
Diálogos entre artes, saúde e cidadania para o protagonismo e inclusão social. 

 

RESUMO DA AÇÃO 

Possibilitar a inclusão de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência significa 

enobrecer as necessidades próprias da sua condição permitindo acesso aos serviços 

públicos, aos bens culturais e artísticos e aos elementos decorrentes do avanço social, 

político, econômico, científico e tecnológico da sociedade atual.  Essa agregação e 

envolvimento interprofissional nas ações educativas são fundamentais para uma melhor 

resolutividade e integralidade na assistência a este público, caminhando para além de 

campanhas meramente informativas ou diagnósticas, de modo a potencializar a 

construção do sujeito com direito de exercer sua cidadania, em suas especificidades, 

com uma atuação colaborativa e que supere a fragmentação dos saberes e fazeres nas 

diferentes instâncias do atendimento. Nesse sentido, o objetivo do projeto é possibilitar 

diálogos através das temáticas de artes, saúde e cidadania para o protagonismo e a 

inclusão social do Grupo de Convivência de Adultos Beneficiários da APAE no 

município de Caicó/RN. Nesta perspectiva, o presente projeto contempla atividades a 

serem desenvolvidas por docentes, técnicos e discentes do Curso de Enfermagem, 

odontologia e medicina do Campus Caicó/UERN com o Grupo de Convivência de 

Adultos Beneficiários da APAE no município de Caicó/RN. Serão desenvolvidas ações 

referentes a educação em saúde, assistência de enfermagem, odontologia e medicina 

todas utilizando metodologias ativas. Busca-se envolver discentes, docentes, 

Psicopedagoga e equipe multiprofissional envolvendo estudantes de outras profissões, 

que assegure atenção inclusiva, integral e humanizada Grupo de Convivência de 

Adultos Beneficiários da APAE.  

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Saúde; Educação. 

 

  INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA:  

             Este projeto possibilitará a articulação do tripé ensino-pesquisa-extensão, 

porque as discussões na APAE serão em interface com algumas questões da disciplina 

saúde da criança e do adolescente. Além disso, pretende-se socializar essa experiência 

por meio de artigos e participação em congressos científicos. Estas ações serão 

importantes para proporcionar a visibilidade da temática e pautar esse debate na agenda 

das políticas de saúde e de educação.  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: Possibilitar diálogos através das temáticas artes, saúde e 

cidadania para o protagonismo e a inclusão social do Grupo de Convivência de Adultos 

Beneficiários da APAE no município de Caicó/RN. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Realizar aprofundamento teórico referente à inclusão, cidadania e saúde; 



 b) Identificar o perfil socioeconômico do Grupo de Convivência de Adultos 

Beneficiários da APAE; 

c) Identificar as necessidades de temáticas para serem trabalhadas; 

d) Discutir direitos e inclusão do deficiente, a fim de propor uma reflexão sobre o lugar 

deles na sociedade e na saúde; 

e) Ampliar a participação e a autonomia dos estudantes com deficiência através de 

oficinas de artes; 

f) Fortalecer/favorecer o diálogo entre Educação Inclusiva e Educação em Saúde; e 

g) Realizar atividades envolvendo a enfermagem, odontologia, medicina e área do 

direito. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

É fato que a possibilitar a inclusão de pessoas que apresentam alguma 

deficiência significa honrar as necessidades próprias da sua condição permitindo acesso 

aos serviços públicos, aos bens culturais e artísticos e aos elementos decorrentes do 

avanço social, político, econômico, científico e tecnológico da sociedade atual 

(BRASIL, 2010). 

Essa integração e envolvimento multiprofissional nas ações educativas são 

fundamentais para uma melhor resolutividade e integralidade na assistência a este 

público, caminhando para além de campanhas meramente informativas ou diagnósticas, 

de modo a potencializar a ação de cada profissional em suas especificidades, com uma 

atuação colaborativa e que supere a fragmentação dos saberes e fazeres nas diferentes 

instâncias do atendimento.  

A instituição escolhida para a proposta de extensão é a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE localizada no município de CAICÓ-RN, 

funcionando em sede própria situada à Rua Zeco Diniz, n° 1361, Bairro Penedo. 

Fundada com o objetivo de prestar Atendimento Pedagógico Especial, uma vez que o 

Sistema Regular de Ensino na época não atendia a alunos com deficiência.  

De acordo com o histórico da instituição, a APAE-CAICÓ, teve origem quando 

um grupo de voluntários perceberam um grande número de deficientes existentes na 

cidade, no início da década de 70, que se reuniu com o objetivo de fazer um trabalho 

pedagógico, viabilizando a integração social das pessoas com deficiência e uma melhor 

qualidade de vida para os mesmos. A sua fundação ocorreu no dia 24 de março de 1973, 

através de uma reunião solene realizada no Fórum Municipal, onde o Senhor prefeito da 

época abriu a sessão, destacando a importância do Movimento Apaeano no Brasil e a 

necessidade de uma APAE na cidade de Caicó. No entanto, só em 25 de abril de 1976, 

iniciou suas atividades pedagógicas na sede Pulileira, cedida gentilmente pela Diocese 

de Caicó, situada à Rua Visitador Fernandes, n° 25, Bairro Centro, Caicó-RN.  Em 



homenagem ao esforço e dedicação, a Escola recebeu o nome do Ilustre Dr. Severino 

Lopes da Silva, Presidente da Federação Regional das APAEs. 

A instituição dispõe de espaço físico para o desenvolvimento dos atendimentos 

propostos no Centro, na Clínica e nos Programas disponibilizando de: 09 salas 

destinadas aos espaços de aprendizagem, 01 sala para programas pedagógicos 

específicos, 01 sala para coordenação pedagógica, 01 sala para o serviço social, 01 sala 

para fonoaudiologia, 01 sala para fisioterapia, 01 sala para brinquedoteca, 01 sala para 

psicologia, 01 sala para psicomotricidade, 01 sala para presidência, 01 sala para direção 

administrativa, 01 sala para secretaria, 01 sala para coordenação financeira, 01 sala para 

coordenação de telemarketing, 01 sala para professores, 01 cozinha, 01 almoxarifado de 

alimentos, 01 almoxarifado de material de expediente, 01 piscina coberta e aquecida, 01 

área com parque infantil, além de 03 banheiros (01 para alunos do sexo feminino, 01 

para alunos do sexo masculino e 01 para os professores/técnicos), 2 lavabos, atendendo 

assim as necessidades básica para equipe de trabalho, sendo ampla e bem organizada 

como acima mostrado. 

Visando a realização de um atendimento qualificado nos setores administrativos, 

clínico e pedagógico, contam com a seguinte equipe: 01 presidente, 03 auxiliares de 

secretaria, 01 coordenadora pedagógica, 01 coordenadora telemarketing, 01 operadora 

de telemarketing, 01 mensageiro de telemarketing, 03 fisioterapeutas, sendo duas 

ambulatoriais e uma hidroterapia, 02 fonoaudiólogos, 01 profissional de educação 

física, 02 psicólogas, 01 assistente social, 01 brinquedista, 14 professoras para 

atendimento educacional especializado, 01 professora para os programas pedagógicos 

específicos, 01 merendeira, 02 ASG's, 01 motorista, 01 inspetora. 

A APAE de Caicó atua na área da EDUCAÇÃO oferecendo Atendimento 

Educacional Especializado – AEE nos espaços de aprendizagens, em contra turno aos 

alunos matriculados no sistema comum de ensino, através do Centro de Atendimento 

Educacional Especializado – CAEE. Para viabilizar esses atendimentos a instituição 

firma convênios com o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de 

Educação e Cultura – SEEC, através da concessão de 11 professores, e com a Prefeitura 

Municipal de Caicó/RN por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes – SEMECE, com a concessão de 06 professoras. Os serviços prestados pela 

CAEE têm objetivo de favorecer o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e 

competências do educando assistido e propõe-se a complementar o trabalho realizado 

no âmbito da escola regular, através da Pedagogia e dos seguintes espaços de 

aprendizagens: Artes Visuais; Brincando e Aprendendo; Expressão e Linguagens; 

Letras e Números; Mente, Corpo e Movimento. 

Na área de assistência social dispõe dos seguintes serviços: Serviço Social; 

Pedagogia; Psicologia; Oficina de Produção Artesanal; Informática Acessível; e Grupos 

de Convivência para adultos beneficiários do BPC e suas famílias para alunos acima de 

18 anos que não estão inseridos na rede regular de ensino; Oferecendo Oficina de 

Dança; Natação Esporte e Lazer; Letramento; Matemática no Cotidiano. 

A instituição atende crianças, adolescentes e adultos com Deficiência Intelectual, 

Auditiva, Física, Visual, Múltipla, Cegueira, Retardo Mental, Distúrbios de Conduta 

não Socializado, Transtorno do Espectro Autista – TEA, Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade – TDAH, Transtorno Hipercinético de Conduta, 

Transtorno Opositor, Déficit de Aprendizagem, Síndrome de West, Síndrome de Down, 

Síndrome de Moébius, Dislalia, Disartria, Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor 



– ADNPM, Atraso de Linguagem, Encefalopatia não especificada, Microcefalia e 

Hidrocefalia. Atualmente atendem a um total de 194 matriculados, divididos nos setores 

e espaços acima citados, de Caicó e cidades circunvizinhas. Os atendimentos são 

realizados em horário contrário ao da escola do sistema comum de ensino, de segunda a 

quinta, sendo as sextas reservadas para planejamento e discussões das atividades 

semanais. 

Essa instituição tem a carência do diálogo de ações Interprofissionais 

viabilizando assim, o fortalecimento da inclusão social em várias nuance, especialmente 

nos serviços de saúde e provocando a cidadania. Esse contexto abre espaço para 

projetos de extensão que avaliam e asseguram os caminhos para inclusão social 

identificando as fragilidades e as potencialidades para efetivação da integração dos 

sujeitos. 

O desenvolvimento do projeto envolvendo o Grupo de Convivência para adultos 

beneficiários do BPC também contribui com a inserção dos acadêmicos no ambiente 

pedagógico, para acompanhar e desenvolver ações de artes, saúde e cidadania, 

possibilitando florescer habilidades voltadas para a licenciatura, o cuidado 

integral/humanizado/social de um público sombrio aos olhos da população e do governo 

através da aproximação com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de 

Deficiência.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A deficiência por ser um conceito histórico e culturalmente formado, possibilita 

a sociedade utilizar-se de alguns argumentos e determinados artifícios mentais para 

legitimar as desigualdades e afastar essas pessoas do meio e das relações sociais com 

aquelas pessoas que não a têm (FRANÇA e PAGLIUCA, 2009). 

 As discussões no Brasil referente à busca por direitos bem como a inserção 

social de Pessoas com Deficiências - (PcD) teve sua origem por volta de 1960 com 

participação ativa dos pais e parentes desses indivíduos contrapondo-se ao estado de 

segregação que lhes eram impostos e reivindicando o direito a convivência social.  Por 

volta de 1979, iniciou-se uma séria de lutas e movimentos a nível mundial que tomou 

bastante proporção que as necessidades e os interesses das PcD passaram a ser 

evidenciados em diversos espaços, inclusive nas mídias e sendo discutidas em várias 

conferências (FRANÇA  e PAGLIUCA, 2009).  

 Com o advento da construção social dessas PcD foi proclamado a Declaração 

dos Direitos das Pessoas Deficientes, o Programa Mundial de Ação Relativo às Pessoas 

com Deficiência, a legitimação, pela ONU, da Política de equiparação de Oportunidades 

para Pessoas com Deficiência e o registro, na Declaração de Salamanca, pela UNESCO, 

do termo de sociedade inclusiva, além da criação do Programa de Atenção à Saúde da 

Pessoa Portadora de Deficiência no ano de 1991, dispondo também da Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Esta ultima, trata especificamente 

sobre saúde, educação, habilitação e reabilitação profissional, do acesso ao trabalho, à 

cultura, ao desporto, ao turismo e ao lazer (FRANÇA e PAGLIUCA, 2009).   



 A política nacional de saúde da Pessoa com Deficiência vigente há mais de dez 

anos, preconiza uma atenção integral à saúde dessas pessoas, devendo ser 

disponibilizada não apenas uma assistência específica a sua condição, mas também a 

agravos comuns a qualquer pessoa. No entanto, a formação dos profissionais de saúde, 

em geral, não contempla a pessoa com deficiência, não reconhecendo as 

particularidades do seu corpo, como também negligencia aspectos relevantes para o 

atendimento integral a essas pessoas (BRASIL, 2008). 

 Com a efetivação de algumas políticas a prática da inclusão social vem aos 

poucos ganhando espaço para a prática da integração social e parte do princípio de que, 

para inserir todas as pessoas, a sociedade deve ser transformada de modo a atender às 

necessidades de todos os seus membros: uma sociedade inclusiva deve despir de 

preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais. Nesse sentido, a 

inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, 

respeitando as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, 

aos bens culturais e aos produtos decorrentes do avanço social, político, econômico e 

tecnológico da sociedade (BRASIL, 2008). 

De acordo com alguns dados produzidos, identificou-se um total de 24,5 milhões 

de pessoas com deficiências no Brasil, 48,1% são portadoras de deficiência visual; 

22,9% de deficiência motora; 16,7% de deficiência auditiva; 8,3% de deficiência mental 

e 4,1% de deficiência física. Essas deficiências tem como origem das suas causas as 

seguintes situações: (1) os transtornos congênitos e perinatais, decorrentes da falta de 

assistência ou da assistência inadequada às mulheres na fase reprodutiva; (2) as doenças 

transmissíveis e crônicas não-transmissíveis; (3) as perturbações psiquiátricas; (4) o 

abuso de álcool e de drogas; (5) a desnutrição; e (6) os traumas e as lesões, 

principalmente nos centros urbanos mais desenvolvidos, onde são crescentes os índices 

de violências e de acidentes de trânsito (BRASIL, 2008). 

 Ainda sobre os benefícios da inclusão e protagonismos dos sujeitos, 

reconhecem-se os  benefícios das ações conjuntas na escola em articulação com outros 

profissionais, pois o espaço possibilita  ter um novo olhar sobre a estrutura escolar e a 

especificidade de cada aluno, despertando uma nova área de trabalho, e conhecendo a 

importância da inclusão e autonomia destes sujeitos (PELOSI e NUNES 2011). 

 Possibilitar a inclusão de pessoas que apresentam alguma deficiência significa 

honrar as necessidades próprias da sua condição permitindo acesso aos serviços 

públicos, aos bens culturais e artísticos e aos elementos decorrentes do avanço social, 

político, econômico, científico e tecnológico da sociedade atual (BRASIL, 2010). 

É fato que a integração e envolvimento multiprofissional nas ações educativas 

são fundamentais para uma melhor resolutividade e integralidade na assistência a este 

público, caminhando para além de campanhas meramente informativas ou diagnósticas, 

de modo a potencializar a ação de cada profissional em suas especificidades, com uma 

atuação colaborativa e que supere a fragmentação dos saberes e fazeres nas diferentes 

instâncias do atendimento. (SILVA, MOLERO & MARCELO, 2016) 

 

O fortalecimento da integração entre saúde e educação promove um trabalho 

pautado na coletividade visualizando o sujeito nas suas necessidades e singularidades e 



assim, possibilitando uma formação mais complexa elucidando os problemas e as 

demandas encontradas. Essa articulação entre instituições acadêmicas, redes de serviços 

e instituições de ensino oferece melhores condições de um fazer educativo que promove 

a autonomia, o protagonismo e um cuidado integral para a construção da cidadania 

(SILVA, MOLERO & MARCELO, 2016) 

 

De acordo com a pesquisa realizada por Sant’Ana (2005) evidencia uma preo-

cupação dos professores em relação à falta de orientação no atendimento aos alunos 

inclusos, de forma que, mesmo quando existe algum tipo de aproximação com 

profissionais da área da saúde, acreditam ser insuficiente para atendimento das 

demandas surgidas durante o processo na perspectiva inclusiva, não se configurando, 

portanto, em um apoio efetivo ao processo e sim como ações pontuais. Evidenciam-se, 

assim, dificuldades decorrentes da insuficiência de articulação entre profissionais de 

diferentes áreas, de modo que a falta de atividades conjuntas ainda se configura como 

importante obstáculo para a efetivação de ações e projetos comprometidos com os 

princípios da educação inclusiva. (SILVA, MOLERO & MARCELO, 2016) 

Nessa perspectiva, o enfermeiro pode atuar de maneira determinante, prestando 

cuidado na perspectiva inclusiva, com o uso adequado de tecnologia, para proporcionar 

a construção da autonomia, protagonismo e cidadania reduzindo a distância e exclusão 

desse público que ainda está muito presente na sociedade atual.  

Desse modo, surge a necessidade de realizar ações que promovam a 

implementação, o fortalecimento e o diálogo entre a educação inclusiva e educação em 

saúde, criando estratégias para humanização, melhoria da assistência, construção da 

autonomia, protagonismo e assistência integral desses sujeitos. 

 

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO 

 

Conforme a metodologia prática-teoria-prática operacionalizada para a formação 

no Curso de Enfermagem Campus Caicó, que propõe a aproximação dos discentes com 

a realidade dos serviços de saúde/educação tendo como estratégia a captação da 

realidade, inicialmente será destinado dois encontros semanal, a fim de 

observar/conhecer o perfil clinico e social do Grupo de Convivência de Adultos 

Beneficiários da APAE, além disso, levantar as necessidades a serem trabalhadas na 

execução do projeto.  

Em seguida ocorrerão 05 encontros para levantamento bibliográfico e 

fundamentação teórica, acerca da inclusão social, as diretrizes e as políticas nacionais de 

inclusão social e saúde. Após esse suporte bibliográfico, serão planejadas as ações e 

apresentadas em plenária aos profissionais que atuam diretamente com o Grupo de 

Convivência de Adultos Beneficiários da APAE para discutir a viabilidade das 

propostas programada.   

As atividades com o Grupo de Convivência de Adultos Beneficiários da APAE 

serão realizadas a cada quinze dias, sempre precedidas de um momento de reunião para 

planejamento da ação elaborado pelo grupo, que deverá contemplar metodologias ativas 

para abordagem da temática com os participantes. 



Os recursos materiais e audiovisuais utilizados nas atividades do projeto serão 

selecionados considerando a disponibilidade no Curso de Enfermagem e na APAE, 

como forma de garantir a continuidade das ações pelos profissionais do serviço no caso 

de encerramento do projeto. 

Todos os momentos de reunião serão sistematizados com a confecção de ata, 

contendo informações sobre os assuntos discutidos e o planejamento das ações a serem 

executadas pelo grupo na APAE. Do mesmo modo, as atividades realizadas serão 

registradas a partir da construção de relatos dos encontros. 

 A avaliação será realizada pela docente e pela técnica psicopedagoga 

responsável pelo projeto, discentes e participantes, bem como a partir do 

desenvolvimento das atividades programadas e executadas, conforme cronograma de 

trabalho. As avaliações com os discentes ocorrerão por meio de discussões sobre o 

conteúdo, responsabilidade e compromisso nas atividades planejadas, proatividade, 

problematização de situações vivenciadas na prática, relato das experiências, relatórios 

de atividades.  O público alvo será envolvido no processo avaliativo de cada ação 

executada, que contemplará estratégias ativas de participação como a utilização de 

metodologias ativas, teatro, simulações, dinâmicas interativas, entre outras.  

 

RELAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

O ensino e a pesquisa articulados à extensão, com ações realizadas no 

serviço/escola e na universidade, alicerçam a relação teoria-prática, expressam caráter 

interdisciplinar e inclusivo, pressupõem a produção de conhecimentos e a preparação de 

recursos humanos como resposta aos desafios enfrentados na realidade dos espaços 

vivenciados. 

A relação da extensão com o ensino proporciona a dimensão formativa do 

discente e futuro profissional de saúde, envolvida com o enfrentamento dos problemas 

identificados em campo, com o público alvo da intervenção. O discente estará 

desenvolvendo habilidades no processo de trabalho ensinar/aprender da enfermagem 

quando estiver envolvido com as atividades de educação em saúde com o Grupo de 

Convivência de Adultos Beneficiários da APAE.  

Do mesmo modo, quando também associada à pesquisa, essa mesma ação 

extensionista se torna fonte responsável pela produção do conhecimento científico, 

novos saberes e tecnologia, que retroalimentam o ensino e a prática assistencial, 

contribuindo para a inclusão social de um público que muitas vezes são esquecidos pelo 

universo acadêmico melhorando assim, o dialogo entre artes, saúde e cidadania.   

Nesta perspectiva, o projeto busca vincular essas três dimensões, reconhecendo a 

aproximação com a comunidade a partir da extensão, levantando problemas que 

poderão ser aprofundados na pesquisa e trabalhados pelo ensino, a partir do 

desenvolvimento das ações interdisciplinares, assistenciais e de educação em saúde. 

 

AVALIAÇÃO 

PELO PÚBLICO ALVO: O público alvo será envolvido no processo 

avaliativo de cada ação executada, que contemplará estratégias ativas de participação 

como a utilização de metodologias ativas, simulações, dinâmicas interativas, entre 

outras planejadas de acordo com as temáticas abordadas nos encontros. 

 



PELA EQUIPE: A avaliação pela equipe será realizada a partir do 

desenvolvimento das atividades programadas e executadas, conforme cronograma de 

trabalho. As avaliações com os discentes será contempladas por discussões sobre o 

conteúdo, responsabilidade e compromisso nas atividades planejadas, proatividade, 

problematização de situações vivenciadas na prática, relato das experiências, relatórios 

de atividades.    
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CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES 

A carga horária total de ação do projeto será de 192 horas, distribuídas da seguinte 

forma: 02 encontros - para observar/captar o perfil do Grupo de Convivência de Adultos 

Beneficiários da APAE e levantar as necessidades a serem trabalhadas na execução do 

projeto, totalizando 08 horas; 05 encontros  para levantamento bibliográfico e estudo 

sobre o tema, com carga horaria de 4 horas, totalizando 20 horas; 01 encontro – para 

elaboração de planejamento geral da ação extensionista, totalizando 4 horas; 16 

encontros - dois mensais com intervalo de quinze dias para planejamento das ações, 

com carga horária de 4 horas cada, totalizando 64 horas;  20 encontros – dois mensais, 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_pessoa_com_deficiencia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_pessoa_com_deficiencia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_pessoa_deficiencia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_pessoa_deficiencia.pdf
http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/14120
http://www.scielo.br/pdf/pee/v20n1/2175-3539-pee-20-01-00109.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080-62342009000100023&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080-62342009000100023&script=sci_abstract&tlng=pt


com intervalo de quinze dias para execução das ações planejadas com o público alvo na 

APAE, com carga horária de 4 horas cada, totalizando 80 horas;  04 reuniões durante o 

período do projeto e construção dos relatórios parciais e finais, cada uma com carga 

horária de 04 horas, totalizando 16 horas. O projeto terá o período de realização de 12 

meses, considerando o prazo previsto no calendário universitário para o início e término 

dos semestres 2020.1 e 2020.2.  

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 

As reuniões de planejamento das ações ocorrerão na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte  UERN, Campus Caicó/ RN. Endereço: Avenida Rio Branco, 725, 

Centro. Data e Horário: Nas quartas feiras, com intervalo de 15 dias para execução, das 

13:00h às 17:00h.  

O local de execução do projeto será a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE), localizado na Rua Zeco Diniz, 1361, Caicó-RN, CEP: 59300-000. Data e 

horário: quarta feira, das 13:00h às 17:00h, duas mensais com intervalo de 15 dias para 

planejamento. A escolha do local se deu por ser uma instituição referência no 

atendimento integral ao público de pessoas com alguma deficiência no município e 

região circunvizinha.  

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Atividade: Conhecendo o perfil social e clinico, diagnóstico das necessidades do 

Grupo/APAE; levantamento bibliográfico e discussão em grupo sobre a temática; 

planejamento das atividades; implementação das atividades planejadas; participação nas 

reuniões de avaliação; elaboração de relatórios parciais e finais. 

Início: Abril/2020 Duração: março/2021 

Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês 

Responsável: Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 16 horas/Mês) 

 

Atividade: Diagnóstico das necessidades do Grupo/APAE; levantamento bibliográfico 

e discussão em grupo sobre a temática; planejamento das atividades; Planejamento das 

atividades planejadas; participação nas reuniões de avaliação; elaboração de relatórios 

parciais e finais. 

Início: Abril/2020 Duração: março/2021 

Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês 

Responsável: Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 16 horas/Mês) 

 

Atividade: Diagnóstico das necessidades do Grupo/APAE; levantamento bibliográfico 

e discussão em grupo sobre a temática; planejamento das atividades; implementação das 

atividades planejadas; participação nas reuniões de avaliação; elaboração de relatórios 

parciais e finais. 

Início: Abril/2020 Duração: março/2021 

Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês 

Responsável: Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 16 horas/Mês) 

 



Atividade: Diagnóstico das necessidades do Grupo/APAE; levantamento bibliográfico 

e discussão em grupo sobre a temática; planejamento das atividades; implementação das 

atividades planejadas; participação nas reuniões de avaliação; elaboração de relatórios 

parciais e finais. 

Início: Abril/2020 Duração: março/2021 

Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês 

Responsável: Aluno a ser selecionado 4 (C.H. 16 horas/Mês) 

 

Atividade: Orientação das atividades de observação, planejamento, execução e 

avaliação do projeto; pactuação com a instituição APAE;  discussão da temática com os 

alunos; supervisão das ações de observação, planejamento, execução e avaliação do 

projeto; elaboração e correção dos relatórios parciais e finais; convocação e participação 

em reuniões na Universidade e na APAE; participação nas reuniões de avaliação.  

Início: Abril/2020 Duração: maio/2021 

Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês 

Responsável: coordenador do projeto (C.H. 32 horas/Mês) 

 

Atividade: Orientação das atividades de observação, planejamento, execução e 

avaliação do projeto; discussão da temática com os alunos; supervisão das ações de 

observação, planejamento, execução e avaliação do projeto; participação nas reuniões 

de avaliação.  

Início: Abril/2020 Duração: maio/2021 

Somatório da carga horária do membro: 16 Horas/Mês 

 

 

Responsável: vice-coordenador do projeto (C.H. 16 horas/Mês) 


