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Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
Tema: “Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação de políticas
públicas”.
TEXTO NORTEADOR
Fabiana Maria das Graças Soares de Oliveira, Ivone Maggioni Fiore, José Turozi
A primeira Apae no Brasil resultou do protagonismo das famílias das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, devido a
ausência de Políticas Públicas, para esses cidadãos, em nosso País. Em decorrência, hoje, em 2.178 Apaes, mais de 350.000 famílias
encontram-se atendidas na Rede Apae, um Movimento que cresceu, ficou adulto e está iniciando a terceira idade aos 63 anos de existência.
Em toda a sua caminhada histórica, inúmeras bandeiras foram levantadas, muitas derrotas e muitas conquistas vêm acontecendo.
A escolha do tema “Família e Pessoa com Deficiência, Protagonistas na Implementação das Políticas Públicas” para a Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2018, vem reafirmar no contexto desse Movimento, a importância da participação
da família, em todos os processos de vida de seus filhos, seja educacional, de desenvolvimento, de habilitação e reabilitação, e demais
projetos como na gestão das Apaes.

PROGRAMAÇÃO 2018
DIA 11 de Agosto – 8h - Cerimônia de Abertura oficial da Semana no Santíssimo Resort –
credenciamento e cafezinho de recepção aos participantes, apresentação da Comissão de Inclusão da
Pessoa com Deficiência, abertura oficial, performance (Kaike) e exibição do vídeo: Inclusão.
10h – Palestra: Cérebro e Aprendizagem – Palestrante: Dr. Renato Pacheco de Melo.
Parceria: Proprietários do Santíssimo Resort, colaboradores do café da manhã (café soberano, padarias
de Tiradentes e São Tiago, P&A e quitandas de amigos/pais da APAE).
Dia 20 de Agosto – 9h – Cinema: Extraordinário – Participação dos alunos da APAE e das Escolas
Municipal (EMPALB) e Estadual (9º ano) de Tiradentes.
Parceria: CCYA e escolas participantes (EMPALB e EEBG).
Dia 21 de Agosto – Oficina culinária para familiares dos alunos da APAE – “Dialogando com as
famílias” - Pão de Queijo de cenoura baroa e conversa sobre o tema da Semana, ressaltando a
importância da família nos processos da vida dos filhos e na gestão da APAE.
Parceria: AMAT.
Dia 23 de Agosto – 9h - Caminhada da Inclusão – Saindo da APAE até o Largo das Mercês
(confraternização e dança circular). Participação de representantes das Escolas Municipais e Estadual.
Parceria: PM e Helder.
Dia 24 de Agosto – 9h30min - Visita à Casa Torta (Bichinho) – Atividade diversificada e almoço de
confraternização.
Parceria: Proprietários da Casa Torta e Sr. Nilson Barbosa.
DIA 28 de Agosto – 18h – Participação na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tiradentes –
Divulgação do trabalho da APAE de Tiradentes, reforçando a necessidade de políticas públicas voltadas
a defesa dos direitos da pessoa com deficiência.
Dia 30 de Agosto – 9h30min - Inclusão Social – Participação dos alunos da APAE na oficina do
Festival de Gastronomia. Preparação do almoço.
Parceria: ASSET, SENAC, Festival de Gastronomia, Biroska e Casa do Sino.

