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Cenário

25,6 milhões de Pessoas com 
Deficiência (23,95 % da população)

“
O Paraná é o estado com mais matrículas na modalidade 
educação especial em escolas especializadas, somando
48,4% das matrículas. No Brasil o índice é de 19,3%

“ “

Fonte: IBGE – Censo 2010 e Folha de Londrina , jun 2017.



Somos uma 
Instituição sem fins 

lucrativos, que desde 
1959 atua nas áreas 

de prevenção e saúde 
e que oferece 
atendimento 
educacional 

especializado e 
socioassistencial à 

pessoa com 
deficiência intelectual 
e múltipla na grande 

Curitiba – PR.

Quem somos



Missão

Comprometidos com a missão de promover a saúde preventiva da gestante e 
do recém-nascido, melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência 
intelectual e múltipla com ações nas áreas de assistência social, educação e 

saúde.



Fundação 
Ecumênica

Escola Ecumênica

Centro de Pesquisas

Ambulatório

Sidora

A Instituição mantém dois grandes projetos:



Serviço de Referência em Triagem Neonatal do 
Estado do PR - SRTN

A FEPE é credenciada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) 
como Serviço de Triagem Neonatal (SRTN) no Paraná para a realização do 
Programa Nacional de Triagem Neonatal - Teste do pezinho e Programa de 
prevenção das Hemoglobinas em Gestantes no Paraná - Teste da Mãezinha.

Teste do Pezinho
Gratuito e obrigatório para todos os 

recém-nascidos disponibilizam 

diagnóstico precoce, tratamento e 

acompanhamento, gratuitos, para 6 

doenças congênitas exclusivo no 

Paraná e Santa Catarina.

+ DE 23.000
RN triados/mês



Serviço de Referência em Triagem Neonatal do 
Estado do PR - SRTN

Teste da Mãezinha

Gratuito e disponível para gestantes 

paranaenses com o objetivo de diagnosticar a 

Doença Falciforme e outras 

Hemoglobinopatias, que podem ocasionar 

riscos à gestação como crises de dor, 

infecções e parto prematuro.

SIDORA
É o cadastro de Síndromes e Doenças Raras no Paraná e é coordenado pela
FEPE em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e tem por
objetivo identificar e conhecer a realidade das pessoas com doenças raras e
a partir dessas informações dar continuidade as ações e cuidados
necessários a essa parcela da população.

+ DE 5.000 Gestantes
triadas/mês



Ambulatório Multidisciplinar 
Especializado

Responsável pelo  atendimento a 
todas as crianças paranaenses 

diagnosticadas com Fenilcetonúria
ou Deficiência de Biotinidase.

Através do Serviço Social 
especializado realizamos o 

acompanhamento e 
monitoramento aos pacientes e 

família para que o tratamento não 
seja interrompido.

Ambulatório - SRTN

+ DE 1.342
Pacientes /ano



Escola Ecumênica

A Escola da Fepe realiza 
atendimento pedagógico, 
clínico e socioassistencial 

gratuito para cerca de 300 
pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla, 

atendendo os níveis de Ensino 
Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos, com o 
objetivo de preparar os alunos 

para a escolarização, bem 
como para a autonomia e 

independência necessárias à 
convivência familiar e 

comunitária.



Acreditamos que cada aluno é único, e por este 
motivo trabalhamos em três grandes áreas de 

forma individual:

SAÚDE SOCIOASSISTENCIAL

EDUCAÇÃO



São ofertadas aos alunos as 
disciplinas curriculares de 

Português, Matemática, História, 
Geografia, Ciências, Ensino 

Religioso, Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena, Arte (Plástica e Música) e 

Educação Física, bem como 
atividades complementares como 

Tecnologia da Informação e 
Comunicação, Biblioteca, Culinária 

Pedagógica e Horta Escolar.

Os planos pedagógicos são 
pensados individualmente para 

cada aluno.  

Na área da educação

Escola Ecumênica - Serviços

Ensino fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos, na modalidade 

Educação Especial



Na área da Saúde

Ambulatório de Estimulação 
Neurossensorial 

Oferece ao usuário da Escola o 
desenvolvimento de capacidades e 
habilidades através da habilitação e 

reabilitação embasado na 
multidisciplinaridade. 

Equipe formada por Assistentes 
Sociais, Enfermeiro, Fisioterapeutas, 

Fonoaudiólogos, Médico 
Neurologista, Psicólogos e Terapeutas 

Ocupacionais.

Escola Ecumênica - Serviços



Têm como finalidade a proteção 
social da pessoa com deficiência e a 

prevenção de situações de 
vulnerabilidade e risco pessoal e 

social, decorrente da falta de acesso 
a serviços.

Na área Socioassistencial

Serviços

Serviço Sociassistencial – Proteção 
Social Especial, Defesa e Garantia de 
Direitos e Habilitação e Reabilitação.



GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA À CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
Certificado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Curitiba - COMTIBA.

Projeto – Imposto de Renda 2019

Certificado nº 621/2018 – nº Inscrição 106

“

“



Objetivos

Enfermagem

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Neurologia

Psicologia

Serviço Social

Terapeuta Ocupacional

Garantir atendimento clínico para cerca de 105 
crianças e adolescentes com deficiência

intelectual e múltipla matriculadas no 
Ensino Fundamental e EJA



Com as doações recebidas:

Proporcionar o atendimento na área de saúde para o desenvolvimento neuropsicomotor 
através do trabalho de 14 profissionais:

2 assistentes sociais, 1 enfermeiro, 2 fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogos, 1 médico neurologista, 
1 nutricionista, 3 psicólogos e 2 terapeutas ocupacionais.

Impactar positivamente na melhora da coordenação motora e equilíbrio, reeducação postural, 
condicionamento aeróbico, reabilitação pós-cirúrgica, estimulação sensorial e cognitiva, de 

linguagem e ritmo, atenção e concentração.

Desenvolver a autonomia e independência nas Atividades da Vida Diária, Atividades 
Instrumentais da Vida Prática e Atividades Instrumentais para o Trabalho. 



Doe seu Imposto de Renda

Contribuir é rápido, fácil e não custa nada!

•Pessoas Jurídicas (com tributação pelo lucro real) podem 
doar até 1% do imposto de renda devido.

•Pessoas Físicas (que utilizam o formulário completo) até 6% 
do imposto de renda devido. 

Prazo para doação até 30 de Dezembro.

Como ajudar ?




