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Setor de Captação de Recursos
O Setor de Captação de Recursos promove o relacionamento da entidade com os mais diversos
públicos, visando fomentar parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil, a fim de apoiar
a entidade na manutenção e na execução dos seus serviços e projetos em benefício da pessoa
com deficiência intelectual e múltipla. Tem por objetivo buscar novas soluções que permitam
aperfeiçoar e ampliar as formas de arrecadação de recursos em prol da sustentabilidade
financeira da FEPE, e assim fortalecer e dar mais visibilidade ao trabalho que é desenvolvido
pela entidade

Setor de Projetos
O Setor de Projetos é responsável pela elaboração, monitoramento e avaliação de projetos
apresentados à administração pública municipal, estadual e federal, bem como à iniciativa
privada, visando à celebração de parcerias para o financiamento de programas, serviços e
atividades ao público alvo. Também é responsável pela certificação da entidade em conselhos
de direitos e premiações, de modo a evidenciar sua função social e atuação na promoção, defesa
e garantia de direitos à gestante, ao recém-nascido e à pessoa com deficiência.
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Setor de Comunicação
O setor de comunicação da FEPE tem como principal objetivo criar um posicionamento de
autoridade para o público interno e externo, nas áreas de prevenção, saúde, educação e
assistência social. Para isso, traça estratégias de comunicação que incentivem e demonstrem
a credibilidade da instituição.
Também é responsável pela organização de campanhas e eventos com o objetivo de
integrar a comunidade, de forma geral, nas atividades realizadas pelos setores da fundação.

FEPE nas redes sociais

Facebook
5941

cur tidas no Facebook
em Dezembro de 2018

272 em Dezembro de 2018

postagens no Facebook

6628 em Dezembro de 2019
cur tidas no Facebook

• Publicação mais vista do facebook: alcançou 8.856 pessoas:
738 reações, 515 likes, 98 compartilhamentos;
• Facebook: média de 1000 pessoas alcançadas por publicação;
• Evento da Festa Junina: alcançou mais de 5.900 pessoas.

Instagram
262
196
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seguidores no Instagra,
em Abril
posts no Instagram

601

seguidores no Instagram, em Dezembro
crescimento de 129%

470

stories no instagram
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Campanhas 2019
Café com Vereadores

FEPE 60 Anos

No dia 22 de fevereiro, a FEPE recebeu
os vereadores da Câmara Municipal de
Curitiba para um delicioso café da manhã,
como forma de agradecimento pelo
apoio recebido por meio das emendas
parlamentares. Os convidados puderam
conhecer mais de perto o trabalho
realizado com os estudantes e assistiram
a duas apresentações preparadas pelos
alunos e equipe de professores.

Em março a FEPE completou 60 anos e,
para comemorar, realizou, no dia 22, um
jantar comemorativo. Na ocasião foram
homenageadas algumas personalidades
que, durante esses anos, dedicaram-se em
transformar a vida de milhares de paranaenses.
O jantar dançante foi realizado no restaurante
Madalosso e foi exclusivamente preparado
para os colaboradores e parceiros da instituição.

Páscoa

Campanha
Imposto de Renda
o
(1 Semestre)

No mês de abril, a campanha Páscoa
Solidária da FEPE trouxe alegria para
os alunos da Escola Ecumênica, em
comemoração a essa data tão especial.
Em 2019, a campanha arrecadou caixas
de bombom e ovos de chocolate para
presentear os estudantes, que também
receberam do coelhinho uma linda
almofada personalizada.

Loja Online
No mês de dezembro a FEPE lançou a
sua loja virtual, com o objetivo expandir a
arrecadação por meio dos produtos oficiais
da instituição. Na loja, são comercializados
itens como camisetas, agendas escolares
e calendários. Toda a verba adquirida será
revertida para a manutenção dos serviços
prestados aos alunos da Escola Ecumênica.
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Com a campanha de Imposto de Renda,
realizada no primeiro semestre de 2019, a
FEPE investiu na criação e divulgação das
informações para conscientizar a população a
respeito da doação do seu IR. Toda a verba foi
revertida no projeto “Garantindo qualidade
de vida à criança com deficiência”, que tem
como objetivo garantir atendimento clínico
para 105 crianças e adolescentes com deficiência
intelectual e múltipla.

Imposto de Renda
o
(2 Semestre)
A campanha do Imposto de Renda do
segundo semestre teve como objetivo
ampliar a visibilidade da campanha para os
doadores de IR. Para isso foram elaboradas
novas estratégias de criação e divulgação da
campanha. Novas peças publicitárias foram
criadas para atingir diferentes meios de
comunicação como rádio, TV, jornais e outdoors,
aumentando o alcance e o número de doadores.

Junho Lilás

Festa Junina

A campanha Junho Lilás foi instaurada
pela União Nacional dos Serviços
de Referência em Triagem Neonatal
(UNISERT) a fim de fortalecer o programa
de Triagem Neonatal. Na FEPE essa
campanha é levada muito a sério, e,
por isso, durante o mês de Junho são
criadas estratégias de divulgação para a
conscientização da população. Em 2019,
firmamos parcerias com emissoras de
TV, rádio e jornais e com influenciadoras
digitais da cidade. A Prefeitura Municipal
de Curitiba também apoiou a campanha
e iluminou, com a cor lilás, o prédio da
Praça do Japão, na semana do dia 06 de
junho. Da mesma forma, o Hard Rock Café
iluminou a sua fachada na terça-feira, 11 de junho.

A tradicional festa Junina da FEPE foi realizada
no dia 06 de julho nas dependências da Escola
Ecumênica. A comemoração foi aberta aos
familiares dos alunos e para a comunidade em
geral. O evento contou com barraquinhas de
comidas e brincadeiras típicas dessa época do
ano, como quentão, pipoca, cachorro-quente,
minipizza, milho verde, canjica, pinhão, pescaria,
boca do palhaço e bola na lata, além das
apresentações de danças realizadas pelos alunos
e equipe de professores e atendentes da escola.

FEPE Noel
A campanha FEPE Noel desse ano foi um grande
sucesso. Graças ao apoio da comunidade e dos
colaboradores da instituição na venda de rifas,
foi possível proporcionar aos nossos alunos um
natal mais mágico. O sorteio dos ganhadores
foi realizado no dia 18 dezembro e os prêmios
foram: 1º Prêmio: HONDA CG Start 160; 2º Prêmio:
TV 49; 3º Prêmio: Bicicleta.

Cheque Rede Solidária
No dia 10 de junho os parceiros da Associação Rede Solidária vieram até a FEPE participar de
um delicioso café. Na ocasião, também estiveram presentes os representantes das instituições
beneficiadas, que, assim como a FEPE, receberam um cheque simbólico da Rede Solidária. Após
a entrega dos cheques, todos foram convidados a assistir duas apresentações organizadas pelos
professores e alunos da Escola Ecumênica.

Noite dos Sonhos
No dia 29 de setembro, o Clube Curitibano abriu as suas portas para sediar à 6ª edição da
Noite dos Sonhos, o baile de debutantes da FEPE. O evento foi realizado no Salão Azul do
Clube, e contou com a presença de 800 convidados, entre familiares, colaboradores da FEPE e
apoiadores do evento. Foram 28 debutantes presenteados com uma noite repleta de emoção e
alegria, junto de seus familiares.
O Baile é realizado em parceria com o Clube Curitibano desde 2007 e, da lá pra cá, já beneficiou
mais de 300 estudantes. O principal objetivo da Noite dos Sonhos é garantir e promover a
inclusão social da pessoa com deficiência em atividades sociais consideradas comuns para o
restante da população, demonstrando que os mesmos são capazes, independente das suas
limitações físicas, intelectuais e/ou financeiras.

21

Marcos de

2019

Prêmio Impulso
A instituição recebeu o Prêmio Impulso, na categoria Mídias Sociais.
O prêmio é dedicado apenas para o 3º setor e é promovido pelo
instituto GRPCOM.

Selo ONG Transparente
A FEPE também recebeu o Selo ONG Transparente,
disponibilizado pelo Instituto Doar. Esse selo é entregue
apenas paras as instituições que, por meio do seu site,
divulgam informações que atestam a sua transparência.

Prêmio Sesi ODS 2019
A instituição recebeu o Prêmio SESI ODS 2019. Oferecido
pelo Sistema FIEP, por meio do SESI Paraná. A premiação tem
o objetivo de reconhecer os melhores trabalhos da indústria,
empresas, poder público, organizações da sociedade civil
e instituições de ensino, que trabalham para alcançar os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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No dia 23 de março de 2019 a FEPE
completou 60 anos de existência.
Como tal data não poderia passar em branco, a
instituição organizou uma grande comemoração para
os colaboradores e parceiros que, todos esses anos, nos
ajudaram a transformar a vida dos paranaenses
Na ocasião, foram homenageadas personalidades que
dedicaram a suas vidas por uma causa nobre, foram elas:
O Presidente do conselho Curador, Élcio Domingos;
O Dr. Ehrenfried Othmar Wittig responsável pela
implantação do Teste do Pezinho no Estado do Paraná;
a Coordenadora do Laboratório da FEPE, Mouseline
Torquato Domingos; a Diretora da Escola Ecumênica, Dinéia Urbanek; a ex-funcionária do
RH, Nilza Maria Crocetti, a ex-aluna e funcionária da Escola, Denise Marquesini Giugno e uma
homenagem póstuma aos familiares do ex-funcionário, Osny Osires.
Como forma de eternizar a história da instituição foi criado o “Informativo 60 anos”. Nesse
documento, que foi impresso e entregue aos convidados, foi realizado um levantamento
histórico da instituição, desde a sua fundação até os dias atuais. Uma linha do tempo também
foi introduzida do informativo, onde destacam-se momentos chaves, como a criação da Escola
Ecumênica e a introdução do Teste do Pezinho, no Paraná.
Durante o ano, todos os materiais gráficos, impressos ou online, seguiram a linha gráfica de
comemoração aos 60 anos, como forma de destacar a importância, o comprometimento e a
essência do trabalho que a Fundação Ecumênica realiza para os alunos e pacientes.
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Parceiros
Mili S/A
Estúdio Sossella
Emporium Gráfica e Editora
Associação Rede Solidária
FHV - Fundação Honorina Valente
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A
UNIANDRADE
Polícia Militar - BPTRAN
Faculdade Estácio de Sá
Rede Imóveis
Situ Acrílicos
Hiper Condor
Artes Fogaça
Pessoa Gráfica e Editora
Oficina do Impresso Gráfica e Editora
Olhos de Lince
Maria Dolores Comércio de Artesanato
RW7
Ticcolor - Laboratório Fotográfico
FES (Fundo Estadual de Saúde)
CMA Fidelização - Uninter
PerkinElmer | For the Better
Pontual Clean
Innovative Medicines Group
FUNPAR
BioMarin
Electrolux
Eletron Energia
Inaccess Group
Labsystems Diagnostics O.y
Clube Curitibano
E - Paraná
Feapaes - PR
JC Decaux
RPO Mídia Exterior
Ampla
Rádio Clube FM
Instituto Grpcom
Menezes Outdoor
CIEE - Centro de Integração Empresa - Escola
Metro
Unimed
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Escola
Ecumênica

Escola Ecumênica
Ensino Fundamental na Modalidade
Educação Especial – 6 a 15 anos.

Escola Ecumênica - Juril Carnasciali
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos
na Modalidade Educação Especial – a par tir de 16 anos.

A Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional mantém duas Escolas na modalidade
de Educação Especial, desde 1973, quando foi fundada a primeira Escola. Ambas oferecem
atendimento educacional especializado para mais de 300 pessoas com Deficiência Intelectual,
Transtorno Global do Desenvolvimento e Múltipla Deficiência, com idade entre 6 a 45 anos, os
quais também recebem, de forma gratuita, auxílio nas áreas de assistência social e saúde.
Nas Escolas, os estudantes recebem atendimento pedagógico por meio de currículo adequado
às necessidades individuais de cada um, onde são contemplados conteúdos de cuidados
básicos, estimulação neurossensorial e acadêmicos formais, seguindo as orientações legais da
Secretaria de Estado de Educação (SEED).
No ano de 2019, foram atendidos 340 alunos entre crianças, jovens e adultos com Deficiência
Intelectual, Transtorno Global do Desenvolvimento e Múltiplas Deficiências, residentes em
Curitiba e Região Metropolitana.
Ao ter conhecimento das diferenças e das necessidades de cada estudante, a equipe docente
e terapêutica planeja atividades que atendem as inúmeras especificidades de cada um, através
dos planos terapêuticos e dos planos pedagógicos individuais. Esse cuidado contribui para
o desenvolvimento global dos alunos e permite tirar proveito de conteúdos que são básicos
para uma formação de qualidade. Para isso, é essencial conhecer os potenciais e limitações dos
estudantes, focando nos aspectos que merecem maior atenção. Dessa forma, o aprendizado se
torna mais eficiente, assim como o preparo para a vida adulta.
As Escolas têm como principal objetivo oferecer currículo adaptado e funcional visando o
desenvolvimento integral dos estudantes, garantindo-lhes acesso, permanência e sucesso na
aprendizagem através da oferta do ensino fundamental e educação de jovens e adultos – anos
iniciais.
Por meio de metodologias específicas, incentivam as apresentações artísticas, cujo objetivo é
desenvolver a habilidade emocional ao brincar de faz de conta entre o imaginário e o real,
buscando assim, o exercício das diferentes formas de comunicação e criação de ideias, no qual,
a integração com o meio possibilita dar significado à realidade.
Ressalta-se ainda o trabalho diário em busca da autonomia, responsabilidade, pensamento
crítico e participação ativa no exercício da cidadania, de forma que a Pessoa com Deficiência
seja capaz de adaptar-se e desenvolver-se.
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Educação Especializada
A Educação Especial atende crianças, jovens e adultos com todas as necessidades educativas especiais, de
várias formas. Entre elas, estão as Escolas Especiais, salas de recursos, atendimentos individuais e professores de apoio.
As Escolas Especiais, no cenário Nacional, são compreendidas como instituições segregadoras. No Paraná, no
entanto, elas ganharam uma roupagem nova, foram ressignificadas nos aspectos pedagógicos, psicológicos
e sociais, oferecendo um currículo adequado e adaptado, com atendimentos de forma completa a toda
pessoa com Deficiência Intelectual Grave, Múltipla Deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento. Por
esta razão a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional é totalmente adepta à inclusão educacional
e social, mantendo duas Escolas na Modalidade Educação Especial. Ambas as escolas contam materiais,
equipamentos e professores especializados.
As Escolas lutam pelos Direitos da Pessoa com Deficiência
na Educação, Assistência Social e Saúde, buscando a
equiparação de oportunidades, oferecendo aos estudantes
acesso a uma educação capaz de responder às suas necessidades.

Funcionamento
De segunda a sexta-feira
Manhã: das 7h20 às 11h30
Tarde: das 13h10 às 17h20

Dentre os profissionais que atuam na Escola, estão:
professores com especialização em educação especial
(Regentes, Artes, Educação Física, Tecnologia da Informação
Contato: (41) 3111-1818
e da Comunicação), Agentes Educacionais, Instrutor
Brinquedista, Instrutor do Espaço Verde, Pedagogo,
Nutricionista, Psicólogo, Fisioterapeuta, Enfermeiro,
Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Neurologista, Assistentes Sociais, entre outros.

Para sua criação, renovação,
funcionamento e cessação de
atividades, a Escola atende
às normas estabelecidas pelo
Conselho Estadual de Educação
do Paraná e da Secretaria de
Estado da Educação (SEED).
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Projeto Político-Pedagógico

Programas
Ensino Fundamental

A concepção de aprendizagem das Escolas compreende que o sujeito constrói o conhecimento
por meio de conteúdos formais e informais, estando constantemente em transformação, em
uma relação interativa com o contexto histórico cultural, com dimensões políticas, sociais e
pedagógicas. O currículo é, portanto, dinâmico e flexível, envolvendo todas as ações e relações
desenvolvidas no interior da escola e nos seus diferentes contextos.
A ideia de aprender fazendo está sempre presente, valorizando as experiências, a pesquisa, a
descoberta e o método da solução de problemas, partindo das etapas de desenvolvimento de
cada aluno. Para tanto, o professor concilia sua metodologia com as atividades diárias da sala,
sendo o aluno o centro principal de seu planejamento.
A verificação do desempenho escolar tem o objetivo de avaliar o desenvolvimento do
estudante, suas dificuldades e possibilidades, a fim de programar ações educativas necessárias
ao seu desenvolvimento integrado. Para tanto, tem função diagnóstica que busca investigar os
conhecimentos e experiências adquiridos dentro e fora da escola, no sentido de acompanhar as
etapas de aprendizagem.

o
6 a 15 anos - Anos Iniciais (1 o e 2°
ciclo)

O Ensino Fundamental é uma das etapas da educação básica no Brasil. Tem duração de nove anos,
sendo a matrícula obrigatória para todas as crianças com idade entre 6 e 14 anos. No Estado do Paraná,
a Educação Especial se estante até os 15 anos.
Desta forma, a Escola da FEPE que oferta este Programa é chamada de Escola Ecumênica e apresenta
uma proposta pedagógica curricular de acordo com os conteúdos propostos pela Base Nacional Comum
Curricular, visando o desenvolvimento nas áreas cognitiva, psicomotora e socioafetiva, com conteúdos
adaptados inseridos nas disciplinas específicas de português, matemática, história, geografia, ciências,
ensino religioso, arte e educação física, visando paralelamente a independência e a autonomia.
A organização pedagógica segue as orientações da Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED),
explícitos no Parecer Bicameral 2018, onde os alunos podem realizar o Ensino Fundamental em dois
ciclos. No primeiro, os estudantes poderão fazê-lo em quatro etapas, uma a cada ano. O segundo poderá
ser feito em seis etapas ou seis anos. Dentro da proposta, recebem na grade curricular atendimento de
Arte e Educação Física. A fim de enriquecer a proposta pedagógica, a Escola oferece ainda atendimento
de Brinquedoteca, Biblioteca e Tecnologia da Informação e Comunicação.

Total de alunos atendidos
O atendimento é realizado em grupos compostos de 8 a 12 alunos, considerando a etapa de
desenvolvimento, idade cronológica e as características individuais.
Em 2019, foram atendidas 340 crianças, adolescentes, jovens e adultos com Deficiência
Intelectual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Múltiplas Deficiências.

300 Capacidade de atendimento 273 Número de matrícula inicial
Número total de alunos
340 atendidos (durante o ano) 267 Número de matrícula final
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Decisão familiar

2 Falecimento

47 Desligamentos
150 Capacidade de atendimento
Número de Matrículas novas
202 Número total de alunos atendidos no programa 23
Número de matrícula final
202
132 Número de matrícula inicial
Número de atendimentos do
Programa de Ensino Fundamental
Áreas

Desligamentos

5

Número de atendimentos do Programa de Ensino Fundamental

3

Abandono
para
57 Transferência
outra escola

67 Total

Pessoas atendidas

Professores Regentes

188

Brinquedoteca
Educação Física
Tecnologia da Informação e da Comunicação
Biblioteca/Literatura
Artes (cênicas, plásticas e música)
Pedagogia

188
188
188
188
188
531

Total

Número de atendimentos*
Os atendimentos são dispensados
diariamente durante os 200 dias letivos
2.344
4.586
3.280
3.056
6.348
4.649

24.263
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Projetos Educativos

Educação de Jovens e Adultos (EJA)
A par tir de 16 anos - Fase 1
A FEPE oferece a EJA - fase I na Escola Ecumênica Juril Carnasciali, a qual compreende o primeiro segmento
do Ensino Fundamental na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, objetivando a conclusão da
Educação Básica e possibilitando a continuidade do Ensino ao Estudante que completa 16 anos. Os
conteúdos seguem as Diretrizes Curriculares Estaduais, as Normativas da Base Comum Curricular, os
Referenciais Curriculares do Paraná e o Parecer Bicameral 2018, do Conselho Estadual de Educação.
De acordo com o Parecer, os estudantes devem ser incluídos em duas unidades: Ocupacional de Produção
ou Ocupacional de Formação Inicial. Para as turmas que se encontram em processo de letramento e
alfabetização, indica-se a Unidade Ocupacional de Formação Inicial, os quais poderão, futuramente, ser
encaminhados para cursos na comunidade e/ou diversas atividades externas inclusivas. Já para os alunos
que tenham maior habilidade com produção, indica-se a Unidade Ocupacional de Produção.
Para estudantes que tenham maior comprometimento cognitivo ou múltiplo, o Parecer propõe o Currículo
Funcional, visando atividades que auxiliem os estudantes a tornarem-se o mais independentes possível,
melhorando a sua qualidade de vida.
Metodologicamente, recebem atendimento de uma professora Regente com apoio de uma Agente
Educacional. A proposta ainda prevê, na grade curricular, atendimento de Arte e Educação Física. A fim de
enriquecer a proposta pedagógica para os jovens adultos, a Escola oferece atendimento de Brinquedoteca,
Biblioteca e Tecnologia da Informação e Comunicação.

Número de atendimentos do Programa de Educação de
Jovens e Adultos/Etapa Inicial

200 atendimento

Capacidade de

273 atendidos

Total de alunos

186 Matrícula Inicial
20 Desligados
de novas
67 Número
matrículas

273

Quadro de atendimentos
Áreas
Professores Regentes

221

Biblioteca/Literatura
Educação Física
Artes (cênicas, plásticas e música)
Espaço Verde
Pedagogia
Tecnologia da Informação e da Comunicação

211
211
211
50
753
221

Total
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Pessoas
atendidas

Número de atendimentos*
Os atendimentos são dispensados
diariamente durante os 200 dias letivos
2.096
4.561
6.288
1.940
5.643
1.974

Número de
matrículla
final

Os projetos são elaborados para as diversas necessidades educacionais e terapêuticas dos
estudantes. Metodologicamente são ofertados de acordo com as necessidades específicas
de cada turma e de acordo com as idades.

Biblioteca
A biblioteca escolar é essencial para alfabetizar, educar, informar e contribuir para o
desenvolvimento global do estudante. Permite que todos os membros da comunidade escolar
criem ideias críticas e usem efetivamente as informações em qualquer formato e mídia.
Neste espaço, o professor é o disseminador das informações para que os alunos possam expressar
e desenvolver a autoestima, a criatividade e a autonomia, além de estimular a oralidade e a
escrita de maneira lúdica.

Brinquedoteca
Seu objetivo central é promover o amadurecimento emocional e psíquico por meio do
compartilhamento das situações de “Faz de Conta”, escolha de brinquedos e jogos, bem como
estimular a socialização ao realizarem atividades dirigidas ou espontâneas. Para os adolescentes e
adultos, propicia, através de jogos didáticos ou lúdicos, situações problema em que o estudante
se situe como cidadão, controlando suas emoções, expressando-as e desenvolvendo seu senso
crítico e social.

Tecnologia da Informação e Comunicação
O projeto oportuniza vias de acesso ao mundo da comunicação, viabilizando o conhecimento
por meio da linguagem gráfica, visual e auditiva, onde os jogos educativos e interativos fazem
parte da rotina escolar.
Neste espaço é possível realizar estimulação neurosensorial e de leitura e escrita, através de
diversos recursos audiovisuais e tecnológicos, objetivando aquisições pedagógicas e sociais
para a formação do estudante.
Os alunos que não dominam a leitura e a escrita são estimulados a descobrirem novas imagens,
músicas, jogos e cores, desenvolvendo a sua imaginação e a sua capacidade de absorver o
conteúdo de forma lúdica. Neste projeto, evidencia-se a importância do desenvolvimento da
habilidade de concentração e raciocínio lógico.

22.502
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A Educação Física e Esporte
Com o objetivo de promover o desenvolvimento das habilidades e a inclusão social dos alunos com
deficiência, às escolas utilizam a Educação Física e o esporte como potencializadores das capacidades
físicas e cognitivas dos estudantes.
São trabalhados aspectos como autoestima, capacidade de iniciativa, motivação, superação, disciplina,
respeito à própria individualidade e a do próximo, espírito de cooperação e tolerância à frustração.
A participação dos alunos em competições esportivas oferece ainda a oportunidade de mostrar à
sociedade que pessoas com deficiência também são produtivas e capazes.
No ano de 2019, foram trabalhados com os alunos esportes como: futsal adaptado (voltado aos
alunos com maior comprometimento intelectual e motor), voleibol, atletismo, handebol e atividades
de recreação. Os alunos participaram de diversos campeonatos em Curitiba, Região Metropolitana, e
interior do Paraná.

Espaço Verde
Neste projeto priorizam-se as atividades realizadas na horta e jardim, cujo objetivo principal é levar
os alunos a uma forma de aprendizagem diferenciada, permitindo o desenvolvimento da autonomia,
habilidades e potencialidades. São oferecidas experiências voltadas ao meio ambiente, seus elementos
e a ecologia, além de conferir noções de cidadania e sustentabilidade.

Cozinha Pedagógica
Este espaço visa oferecer melhor qualidade de vida e promover a conscientização sobre a alimentação
saudável, além de ensinar o trabalho em equipe, a higienização adequada dos alimentos e dos utensílios,
os bons modos à mesa e a experimentação de diversos sabores.
Os estudantes se sentem estimulados e entendem a função social da escrita, e aprendem sobre a
necessidade de gravar os códigos convencionais para sua autonomia e independência ao lerem as
receitas e rótulos.

Arte e Cultura
A Arte e a Cultura são utilizadas como ferramenta de ensino, pois entende-se que as manifestações do
ser humano (oral, escrita, musical, corporal e plástica) têm a capacidade de alcançar um desenvolvimento
mais completo. Tendo isso em mente, a escola oferece aulas de Música, Arte Cênica e Arte Plástica que,
juntas, oportunizam formas construtivas de autoexpressão dos sentimentos, emoções e pensamentos,
além de ensinarem aos alunos os valores e a cultura de seu país e de outras regiões. Essas vivências
corporais, cognitivas e sociais, contempladas nas atividades com os alunos, melhoram as capacidades
físicas, sociais e emocionais dos estudantes.
Outra forma de incentivo à Arte e a Cultura que a escola promove é o incentivo a participação dos
alunos em eventos públicos, sociais e culturais, promovendo assim a sua inclusão social.
Anualmente as Escolas promovem a Semana da Ciência, Cultura e Arte onde os alunos podem expor
das mais diversas formas criativas os conteúdos trabalhados durante o ano, onde as linguagens visuais,
auditivas e cênicas tomam espaço e abrilhantam o cenário da educação.
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Ambulatório de Estimulação Neurossensorial
Estimulação, Habilitação e Reabilitação
O Ambulatório de Estimulação Neurossensorial oferece atendimento clínico aos alunos
matriculados nas duas Escolas da FEPE, com o objetivo de estimular, reabilitar e habilitar
pacientes com diagnóstico de Deficiência Intelectual, Transtorno Global do Desenvolvimento
e/ou Múltiplas Deficiências, matriculados nas Escolas da FEPE, por meio de uma equipe
multidisciplinar com Serviço Social, Fonoaudiologia, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia,
Psicologia, Terapia Ocupacional e Neurologia.
Os profissionais atendem de forma multidisciplinar, com reuniões permanentes, assim como
acompanham o desenvolvimento pedagógico e familiar de cada paciente. São realizados
diariamente prontuários de acompanhamento, avaliações de desenvolvimento e planos
terapêuticos. Também são atendidas crianças e jovens da comunidade para avaliações de
ingresso, através de agendamento prévio com o Serviço Social e Pedagogia.

Assistência Social
O Serviço Social é responsável pelo estudo do ambiente socioeconômico e cultural da família e da
comunidade, propondo e executando mecanismos que visem à orientação familiar e a integração
família-escola-comunidade. Realiza a análise socioeconômica, mantém as famílias informadas
sobre a estrutura e funcionamento da Escola e do Ambulatório, efetua encaminhamentos
aos equipamentos públicos disponíveis, bem como orienta famílias e profissionais quanto à
utilização destes, realiza visita hospitalar a pacientes internados quando preciso, acompanha a
frequência dos pacientes e aciona e notifica os Serviços de Proteção à criança, jovens e adultos,
quando necessário.

Fonoaudiologia
A Fonoaudiologia tem por principal objetivo desenvolver a comunicação, assim como reabilitar
e habilitar órgãos fonoarticulatórios. Desta forma realiza, sistematicamente, atendimento
individual ou em grupo e avaliação diagnóstica com a Equipe Multiprofissional, contribuindo
com a análise do quadro clínico do paciente, para adequação de Planos Terapêuticos. Com
relação às famílias orienta pais sobre as potencialidades e dificuldades dos pacientes.

Fisioterapia
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Tem por objetivo avaliar, reavaliar, prescrever tratamento fisioterapêutico, elaborar o diagnóstico
dos transtornos cinético funcionais, seu prognóstico, intervenção e alta fisioterapêutica. Realiza,
de forma sistemática, atendimento individual aos pacientes e, quando necessário, avaliação
diagnóstica cinético funcional com a Equipe Multiprofissional e, de acordo com a necessidade,
encaminha pedidos de órteses e cadeira de rodas para a comunidade. As orientações aos
familiares são realizadas de acordo com a demanda de cada paciente.

Nutrição
Visa acompanhar o estado nutricional de
cada paciente, buscando suprir a necessidade
individual de acordo com as suas características
biopsicossociais, visando melhorar a qualidade
de vida, promovendo saúde e prevenção de
doenças.
No setor da Cozinha, realiza o armazenamento
da alimentação de acordo com data de validade,
qualidade, higiene do manipulador, do alimento e
do ambiente. Elabora cardápio balanceado para
estudantes e colaboradores a fim de melhorar o
rendimento e aporte nutricional promovendo a
saúde e o bem estar.
A nutricionista das Escolas da FEPE presta
assistência nutricional aos pacientes quando
necessário, organiza, administra e avalia unidades
de alimentação e nutrição efetua controle
higiênico-sanitário, e participa de programas de
educação nutricional.

Psicologia
A psicologia atendente paciente e seus familiares,
bem como propicia espaço em que possam
compartilhar suas dúvidas, medos e angústias,
através de atendimento individual e/ou em grupo
de apoio, oferece orientações aos professores
quando necessário. Realiza avaliação diagnóstica
com a Equipe Multiprofissional, contribuindo com
a análise da área cognitiva e socioemocional,
fornecendo dados a respeito do desenvolvimento
intelectual e socio afetivo.

Terapia Ocupacional
A Terapia Ocupacional planeja e organiza
o cotidiano dos pacientes, possibilitando
melhor qualidade de vida e ganho de
autonomia. A atuação é realizada através
de avaliação, reavaliação, prevenção e
reabilitação do paciente na esfera neuro
biopsicossocial, através de atividades que
desenvolvam as áreas cognitiva, motora,
sensorial e emocional. Utiliza-se da tecnologia
assistiva para promover atividades da vida
diária, atividades da vida prática e atividades
de vida para o trabalho a fim de que o
indivíduo atinja o máximo de independência.

Enfermagem
O Serviço de Enfermagem visa atender o
paciente em suas necessidades básicas de
saúde, estabelecendo medidas preventivas
ao proporcionar orientação e apoio. Destacase no Serviço de Enfermagem no Ambulatório
da FEPE o atendimento individual a
emergências médicas, ministração de
medicações mediante receituário médico,
ministração de sondas gástricas, orientação
a equipe sobre o quadro clÍnico do paciente
e palestras de conscientização e prevenção
sobre boa qualidade de saúde.

Neurologia
O Médico Neurologista atua junto ao paciente, à família e aos demais profissionais, com a finalidade de
acompanhar o quadro clínico neurológico. Junto à equipe, exerce a função de Coordenador Técnico do
Ambulatório, realiza avaliação diagnóstica com a Equipe Multiprofissional, contribuindo com a análise
clínica, fornecendo dados a respeito do quadro médico para adequação de Planos Terapêuticos.
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•

Visita domiciliar para o conhecimento da realidade familiar, assim como para intervenção junto à
demanda manifestada pelo aluno, e/ou observada pelo profissional;

•

Participação em Conselho de Classe e Reunião Multidisciplinar para a escuta dos profissionais
envolvidos no atendimento dos alunos, e posterior intervenção junto à problemática trazida pela
equipe;

•

Elaboração do Plano de Ação para o Serviço de Proteção Social Especial – Média Complexidade,
Defesa e Garantia de Direitos e Habilitação e Reabilitação de PcD, conforme previsto na Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais.

•

Esclarecimentos às famílias acerca das atribuições do Centro de Referência de Assistência Social
- CRAS e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS observando a
territorialização, bem como da importância do Cadastro Único, e às possibilidades oriundas do
mesmo.

•

Encaminhamentos das famílias aos CRAS e CREAS sempre que há a violação de direitos;

•

Esclarecimento acerca do “ACESSO” - Transporte Especial, bem como quanto à condicionalidade
para seu uso e CRAS para a confecção da carteirinha de usuário.

•

Visita hospitalar para apoio familiar e se necessário articulação com a “Rede de Atenção à PcD”;

•

Solicitação de priorização de atendimento ao usuário através de relatórios e pareceres sociais
elaborados e encaminhados à “Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência”;

•

Promoção do fortalecimento dos laços familiares, e permanência da PcD em sua família natural,
extensa ou ampliada através de orientações de prevenção à negligência, formas de violência e
violação de direitos.

•

Gerenciamento do Programa Bolsa Família através do monitoramento da frequência escolar dos
usuários cadastrados no Programa;

•

Contato com instituições voltadas ao atendimento da Pessoa com Deficiência, cuja proposta atenda
a necessidade do aluno propiciando assim a sua continuidade de atendimento especializado.

Assistência Social

•

Identificação de possíveis casos de ausência de documentação pessoal para a regularização da
mesma, assim como da necessidade de Adoção, Guarda, Tutela e/ou Curatela quando identificado
demanda referente à responsabilidade legal pela PcD.

Na Fundação Ecumênica os Assistentes Sociais desenvolvem atividades que contribuem na elaboração,
execução e avaliação de políticas públicas. Ao atender os beneficiários, realizam análise crítica da realidade
(econômica, cultural e social), de forma a definir as demandas sociais que se apresentam em seu cotidiano
em diversos espaços, sejam eles privados, governamentais e não governamentais, nas áreas da educação e
da saúde, fornecendo melhoria da qualidade de vida da Pessoa com Deficiência.
O Assistente Social contribui ainda com a elaboração e execução de programas voltados à orientação de
famílias e de alunos que frequentam a Escola Ecumênica. Cabe a este profissional estabelecer um elo entre
a família, a FEPE e a comunidade, garantindo o atendimento globalizado à Pessoa com Deficiência. Esse
atendimento se baseia na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, no Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Constituição Federal, na Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais e demais legislações afins, promovendo a acessibilidade e a prioridade da Pessoa com
Deficiência aos serviços sociais básicos, em especial nas áreas da Assistência Social, Saúde e Educação.

•

Participação em Reunião mensal: “Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de
risco para a Violência”, “e “Fórum Regional de Assistência Social”.

•

Participação em eventos voltados ao tema Pessoa com Deficiência para capacitação profissional,
bem como para a representação institucional.

Quadro de atendimentos
Áreas

Pessoas
atendidas

Número de atendimentos

195
101
322
231
166
205
12

3.933
3.274
1.514
5.950
4.025
484
37

500

Dispensa atendimento diário na qualidade da alimentação nos 200
dias letivos com 3 refeições diárias

Fonoaudióloga – 74 horas semanais
Fisioterapia – 58 horas semanais
Serviço Social – 60 horas semanais
Psicologia – 90 horas semanais
Terapia Ocupacional – 78 horas semanais
Neurologia – 8 horas semanais
Enfermagem – 20 horas semanais
Nutricionista – 40 horas semanais

Capacitação

16 Cursos 58 Eventos 32

Palestras

Principais Ações desenvolvidas:
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•

Atendimento individual das famílias, para realização da anamnese social e avaliação socioeconômica;

•

Atendimento individual aos alunos;

•

Atendimento em conjunto aos alunos (com um ou mais profissionais da equipe técnica, quando se faz necessário);

1200 Pessoas atendidas 5750 Atendimentos
Quadro de colaboradores
Serviço Social
Função

Carga Horária

Quantidade

Assistente Social

30

2

Total

60

2

Atividades
Visita Domiciliar
Visita Hospitalar
Representação Institucional

Quantidade
19
01
23
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Encaminhamento Socioassistencial
O Serviço Social realiza orientações, esclarecimentos e encaminhamentos a Benefícios, Serviços
e Programas Sociais disponíveis, entre eles, Benefício de Prestação Continuada - BPC, Isenção
Tarifária no Transporte Coletivo, Programa Bolsa Família, Passe Livre Interestadual, Passe Escolar,
Isenção de IPVA, Isenção de IPI, Armazém da Família e Tarifa Social da Água e Luz, salientando
sempre à família acerca da importância em estar inscrita no Cadastro Único – CADÚnico, bem
como quanto aos benefícios oriundos do mesmo.
A Rede de Atenção utilizada pelo Serviço Social é composta pelo Conselho Tutelar, Centro
de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência
Social – CREAS, Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SEDPcD, Unidade
Básica de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Centro de Atenção Psicossocial
– CAPS, Vara da Infância e da Juventude, Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em
situação de risco para a Violência, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de
Crimes – NUCRIA.

Atendimento aos Pais
Nas Escolas, os pais contam com atendimentos individuais nas áreas de Pedagogia, Psicologia e
Serviço Social, assim como reuniões com o objetivo de estreitar o vínculo familiar. Nestas reuniões
orienta-se sobre os atendimentos específicos e o desenvolvimento dos alunos.

Rede de Atenção

Encaminhamentos

Conselho Tutelar

11

CRAS

70

CREAS

28

UBS

50

UPA

04

CAPS

06

Vara da Infância

01

Rede de Proteção

98

Atendimento Jurídico
FEPE

02

Os pais recebem informações acerca dos programas de estimulação e/ou educação recomendada
para o aluno, sendo estimulados a assumir um papel ativo no processo de desenvolvimento de seu
filho.
Com o objetivo de fortalecer o vínculo familiar, são promovidos eventos em datas comemorativas
estimulando a participação da família e possibilitando à Pessoa com Deficiência a experiência de
vivenciar atividades extracurriculares com arte, música, dança teatro e atividades esportivas.
Outro segmento importante é a nossa Associação de Pais e Profissionais da Escola Ecumênica
(APP/EE) cuja finalidade é promover a integração entre a escola e a família, incentivando a
responsabilidade familiar como co-autora no processo de ensino e aprendizagem.

Atendimento às famílias de
candidatos às escolas
O Serviço Social é a porta de entrada de futuros alunos. Os profissionais esclarecem dúvidas sobre
a disponibilidade de vagas, documentação e triagem, realizando juntamente com a pedagogia,
orientando e encaminhando, quando necessário, os familiares para providenciar laudos médicos e
documentos pedagógicos.
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Laboratório

Resultados:
Número de bebês que realizaram
o Teste do Pezinho:
Procedência

Número de crianças

Paraná
Santa Catarina

172.477
90.727

Total

263.204

Número de exames realizados para
o Teste do Teste do Pezinho

Prevenção em Saúde
Serviço de referência em triagem neonatal
A FEPE é a única instituição credenciada pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná como Serviço

Procedência

Número de exames

Paraná
Santa Catarina

1.034.862
544.362

Total

1.579.224

Número de casos positivos
detectados por doença no Paraná em 2019

de Referência em Triagem Neonatal (SRTN), e também pela Secretaria de Saúde do Estado de Santa
Catarina (SES/SC) como Laboratório Especializado em Triagem Neonatal. O SRTN da FEPE realiza,
gratuitamente pelo SUS, exames para o diagnóstico precoce, testes confirmatórios, acompanhamento

Doenças detectadas

Número de crianças

Referência Mundial em Triagem Neonatal – Certificado pelo Programa de Controle de
Qualidade Internacional – CDC de Atlanta/USA.

Fenilcetonúria
Hipotireoidismo Congênito
Deficiência de Biotinidase
Fibrose Cística
Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias
Hiperplasia Adrenal Congênita

04
68
00
23
15
03

Teste do Pezinho

Total

113

e tratamento das doenças detectadas por meio do Teste do Pezinho. Sua estrutura abrange:

Laboratório especializado em triagem neonatal

(Paraná e Santa Catarina)

O Teste do Pezinho é um exame, gratuito, obrigatório em todo o estado do Paraná e Santa Catarina.
É por meio dele que o diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças capazes de causar

Rede de Coleta Conveniada

deficiência intelectual podem ser evitadas, melhorando assim a qualidade de vida dos recém-nascidos.
Atualmente, o Serviço de Referência em Triagem Neonatal realiza análise laboratorial para as seguintes
doenças: Fenilcetonúria; Hipotireoidismo Congênito; Deficiência de Biotinidase; Fibrose Cística;
Hemoglobinopatias e Hiperplasia Adrenal Congênita.
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Procedência

No Hospitais

No Unidades de Saúde

No Secretarias de Saúde

Paraná
Santa Catarina

371
27

2.098
1.190

399
295

Total

398

3.288

694
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Exames confirmatórios (Teste do Suor)

Sistema de Busca Ativa e Agendamento de Consultas

O Teste do Suor é um exame confirmatório considerado Padrão Ouro na identificação da Fibrose

O Sistema de Busca Ativa e Agendamento de Consultas é realizado pelo serviço social do Serviço

Cística. Gratuito até o 2° ano de vida da criança suspeita de possuir a doença, o teste é realizado por

de Referência em Triagem Neonatal do Paraná, com o objetivo de localizar, de maneira imediata,

meio da condutividade seguido da dosagem de cloro no suor do recém-nascido. Os casos confirmados

o recém-nascido com diagnóstico suspeito. Também é responsável por realizar o encaminhamento

são encaminhados para avaliação médica nas instituições parceiras da FEPE. São Elas: Hospital de

dos casos positivos para a reteste ou consulta médica e multidisciplinar no Ambulatório da FEPE ou

Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC/UFPR) e o Hospital Infantil Pequeno Príncipe (HIPP).

nas instituições parceiras (HC/UFPR; HEMEPAR e HIPP). No estado de Santa Catarina os bebês que

Nos bebês de Santa Catarina o Teste do Suor é agendado pelo serviço social da Fundação Ecumênica

necessitam de encaminhamentos para segmento clínico e exames confirmatórios são direcionados

e realizado pelo Serviço de Referência em Triagem Neonatal de Santa Catarina no Hospital Joana de

ao Hospital Infantil Joana de Gusmão – HIJG.

Gusmão – HIJG.

Número de crianças que realizaram testes
confirmatórios “Teste do Suor”:
Número de reconvocações para o Teste do Pezinho
Procedência

Testes do Suor

Paraná (teste realizado)
*Santa Catarina (teste encaminhado)

908
109

(*)O Teste do Suor para confirmação da suspeita de Fibrose Cística pelo Teste do Pezinho, nas
crianças catarinenses é realizado em Santa Catarina.

Procedência

Por resultado suspeito
e encaminhamentos
para consulta

Por problema
técnico

Por Defeito de Beta
Oxidação de Ácidos
Graxos

Paraná
Santa Catarina

4.232
2.757

3.412
2.357

62
00

Total

6.989

5.769

62

Número de crianças encaminhadas para
as consultas ambulatoriais (casos alterados e suspeitos)
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Procedência

Total de crianças

Paraná
Santa Catarina

345+69 não presenciais
246

Total

660
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Teste da Mãezinha

Ampliação do Teste do Pezinho (Erros Inatos do Metabolismo)

Conhecido como Teste da Mãezinha, o Programa de Prevenção das Hemoglobinopatias em Gestantes

Ampliação do Teste do Pezinho (Erros Inatos do Metabolismo): Consiste em um projeto financiado

do Paraná (PPHG) faz parte da Rede Mãe Paranaense, coordenado pela Secretaria de Saúde do

pelo Estado do Paraná, o qual possibilita a detecção de outras enfermidades no Teste do Pezinho.

Estado do Paraná (SESA), responsável por realizar conjuntos de ações voltadas à atenção e cuidado da

O método utilizado para a pesquisa é a Espectrometria de Massas em Tanden e as doenças

gestante e do recém-nascido no seu primeiro ano de vida. Iniciado em 2012, o programa é viabilizado

pesquisadas neste projeto são: Deficiência da Desidrogenase Acetil CoA de Cadeia Curta (SCAD);

tecnicamente pela FEPE, que realiza a análise laboratorial das amostras de sangue coletadas durante o

Deficiência da Desidrogenase Acetil CoA de Cadeia Média (MCAD); Deficiência da Desidrogenase

pré-natal. Graças ao Teste da Mãezinha, gestantes de mais de 300 municípios do Estado têm o direito

Acetil CoA de Cadeia Longa (LCHAD); Deficiência da Desidrogenase Acetil CoA de Cadeia Muito

de realizar, gratuitamente, o teste para detecção precoce de hemoglobinopatias, como a Doença

Longa (VLCAD) e Deficiência do Transporte da Carnitina Primária (CTD). Os casos positivos são

Falciforme e a Talassemia Major, assim como o tratamento dos casos identificados.

avaliados por equipe médica especializada.

Mulheres que apresentam essas patologias podem sofrer gestação de risco com crises de dor, infecções
e até mesmo o parto prematuro. O diagnóstico e tratamento precoce, nesse caso, têm como objetivo
garantir maior segurança tanto para a gestante, como ao feto e o recém-nascido.
Em 2019, a FEPE, em parceria com o estado de Santa Catarina, integrou o Teste na rede de exames

Ampliação do Teste do Pezinho

realizados no pré-natal. O então batizado Teste Mãe Catarinense abrange a mesma pesquisa realizada

(Erros Inatos do Metabolismo)

pelo Teste da Mãezinha e garante as mães e recém-nascidos de 295 municípios uma melhor qualidade de vida.

N ºde crianças triadas

Noºcasos suspeitos reconvocados
para nova coleta

61.719

62

o

Resultados:
•
•
•
•
•

Noºcasos encaminhados
para consulta

05

Nº de gestantes triadas: 66.376
Nº de gestantes encaminhadas para consulta ambulatorial: 16
Nº de reconvocações do Teste da Mãezinha: 89
Nº de gestantes com diagnóstico positivo para Doenças Falciforme
ou outra Hemoglobinopatia: 15

Rede de Coleta Conveniada Teste da Mãezinha
Procedência

No de Hospitais

No de Unidades de Saúde

Paraná

36

1.631

Resultados - Teste Mãe Catarinense:
•
•
•
•
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Nº de gestantes triadas: 7.319
Nº de gestantes encaminhadas para consulta ambulatorial: 0
Nº de reconvocações da Mãe Catarinense: 2
Nº de gestantes com diagnóstico positivo para Doenças Falciforme ou outra
Hemoglobinopatia: Os casos positivos e confirmados são realizados na rede de
Assistência à Saude de Santa Catarina.
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Ambulatório Multidisciplinar Especializado
(Branca Casagrande Sabbag)
Responsável pelo atendimento das crianças diagnosticadas com Fenilcetonúria e Deficiência de
Biotinidase, o Ambulatório da FEPE é responsável por prestar orientações, acompanhamentos,
exames confirmatórios, tratamento médico, nutricional e avaliação piscométrica aos pacientes e
familiares. Por meio do Serviço Social especializado também é realizado o acompanhamento e
monitoramento dos pacientes, atuando em conjunto com as famílias, sempre que necessário, para
que o tratamento não seja interrompido. As atividades do Ambulatório compreendem:

Acompanhamento e Tratamento dos Pacientes

Coleta de exames de sangue, coleta do suor
e medição da condutividade
As coletas, em sua maioria sanguínea, e também a do suor e medição da condutividade são
utilizadas para o controle nutricional. O suor, após a medição da condutividade, é encaminhado
ao laboratório para a pesquisa do cloreto (Teste do Suor).

Resultados:
• Nº de coletas de sangue realizadas:
-Punção Capilar – 967
-Punção venosa – 112
-Teste do Pezinho - 675
• Nº de coleta suor e medição de condutividade: 849

Como forma de prevenir possíveis complicações na saúde do bebê as crianças com resultados
suspeitos das doenças pesquisadas no Programa Nacional de Triagem Neonatal, no estado do
Paraná, são encaminhadas para a confirmação diagnóstica e introdução ao tratamento o mais
rápido possível.

Atendimento psicológico
Tem como objetivo avaliar o desenvolvimento intelectual e cognitivo dos pacientes em seguimento

A confirmação diagnóstica é realizada por exames complementares feitos pelo Centro de
Pesquisas da FEPE, laboratórios particulares ou da rede do Serviço Único de Saúde (SUS). Os
casos confirmados são imediatamente encaminhados para consultas ambulatoriais, gratuitas, no
Ambulatório Especializado da FEPE ou em uma das instituições parceiras da Fundação Ecumênica
(HC/UFPR; HEMEPAR e HIPP). O acompanhamento e tratamento das crianças catarinenses
é realizado pelo Serviço de Referência em Triagem Neonatal de Santa Catarina no Hospital

clínico, bem como dos familiares, após a confirmação do diagnóstico dos seus filhos.

Resultados:
• Nº de pacientes atendidos: 301
• Número de famílias atendidas: 79

Infantil Joana de Gusmão – HIJG. As crianças de ambos os estado têm acesso gratuito a exames
confirmatórios, orientação familiar e acompanhamento contínuo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Atendimento Socioassistencial
O Atendimento Socioassistencial consiste no monitoramento dos pacientes em tratamento como
forma de prevenir a interrupção ou a baixa adesão. Os familiares são orientados a adquirirem cestas

Resultados:
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básicas especializadas, nos casos de tratamento de restrição dietética e em suas necessidades,
como forma a contribuir para o sucesso no tratamento.

Enfermidade

Noºpaciente em tratamento

Fenilcetonúria
Hipotireoidismo Congênito
Deficiência de Biotinidase
Fibrose Cística
Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias
Beta oxidação de ácidos graxos
Hiperplasia Adrenal Congênita

187
433
94
256
223
07
33

Total

1.233

Resultados:
• Nº de pacientes atendidos: 352
• Nº de famílias atendidas (diagnóstico confirmatório ou suspeito): 897
• Nº de visitas às instituições parceiras (HC-UFPR, HEMEPAR, HIPP): 04
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Atendimento Nutricional

Dispensação Medicamentos e Composto Alimentar Especializado

O Atendimento Nutricional dos pacientes com Fenilcetonúria promove a orientação dietoterápica
aos pais e pacientes, a qual deve ser realizada para manter os níveis adequados de Fenilalanina
no organismo. O acompanhamento possibilita ao paciente o esclarecimento de dúvidas, análise
de rótulos de alimentos industrializados, cálculo de cardápio, ajustes na quantidade de fórmula
especial e fornecimento de material educativo a respeito da doença.

O Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) é responsável pela distribuição do composto
de aminoácidos isentos de Fenilalanina aos pacientes com Fenilcetonúria no estado do Paraná.
Para os pacientes diagnosticados com Hiperplasia Adrenal Congênita, o SRTN disponibiliza o
Acetato de Fludrocortisona já na primeira consulta. Os produtos farmacêuticos são fornecidos
pelo Centro de Medicamentos Básicos do Paraná (CEMEPAR.)

Também é responsável por auxiliar o Centro de Medicamentos Básicos do Paraná (CEMEPAR) na
atualização do estoque e fornecimento do composto de aminoácidos, isentos de Fenilalanina.
Realiza atendimento nutricional aos pacientes com Doença Falciforme, atendidos no Ambulatório
de Hematologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O atendimento
nutricional também é realizado para os pacientes com Doença Falciforme diagnosticados no
Programa Nacional de Triagem Neonatal.

Resultados:
Distribuição de alimentação especial(*) para pacientes
com Fenilcetonúria: * Alimentação especial:

Resultados:

composto de aminoácidos isentos de Fenilalanina

Doença

No pacientes atendidos

Noºconsultas realizadas

Faixa etária do paciente

Noºde latas dispensadas

Fenilcetonúria

187

577

296
1.896

Deficiência da Desidrogenase Acetil
CoA de Cadeia Média (MCAD)

02

05

Bebês de 0 a 1 ano
Crianças de 1 a 8 anos
Crianças acima de 8 anos e
gestantes

Total

189

582

Total

7.194

SIDORA (Síndromes e Doenças Raras do PR)
A FEPE é responsável, desde 2015, pelo Cadastro de Síndromes e Doenças Raras do Paraná, mais
conhecido como SIDORA. Em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (SESA) e
o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado tem o objetivo de permitir a realização
do cadastro de pessoas e associações de pacientes com doenças raras em todo o estado.

5.002

Distribuição de medicamento para pacientes de primeira
consulta diagnosticados com Hiperplasia Adrenal Congênita:
Medicamento

Noºde pacientes

Quantidade de comprimidos

Acetato de
Fludrocortisona

02

200

Por meio do cadastro é possível realizar o mapeamento dessas doenças identificando e conhecendo
a realidade das pessoas e associações. Essas informações são utilizadas como fonte de subsídio,
para que, a partir dos dados coletados, possa ser possível dar continuidade às ações de atenção e
cuidados de acordo com as necessidades dessa parcela da população.

Resultados:
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• Total de pacientes cadastrados 429
• Total Doenças Raras cadastradas 157

• Total de municípios cadastrados 153
• Número de associações cadastradas 22
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Socioassistencial

Serviço de Proteção Social Especial para
Pessoas com Deficiência e sua Família
O Serviço de Proteção Social é um serviço tipificado pela Resolução nº109, de 11 de
novembro de 2009, destinado ao atendimento da pessoa com deficiência e suas famílias.
Tem como finalidade promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida dos usuários,
prevenindo situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social de modo a garantir o
direito à convivência familiar e comunitária.
Por meio das ações desenvolvidas com a família, estas com o objetivo de reduzir a
necessidade de cuidados permanentes da pessoa com deficiência, os vínculos familiares
e comunitários são fortalecidos e preservados e o direito à proteção social e familiar
garantidos.
Para que o serviço atingisse seu objetivo, foram realizados 630 atendimentos ao público
alvo, entre estes atendimentos, 50 Planos Individuais de Atendimento, 4 visitas domiciliares
e 142 orientações e encaminhamentos à Rede Socioassistencial (programas, serviços,
atividades e benefícios).
O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias,
concede à FEPE a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Curitiba
– CMAS, e também a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS junto ao Ministério da Cidadania, bem como o reconhecimento como Unidade
Referenciada do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Serviço de Defesa e Garantia de Direitos e
Pessoa com Deficiência
O Serviço de Defesa e Garantia de Direitos é um serviço caracterizado pela Resolução
nº27, de 19 de setembro de 2011, a qual caracteriza as ações de defesa e garantia de
direitos no âmbito da assistência social. Como forma de promover, defender e garantir
direitos à pessoa com deficiência e a efetividade dos serviços prestados em equipamentos
públicos e recursos comunitários, a FEPE esteve inserida em espaços como Conselhos,
Comissões, Conferências e Rede de Proteção, para que por meio das participações nos
referidos espaços, garantisse o acesso a serviços essenciais ao público alvo.
Com a participação nas reuniões da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em
Situação de Risco para a Violência, as crianças e adolescentes com deficiência atendidas
pela FEPE, tiverem o direito à convivência familiar e comunitária, garantidos e protegidos.
A participação na XIII Conferência Municipal de Assistência Social de Curitiba, nos dias 17
e 18 de novembro, com o tema “Assistência Social: direito do povo com financiamento
público e participação social”, permitiu o debate da política municipal de assistência social
em nível municipal e estadual, tendo em vista a participação da entidade na elaboração
das propostas encaminhadas à Conferência Estadual da Assistência Social.
A FEPE também esteve presente em 11 reuniões ordinárias do “Conselho Municipal
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dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Curitiba - CMDPcD”, e em duas reuniões
extraordinárias, sendo mais um espaço de promoção, defesa e garantia de direitos à
pessoa com deficiência. Neste Conselho, a FEPE foi eleita entidade representante da
área intelectual para o biênio 2019/2020, onde também compôs a Comissão de Atos
Normativos e Comunicação do CMDPcD e a Comissão Municipal para Isenção Tarifária.

Serviço de Habilitação e Reabilitação da
Pessoa com Deficiência
O Serviço de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência é um serviço
caracterizado pela Resolução nº34, de 28 de novembro de 2001, a qual define a habilitação
e reabilitação no campo da assistência social. A FEPE oferta a pessoa com deficiência
atendimentos que viabilizem sua autonomia, independência e integração à vida
comunitária, para que, por meio do reconhecimento do seu potencial e da superação de
barreiras arquitetônicas e atitudinais, adote uma postura protagonista no que diz respeito
às suas escolhas e participação social.
Para isso, o serviço desenvolve ações que preparam a pessoa com deficiência para a
vida independente, tanto na perspectiva de autonomia para as atividades da vida diária e
atividades instrumentais da vida prática, quanto para as atividades da vida para o trabalho,
como a inclusão no Mundo de Trabalho por meio da empregabilidade ou atividade que
gere renda.
O serviço também abrange ações relacionadas à profissionalização, cultura, arte, lazer e
esporte para o desenvolvimento intelectual, cultural e social do público alvo, estimulando
hábitos de vida que contribuam para a participação efetiva em sociedade.

Representação Institucional
Em 2019, a FEPE manteve representatividade junto a diversos órgãos da sociedade civil,
atuantes na promoção e garantia de direitos e na defesa dos interesses da pessoa com
deficiência e beneficiários do Programa de Triagem Neonatal.
AFEH/PR – Associação dos Fenilcetonúrios e Homocistinúricos do Paraná
APPEE/FEPE – Associação de Pais e Profissionais da Escola de Educação Especial
Ecumênica e da FEPE
CMDPcD – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
FAS – Fundação de Ação Social
FEAPAES – Federação das APAEs do Estado do Paraná
FEBIEX – Federação Estadual Instituições de Reabilitação do Paraná
SEED – Secretaria da Educação do Estado do Paraná
SEJUF - Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho
SESA - Secretaria da Saúde do Estado do Paraná
SESC – Serviço Social do Comércio / Programa Mesa Brasil

57

Parecer
Financeiro

Balanço de

2019
Relatório de Auditoria
Demostrações Contábeis
Notas Explicativas
Parecer do Conselho

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

