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Fenapestalozzi participa de encontro promovido 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social

O Encontro Técnico para qualificação das relações institucionais nas 
ofertas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) promovido 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por 
meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, foi realizado nos 
dias 23 e 24 de fevereiro, em Brasília. 
Uma delegação da rede Pestalozzi participou do evento e acompanhou 
todas as discussões e debates sobre as políticas públicas de assistência 
as pessoas com deficiência. A delegação foi composta pela presidente 
da Fenapestalozzi, Ester Pacheco, dirigentes e colaboradores da 
Federação Nacional, e representantes das Associações Pestalozzi 
de Arapiraca (AL), Maceió (AL), Rio Verde (GO), Brasília (DF) e 
Canoas (RS).
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É com satisfação que apresentamos aos integrantes e simpatizantes 
do Movimento Pestalozziano no Brasil este Boletim Informativo, que 
volta a circular no ano em que o Movimento completa 90 anos de atuação. 
A intenção da Fenapestalozzi é deixá-los a par das principais ações que 
estão sendo realizadas e socializar a riqueza do trabalho desenvolvido 
pela rede. Esta troca de informação estimula a implantação de novos 
serviços e valoriza os que já estão acontecendo. Sua veiculação será 
trimestral e contaremos com envio de notícias, projetos e programas, 
que as afiliadas julgarem ser importante compartilhar, para o e-mail: 
comunicação@fenapestalozzi.org.br.

Como vão perceber ao ler este boletim, temos trabalhado muito, 
mesmo em tempos de crise, pelo momento que nosso movimento vive, 
de valorização do que está sendo feito com muita dedicação, buscando 
oferecer o melhor atendimento às pessoas com deficiência de norte a 
sul. 

E com este espírito colaborativo que aguardamos todos em Aracruz 
(ES) para o XIV Congresso Nacional das Associações Pestalozzi, que 
será realizado do dia 23 a 26 de outubro para trocas de conhecimento, 
buscas de informações e comemoração.

É momento de agradecer a cada um pelo trabalho realizado em 
prol dos direitos das pessoas com deficiência. O Brasil tem avançado 
e o Movimento Pestalozziano tem contribuído para isto, atuando no 
controle social nos três níveis, levando as necessidades do público 
atendido e contribuindo para a implantação de novos serviços. 
E ouvindo seu público de forma mais organizada com a criação 
do Movimento de Autodefensores Pestalozziano nas Associações 
Pestalozzi, nas Federações Estaduais e na Federação Nacional, que passa 
a contar na sua estrutura com o Conselho Nacional de Autodefensores.

E assim vamos seguindo acreditando e valorizando cada um que 
tem dedicado, de forma voluntária ou não, e aos parceiros do poder 
público. E nesta oportunidade dizer o quanto tem sido positivo e 
importante a sua participação e apoio. Enfim, nossos agradecimentos 
a todos que de alguma forma tem colaborado para que o dia a dia das 
pessoas com deficiência e seus familiares atendidos na Rede Pestalozzi 
seja bem positivo.

É com este espírito colaborativo, de agradecimento e de construção 
que passamos a veicular este boletim. Um forte abraço a todos e 
saudações pestalozzianas.

Ester Alves Pacheco
Presidente da Fenapestalozzi

Mensagem da Presidência
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Delegação da Rede Pestalozzi participou de encontro promovido pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social

Diretores e conselheiros 
da Federação Nacional 
das Associações 

Pestalozzi (Fenapestalozzi) e 
dirigentes da rede Pestalozzi 
participaram do Encontro 
Técnico para qualificação das 
relações institucionais nas ofertas 
do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), realizado nos dias 
23 e 24 de fevereiro, em Brasília.

Promovido pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, por meio 
da Secretaria Nacional de 
Assistência Social, o encontro 
teve como objetivo promover 
discussões sobre as ofertas do 
SUAS, no âmbito da proteção 
social básica e especial, de média 
e alta complexidade, e atenção às 
pessoas com deficiência; orientar 
as entidades participantes do 
encontro em relação à regulação 
da rede socioassistencial privada 
do SUAS, em especial quanto ao 

Cadastro Nacional das Entidades 
de Assistência Social (CNEAS), 
à Certificação de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social 
(CEBAS) e à aplicação da Lei no 
13.019/2014 (Lei de Fomento e de 
Colaboração) no âmbito do SUAS.

O encontro contou com 
a participação da equipe 
do Sindicato Nacional dos 
Assistentes Sociais (SNAS); 
representantes das APAEs e das 
Associações Pestalozzi; Conselho 
Nacional de Assistência Social e 
Conselho Nacional dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência; 
Secretaria Nacional de Promoção 
dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência (Ministério 
das Mulheres, Igualdade 
Racial e Direitos Humanos); 
representantes parlamentares; 
representantes do Fórum Nacional 
de Secretários(as) de Estado de 
Assistência Social (FONSEAS) e 
do Colegiado Nacional de Gestores 

Municipais de Assistência Social 
(CONGEMAS); convidados, 
expositores e colaboradores.

No primeiro dia de encontro, 
23 de fevereiro, a programação 
contou com os seguintes debates: O 
Plano Nacional de enfrentamento 
à microcefalia; palestra sobre os 
dez anos do SUAS com o tema 
‘a importância da construção da 
rede socioassistencial do SUAS’; 
outra tema que também foi 
debatido foi a atenção às pessoas 
com deficiência e suas famílias 
no âmbito do SUAS: funções, 
proteções e a oferta de serviços 
e benefícios; apresentação de 
experiências sobre a oferta de 
serviços do SUAS em unidades 
referenciadas ao CRAS ou CREAS, 
com exposição das experiências 
da Apae de Caxias do Sul e da 
Associação Pestalozzi de Cuiabá.

A programação do segundo 
dia, 24 de fevereiro, abordou as 
seguintes temáticas: SUAS e as 
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parcerias com organizações da 
sociedade civil para a prestação de 
serviços socioassistenciais como o 
Cadastro Nacional de Entidades 
de Assistência Social (CNEAS), 
a certificação de entidades 
beneficentes de  assistência social 
(Lei nº 12.101/2009) e a nova lei 

de fomento e colaboração (Lei nº 
13.019/2014). 

A delegação da rede Pestalozzi, 
que participou do evento e 
acompanhou todas as discussões e 
debates sobre as políticas públicas 
de assistência as pessoas com 
deficiência, era composta por 

cinco diretores e uma conselheira 
da Federação Nacional,  dirigentes 
das Associações Pestalozzi de 
Arapiraca (AL), Maceió (AL), 
Rio Verde (GO), Brasília (DF) e 
Canoas (RS), e pela consultora 
Rosângela Borota, que  participou 
como convidada. 

Associações reforçam atendimento a pessoa com 
deficiência em encontro

A participação das 
Associações Pestalozzi 
e das Associações de 

Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apaes) foi destaque no Encontro 
Técnico para Qualificação das 
Relações Instituições do Sistema 
Único da Assistência Social 
(SUAS) realizado nos dias 23 
e 24 de fevereiro, em Brasília. 
Juntas, as entidades reforçam 
o atendimento e serviços 
socioassistenciais prestados as 
pessoas com deficiência no Brasil.

Segundo a ministra do 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) Tereza 
Campello, esse é um passo 
importante na construção do SUAS 

e o MDS conta com as entidades 
para enfrentar os desafios 
recentes, como a ampliação da 
assistência às crianças vítimas 
de microcefalia e suas famílias. 

Campello destacou a contribuição 
das Associações Pestalozzi e das 
Apaes no atendimento a crianças 
com microcefalia e solicitou 
as entidades que ampliem o 
engajamento ao empenho do 
governo federal no combate ao 

mosquito Aedes aegypti.
A presidente da Federação 

Nacional das Associações 
Pestalozzi, Ester Pacheco, afirmou 
que “várias portas se abrem, na 
medida em que o ministério se 
propõe a nos ouvir”. Para ela, 
isso  fortalece e ajuda a qualificar 
o serviço prestado as pessoas com 
deficiência e seus familiares.

Já a secretária nacional de 
assistência social do Ministério 
de Desenvolvimento Social, Ieda 
Castro, lembrou o papel relevante 
das instituições no diagnóstico da 
estimulação precoce, fundamental 
para o acompanhamento de 
crianças com microcefalia. 
“Frequentemente identificamos a 
existência de unidades de saúde 
que possuem o atendimento 
de estimulação precoce, mas 
muitas vezes as entidades estão 
mais próximas das famílias do 
que as unidades públicas. Por 
isso, precisamos encontrar os 
melhores caminhos para tornar 
a estimulação precoce acessível a 
essas famílias e o apoio das Apaes 
e Pestalozzis será fundamental”, 
finalizou.

“Várias portas se abrem, na 

medida em que o ministério 

se propõe a nos ouvir”

(Ester Pacheco)
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Legado de Pestalozzi é lembrado no dia do seu aniversário

Em 12 de janeiro de 
1746, nascia  na cidade 
de Zurique Johann 

Heinrich Pestalozzi. Ele foi um 
pedagogista suíço e educador 
pioneiro da reforma educacional, 
influenciando profundamente 
todas as correntes educacionais. 
Fundou escolas, cativava a todos 
para a causa de uma educação 
capaz de atingir o povo, num 
tempo em que o ensino era 
privilégio exclusivo.

Pestalozzi ficou órfã de pai ainda 
criança, viveu tempos de miséria 
e preconceito numa sociedade 
que separava cruelmente ricos e 
pobres. Teve apenas a mãe como 
protetora e companheira de luta. 
Considerava-se um cristão, mas 
sem defender qualquer religião.

Na Universidade de Zurique, 
gastou parte de sua juventude nas 
lutas políticas, mas com a morte 
do amigo e político Bluntschli em 

visando melhorar o sistema de 
educação e aprimorar suas teorias 
a partir das práticas, no desejo de 
desenvolver a educação pública, 
porque acreditava que a renovação 
da educação seria a verdadeira 
questão social. Ele pregou a 
democratização da educação, 
influenciando governantes e 
fazendo com que passassem a 
se interessar pela educação das 
crianças menos favorecidas.

Pestalozzi é considerado 
um dos maiores educadores do 
mundo e referência na área. Por 
isso, a vida de Johann Heinrich 
Pestalozzi se confunde com a 
história das instituições que 
levam seu nome e que oferecem 
assistência gratuita a milhares de 
pessoas com deficiência em todo 
o Brasil, através de parcerias e 
doações.

1781, abandonou o partido para 
dedicar-se à causa da educação. 
Pestalozzi dedicou-se ao estudo 
da educação infantil, numa época 
em que não se dava muito valor ao 
assunto, transformando a própria 
casa numa escola e protegendo 
crianças e refugiados durante a 
invasão francesa da Suíca.

Pestalozzi dedicou seus 
esforços, tempo, recursos 
financeiros e sua própria 
família à vivência de suas ideias 
pedagógicas. Fundou orfanatos e 
educou meninos e meninas pobres 
e abandonados, procurando 
formar o caráter de cada um. 
Mais do que ensinar a ler, escrever 
e transmitir outros conteúdos 
considerados relevantes para a 
formação intelectual, Pestalozzi 
interessava-se pela formação 
integral, pela construção da 
personalidade individual da 
criança. Realizou pesquisas 
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Lei acaba com a concessão do título de Utilidade Pública Federal

No dia 14 de dezembro, 
foi sancionada a Lei 
nº 13.204/2015, que 

revoga a Lei nº 91/1935, que 
determinava as regras pelas quais 
as organizações sociais poderiam 
ser declaradas de utilidade pública. 
O Ministério da Justiça informa 
que a mudança determina que não 
haverá mais a concessão do Título 
de Utilidade Pública Federal e 
com a revogação integral da Lei 
nº 91/1935, é extinta, também, 
a prestação de contas anual e a 
certificação de regularidade.

A nova lei altera também 
uma série de disposições da Lei 
13.019/2014, tornando-a mais 

termos de colaboração e fomento 
também foram modificados. Para 
firmar parceria com o poder 
público municipal, o prazo 
mínimo de existência de uma 
entidade passará a ser de apenas 
um ano e para parcerias com 
estados e com a União, os prazos 
mínimos serão de dois e três anos, 
respectivamente.

A nova redação da lei possui a 
ideia de que o fomento de parcerias 
entre o Estado e a sociedade civil 
será capaz de prover serviços 
públicos com mais flexibilidade, 
agilidade e eficiência. No âmbito 
municipal, as novas regras da 
lei entrarão em vigor em 1º de 
janeiro de 2017.

simples e objetiva. Dentre as 
principais mudanças, o controle 
finalístico das parcerias, em 
detrimento dos procedimentos, 
passam a ser subsidiários com 
a supressão de detalhamentos 
sobre execução de despesas e 
prestação de contas; a retirada 
da responsabilidade solidária do 
dirigente indicado na parceria; 
a introdução da possibilidade 
de contratação direta, havendo 
credenciamento prévio, para 
execução de projetos nas áreas 
de educação, saúde e assistência 
social e a não aplicabilidade da lei 
aos convênios no âmbito do SUS.

Os prazos para firmar-se os 

Para envio de notícias 
e sugestões para o 
Boletim Informativo 
da Fenapestalozzi, 
utilize o e-mail:

comunicacao@
fenapestalozzi.com.br
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A Associação Pestalozzi 
de Canoas (RS) realizou 
do dia 25 a 29 de 

janeiro o projeto “Pestalozzi em 
Movimento”.  O evento teve como 
objetivo ofertar aos atendidos, 
familiares, responsáveis, e 
funcionários, momentos de 
integração, lazer e cultura através 
de atividades dirigidas, visando 
o fortalecimento de vínculos, 
o desenvolvimento de novas 
habilidades e trocas de vivências.

Idealizado pela equipe 
técnica da instituição e pela 
Coordenadora Geral do Comitê 
Gestor Edna Alegro, o projeto 
“Pestalozzi em Movimento” 
aconteceu em período de férias 
escolares, momento em que os 
atendidos desfrutam de mais 
tempo livre, por não estarem 
desenvolvendo atividades 
dirigidas ou de formação.

Durante toda a semana, 
os atendidos e seus familiares 
participaram de diversas 
atividades inteiramente gratuitas 
como oficinas nas áreas de 
música, teatro, atividades físicas, 
culinária, jardinagem, games, 
capoeira, meio ambiente entre 
outras. A ação contou com o apoio 
da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Canoas/RS, através 
do Departamento de Educação 
Ambiental, da Secretaria 
Municipal de Transportes de 

Canoas/RS, da Sociedade de 
Ônibus Gaúcha Ltda (SOGAL) e 
da Floricultura Casa do Mato.

Ao final do evento, a 
coordenadora geral Edna Alegro 
agradeceu a todos os envolvidos 
pelos momentos de alegrias, 
realizações e descobertas, 
especialmente ao empenho 
dos funcionários e voluntários 
que fizeram o evento ser um 
sucesso; e aos apoiadores que  
ofertaram orientação, mudas 
de flores, pneus, material para a 
composteira e uma composteira. 
“É a Pestalozzi Canoas pensando 

Pestalozzi em Movimento agitou as férias 
dos atentidos em Canoas

no meio ambiente e na 
reciclagem”, finalizou.

A Pestalozzi de Canoas é uma 
instituição sem fins lucrativos, 
fundada em 26 de Outubro de 
1926. Foi a primeira no Brasil a 
trabalhar com garantia e defesa 
dos direitos da pessoa com 
deficiência. Atua nas áreas de 
Assistência Social, Educação 
e Saúde e tem como objetivo 
promover, executar e apoiar ações 
que contribuam para a inclusão 
social, autonomia e melhoria da 
qualidade de vida das pessoas 
com deficiência.
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CONFIRA COMO FOI O CARNAVAL 

NAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI

Diversão, alegria, risos, batuques e muita dança. Assim foi o Carnaval das 
Associações Pestalozzi em todo o Brasil, que teve como principal mensagem de 
inclusão social das pessoas com deficiência nas tradições culturais brasileiras. 
Atendidos, equipe técnica, voluntários, comunidade e familiares deram um 
show de cultura e animação com diversas brincadeiras temáticas e samba no 
pé. Confira como foi o Carnaval em algumas associações filiadas à Federação 
Nacional das Associações Pestalozzi.

Associação Pestalozzi de Maceió
O Boi Amizade do Trapiche e o Boi Trovão levaram cultura e muita 
diversão aos atendidos, que dançaram frevo e ficaram encantados 
com o batuque da bateria. A equipe pedagógica realizou brincadeiras, 
dinâmicas e desfile de fantasias. Os alunos do Centro Educacional 
Especializado Maria do Espírito também compareceram para conferir 
a folia de pertinho.

O Bloco Prazer de Viver da 
Associação Pestalozzi de Maceió  
(AL) desfilou pela 22ª vez no 
Jaraguá Folia 2016 e deu um show 
de animação e de inclusão social. 
A banda Afrolozzi, formada pelos 
atendidos, colocou todo mundo 
pra dançar.
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Associação Pestalozzi de Arapiraca (AL)
Animação foi o carro-chefe do bloco carnavalesco Unidos da 
Pestalozzi. Com muita animação, o bloco desfilou pela 9ª vez nas 
ruas do centro de Arapiraca levando uma mensagem de alegria, paz 
e, principalmente, inclusão social. Mais de 200 foliões participaram 
do arrastão pelas ruas da cidade e, de acordo com a presidente da 
instituição, Zélia Azevedo, eles próprios fizeram suas fantasias.

Associação Pestalozzi de Campo 
Grande 
Pierrot & Colombina foi o tema do 
Pestalozzi Folia 2016 em Campo 
Grande (MS). Apaixonado 
por Colombina, Pierrot é 
normalmente conhecido por usar 
roupas largas e brancas, por vezes 
metade pretas, rosto branco e uma 
lágrima desenhada abaixo dos 
olhos. Sua principal característica 
é sua ingenuidade, sendo sempre 
o alvo de gozações, mas mesmo 
assim continuava a confiar nas 
pessoas. Durante a comemoração, 
os atendidos usaram máscaras que 
representavam os personagens da 
história de amor mais lembrada 
pelas brincadeiras de Carnaval. As 
máscaras foram confeccionadas 
pelos professores e colaboradores 
da instituição.
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Associação Pestalozzi de Magé
Os atendidos da Associação Pestalozzi de Magé (RJ) também participaram 
do Carnaval da Inclusão. Durante o desfile do Bloco da Pestalozzi, aconteceu 
o lançamento da campanha ‘Pedofilia, tô fora’ do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Magé. Os 
atendidos, colaboradores e equipe pedagógica se 
divertiram ao som de diversas marchinhas e sambas.

Associação Pestalozzi de Fortaleza
O início das atividades do ano letivo na Associação Pestalozzi de 
Fortaleza (CE) começou com festa. A instituição também comemorou 
o Carnaval com a presença da presidente da Federação Nacional das 
Associações Pestalozzi, Ester  Pacheco. Atendidos, colaboradores e 
familiares se divertiram e entraram no clima com muita animação e 
ao som de marchinhas.

Associação Pestalozzi de Tanguá
O Bloco Crise de Risos fez a alegria 
dos atendidos da Pestalozzi de 
Tanguá (RJ). A Folia aconteceu 
no dia 4 de fevereiro ao som de 
batuques dos atendidos. Mas a 
alegria começou dias antes com 
a produção e pintura dos abadás 
para o Carnaval.

No dia 14 de março, a Assembleia Legislativa 
do Estado de Mato Grosso, homenageou a 
diretora da Associação Pestalozzi de Alto 

Taquari (MT), Joelma Coimbra,  em reconhecimento 
aos serviços prestados para o desenvolvimento da 
sociedade. 

A solenidade e moção de reconhecimento foi 
realizada em Cuiabá, na Assembleia Legislativa 
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 
"Fiquei muito feliz por esta homenagem, é sinal de 
que o trabalho da gente está dando certo. Agradeço a 

Juliana de Sá, por proporcionar uma homenagem 
tão importante a nós mulheres. Isso nos dá mais 
motivação para fazer nosso trabalho" relatou a 
diretora. Joelma Coimbra, tem 32 anos, é formada 
em pedagogia e diretora da Associação Pestalozzi 
de Alto Taquari desde setembro de 2014.

Assembleia Legislativa do Mato Grosso 
homenageia diretora da Associação Pestalozzi 

de Alto Taquari

Joelma Coimbra, diretora da Associação Pestalozzi de Alto 
Taquari (MT), recebendo homenagem em Cuiabá
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A exemplo de outras 
entidades sem fins 
lucrativos, a Rede 

Pestalozzi, na busca por 
alternativas e soluções para 
captação de recursos, se prepara 
para implantação do setor 
de telemarketing. O serviço, 
que será lançado em abril, 
pretende arrecadar recursos para 
manutenção e ampliação dos 
serviços prestados gratuitamente 
às pessoas com deficiência em 
todo o Brasil.
As instalações dos equipamentos 
e preparação das salas onde 
o telemarketing irá funcionar 
já estão prontas e a seleção 
de funcionários também já 
foram concluídas. Segundo o 
coordenador do telemarketing, 
Wesley Fernando Ferreira, o 
treinamento da equipe está sendo 
realizado para apresentar aos 
colaboradores a rede Pestalozzi  e 
os serviços que ela oferece, ensinar 
as funcionalidades do sistema e os 
procedimentos a serem seguidos 

no momento da abordagem. 
Além do coordenador, a equipe é 
formada por mais dez operadores, 
que irão iniciar o trabalho de 
divulgação e arrecadação de 
recursos para afiliadas a fim de 
ajudar no atendimento às pessoas 
com deficiência.
As doações são essenciais para que 
o trabalho da Pestalozzi continue 
sendo realizado  e serão recebidas 
através de boleto bancário 
enviado por e-mail ou correio. 
A implantação do telemarketing 
será de grande importância, 
uma vez que a Rede Pestalozzi 
só consegue realizar seu trabalho 
junto à sociedade por meio 
da ajuda de terceiros. “Tenho 
certeza que as doações que vamos 
arrecadar irá fazer a diferença 
para centenas de atendidos que 
necessitam dos serviços prestados 
pelas associações”, finaliza Wesley.
Para ele, o maior desafio do 
telemarketing neste início é 
superar o desafio de trabalhar 
no terceiro setor, pois toda a 

Rede Pestalozzi se prepara para inauguração do telemarketing

equipe está vindo de seguimentos 
diferentes do telemarketing. 
Inicialmente, o telemarketing 
nacional será realizado nas 
cidades e regiões onde existem as 
unidades afiliadas que aderiram 
ao serviço, mas que ainda não 
têm nenhum sistema de captação 
de doações nestes moldes. 
As afiliadas que aderiram ao 
telemarketing nacional foram 
as associações de Sapeaçu (BA), 
Cruz das Almas (BA), São Miguel 
Do Iguaçu (PR), Camaçari (BA), 
Taquarana (AL), Paripueira (AL), 
Senador Canedo (GO), Dourados 
(MS), Pojuca (BA) e Catalão 
(GO); e as federações de Alagoas 
(FASPEAL) e Goiás (FASPEGO), 
e a Associação de Pais e Amigos de 
Deficientes Auditivos (APADA).
O telemarketing nacional da 
Rede Pestalozzi irá funcionar no 
mesmo prédio onde funciona a 
sede da Fenapestalozzi na SRTVS, 
nº 110, Qd. 701, Bl. O, Sl. 434, 
Edifício Centro Multiempresarial, 
Asa Sul, Brasília - DF.
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A Associação Pestalozzi de Maricá realizou 
no dia 23 de fevereiro o 4º Simpósio com o 
tema Autismo e Alterações de Linguagem: 

a oficina de linguagem explorando o brincar e 
favorecendo novas aprendizagens. O evento foi 
realizado no Ministério Público de Maricá e conta 
com o apoio do Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro e Promotoria de Justiça da Infância e da 
Juventude de Maricá.

Segundo a presidente da Associação Pestalozzi 
de Maricá, Maria Aparecida Siqueira de Carvalho 
Garcia, o simpósio teve como objetivo oferecer 
espaço de capacitação à rede de atendimento, aos pais 
e/ou responsáveis promovendo discussão e trocas 
de conhecimentos sobre autismo e alterações de 
linguagem, elucidando o trabalho desenvolvido pela 

fonoaudiologia e psicologia a partir da Oficina de 
Linguagem que utiliza o brincar como recurso para 
novas aprendizagens. 

A fonoaudióloga, psicomotricista e 
especialista em linguagem, Marluce Lage, e a 
psicóloga, psicopedagoga, acadêmica do curso 
de especialização em neuropsicologia, Cintia 
Magacho, foram as palestrantes do evento. O 
público alvo foi os pais e/ou responsáveis, gestores, 
orientadores pedagógicos e educacionais de 
instituições públicas e privadas, profissionais e 
estudantes da área de Atendimento Multidisciplinar 
de Habilitação e Reabilitação da criança e do 
adolescente com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem 
e transtornos de aprendizagem.

Autismo e alterações de linguagem foi tema do 4º Simpósio da 
Associação Pestalozzi de Maricá/RJ

A Federação Nacional das Associações Pestalozzi 
irá inaugurar a Unipestalozzi em maio. A unidade 
de cursos foi criada com o desafio de atender as 
necessidade de formação da rede pestalozziana e 
instituições análogas.

A Unipestalozzi nasce com a missão de oferecer 
formação continuada a distância, de acordo com as 
políticas e estratégias da rede e demais organizações 
sem fins lucrativos, aos colaboradores e interessados 
em conhecer mais sobre o universo da pessoa com 
deficiência.

Os principais objetivos da Unipestalozzi é 
contribuir para a capacitação e o fortalecimento 
da Rede Pestalozzi no Brasil, promover a formação 
e o desenvolvimento pessoal e profissional das 
pessoas envolvidas, criar uma base corporativa 

de conhecimentos que assegure a atualização 
contínua da rede para intensificar o relacionamento 
das Associações Pestalozzi com a sociedade, 
instituições governamentais e não-governamentais 
e o mercado.

Além disso, a instituição busca fomentar 
a produção de novos conhecimentos sobre a 
pessoa com deficiência, em consonância com 
o Planejamento Estratégico e a missão da 
Fenapestalozzi.

O público alvo são os colaboradores de todas 
as instâncias da Rede Pestalozzi e interessados em 
geral. A Unipestalozzi irá começar oferecendo os 
cursos Pedagogia Pestalozziana e Redação Oficial,  
mas outros cursos já estão sendo desenvolvidos e 
serão lançados em breve.

Unipestalozzi será inaugurada em Maio
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No dia 18 de fevereiro, a Federação Nacional das Associações 
Pestalozzi (Fenapestalozzi) e a Fundação de Articulação e 
Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência 
e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders) assinaram o 
Protocolo de Intenções durante ato realizado na Associação Pestalozzi 
de Canoas – RS.

O evento contou com a presença da presidente da Fenapestalozzi, 
Ester Pacheco, do presidente da Faders, Roque Bakof, e de servidores e 
colaboradores da Pestalozzi de Canoas.

A presidente da federação, Ester Pacheco, afirmou que parceiras 
são importantes para promover e fortalecer ações em favor da inclusão 
social das pessoas com deficiência, fomentando o debate de políticas 
públicas que incentivem a participação destas pessoas nas diversas 
esferas da sociedade e, principalmente no mercado de trabalho. Já 
Bakof ressaltou que a parceria visa conjugar esforços para inclusão 
da pessoa com deficiência através de ações conjuntas entre Faders e 
Fenapestalozzi.

Fenapestalozzi firma protocolo de 
intenções com a Faders

As inscrições para o XIV Congresso Nacional das 
Associações Pestalozzi estão abertas até o dia 31 de 
agosto e serão realizadas através do preenchimento 
de uma ficha de inscrição. O valor é de R$120 para 
as afiliadas sem débitos com a Fenapestalozzi, e 
R$150 para as demais. Do dia 1º de setembro a 10 
de outubro, o valores serão ajustados para R$150 e 
R$180, respectivamente. Para quem não faz parte 
das instituições da Rede Pestalozzi, o valor é o 

mesmo das afiliadas que estão em débito com a 
Federação Nacional.

O valor da inscrição deverá ser depositado 
na conta da Fenapestalozzi, na Caixa Econômica 
Federal Ag.: 2256 Op.: 003 C.C.: 602-8. As 
fichas de inscrições preenchidas e comprovante 
de depósito deverão ser encaminhados para o 
e-mail congresso@fenapestalozzi.org.br, sendo 
confirmada após verificação do pagamento.

Abertas as inscrições para o XIV Congresso Nacional das Associações Pestalozzi




Acompanhe o 
trabalho da Rede 

Pestalozzi 
nas redes sociais

/Fenapestalozzi

@fenapestalozzi
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E pelo site:

www.fenapestalozzi.org.br
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