HISTÓRIA DA APAE ANÁPOLIS
Foi no final da década de 1960 que, atendendo à necessidade da comunidade, o
Rotary anapolino tomou a iniciativa de criar a APAE Anápolis. Em 6 de setembro de
1969 nascia o primeiro estabelecimento de atendimento especial da cidade e que hoje
é referência em Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) no Estado de Goiás, constituída
de quatro unidades em pleno funcionamento em prol da comunidade: Escola Maria
Montessori,

Ambulatório

Multidisciplinar

Especializado,

CRASA

–

Centro de

Reabilitação e Atenção à Saúde Auditiva e Laboratório da APAE Anápolis.

Sua primeira diretoria foi composta por membros do Rotary, Maçonaria e de
movimentos religiosos como Munir Calixto, Henrique Fanstone, Idilberto Gomes,
Antônio Caputo, Felipe Mattar, Paulo Gontijo, Wilton Sarmento, Luis de Lima, Ary
Jacomossi, Mauá Cavalcante, Jamil Antônio, Aquiles de Pina Jr. e Padre Catão, entre
outros grandes nomes da sociedade anapolina.

Munir Calixto - Primeiro presidente da APAE Anápolis

De início, conseguir recursos para o surgimento da Escola Especializada foi uma
tarefa muito árdua, assumida pela diretoria e pela população em geral, principalmente
por quem precisava do apoio da entidade.

Finalmente, em março de 1970, a escola começou a funcionar em três salas cedidas
pela Igreja Presbiteriana de Anápolis, ainda com professores leigos.

Em junho do mesmo ano a Escola Maria Montessori já contava com 8 professoras e
43 alunos, motivo pelo qual foi preciso mudar para melhores acomodações.
Sensibilizado, Dr. Henrique Fanstone cedeu um terreno na Rua Manoel D'Abadia, no
centro da cidade. Em agosto a escola já contava com 10 salas semi-adaptadas, vários
salões e play-grounds, 14 professoras, diretora e 2 secretárias.
A partir daí a APAE Anápolis não parou de crescer até se transformar no que é hoje:
uma das maiores instituições no setor em todo o Brasil, reconhecida internacionalmente.

Inúmeros projetos são desenvolvidos na APAE Anápolis em prol dos alunos, pais e
comunidade em geral, todos visando uma melhor qualidade de vida para sua clientela.

Acompanhe a história da APAE Anápolis através de suas datas mais importantes.
Setembro de 1969: É fundada a APAE Anápolis.
Março de 1970: Começa a funcionar a Escola Maria Montessori.
Novembro de 1971: A APAE de Anápolis dá início à construção de sua sede própria.
Março 1972: Inauguração da sede própria, que abrigaria a escola por 26 anos.

Prédio que abrigou a escola por 26 anos

Nesta sala os primeiros alunos da escola recebiam tratamento específico

Novembro de 1994: É inaugurado o Laboratório da APAE Anápolis, com a finalidade
de prevenir a deficiência intelectual no Estado de Goiás através da realização do Teste
do Pezinho.

Inauguração do Laboratório da APAE Anápolis, o primeiro no Centro-Oeste a
realizar o Teste do Pezinho.

O Ministro da Saúde Henrique Santillo descerra a placa comemorativa,
inaugurando o Laboratório da APAE Anápolis

1998: A Escola Maria Montessori passa a usufruir de novas e modernas instalações,
localizadas no Setor Bouganville, em Anápolis. O antigo prédio da escola, após uma
completa reforma e adaptação, passou a abrigar definitivamente o Laboratório da
APAE.

2000: São inauguradas oficialmente as novas instalações da Escola Maria Montessori,
ofertando Educação Básica nos níveis de Educação Infantil e séries iniciais do Ensino
Fundamental, em forma interativa com as modalidades de Educação de Jovens e
Adultos através das Salas Interativas e de Educação Profissional.
Junho de 2002: É inaugurado o Ambulatório Multidisciplinar Especializado – AME.
Funcionando anexo à escola, o AME é o serviço policlínico responsável pelo
atendimento aos alunos da Escola Maria Montessori e àqueles detectados pelo
Programa Estadual de Triagem Neonatal através do Teste do Pezinho. Oferecendo
todos os serviços especializados necessários e contando com profissionais
devidamente capacitados, o AME busca a diminuição das morbidades relacionadas às
patologias congênitas, com redução das seqüelas, oferecendo um tratamento contínuo
que atenda às necessidades de sua clientela.

Julho de 2007: No centenário da Cidade de Anápolis a Prefeitura Municipal concede à
APAE a Comenda Zeca Batista, em reconhecimento aos serviços prestados ao

Município.

Janeiro de 2009: O Laboratório da APAE Anápolis é credenciado na Fase III do Teste
do Pezinho, cobrindo quatro patologias através do SUS e uma através de parceria
com a Secretaria Estadual de Saúde.
Julho de 2009: A APAE Anápolis recebe do Governo do Estado de Goiás a comenda
do Mérito Anhanguera.
Setembro de 2009: Ao comemorar 40 anos de fundação a APAE Anápolis concede a
comenda do Mérito APAE Anápolis a pessoas físicas e jurídicas que, de alguma forma,
apoiaram a instituição ao longo de sua história.

Outubro de 2009: A Câmara Municipal realiza Sessão Especial em homenagem à
APAE Anápolis pelos seus 40 anos de fundação.
Dezembro de 2009: A população de Anápolis passa a contar também com o CRASA –
Centro de Reabilitação e Atenção à Saúde Auditiva – que oferece às pessoas com
deficiência auditiva de qualquer nível todo o atendimento e acompanhamento
fonoaudiológico necessários para que o paciente possa levar uma vida normal,
incluindo o fornecimento de próteses. Tudo através do SUS, sem custo algum para os
pacientes.
Agosto de 2010: Inauguração da Casa Viva (Casa de Atividades Diárias) nas
dependências da escola Maria Montessori.

Abril de 2011: É criado em parceria com a Unimed e a Unicred, o CDI - Comunidade
APAE Anápolis, para oferecer gratuitamente à comunidade Anapolina cursos na área
de informática, contribuindo para a inclusão digital.

Junho de 2013: O Laboratório da APAE Anápolis é credenciado na Fase IV do Teste
do Pezinho, Com isso Goiás passa a ser o quinto estado brasileiro a realizar o mais
completo exame de triagem neonatal coberto pelo Sistema Público de Saúde,
passando a triar e tratar seis doenças através do SUS.
Junho de 2013: Inauguração do Parque Sensorial Vandir Estácio Maia, nas
dependências da escola Maria Montessori.
Julho de 2013: A APAE Anápolis é credenciada pelo Ministério da Saúde como CER
III – Centro Especializado em Reabilitação Física, Auditiva e Intelectual. Os serviços
de Saúde Auditiva e reabilitação neuromotora são prestados pelo CRASA. Para o
atendimento à deficiência Física foi criada uma nova unidade, destinada ao
atendimento de acidentados e outras pessoas com deficiências que necessitem de
terapias para recuperação de movimentos físicos.

Dezembro de 2013: Reinauguração do Parque Aquático Nancy Oliveira.

2014: Reinauguração da Equoterapia.

2014: Comemoração de aniversário dos 45 anos da APAE Anápolis.

2014: I Seminário do Envelhecimento da Pessoa com deficiência intelectual.

2015: O Laboratório recebe a certificação ISO 9001:2008.

2015: A Escola Maria Montessori é credenciada para a Educação Básica na
modalidade de Educação Especial.

2015: A APAE oferta aos colaboradores de fisioterapia e terapia ocupacional a
capacitação no conceito neuroevolutivo Bobath.
2015: O CER III realiza o I Simpósio do Centro Especializado em Reabilitação - CER
III APAE Anápolis contando com a presença de renomados palestrantes abordando
temas nas áreas de reabilitação física, auditiva e intelectual.

Maio de 2016: Assinatura do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), na importância de
R$7.500.000,00, com a montadora de automóveis CAOA, Ministério Público do
Trabalho e Juízo da 3ª Vara do Trabalho, sendo que a importância será utilizada
para a construção da nova sede da APAE Anápolis.

Junho de 2016: A APAE Anápolis recebe da empresa Hyundai CAOA do Brasil a
doação de 02 (dois) veículos novos modelo HR, com baús, advinda do cumprimento
de obrigação assumida junto ao Ministério Público do Trabalho de São Paulo.

2016: A APAE realiza parceria junto a Triunfo-Concebra para realização da
Campanha do Troco Solidário.

Outubro de 2016: Realizada a primeira edição do Dia do Amor Apaeano.

Dezembro de 2016: A APAE Anápolis recebe o Prêmio of Qualit Brasil em Goiânia.

Março de 2017: APAE Anápolis recebe homenagem da Câmara Municipal de
Anápolis pelo Dia Internacional da Síndrome de Down.
Maio de 2017: Reinauguração do laboratório de informática da escola Maria
Montessori, numa parceria APAE Anápolis e Triunfo-Concebra.

Junho de 2017: Implantação e início da Central Solidária, o telemarketing da
APAE Anápolis para captação de recursos.
Agosto de 2017: A APAE Anápolis é premiada em São Paulo pelo Instituto Doar e
Revista Época como uma das 100 melhores ONGs do Brasil e a 1ª colocada na região
Centro-Oeste.
Outubro de 2017: Realizada a 2ª edição do Dia do Amor Apaeano.

Novembro de 2017: Lançamento da Pedra Fundamental e início da construção da
nova sede da APAE Anápolis.

Fevereiro de 2018: Realizado pela APAE Anápolis o 1º Simpósio de Doenças Raras
do Centro- Oeste.
Outubro de 2018: Realizada a 3ª edição do Dia do Amor Apaeano.

Novembro de 2018: A APAE Anápolis é premiada, pelo segundo ano
consecutivo, em São Paulo, pelo instituto Doar e Filantropia, como uma das 100
melhores ONGs do Brasil.

Abril de 2019: A APAE Anápolis recebe do Ministério da Saúde, um automóvel
furgão, marca Renault, adaptado, para transporte de pacientes.

Maio de 2019: A APAE Anápolis é homenageada pela Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás, pelos seus 50 anos de atuação.

Dezembro de 2019: A APAE Anápolis inaugura sua nova sede, centralizando
todos os serviços de saúde e reabilitação da instituição em um só lugar. O novo
prédio situado ao lado da escola da Maria Montessori, foi construído com verba
advinda de uma TAC - Termo de Ajuste de Conduta, firmado entre o Ministério
Público do Trabalho e a CAOA Montadora de Veículos. A empresa destinou
R$7,5 milhões para a obra de quase 4.000 metros quadrados.

