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EDITORIAL

Esta chegando o 
Sábado do Bem 
e junto novos 
parceiros, novos 
voluntários.
Traga sua turma 
para o Sábado 
do Bem e junte-
se à aqueles que 
colocam acima 
de tudo o 
voluntariado, o 
amor ao próximo 
e a boa vontade.

Esta semana 
mais uma grande 
escola se juntos  
a nós no Sábado 
do Bem.

Seja bem vindo 
SOS Educação 
Profissional 



Rede Apae terá manual sobre inclusão laboral 
de pessoas com deficiência intelectual e múltipla

Terminou nesta terça-feira (22/03) o Encontro Nacional de Coordenadores de Educação 
Profissional, Trabalho, Emprego e Renda da Fenapaes. O evento, que teve duração de dois 
dias, promoveu um grande debate com os coordenadores da Rede Apae de todo o Brasil sobre 
as perspectivas atuais de formação e inclusão laboral de pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla. O objetivo final é a elaboração de um manual sobre o tema.

Os participantes do Encontro receberam uma minuta do manual e reuniram-se em cinco grupos 
(um por região do Brasíl) para avaliar a proposta e sugerir possíveis alterações. Ao final, um 
representante de cada grupo fez uma avaliação do documento e apresentou as sugestões de 
mudança propostas pelas coordenadoras de sua região.

O Grupo de Trabalho (GT), formado por Maria Helena Alcântara de Oliveira, Erenice Natália 
Soares de Carvalho, Sérgio Sampaio e Romeu Kazumi Sassaki, vai consolidar as sugestões 
apresentadas e estudar a viabilidade e a melhor forma de atender as demandas do movimento 
apaeano de todas as regiões. Com isso, os quatro componentes do GT esperam conseguir 
apresentar a versão final do manual ainda no primeiro semestre deste ano.

Todos ficaram muito satisfeitos com o resultado do Encontro e a avaliação dos membros do GT 
foi a melhor possível. Para eles, além de contribuir para a elaboração do manual, o Encontro 
significou a retomada dessa importante discussão, atualizando o que há de novo no país sobre a 
preparação das pessoas com deficiência para entrar no mercado de trabalho.

Na avaliação dos organizadores, o Encontro fez com que a Rede Apae olhasse para si própria, 
observando a realidade das cinco regiões brasileiras e construindo aspirações de novos 
caminhos a serem traçados. Por isso foi muito importante a retomada do Encontro dos 
Coordenadores de Educação Profissional, Trabalho, Emprego e Renda, que não acontecia 
desde 2008. E os membros do GT agradeceram muito o empenho da presidente da Fenapaes, 
Aracy Lêdo, para a concretização do evento.

Os benefícios da Lei Brasileira de Inclusão

O Encontro também teve a participação do deputado federal Eduardo Barbosa, que falou sobre 
os benefícios da Lei n 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão (LBI) para Educação Profissional 
e Inclusão Laboral de Pessoas com Deficiência. Ele ressaltou que as Apaes precisam trabalhar o 
conceito de organização dos serviços de assistência social. “Quando cruzamos os dados do 
EducaCenso com os dados do Censo demográfico da população com deficiência, percebemos 
que a maioria dos municípios brasileiros possuem um número muito pequeno de pessoas com 
deficiência na idade escolar, e que temos um grande número de pessoas com deficiência jovens 
e adultos em envelhecimento, mostrando para nós, da Apae, que temos que atender as pessoas 
com deficiência nessa fase, preparando-as para o emprego”, explicou o deputado, afirmando 
que hoje as famílias têm esperança do filho com deficiência ser produtivo e agregar renda 
através do seu trabalho.



ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O III FÓRUM 
MINEIRO DE AUTOGESTÃO, AUTODEFESA E 

FAMÍLIA E O XIII CONGRESSO DA REDE MINEIRA 
DAS APAES

Os profissionais da Rede Apaeana e demais interessados já podem se 
inscrever para participarem do III Fórum Mineiro de Autogestão, 
Autodefesa e Família e o XIII Congresso da Rede Mineira das Apaes, 
que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de setembro, no Minascentro, em 
Belo Horizonte.

Para se inscrever basta acessar o site www.conapaesmg.org.br e clicar 
no menu inscrições, onde também está disponível todas as orientações 
sobre o Congresso, formas de pagamento e prazos.

Para este ano o tema principal abordará “A Integralidade das Políticas 
Públicas na Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla”, e tem por objetivo a formação continuada dos 
profissionais para promover e articular ações de defesa de direitos, 
prevenção, orientação, prestação de serviços e apoio à família, 
direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência 
e à construção de uma sociedade mais justa e solidária.

O Fórum e Congresso da Rede Mineira das Apaes é realizado de 3 em 3 
anos e constitui-se como um espaço de capacitação, atualização e 
fortalecimento da Rede Apaeana em ações de atenção à pessoa com 
deficiência intelectual e múltipla, e sua família.

Para  informações e inscrições acesse: www.conapaesmg.org.br.



Gripe H1N1
A gripe H1N1, ou influenza A, é provocada pelo vírus H1N1 da influenza 
do tipo A. Ele é resultado da combinação de segmentos genéticos do 
vírus humano da gripe, do vírus da gripe aviária e do vírus da gripe suína, 
que infectaram porcos simultaneamente.

O período de incubação varia de 3 a 5 dias. A transmissão pode ocorrer 
antes de aparecerem os sintomas. Ela se dá pelo contato direto com os 
animais ou com objetos contaminados e de pessoa para pessoa, por via 
aérea ou por meio de partículas de saliva e de secreções das vias 
respiratórias. Experiências recentes indicam que esse vírus não é tão 
agressivo quanto se imaginava.

Segundo a OMS e o CDC (Center for Deseases Control), um centro de 
controle de enfermidades, nos Estados Unidos, não há risco de esse vírus 
ser transmitido através da ingestão de carne de porco, porque ele será 
eliminado durante o cozimento em temperatura elevada (71º Celsius).

Sintomas

Os sintomas da gripe H1N1 são semelhantes aos causados pelos vírus 
de outras gripes. No entanto, requer cuidados especiais a pessoa que 
apresentar febre alta, acima de 38º, 39º, de início repentino, dor muscular, 
de cabeça, de garganta e nas articulações, irritação nos olhos, tosse, 
coriza, cansaço e inapetência. Em alguns casos, também podem ocorrer 
vômitos e diarréia.



Diagnóstico

Existem testes laboratoriais rápidos que revelam se a pessoa foi infectada por 
algum vírus da gripe. No caso do H1N1, como se trata de uma cepa nova, o 
resultado demora aproximadamente 15 dias. No entanto, nos Estados Unidos, 
já foram desenvolvidos “kits” para diagnóstico, que aceleram o processo de 
identificação do H1N1.

Vacina

A vacina contra a influenza tipo A é feita com o vírus (H1N1) da doença inativo 
e fracionado. Os efeitos colaterais são insignificantes se comparados com os 
benefícios que pode trazer na prevenção de uma doença sujeita a 
complicações graves em muitos casos.

Existe ainda uma vacina com ação trivalente, pois imuniza contra o H1N1e o 
H3N2 da influenza A e contra o da influenza B.

É bom lembrar que a vacina contra gripe sazonal que está sendo distribuída 
atualmente no Brasil foi preparada a partir de uma seleção de subtipos de 
vírus que representavam ameaça antes de aparecer o H1N1, uma variante 
nova de vírus influenza tipo A.



Tratamento

É de extrema importância evitar a automedicação. O uso dos remédios 
sem orientação médica pode facilitar o aparecimento de cepas resistentes 
à medicação Os princípios ativos fosfato de oseltamivir e zanamivir, 
presentes em alguns antigripais (Tamiflu e Relenza) e já utilizados no 
tratamento da gripe aviária, têm-se mostrado eficazes contra o vírus 
H1N1, especialmente se ministrados nas primeiras 48 horas, que se 
seguem ao aparecimento dos sintomas.

Recomendações

Para proteger-se contra a infecção ou evitar a transmissão do vírus, o 
Center Deseases Control (CDC) recomenda:

* Lavar frequentemente as mãos com bastante água e sabão ou desinfetá-
las com produtos à base de álcool;

* Jogar fora os lenços descartáveis usados para cobrir a boca e o nariz, ao 
tossir ou espirrar;

* Evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes;

* Não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em 
objetos de uso coletivo;

* Não compartilhar copos, talheres ou objetos de uso pessoal;

* Suspender, na medida do possível, as viagens para os lugares onde haja 
casos da doença;

* Procurar assistência médica se surgirem sintomas que possam ser 
confundidos com os da infecção pelo vírus da influenza tipo A

FONTE: DRAUZIO VARELLA



RIFA
Vamos ficar atentos, alunos e professores da 
APAE se preparam para sortear este lindo 
tapete, feito a mão. Os cupons estarão a 
venda breve  por apenas R$2,50 cada.



APAE Sete Lagoas recebe carro das 
mãos do Deputado Douglas Melo

Através da decorrência de emenda parlamentar indicada pelo Exmo. Sr. 
Deputado Estadual Douglas Melo para compra de 
automóvel.CONVÊNIO 1491001955/2015 A APAE Sete lagoas recebeu o 
veiculo em uma grande festa com a presença do Exmo. Sr. Deputado 
Estadual Douglas Melo, do Presidente da APAE Sr. Francisco Raposo, 
do Voluntario e procurador Jurídico da APAE Dr. Lucas Brito e de alunos, 
professores e funcionários da APAE.

Durante a entrega das chaves o Exmo. Sr. Deputado Estadual Douglas 
Melo falou da importância da APAE para a comunidade alem de garantir 
mais emendas apos as eleições(Período que se paralisa as ajudas e 
doações e emendas por lei federal). Já o Presidente da APAE o Sr. 
Francisco Raposo , agradeceu em nome dos assistidos e funcionários 
pela doação.

O veiculo servirá para transporte de alunos autistas, cadeirantes e 
demais necessitados.



Receita de Lasanha
Massa:

- 1 pacote de massa fresca para
 lasanha 400 g (dispensa cozimento)
- 300 g de presunto em tirinhas
- 300 g de mussarela em tirinhas
- Queijo parmesão ralado a gosto para polvilhar

Molho de Tomate:

1 cebola picadinha
2 dentes de alho picadinhos
3 colheres (sopa) de azeite
3 tomates maduros picados
1 caixa de molho pronto pomarola, 520 g
2 tabletes de caldo de galinha
250 ml de água
1 colher (sopa) de açúcar
salsinha a gosto

Molho Branco:

750 ml de leite
2 colheres (sopa) de amido de milho
1 tablete de caldo de galinha
1 colher (sopa) de manteiga
um pouquinho de sal se necessário
noz-moscada ralada na hora e manjericão a gosto

INGREDIENTES

Próxima edição

Aprenda como fazer



Lateralidade
Este tratamento é feito na Apae Sete Lagoas com o objetivo de que o 
aluno aprenda a diferenciar o lado direito com o lado esquerdo.Alem de 
mostrar a eles que eles tem dois lados e que podem usar os dois lado e 
não apenas um como de costume.

É feito todos os dias nas áreas livres da escola por especialistas em 
quase todos os atendidos.
O sistema faz com que alem do assistido diferenciar os lados do corpo 
também consiga descobri em qual dos lados ele tenha mais agilidade.



Com uma proposta para atender as crianças com deficiência onde toda 
semana tem um algo diferente o Centro de convivência oficina bem viver 
e ocupacional criou o Projeto Cozinhando com alegria onde um dia o 
bem Viver Inicia a receita e a oficina ocupacional termina a receita.
No outro dia é feito a venda para os assistidos  e funcionários pelos 
próprios alunos. A receita da venda é para continuar com o projeto ou 
seja compra de alguns ingredientes e para poder levar as crianças em 
passeios e visitas pela cidade.
O importante no projeto é que ensina os assistidos a parte da higiene na 
comida, na área corporal, higiene pessoal, na área de jardinagem ou 
seja dentre os projetos alguns são feitos através de produtos da horta da 
Apae, onde os  assistidos aprendem a colher.

Fazem parte do Centro de convivência oficina bem viver e ocupacional 
Meire, Margarete, Mirtes e Bete 

Gelatina do BEM



O clube de mães e as voluntarias que trabalham na área de assistência 
social da APAE Sete lagoas não param. 

Todos os dias da semana elas produzem algo com o que a APAE ganha, 
criando novidades que são vendidas na própria APAE. A renda é 
revestida apara a Instituição.

Alem de separarem as doações em roupas que servem para as famílias e 
para os assistidos elas ajudam em outras tarefas como atender e acolher 
novas famílias e mães que estão chegando com seus filhos na Instituição

Clube das mães e voluntárias
não para!



Professoras da Apae a cada dia demonstram mais amor e carinho com 
nossas crianças.
 A preocupação em ensinar a posição do Brasil em uma aula de 
geografia fez com que elas levassem os alunas para a área externa das 
salas. Assim poderão mostrar a rotatividade da terra, dia e noite, sol e 
lua e onde fica o brasil no globo.

Um show de ideia

Aula de Geogra�a

Em busca de recursos
Presidente da APAE Sr. Francisco Raposo e o voluntário
procurador jurídico da APAE Dr. Lucas Brito estiveram 
nesta segunda-feira dia 28/03 na Rádio Musirama para
expor as dificuldades da APAE atualmente numa 
entrevista com alto índice de audiência.
Já na terça-feira dia 29/03 estiveram juntos em uma 
reunião com o Secretário Estadual de Saúde Sr.
Fausto Pereira passando ao mesmo a atual 
dificuldade que passa a APAE.



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

O Dia Mais Belo: HOJE

O dia mais belo: hoje
A coisa mais fácil: errar
O maior obstáculo: o medo
O maior erro: o abandono
A raiz de todos os males: o egoísmo
A distração mais bela: o trabalho
A pior derrota: o desânimo
Os melhores professores: as crianças
A primeira necessidade: comunicar-se
O que traz felicidade: ser útil aos demais
O pior defeito: o mau humor
A pessoa mais perigosa: a mentirosa
O pior sentimento: o rancor
O presente mais belo: o perdão
o mais imprescindível: o lar
A rota mais rápida: o caminho certo
A sensação mais agradável: a paz interior
A maior proteção efetiva: o sorriso
O maior remédio: o otimismo
A maior satisfação: o dever cumprido
A força mais potente do mundo: a fé
As pessoas mais necessárias: os pais
A mais bela de todas as coisas: O AMOR!!!

(Madre Tereza de Calcutá)

Mensagem



Mestres e Aprendizes
A busca por uma formação profissional, o 
aprimoramento, o aumento da competitividade 
no mercado de trabalho, nos obrigam a buscar  
aprender e continuar aprendendo. Contudo 
não  analisa-nos como aprendemos e onde 
aplicar todo conhecimento adquirido nos 
diversos aspectos de nossa vida.
O tempo passa e no decorrer dessa trajetória 
sempre lembra-nos daquele Professor ou 
Mestre e dentro dessas limitações de não nos 
conhecermos, julgamos como um excelente 
mestre. Mas não questionamos sobre seu 
segredo, o que o tornou um Mestre.
Por quê sempre quando pensamos em 
aprender desejamos um bom professor? Quem 
precisa aprender, o mestre ou o aprendiz? Se 
cada um sente e vê com os olhos de seu 
conhecimento, por quê procuramos conhecer 
através dos olhos de outras pessoas?
Talvez seja este recado, que em Delfos na 
Grécia antiga, no templo de Apolo, estava 
escrito a máxima “Conheça-te a te mesmo”.
Seria este o segredo dos Mestres?
A alquimia da arte de ensinar a si mesmo!

Vanilde Marques
Pedagoga e Neuropsicopedagoga
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