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O maior e mais plural centro 
de atendimento da FCEE
Crianças, adolescentes, adultos e idosos com 
diferentes deficiências formam o público do Centro 
de Educação e Vivência, que aposta no trabalho 
interdisciplinar de uma equipe multiprofissional. 
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  EXPEDIENTE

O mês de maio sempre marca duas celebrações importantes na Fundação 
Catarinense de Educação Especial (FCEE): o aniversário da instituição e o 
dia das mães. Os 54 anos da FCEE foram muito comemorados no campus, 
com música, dança e também com muita informação, com resgate da 
história, da trajetória e das conquistas em atividades realizadas em alguns 
centros. Criamos um espaço “instagramável” para estimular o registro desse 
momento especial por quem frequenta e visita o campus. E produzimos 
vídeos com depoimentos de servidores sobre: “o que a FCEE significa para 
você?”.  Eles foram publicados nas nossas redes sociais com a hashtag 
#FCEE54anos. Não deixe de conferir. 

Para muitos servidores, a FCEE é considerada uma “segunda casa”, assim 
como para muitas mães de educandos que estão há uma vida por aqui. Elas 
também mereceram nossa homenagem neste mês de maio, considerando 
a importância dos pais no tripé Fundação - educando - família. Publicamos 
depoimentos emocionantes na ação #MêsdasMães nas nossas redes 
sociais. 

Nesta quarta edição do informativo #souFCEE destacamos essas duas 
campanhas, com registros muito especiais. Na seção Fique por Dentro, 
apresentamos o trabalho desenvolvido no Centro de Educação e Vivência - o 
maior e mais plural centro de atendimento da FCEE, com 270 educandos e 
uma equipe multiprofissional com 90 pessoas! E na seção Perfil, conheça 
a trajetória da pedagoga Marli Simiano de Souza, do CAS, que há 33 anos 
trabalha com o que ama: a educação especial. 

E para você? O que a FCEE significa? Registre sua resposta lá nos 
comentários dos posts  #FCEE54anos. Participe!

Boa Leitura! 
Franciele Bruchado

Mês de celebrações 
especiais

Participe do informativo #souFCEE!
Envie sugestões para imprensa@fcee.sc.gov.br

Você também pode receber notícias e novidades da 
FCEE pelo WhatsApp. 
Cadastre-se pelo link bit.ly/whatsappfcee

http://www.fcee.sc.gov.br
mailto:imprensa%40fcee.sc.gov.br?subject=
http://bit.ly/whatsappfcee
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FCEE capacita APAEs sobre 
Avaliação Diagnóstica

ACONTECE

No mês de maio, especialistas da Fundação Catarinense 
de Educação Especial (FCEE) realizaram capacitação para 
dezessete profissionais das Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAEs) de Itá, Ituporanga, Capivari de 
Baixo e Gaspar. A iniciativa foi promovida a partir de visitas 
técnicas nas instituições, nas quais foram verificadas 
demandas relacionadas ao processo de Avaliação Diagnóstica 
Multiprofissional e encaminhamento dos educandos.

A capacitação ocorreu no auditório do campus da Fundação, 
em São José, com a presença de pedagogos, psicólogos, 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e 
coordenadores pedagógicos das entidades.

As assessorias são uma continuidade do trabalho realizado 
em 2021. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, 
somente no ano passado a FCEE assessorou mais de 1.600 

profissionais em aproximadamente 300 serviços solicitados. 
Foram 48 capacitações ofertadas ao longo do ano, além de 30 
lives no canal da Fundação no YouTube, que reuniram cerca de 
30 mil participantes.

O curso sobre Educação Especial do MPSC foi produzido com o intuito de orientar a Promotoria da 
Infância e da Juventude de Santa Catarina.

NAAH/S produz módulo de curso do 
Ministério Público de Santa Catarina

O Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/
Superdotação (NAAH/S) produziu o terceiro módulo do 
curso sobre Educação Especial do Ministério Público 

do Estado de Santa Catarina (MPSC), já disponível na 
plataforma CEAF Virtual. 

Com o objetivo de disseminar a temática e orientar 

a Promotoria da Infância e da 
Juventude de Santa Catarina, o curso 
é fundamentado em três módulos: 
‘Fundamentos de Marcos legais da 
Educação Especial no Brasil’, ‘As 
Políticas de Atendimento na Escola’ e o 
terceiro, produzido pelo NAAH/S, ‘Altas 
Habilidades Superdotação (AH/SD)’.

“Achamos importante e articulamos 
com o Ministério Público a realização 
de um módulo aprofundado sobre 
as AH/SD para garantir a defesa dos 
direitos desse público, que também faz 
parte da educação especial,” enfatiza 
Andreia Panchiniak, coordenadora do 
NAAH/S.

O encontro, que teve como objetivo principal capacitar diferentes profis-
sionais, aconteceu no auditório da Fundação.
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CETEA implementa polos pioneiros 
de AEE/TEA no Estado

ACONTECE

A FCEE iniciou a implementação de 11 polos de 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) em 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) em escolas da 
rede regular de ensino de Santa Catarina. Para viabilizar 
os polos de atendimento, serão realizadas capacitações 
ao longo do ano, organizadas pela equipe do CETEA, em 

Pais participam de reuniões 
convocadas pelos Centros 

Nos meses de abril e de maio, foram realizadas reuniões 
com pais e/ou responsáveis dos educandos, convocadas 
por alguns centros da Fundação. Os encontros, que não 
aconteciam desde 2019 em função da pandemia de Co-
vid-19, ocorreram no CAS, CENET, NAAHS, CEVI, CETEA e 
CENER. 

O objetivo geral das reuniões é apresentar os serviços e 
os profissionais dos respectivos centros para os familiares. 
Alguns profissionais são novos na Fundação e esse mo-
mento de integração é importante para as famílias e para 
a própria instituição, que preza pelo trabalho em parceria. 
Além disso, as reuniões dão oportunidade para os pais/res-
ponsáveis levarem dúvidas, sugestões e outros assuntos 
pertinentes relacionados aos educandos.

Durante os encontros, foram passados informes gerais 
sobre a Fundação, fundamentais para este período de 
obras que causou mudanças temporárias na estrutura do 
campus. Os espaços continuam sendo organizados para 

que não seja necessário interromper os atendimentos. 
Também foi realizado, em cada centro, encontros com as 
famílias em celebração ao Dia da Família na Escola, institu-
ído pela Lei 17.335 e comemorado em 23/04.

Na foto, o encontro de familiares que ocorreu no CEVI, no dia 20 de maio. 

A primeira capacitação para viabilizar os polos de atendimento ocorreu nos dias 03 
e 04 de maio.

parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SED) e 
as Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). 

A primeira capacitação foi realizada nos dias 03 e 04 de 
maio e contou com a presença de educadores de várias 
regiões do estado. “As formações para implementação 
de polos de AEE/TEA em Santa Catarina é uma iniciativa 
pioneira. Com um novo formato, específico para estudantes 
autistas, e com práticas e estratégias de ensino de acordo 
com o perfil cognitivo, seguindo as diretrizes educacionais”, 
explica Mariele Finatto, coordenadora do CETEA/NAEE.

Atualmente, Santa Catarina conta com 5.832 estudantes 
com diagnóstico de autismo matriculados na rede estadual 
de ensino. Desse total, 4.078 estão no Ensino Fundamental, 
1.717 no Ensino Médio e 33 estão em turmas de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), conforme dados da SED. Os 
polos de TEA desenvolverão abordagens diferenciadas 
para esses alunos no contraturno, pensando no ensino 
estruturado.
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Os números impressionam e revelam 
a grandeza do Centro de Educação e 
Vivência (CEVI): 240 educandos e 90 

profissionais. O público-alvo é formado por 
pessoas com deficiência intelectual (DI) e/ou 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), muitas 
delas com outras deficiências associadas. 
São educandos de todas as faixas etárias a 
partir dos 6 anos de idade, atendidas em qua-
tro serviços, o que faz do CEVI o maior e mais 
plural centro de atendimento da FCEE.

“Tudo no CEVI é muito grande: muitos pro-
fissionais, muitos serviços, muitos educandos, 
muitas famílias”, diz Monique Scheidt dos San-
tos, coordenadora do centro. Ela faz questão 
de ressaltar esse último público citado – a 
família – como a essência do trabalho desen-
volvido. “Muitos educandos vão envelhecendo 
aqui e a família vai envelhecendo também. Se 
a gente conseguir deixar esses educandos o 

agrupa o maior contingente de alunos do CEVI: 92 educan-
dos, de 18 a 40 anos de idade.

A identificação de potencial em cada indivíduo para ensi-
nar a ele habilidades funcionais com foco na promoção da 
sua independência e da sua autonomia, levando em con-
sideração as peculiaridades das diferentes deficiências, é 
o propósito da metodologia atual de trabalho adotada no 
CEVI: equipe multiprofissional atuando de forma interdis-
ciplinar com base no Currículo Funcional Natural (CFN) em 
atenção ao Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). 

“No PDI, a equipe multiprofissional elenca qual habilida-
de que todos vão trabalhar naquele semestre para aquele 
determinado educando adquirir ou aperfeiçoar incluindo 
algo que parece simples, como lavar as mãos após usar 
o banheiro. Além disso, o atendimento semanal da fisiote-
rapeuta, por exemplo, não é feito em consultório separado. 
Ele acontece em sala de aula, junto com o professor, que 
será orientado e capacitado para dar continuidade nos de-

CEVI: o maior e mais plural 
centro de atendimento da FCEE

POR DENTRO DA FCEE

Crianças, adolescentes, adultos e idosos com diferentes deficiências formam o público do Centro de Educação e Vivência, 
que aposta no trabalho interdisciplinar de uma equipe multiprofissional. 

Proposta integrativa: atendimento terapêutico em sala de aula

mais funcionais possível, a gente diminui a sobrecarga dos 
cuidadores em casa”, pontua. Essa é uma realidade espe-
cialmente no Serviço de Atendimento Específico (SAE), que 

Crianças e adolescentes do SPE: foco na reinserção escolar
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mais dias da semana”, detalha. Em uma mesma sala es-
tão pessoas com deficiência intelectual, cadeirantes com 
paralisia cerebral, pessoa surda, pessoa surdocega, pessoa 
com autismo - é preciso respeitar a individualidade e as es-
pecificidades de cada um.

Monique assumiu a coordenação do CEVI em 2019 e ava-
lia, na prática, que essa tem sido a melhor forma de traba-
lho e a que tem apresentado os melhores resultados. “Eu 
digo todos os dias para a equipe: ‘está ótimo o que estamos 
fazendo, melhoramos muito, mas a gente ainda tem muito 
mais o que melhorar’. Eles acham que eu nunca estou sa-
tisfeita, mas não é verdade, eu acho que está tudo maravi-
lhoso, mas a gente pode muito mais, porque essas pessoas 
merecem muito mais, elas têm direito a muito mais”, frisa.

Educadores, não cuidadores  

A equipe multiprofissional do CEVI é composta por pro-
fessores, incluindo específicos de artes e de educação físi-
ca, técnicos em cuidados especiais, terapeuta ocupacional, 
assistentes sociais, nutricionista, enfermeira, pedagogos, 
psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudióloga – que, incluin-
do a coordenação e a secretaria, totalizam um grupo de 80 
profissionais vinculados ao centro. Além desses, atuam no 
CEVI mais 5 cozinheiras e 5 auxiliares de limpeza da Ge-
rência de Apoio Operacional (Geapo). E todos estão alinha-
dos com a proposta integrativa, em respeito ao PDI de cada 
educando. Quando necessário, o CEVI estabelece parceria 
com outros centros para melhor atendimento a casos espe-
cíficos, como o de um educando com surdo-cegueira, quan-
do se buscou o envolvimento do Centro de Capacitação de 
Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas 
com Surdez (CAS). “A gente não quer só acolher, cuidar, a 
gente quer que eles desenvolvam alguma habilidade”, ar-

estão na rede regular de ensino, diagnosticados com Defi-
ciência Intelectual (DI) ou com TEA. 

O atendimento a essas crianças e adolescentes do SPE, 
contudo, estava centrado na questão da saúde e desenvol-
vimento de habilidades funcionais. Quando Monique pas-
sou a coordenar o CEVI, em 2019, dedicou-se ao desafio 
de incorporar a questão educacional mais direcionada a 
esse público do SPE, considerando o que poderia ser pro-
posto para esse público, que saiu da rede regular por uma 
questão de saúde ou de comportamento muito grave, e que 
precisa ter acesso a conhecimento científico. “Eles não pre-
cisavam vir para cá para serem apenas cuidados; nem é 
esse o nosso papel, como Fundação de EDUCAÇÃO Espe-
cial”, frisa. Segundo ela, a intenção é que esses educandos 
permaneçam, no máximo, por dois anos na FCEE. “E, en-
tão, que a gente consiga a reinserção deles na rede regular 
de ensino, tendo em vista que o estado de Santa Catarina 
acredita na inclusão das pessoas com deficiência na rede 
regular de ensino”, reforça.  Atualmente, 25 educandos são 
atendidos no SPE. gumenta. 

Outro centro com intensa relação 
com o CEVI é o Centro Especializado 
em Transtorno do Espectro Autista 
(CETEA), antigo CENAP, que asses-
sora o CEVI nas questões referen-
tes ao atendimento dos educandos 
com autismo, tendo como base as 
práticas baseadas em evidências. 
Esse olhar é direcionado a todos os 
educandos com autismo, porém de 
forma mais intensa aos educandos 
do Serviço Pedagógico Específico/
TEA. Desde 2014, a partir do redi-
mensionamento técnico ocorrido na 
FCEE, o SPE passou do então CENAP 
para o CEVI. Trata-se do atendimento 
a crianças e adolescentes em idade 
escolar (dos 6 aos 17 anos) que não Grupo participa de aula de alongamento e relaxamento 

Atividade no Serviço de Convivência, que reúne adultos e idosos 
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No Serviço de Convivência são atendidas 54 pessoas 
com deficiência em processo de envelhecimento ou idosas, 
com o desenvolvimento de atividades socioculturais, peda-
gógicas e ocupacionais. O objetivo é oportunizar a parti-
cipação delas na vida comunitária, favorecer a prevenção 
de situações de risco pessoal e a promoção do envelheci-
mento ativo e saudável.  O quarto e mais recente serviço do 
Centro é o Programa de Atividades Laborais (PROAL), que 
migrou do Centro de Educação e Trabalho  (CENET) para o 
CEVI em 2021. Nele são atendidos atualmente 67 educan-
dos, com idade igual ou superior a 14 anos sem perspectiva 
de ingresso no processo de qualificação profissional ou de 
inclusão no mercado de trabalho.

Testemunha de uma transformação

Quem constata a evolução no atendimento do CEVI é 
Ondimari Gregório de Jesus, que atua no centro há mais 
de 20 anos, desde que ele se chamava Centro Ocupacio-
nal (CO). “Era uma equipe diferente, com professores que 
tinham apenas o Magistério. Hoje temos uma equipe toda 
de pedagogos, que alinham o trabalho com a equipe multi 
e a coordenação”, conta. Para ela, hoje o CEVI alcançou 
“outro patamar”. “A gente está crescendo e sinto orgulho 
de participar desse processo”, diz.

Inaugurado em 5 de março de 1991, o então CO foi vin-
culado ao CENET quatro anos mais tarde e passou a se 
chamar CENET II, agregando educandos inelegíveis para 

oficinas pedagógicas e para o mercado de trabalho. Uma 
nova reformulação e, em 2003, foram incluídas atividades 
voltadas ao resgate da autoestima e a autonomia. Em 
2006, com a mudança do espaço físico no campus da 
FCEE, o centro foi batizado Centro de Educação e Vivência 
(CEVI). Em 2015, outras importantes mudanças: o CEVI 
passa a desenvolver suas atividades de forma nuclear e 
extensiva, de acordo com os objetivos da FCEE propostos 
na Lei Complementar n. 381/2007, e o público-alvo ele-
gível – até então formado apenas por pessoas adultas e 
em idade de envelhecimento – é ampliado para crianças e 
adolescente em idade escolar, incluídas no SPE. 

Formada em pedagogia, com pós-graduação em Edu-
cação Especial, Ondimari ingressou na FCEE há 27 anos. 
Atuou como professora, coordenadora pedagógica no 
CEVI e, atualmente, compõe a equipe da secretaria do cen-
tro. Nesta atividade, imprime sua visão ampliada da edu-
cação especial que desenvolveu durante sua trajetória na 
instituição. “Entendo o lado do professor, dos educandos, 
das famílias e a parte organizacional do todo. Todo mun-
do é necessário aqui”, pontua. Provocada para essa maté-
ria a fazer uma análise do “antes” e do “depois” do CEVI, 
Ondimari conclui que as reformulações dos conceitos e 
metodologias aplicadas fizeram com que os educandos 
aprendessem muito, “ficassem mais vivos, mais participa-
tivos”. “A vida está pulsando aqui dentro. Quem vem aqui, 
sente isso”, atesta.

Momento de diversão e aprendizado: o Serviço de Atendimento Específico (SAE) atende educandos de 18 a 40 anos de idade. 
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PERFIL 

No trajeto para a escola infantil, sua mãe sempre per-
guntava: “Marli, o que você vai ser quando crescer?”. 
“Quando eu crescer, vou ser professora.” A resposta 

sempre era a mesma. O anseio por seguir a tão sonhada 
carreira fez com que Marli Simiano de Souza percorresse 
uma bem-sucedida trajetória. Natural de Bom Retiro, comu-
nidade de Três Pontas (SC), e dona de um espírito aventu-
reiro, ela carrega memórias de viagens, acampamentos e 
vivências na natureza ao lado da família e amigos. Aos 57 
anos de idade, Marli reconhece que não foi um percurso 
fácil, mas hoje tem orgulho de dizer que é pedagoga na ins-
tituição que é mais do que um local de trabalho para ela: é 
sua segunda casa.

Na Fundação Catarinense de Educação Especial, ela atua 
no Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e 
de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) desde 2016. 
Marli é uma das pedagogas orientadoras na área da surdez/
Deficiência Auditiva (DA) e responsável pela análise de pro-
cessos para a cedência de professor bilíngue e intérprete de 
Libras em Santa Catarina. Portanto, realiza assessorias nu-
cleares e extensivas para os professores na FCEE e também 
em outras instituições do estado. 

Marli iniciou sua trajetória na Educação Especial em 1989, 
como professora cedida pela Fundação para uma creche 
conveniada — em Florianópolis —, onde trabalhou durante 
três anos, até o fim do convênio com a FCEE. Após esse 
período, migrou para o campus. Durante 25 anos atuando 
como professora temporária, aprendeu a lidar com o medo 
que sentia da mudança e de lugares novos. Marli passou por 
quase todos os centros de atendimento, iniciando no antigo 
CENI, como professora da educação infantil e, posteriormen-
te, como professora de artes do pré ao quarto ano. 

Mais tarde, passou pelo Centro Ocupacional (atual CEVI), 
como professora de plantão, e na Gerência de Tecnologia da 
Informação e Governança Eletrônica (GETEC), onde confec-
cionava  material pedagógico adaptado, um trabalho manual 
que gostava muito de fazer. No Centro de Apoio Pedagógi-
co e Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP), 
Marli foi ledora, escaneadora e até fez alguns desenhos com 
o sistema Monet, que faziam parte dos livros transcritos em 
Braille — outra atividade relacionada às artes que ela adora-
va. Depois, a partir de um novo processo seletivo, foi efetiva-
da no CAS. 

“Eu me orgulho de cada trabalho realizado que fiz dentro 
da ‘casa’ enquanto profissional. Quando fui professora, trans-

critora, ledora, costureira, adaptadora e hoje como pedago-
ga. Estou no lugar que eu sempre quis estar na Pedagogia”, 
declara. Marli afirma que carrega alegria e aprendizados vin-
dos de todos os centros pelos quais já passou, tanto pela 
convivência e trocas com os colegas como pelos cursos 
que teve a oportunidade de participar. “Quando você passa 
a trabalhar num centro, você vai fazer parte de uma família. 
Porque a dor de um é a dor de outro”, ressalta Marli, que tam-
bém tem proximidade com os familiares dos educandos e 
os “recebe com carinho”.

“Eu sempre procuro fazer o melhor porque sei o quão difí-
cil é”, relata, emocionada, ao lembrar de sua filha Janice (in 
memoriam), para quem a Fundação também foi uma segun-
da casa. Antes de Marli ser convidada para integrar a equipe 
do GETEC, em 1996, nasceu sua segunda filha, com atrofia 
medular progressiva. “Como mãe de uma criança especial, 
valorizei ainda mais o trabalho desenvolvido na ‘casa’. Pude 
contar com todos os profissionais nas reabilitações e nas 
terapias oferecidas”, relata, enfatizando a gratidão que sente 
a todos que a apoiaram nessa fase difícil de sua vida.

O sonho da faculdade e da Fundação
Antes de ser efetivada na FCEE, Marli dividia seu tempo 

como professora ACT com os estudos e as atividades de 
casa. Ela confeccionava peças artesanais e cozinhava do-

Mo(vida) por sonhos
Pedagoga Marli Simiano de Souza completa 33 anos trabalhando com o que ama: a educação especial

Lembrança de 2002: Marli conquista seu diploma de pedagoga.
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Sensação de missão cumprida

Uma das maiores lições que Marli passa à frente é “faça 
aquilo que você gosta com persistência, muito amor e de-
dicação.” Sentada à sua mesa no CAS, ela relembra sua 
história, marcada por coragem e muita força de vontade. 
Para ela, essas são características chaves para quem está 
ingressando na área da educação especial. Dona de um 
olhar amoroso e uma voz firme, mas suave, conta que sua 
vida foi muito sofrida, mas que, graças à oportunidade de 
trabalhar na Fundação, conseguiu amenizar todas as prova-
ções impostas pela vida. “Daqui veio grande parte do sus-
tento da minha vida e me sinto realizada e feliz por ter feito 
parte dessa história,” frisa.

Com a sensação de missão cumprida, hoje Marli já faz 
planos para a  aposentadoria.  De acordo com o seu pla-
nejamento, no dia 26 de junho de 2024, ela poderá estar 
em algum lugar do mundo passeando, andando a cavalo, 
acampando e pescando. “Amo pescar mais que chocolate. 
Eu troco uma viagem para a Europa para poder ir pescar no 
Pantanal”, conta, com um sorriso radiante no rosto.

Amante da natureza, ela divide seus finais de semana en-
tre sua casa, em São José, e o sítio, em Bom Retiro, onde 
seu marido, já aposentado, mora atualmente. Ele é seu par-
ceiro nessa história, sempre a apoiando e incentivando em 
todos os momentos, por isso, Marli enfatiza que não pode-
ria deixar de falar “nessa pessoa tão especial.” No sítio, os 
dois têm alguns animais, como cavalos, cachorros, porco 
e galinha, fora os animais que os visitam ao longo do dia 
e da noite. Por enquanto, as viagens são para o sítio, mas 
o plano é botar o “pé na estrada” ao lado dele, com quem 
completa 34 anos de casados com “muita cumplicidade”. 
Uma trajetória com muitas histórias para contar e muitos 
ensinamentos que permanecem para os dias de hoje. “E eu 
faria tudo de novo”, diz.

ces e salgados para aumentar sua renda e conseguir pa-
gar a faculdade de Pedagogia na Univali, onde se formou 
em 2002. Com 30 anos de idade, na época, ela enfrentava 
o medo de não conseguir concluir o curso, pois os “gas-
tos e as dificuldades eram muitas”, ela relembra, com os 
olhos marejados. Mas, felizmente, recebeu todo o apoio de 
colegas e professores, que a deixavam levar sua filha, que 
usava cadeira de rodas, para as aulas quando necessário. 
Cinco anos mais tarde, estendia seu sonho ao concluir uma 
pós-graduação, tornando-se especialista em Educação Es-
pecial.

Como mãe, Marli fez de tudo para que Janice vivesse 
da melhor forma possível, conciliando carreira, estudos e 
cuidados também com a primeira filha, Janaína, que hoje 
é formada em Odontopediatra — “Meu maior orgulho!”, en-
fatiza. Quando seu marido viajava a trabalho, era um pouco 
mais complicado. “Fiz faculdade levando computador para 
dentro do Hospital Infantil. E digitando a minha monografia 
toda lá”, relata, lembrando que, nessa época, ela e a segun-
da filha “moravam no hospital e passeavam em casa”. A 
preocupação com os estudos e as provas do concurso da 
FCEE eram divididas com a saúde da pequena. “Eu ia fazer 
as provas só com a cabeça, pois o coração ficava em casa”, 
lamenta. 

Aprovada no concurso, depois de 25 anos trabalhando 
como professora temporária na Fundação, Marli ingressou  
como servidora efetivada na casa.  A alegria de ver seu 
nome na lista dos aprovados no Diário Oficial, em 2016, foi 
imensa . E, desde então, dedica-se ao trabalho pedagógico 
com pessoas surdas/DA no CAS. “Quando você gosta da-
quilo que faz, você não trabalha nem um único dia. É todo 
dia diversão”, reflete.

Marli em sua sala no CAS: “Quando der o tempo de eu me aposentar, vou 
feliz, porque cumpri a minha missão enquanto educadora.” 

A pesca e a fotografia são duas paixões de Marli, assim como as viagens. Ela 
já viajou para todas as cidades de SC e conhece 13 países.
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D esde a criação da FCEE, os pais de educandos sempre 
foram importantes parceiros da Fundação. Especial-
mente as mães, que se organizaram e constituíram um 

grupo para atuarem de forma voluntária no atendimento aos 
educandos, colaborando com diferentes demandas da insti-
tuição.

Em 1974, o grupo foi formalizado como Associação de 
Mães dos Excepcionais (AME), com participação de, inicial-
mente, familiares do CDH2 - centro que atendia pessoas com 

Especial Mês das Mães: 
a criação da APE 

MEMÓRIA 

deficiência intelectual. Posteriormente, foi denomina-
do Grupo de Mães (GRUME).  

Na época, o Grupo de Mães colaborava com a cons-
trução de salas, a aquisição de móveis e materiais para 
os atendimentos, assistência a famílias necessitadas 
e alimentação dos educandos. Por iniciativa do grupo, 
foi construído um refeitório na Fundação. Alguns mem-
bros atuavam ainda como auxiliares de classe nas sa-
las de aula.

Com a centralização dos atendimentos da FCEE no 
campus, em São José, inaugurado em 1982, as famílias 
e os servidores sentiram a necessidade de ampliar o 
apoio do grupo aos diversos centros de atendimento. 
Ele foi, então, restaurado como Associação de Pais 
e Educadores e, dois anos mais tarde, renomeado 
Associação de Pais e Educandos (APE), que ganhou 
uma sala exclusiva no campus.

Direitos como educação, assistência médica, 
reabilitação, capacitação, pesquisas e a vaga no 
trabalho formal foram pautas de lutas constantes da 
APE, juntamente com a FCEE.

Fonte: FCEE 50 anos, uma história de inclusão 1968 - 2018.

 Mães confeccionando fraldas para os educandos no ano de 2000. 

Grupo de mães da APE no campus da FCEE em março de 2018. 
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AGENDA

MAIO
01 Dia do Trabalho
06 Aniversário da FCEE (54 anos)
08 Dia das Mães
12 Dia Estadual de Luta da Pessoa 
Portadora de Deficiência

FCEE RECOMENDA

FILMES E LIVROS

Atypical
Título original: Atypical
Temporadas: 4
Ano:  2017 - 2021
País de origem: EUA

Trailer da serie “Atypical”

A vida segundo Sam
Título original: Life According to Sam
Ano:  2013
País de origem: EUA
Trailer do filme “A vida segundo 
Sam”

Enquanto os dentes 
Gênero: Romance
Autor: Carlos Eduardo Pereira
Editora: Todavia
Ano: 2017

Sinopse: Quando um adolescente diagnosti-
cado com autismo resolve arrumar uma namo-
rada, sua busca por independência coloca a fa-
mília toda em uma aventura de autodescoberta.

Sinopse: O documentário explora o incrível 
mundo de Sam Berns, um garoto diagnosticado 
com uma doença rara chamada progeria. 
Sam aceita sua condição com uma coragem 
admirável, e mostra tremenda sabedoria aos 
16 anos de idade.

Sinopse: Um romance sobre intolerância, mar-
ginalização e discriminação. Endividado e sem 
outra alternativa, Antônio, um cadeirante negro 
de classe média, está voltando à casa do pai, 
a quem ele não vê há mais de vinte anos. O li-
vro aborda seu relacionamento com o pai – o 
“Comandante” –, os anos na Escola militar, a 
homossexualidade e o acidente que o tornou 
paraplégico. 

A diferença invisível
Gênero: Quadrinho/ Romance gráfico
Autor: Julie Dachez
Ilustradora: Mademoiselle Caroline
Editora: Nemo
Ano: 2017

Sinopse: História em quadrinhos sobre 
Marguerite, uma mulher de 27 anos que vive 
com Transtorno do Espectro Autista. Para 
Marguerite, um dia comum é cheio de desafios. 
O livro, dividido em antes e depois de seu 
diagnóstico, escancara como a sociedade pode 
ser obcecada com a normalidade. O trabalho é 
autobiográfico, já que mostra as experiências da 
roteirista francesa Julie Dachez.

JULHO
02 Dia Mundial de Conscientização 
do Transtorno do Espectro Autista
08 Dia Nacional do Sistema Braille

JUNHO
06 Dia Nacional do Teste do Pezinho
16 Corpus Christi

18 Dia Mundial do Orgulho Autista
18 Dia Estadual da Pessoa com De-
ficiência Visual
27 Dia Internacional da Pessoa Sur-
docega

13 Dia Mundial do TDAH 
18 Recesso dos Educandos 
18 Semana de capacitações
22 Fechamento do Relatório de 
Avaliação Semestral dos Educandos
25 Recesso Professores do Magis-
tério
26 Dia Estadual do Tradutor/Intér-
prete de LIBRAS
31 Retorno das aulas

https://youtu.be/ieHh4U-QYwU
https://youtu.be/SnvepoowtfQ
https://youtu.be/SnvepoowtfQ
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ESPECIAL

No dia 6 de maio de 1982, a Fundação Catarinen-
se de Educação Especial foi oficialmente inaugu-
rada. São 54 anos de muito trabalho e dedicação, 
para, hoje, a FCEE ser consolidada enquanto 
instituição de referência no atendimento educa-
cional especializado de pessoas com deficiência 
em todo o estado. E cada servidor que já passou 
por aqui faz parte dessa história! 

Confira alguns dos registros das comemorações 
que aconteceram pelo campus durante o 
aniversário da FCEE:

Fundação celebra 
seus 54 anos
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Marcos Alexandre Marquioto 
Professor de libras do CAS
“É como se fosse uma escola e também 
uma família.”

Danielly M. Ventura 
Coordenadora do CAP
“A Fundação sempre foi minha casa. Meus 
pais trabalharam aqui durante muitos anos 
e hoje eu tenho a honra de ser servidora da 
Fundação.”

Jussara Maria Kniathoski
Setor de convênios/DEPE
“Um objetivo de vida que eu consegui al-
cançar. Porque dessa maneira eu conse-
gui fazer a diferença na vida de algumas 
pessoas.”

Andreia Panchiniak
Coordenadora do NAAH/S
“Uma escola, uma casa, um projeto 
de vida.” 

O que a FCEE 
significa para você?

Assista aos vídeos com os depoi-
mentos em bit.ly/FCEE54anos

http://bit.ly/FCEE54anos


14 I N F O R M A T I V O  # S O U F C E E 

@giuliana_arruda @prof.taisodre @francie_lee @flavia.santini

@cenae.fcee @jeaneprobest #FCEE54anos @linny.blue

Participe da campanha de 
valorização das atividades dos 
servidores no campus da FCEE e 
das instituições parceiras. O passo 
a passo está nos Destaques. Clique 
no ícone #souFCEE para acessar. 
Confira abaixo quem já está 
participando.

https://bit.ly/InstagramFCEE
https://bit.ly/Destaques_souFCEE

