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“Projeto de Construção de Salas para Estimulação Precoce Infantil da 

 Entidade de Apoio à Pessoa com Deficiência de Bauru” 

 
Entrega Oficial de Doação 

 
 Em 26 de agosto de 2009, ocorreu a Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em 
prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru. À cerimônia estiveram 
presentes cerca de 200 pessoas entre as quais Olga Bicudo, presidente da entidade, 
Rodrigo Mendonça, prefeito de Bauru, Kazuaki Obe, cônsul geral. 
 A presidente Bicudo explanou sobre o trabalho da entidade e sobre os resultados 
alcançados. Agradeceu ao povo japonês pela cooperação na construção do módulo de 
estimulação precoce infantil ressaltando que o atendimento, até então restrito a 130 
crianças por mês, poderia ser ampliado para 200 crianças com esta nova construção. 
Explicou ainda que futuramente esta construção fará parte de um Centro de Reabilitação 
Física e Neurosensorial que permitirá atender mensalmente cerca de 1500 usuários.  
 O prefeito Mendonça destacou o rigoroso processo seletivo pelo qual a entidade 
passou e disse que somente entidades bem estruturadas conseguem ter seus projetos 
aprovados. 

O cônsul geral Obe falou “Hoje, minha alegria é ímpar porque, através desta 
cooperação do Japão para a construção de salas para terapia infantil, as crianças 
passarão a receber atendimento educacional e terapêutico apropriado e poderão se 
desenvolver saudavelmente no melhor ambiente.” Concluiu fazendo votos de 
estreitamento dos laços de amizade entre o Japão e o Brasil. 

Ao final dos discursos, houve o descerramento da placa comemorativa, 
apresentação dos alunos e visita às novas instalações. 

 
    

        

Da esquerda: prefeito Mendonça, presidente Bicudo,                    Panorama da cerimônia de entrega 
                 consulesa e cônsul Obe 
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Detalhes 

Nome do Projeto: Projeto de Construção de Salas para Estimulação Precoce Infantil da 
Entidade de Apoio à Pessoa com Deficiência de Bauru 

Nome da Organização Donatária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Bauru 

Local do Projeto: Bauru (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 10 de dezembro de 2008 

Valor da doação: aproximadamente R$135.900,00 

Linhas Gerais do Projeto: Atualmente, a APAE de Bauru atende a cerca de 750 
pessoas com deficiência proporcionando-lhes assistência educacional e médica. Dentre 
elas, à cerca de 130 criança (entre 0 e 6 anos de idade), promove estimulação através 
de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogia e psicologia, de modo a 
normalização ou a melhora das sensações corporais. Todavia, em virtude do local 
atualmente usado para as terapias estar apertado, não é possível acomodar todos os 
equipamentos necessários, tampouco dar atendimento adequado com atenção 
individualizada, entre outros. 

Detalhes da Doação: construção de 5 salas para a estimulação precoce infantil (139,96 
m²). 

 
 

 
 
Vista externa do prédio de estimulação precoce infantil                                 Sala de fisioterapia                               


