
FICHA DE RESUMO DOS PROJETOS APROVADOS

FUNDICA /2017.

ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais - APADEV

NOME PROJETO: Crescer e Desenvolver com Qualidade

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 10.000,00

OBJETIVO:  Ampliar as possibilidades do deficiente visual desenvolver ao máximo as

potencialidades  no  sentido  de  torna-lo  independente  nas  atividades  da  vida  diária,

favorecendo melhor qualidade de vida e inserção social.

JUSTIFICATIVA:  A  atuação  da  fisioterapia  na  reabilitação  visual  com  crianças  e

adolescentes, também é voltada para a estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor

uma vez que a visão esteja prejudicada, todas as aquisições motoras sofrerão um atraso,

prejudicando  todo  o  desenvolvimento  da  criança  e  do  adolescente.  Além  disso,  a

ausência  da  visão  altera  diretamente  o  equilíbrio,  coordenação  motora  e  também  a

consciência corporal. A fisioterapia atua nestes aspectos, busca, com recursos lúdicos,

preparar o sujeito para uma melhor performance nas atividades e posteriormente uma

maior independência funcional durante o seu desenvolvimento.

O Fisioterapeuta é peça fundamental no serviço de reabilitação visual, pois irá auxi-

liar no desenvolvimento global associando o sistema motor com o sistema visual. Temos

o conhecimento que o ser humano inicia seu desenvolvimento visual com o nascimento e

tem sua maturação por volta dos sete anos e que este sistema é responsável pela evolu-

ção da criança nas relações afetivas, cognitivas, motoras e posturais. Indivíduos que nas-

cem com visão subnormal ou cegueira, ou mesmo que perdem a visão tardiamente, tem

sua funcionalidade visual afetada e necessitam de auxilio com estimulação visual, habilita-

ção/reabilitação na utilização do resíduo visual e treino de Orientação e Mobilidade para

se tornar independente e participar da vida social.

Pensando em desenvolver o máximo das potencialidades dos atendidos , tornando-

o independente nas atividades da vida diária, favorecendo melhor qualidade de vida, auto-



nomia, locomoção, desenvolvimento motor, postura,  inserção da bengala é que pretende-

mos captar recursos financeiros para contratar um profissional de Fisioterapia. 

NÚMERO DE BENEFICIADOS:      CRIANÇAS : 5
   ADOLESCENTES: 5

GASTOS EM MANUTENÇÃO: R$ 0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS: R$ 10.000,00
GASTOS EM INVESTIMENTO: R$ 0,00

SANTA ROSA, 07 de dezembro de 2016.


