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Nome: ÀSSOCIAÇÀO DE PÀIS E ÀMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ,ÍALES

GNPJ: 45. 125. 150/0001-60
EadereÇo: Rua dos cj-rassóls
Núnero:3327
Bairro: Santo ExpediLo
CEP:15?0?-094
Municipio: Jales SP

Telefone/Fax: (17) 3632.1984 / 3621.6000 / (17\ 99626.226s WhatsÀpp

E-mail : apaejaleseducq"gqog.eil,çq. / apae j alesgestao@gmai I com

Site: apaej ales, com. br

oo nrspoxsÁvrl LEGÀL pELÀ ENTrDÀDE/osc:

Nome: João Àparecido Papassidero

RG: 8 .861.358-6

CPF : 7 8 4 . ? 13 . 7 0 8 - 9 1

EndereÇo: Rua dos Guatambus

Complemento casaNúmero: 2171

Bairro: ,fardim Maria Paula

CEP: 15704 114

Município: .fa1es

celular: (17) 99704-8658Telefone: (a'7 ) 3632 -4395

E-mai1: papassidero. adv@holmai 1 com
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( ) FamíIias
( ) rdoso
( ) População de Rua/Migrante

( ) CrianÇas e Àdolescentes
( x ) Pessoa com Deficiência
( ) outros

III DEscRrÇÃo Do gERvrço:
Promovemos o atendimento educacional aos alunos con diagaóstico de deficiência
intelecLual, múltipIa (deficiência intelectual associada à outra defi-ciência e
transtorno do espectro auti-sta (TEÀ) ), que necessitam de apoio substancial ou muito
substancial, cujas condiÇões individuais impossibilitem a inclusão em classes comuns
do ensino regular, com quaLidade duranLe o ano letivo.

rv - PRÀzo DE rxecuçÃo:
Atender os 38 alulos durante 12 meses do ano letivo de 2023 (a partir do primeiro
dia útil do ano de 2023 aíé 3L/L2/2023), proporcionando recursos, técnicas,
equipamentos e uma equipe necessária para o desenvolvj.mento físico, mental e
social .

9/§
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(./

Site: www.apaejales.com.br E Jales a pae, es

Efialls: apaejales2009@gmail.com ,/ apaejalesgestao@gmail.com / apaejalesassistencia@g a

DO PROFISSIONÀL RESPONSÀVEL PEtÀ PROPOSTÀ DE TRÀBÀLEO: lõ rr') 1,

Nome: Vilma Cristina Madrl (»

É\so/rulção: DiretoraC

Formação Profissional: - Pedagogia - Licenciatura Plena, com HabilitaÇão eÍn
Administração Escolar de 1' e 2" Grau + HabiliLação em EducaÇão Especial + Pós-
craduação en Psicopedagogia + Pós-graduação em aut j-smo.

N" do órgão de Classe: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endereço: Rua carlos Drumond de Àndrade,
Número:4044
Bairro: Jardim Àrapuã CEP:15.707-194
Municipio: Jales/sP
Telefone:17 3621-6000
E-mail: apaej aleseducacao@gmai I . com

V - I{ETÀ E PI'BLICO À SER ÀTEI{DIDO
Àtender 100t dos alunos com diagnóstico de deficiência intelectual, múltipla
(defj-ciência inbelectual associada à outra deficiência e transtorno do espectro
autista (TEÀ) ), que necessitam de apoio substancial ou muito substancial, cujas
condiÇões individuais impossibilitem a inclusão em classes comuns do ensino regular.
são aluIlos com idade de 09 anos até 34 anos, sendo meninos e
matriculados no primeiro, segundo, Lerceiro, quarto e quint
Fundamental com Currículo adapEado nesta Escola de EducaÇão Especiaf

-4
peninas que estão
b ano do Ensino

apae.jalessaude@gmail.com / jales.sp@apaebrasil.org.br
il.com / apae.jaleseducacao@gmail.com
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objGtivos Eãpêcíf icoE :

. Fortelecer a relação entre a ÀPÀE e o Muricípio de ja1es, por meio do

atendimento aos alurros com deficiência, oferecendo educação de qualidade;
r Àssegurar através de Politicas públicas o pleno exercicio do direito das pessoas

com deficiências;
. Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com defici-encia, buscando

assegurar-lhes o pleno exercício da cidadaniai
. Diminuir os obstáculos existentes que dificultam a inclusão do aluno em qualquer

fase de seu desenvolvimento i

Àssegurar a qualidade de ensino através de profissionais especia,h. i zados;

Privilegiar o desenvolviÍnento e superaÇão de limites intelectuais e físicos;

@ apaeja

E-mallE; apaejales2009@gmail.com / apaejalesgestao@gmail.com / apaejalesassistencia@gmail.com / apaejaleseducacao@gmail.com
apaejalessaude@gmail.com / jales.sp@apaebrâsil.org.br
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VI iN,STIFICÀTIVÀ V " Y:,íl
Tendo em vista o atendimento à Lei Federal n" 73.079/20L4, à Lei de

Bases da Educação nacional - LDB 9.394/95, Lei Federal 73.L46/2015, que se refere a

Inclusão da Pessoa com Deficiêucia e suas posteriores alteraÇões, à Politica
Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva do MinisEério da

Educação (MEC), as quais esLão em consonãncia com a ConstituiÇão Federal de 1988, e

as mesmas definen que a educação e os serviços de ação continuada, são direitos do

cidadão e obrigação da oferta pelo Poder Público. Àssim, para garantir formas de

aprendizado que Ínotivem os alunos e que facilitem a aquisição de conhecimento§, de

modo que obEenham rêsultados satisfaEórios, assegurando com qualidade a educação,

autonomia nas diversas áreas, promovendo o amparo e assistência na reabilitação, na

busca pelo desenvolvimento inLegral dos mesmos, bem como a alfabetização e a

inclusão social.
Dessa forma, faz-se necessário a parceria visto que a apae possui profissionais e

técnicos especializados, a1ém de estrutura física adequada, para proporcionar aos

alunos melhoria em sua qualidade de vida, halcilitação e realibilLação dos mesmos,

desenvolvendo a autonomia e potencialidades para a vida em sociedade.

e

VII OBi'ETIVOS :
Objetivo ceral: Promover o atendimento educacional aos alunos com diagnóstico de

deficiência intelectual, múIEipla (deficiência intelectual associada à outra
deficiência e transtorno do espectro autista (TEÀ) ), que necessitam de apoio
su.bstancial ou muito su.bstancial, cujas condições individuais impossibilitem a

inclusão em classes comurs do ensino regular.
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Adequar as práticas educativas êm consonância com as necessi àde a

ç\5 t:
potencialidades de cada alr.mo, bem como o desenvolvimento de au

difererrtes dimensões de sua vidai
Respeito à diversidade, solidariedade e cooperação para a construÇão de valoreÉ
dê cidadania produtiva e de j"nclusão sociali
o direiEo à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas;
À valorizaÇão da diversidade cultural e da educaÇão para a cidadania ativa,.
À promoÇão e a defesa dos direitos humanos;

O atendimento de alunos que necessit.am de educaÇão especial residentes em

,IaIes,/sP;

O aEendimeoto aos alunos para que desenvolvam suas habilidades individuais
(física, cogniEiva, inserção social, afetiva e estética) através do trabalho com

o Currículo Funcional, proporcionando a estes um bom desenvolvimento nos aspectos
motor, perceptivo, mental e social, tornando-os mais independentes no seu meio de

convívio;
Promover a participaÇão do ah]no jurt.o à coletividade despertando a autoestima,
socialização e o êsEimulo do sistema neurológico, reconhecendo seu espaço deDtro
e fora da escola e o aperfeiçoamento das capacitações notoras;
Oferecer aos ah.mos oportuDidade de desenvolver suas poterrcialidades através da

criaLividade, raciocínio, percepção e domínio motor, compreendeDdo os resultados
e efeitos provenientes das práticas sugeridas.

vrrr - euÀDRo DE tdETÀs, ETÀpÀs E ÀçõEs/ÀTÍvrDÀ.DEs :

Indicador FíEicoMeta Eepecificação daE
açõês/Àtividades UEidade Quaabidada

1 - Àtender
10 0* dos
alunos,
púb1ico alvo
desta
parceria,
com
qualidade e
apoio
contínuo com
ênfase no
Currícu1o
Funcional,
contribuindo
para a

1.1-
Às etapas de
escolarização na
modalidade de
Eusino
Fundamentaf se
organizam da
seguinte forma:
EscolarizaÇão
inicial, para
alunos de 6
(seis) a 14
(quatorze) anos
e 11 (onze )
meses e Programa

Àssegurar a qualidade da
educação às pessoas com
deficiência Ínte1ectuaI,
núItip1a e Transtorno do
Espectro Autista (TEA), que
necessitam de apoio
substancial ou muito
substancj.al, através de
programas de ensino.
aprendizagem com apoios
terapêuticos;

habilidades
(comunicação,

vida social,

Desenvolver
adaptatj.vas
auLo cuidado,

Escola de
EducaÇão
Especial

'zÀna
Eduarda
Marques

Silvestre"

APAE - Jales

38 alunos
Alunos de

.Tal e s
regularmen

te
matriculad

os na
osc/APÀE .
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apaejalessaude@gmail.com / jales.sp@apaebrasil.org.br

Site: www.apaejales.com.br
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aquisiÇão de
autonomia e
independênci
a nas
habilidades
básicas de
maneira
funcional ,

desenvolvime
nEo de
competências
sociais e
promoção de
sua inclusão
na
comunidade .

com ati.vidades
sócio-
educacionais
para alunos a
partir de 15
(quinze) a 34
anos e 11 (onze)
meses.

autonomia, saúde, segurança,
convívio comunitário, Iazer
e trabalho) e as habilidades
de funcionalidades
acadêmicas, buscando
quafidade de vj-da e inclusão
social .

Incluir o aluno com
deficj-ência intetectual,
múlt j-pla e Transtorno do
Espectro AutisLa (TEÀ) na
escola/família e comunidade,
promovendo sua autonomia nos
cuidados pessoais e
independência para a vida
social, dentro de suas
possibilidades e limitações,
dando-lhe oportunidade para
o exercício do seu papel- na
sociedade como cidadão
conhecendo seus di.reitos e
deveres, capaz de usufruir e
atuar;

Àtender a demanda de alunos
com deficiênci-a intelectual
e/ou múItipla e
Trartstorno do Espectro
Àutista (tua) que necessitam
de apoio su-bstancial ou
muito substancial, cuj as
necessidades educaLivas
exigem adaptaÇões
curriculares especí f icas;

Oferecer formas alternativas
de desenvolvimento da
capacidade de aprender dos
educandos com curriculos
adaptados e funcionais,
visando o desenvolvimento
integral das crianças,
jovens e adultos,
garantindo-thes acesso,
permanência e sucesso na
escola;

Desenvolver progranas e/ou
projetos nas áreas de
EducaÇão Física e Àrte,
trabalhando com diferenÇas
de estilo, produtividade,

o-

U

:-<'
\s. t'r

a N



ê,

eÀís
APAE Joles
CNPJ n' 4s.125.150/0001-60

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales
ESCoLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL"ANA EDUARDA I\,IARQUE§ E SILVESTRE"

Autorização de funcionamento de escola - publicação no diário oficial

26/08/1982, processo'11.7'12|80-DRE/SJRP, apênso: 11.464/79-DRE/SP

Rua dos Glrassóis no 3.327 - B. Santo Expedilo - JATES/SP - CEP 15 707-094

Fone (17) 3632.1984 / 3621.6000 / §99626.2265

lalentos, gostos, de forna
flexível, mostrando que há
espaÇos para as diferenças e
valorj-zando a expressão
individua-I de cada aluno;

Desenvolver conteúdos
pedagógicos, comunicação
alternativa e conhecimentos
básicos de informática;

Envolver todos os
profissionais da escola no
processo educacional para
desenvolver no aluno
valores, concepções e
princípios xeferentes ao seu
futuro;
Promover parcerias com
instituições ou empresas
objetivando a inserÇão dos
alunos no mercado de
trabalho, através do emprego
apoiado;

Envolver as familias no
processo educativo,
prestando-lhes apoio e
orientaÇão em relaÇão a
cuidados, atendimeutos
específicos e procedimentos
necessários para favorecer o
pleno desenvolvimento dos
alunos .

n
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Nos meses janeiro, julho e dezembro os atendj-mentos diminuem considerave Imente,

devido férias e recesso escoLar homotogado pela Diretoria de Eagiao. Aproveitamos

este período para que os profissionais tirem suas férias, conforme determina a CLT

(Consolidação de Leis de Trabalho).
Pelo exposto aciÍna, e por motivo do inceltivo fiDaDceiro estar diretsa.mente relacioEado
coD o alcaEce dag mebaa qualitativas e quantitsativas, a avaliação do cumprimenLo das

metas apuradas quadriEeg lralmeute, deve levar en conta as características de cada

quadrimestre, mantendo-se inalterada a meta anual pactuada, ou seja, oa Deaes do ano

EeE peaos difereates devido a9 fériag e receggo egcolar legalEelEe det,erminado.

-c.,
Site: www.apaejales.com.br Rêdes sociais: Jl APee aeae Jates apael
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IX . I,IETODOI,OGIÀ DÀS IíETÀS, ETÀPÀS E ÀÇ s,/ÀTMDÀDES
llêta 1: Àtender 100? dos
alunos, público alvo desta
parceria, com qualidade e
apoio continuo com ênfase
no Curriculo Funcional,
contribuindo para a
aquisição de autonomia e
independência nas
habilidades básicas de
maneira funcional,
desenvolvimento de
compeLências sociais e
promoÇão de sua inclusão
rra comunidade.

Elapa 1: Às eLapas de
escolarização na
modalidade dê Ensino
Fundamental se
organizam da sequinte
forma: EscolarizaÇão
inicial, para alunos
de 6 (seis) a14
(quaLorze) anos e 11
(onze) meses e
Programa com
atividades sócio-
educacionais para
alunos a partir de 15
(guinze) a 34 anos e
l-1 (onze) meses.

Àtividade 1! asseg'uíÍli--,á
qualidade da educação às
pessoas com deficiência
intelecLual, múltipla e
Transtorno do Espectro
Autista (TEA) , gue necessitam
de apoio substancial ou muito
substancial, através de
programas de ensino-
aprendÍzagem com apoios
texapêuticos;

üêtodologia:
Esta Escola de Educação Especial uliliza-se de recursos e estratégias funcionais que
atendam às necessidades de apoios que os alunos apresentam, devido as suas
caracteristicãs e Iimitações cognitivaa, motoras e coÍnunicativas. As ati-vidades
serão desenvolvidas em turmas separadag por idadê, onde receberão atendimentos
especializados diariamente com duraÇão de quatro horas, de segunda à sexLa-feira.
Haverá um professor especialista em cada turma que aplicará o PEÍ (Plano de Ensino
Individualizado) dentro de sua especificidade e de acordo com o Currículo Funcional
Natural, quando necessário o professor terá um auxiliar de classe.

Rêcuraoa EuDanoa: 01 diretor escolar, 01 Coordenadora Pedagógica, 1"0

Professores / Pedagogos, 01 Professor de ArEe, 01 Professor de EducaÇão Fisica, 01
Instrutor de Informática, 01 Motorista, 01 Monitor dê Transporte, 02 Cozinheira, 03

Colaboradores de ServiÇos cerais, O3 Cuidador/Monitor, 01 zelador, 03 Àjudantes
ceral, 01 Psicóloga, 01 Terapeuta ocupacional, 01 Fonoaudióloga.

RecuraoB !.{atêriaia e Estrubura física de Uso Geral da EDtidade.50 carteiras; 250
cadeiras; 30 mesas de madeira (refeitório) ; 40 mesas quadradas (fórmica); 150
cadeiras em fibra p1ástica sem braço azul p/ refeitório; 600 cadeiras brancas eÍn

fibra; 60 arrnários de aÇo 02 portas; 15 arquivos de aço c/ gavetas; 02 máquinas de
escrever elétrica; 50 mêsas de fibra; 11 aparelhos telefone; 03 Notebook - Marca HPi
02 monitores de toque; 04 impressoras matriciais; 02 impressoras a jato de tinta; 03

impressoras lazer colorida; 02 celulares; 05 tablet, 01 sala de informática
'Inclusão Digital" contendo: 06 computadores e 01 impressora a laser (preta) ; 01

impressora/copiadora e scaÍ]ner modelo ECOSYS M2035dn/L - Marca Kyoeera; 01 máquina
de jato d'água;o1 perua KoÍnbj- - Ano 2OO4 - Modelo 2oo5; 01 perua kohüi - Àno 2013 -
Modelo 2014; 01 microônibus volkswagem 8.1.60 od - Àro 2013 - Modeló 2014y'\01 ônibus
Urbarto - Ano 1988i 01 ônibus Urbano - Àno 2003i 01 veiculo uti.1i-Lário sPIN 07

il.com / apaejaleseducacao mail.com

â*

apaejalessaude@gmail.com,/.jales.sp@apaebrasil.org.br
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Lugares, 01 veículo Utilit.ário 5 lugares Kwid, 01 moto CG125 Honda, 0

geladeira comrun ; 03 geladeira industrial; 02 fogões industriais,. 01
x 3m; 03 liguidi ficadores industriais; 01 descascador de legumes
processadoer de alimentos; 01 lavadora de roupa industrial; 02 mimeógrafo; 04

caLculadoras de mesa,' 01 antena parabólica; 04 lelevisores de LED 46 e 55 poLegadas;
01 televisor de Plasma 46 polegadas; 01 televisor de plasma 50 polegadas; 01
videocassete; 03 Àparelhos de DvDs i 01 reLroprojetor; 02 data show; 02 câmeras
fotográficas digitais,. 01 câmera filmadorai 83 ventiladores de parede e de teto; 11

ar-condicionado de 80.000 Btus cada; 01 micro ônibus adaptado para cadeirantes com

21 lugarês; 02 ar-condicionado de 30-000 Btus cada; 06 ar-condicionado de 12.000
Btus cada; 05 ar-condicionado de 18.000 Btus cada; 02 ar-condicionado de 60.000 Btus
cada; 07 cadeiras de rodas; 01 gabinete dentário completo; 01 serra elétrica; 02

compressores; 02 furadeiras.

C

indus

1

m2

0

Estrutura Física ExiaEêDte: acesso geral por rampa, corrimão, piso altiderrapaÍrt.e,
largura de corredores e portas, banheiros adaptados, segundo as normas da ÀBlirr; 14

salas de atendimento grupais 37,5 m2 cada uma; 01 dormitório com 10 m2; 01 cozinha
de 58,53 m2; sala de fisioterapia 37,50 m2; área externa pala banho de so1 100 m2i

área coberta para recreação 819,00 m2; 02 banheiros adaptados de 22,00 m2 cada; 02

banheiros adaptados de 10,50 m2 cada; área externa para projeto de equoterapia; área
para quadra poliesportiva; sala de procedimenlos de enfermagem e atendimenLo médico

de 2'l ,5o m2,.depósito de maLerial de higiene e lirnpeza geral 6 m2; área para guarda

de materiais /equipamentos 20 ÍÍ.2 i â'rea para arquivo de documentos 12,76 m2i piscina
terapêutica coberta e aquecida com 55,00 m2; cousultóxio odontológico compleEo

medindo ].8,25 m2; 05 salas de atendimentos individuais mediDdo mais ou menos 20,00

m2 cada, para áreas de: Terapia ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, ÀssistenEe

Social; 22 salas de aula; 01 sa1ão de festa coberto; 01 mini-carpo de futebol; 01

mini-parque infantil e 01 jardim sensorial .

II{DICÀDORES DE RESI'I,TN)OS E f }íPÀCTOg :

IBdicadores de
Impacbos QuaEtitativog
ou Qualitativoa

Àçõea/Àtividades
Ildicado-es dê Rêaul tadog
Quaut,itativoa ou
QuaIiEativoE

EducaÇão de qualidade
aos 38 alunos com
deficiência
intelectual, múltipIa
e com autismo de
acordo com as

t/part i culíridades d. 
í

possibilibartdo _ SaI

superaÇão dos limites
intelectuais, promoÇão de
aprendizagens;

Desenvolvimento de
funcionalidades que tragam
maior autonomia e
independência em atividades
de rotina diárj-a e para a
vida;

1- Àssegurar a qualidade da
educação às pessoas com

deficiência inLelectual,
múltipla e Transtorno do
Espectro Àutista (TEÀ) , que
necessitam de apoio
subslancial ou muito
substancial, através de
programas de ensino-

\il
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Melhor qualidade de vida de
1008 dos alunos;

Participação de 90? das
famí1ias nas ati-vidades
interat.ivas propostas pela
escofa;

Aprendizagem escolar
satisfatória à 90? dos
a1ulo;

Envolvimento de 100t dos
prof issionais envolvidos no
desenvolvimento das
atividades;

caranLia de aprendizagem à
100t dos alunos através do
currículo adapatdo e
furcional, melhorando o
desenvol-vimento globa1 ;

autonomia, visando a
melhoria na qualidade
de vida global.

N1vi
máximo
desenvo

e
e

2-Desenvolver habilidades
adaptaEivas (comulicação,
auto cuidado, vida social,
autonomia, saúde, segurança,
convívio comunitário,
Lazeretrabalho)eas
habilidades de
funcionalidades acadêmicas,
buscando qualidade de vida e
inclusão social .

3-Incluir o aluno com

deficiência intelectual,
múltip1a e Transtorno do
Espectro AutisLa (TEA) na
escola/famí1ia e comunidade,
promovendo sua autonomia nos
cuidados pessoais e
independência para a vida
social, dentro de suas
possibilidades e limitações,
dando- lhe oporlunidade para o
exercício do seu papel na
sociedade como cidadão
conhecendo seus direitos e
deveres, capaz de usufruir e
atuar;

4 - Atender a demanda de
a1trrros com deficiência
intelecEual e/ou mú1tipIa e
Transtorno do Espectro
Àutista (TEÀ) que necessitam
de apoio substancial ou muiLo
subsLanci al , cuj as
necessidades educativas
exigem adaptaÇões
curriculares especÍf icas ;

com apolos

5 -oferecer formas

aprendizagem
terapêuLicos;

apaejalessaude@gmail.com / jales.sp@apaebrasil.org.br
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alterrê.tivas de
desenvolvimento da capacidade
de aprender dos educandos coÍn
currículos adapLados e
funcionais, visando o
desenvolvimento integral das
crianças, jovens e adultos,
garantindo-lhes acesso,
permanência e sucesso na
escola;

6 - Desenvolver programas
e/ou projetos nas áreas de
EducaÇão Física e Arte,
trabalhando com diferenças de
estilo, produLividade,
talentos, gostos, de forma
flexível, mostrando que há
espaÇos para as diferenças e
valorizando a expressão
individual de cada af r]rlo.

7 - Desenvolver conteúdos
pedagógicos, conunicação
alternativa e conhecimentos
básicos de informáLica;

I - Envolver todos os
profissionais da escola no
processo educacional para
desenvolver no aluJlo valores,
concepções e princípios
referentes ao seu futuro;

9 - Envolver as famí1ias no
processo educativo,
prestando-Ihes apoio e
orientaÇão em relação a
cuidados, atendimentos
especiflcos e procedimentos
necessários para favorecer o
pleno desenvolvimento dos
alunos .

§.
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XI PROCESSO DE !.{ONITORÀ.IiíENTO E ÀVÀÍ,I
Iadicadorês de RêEultados ê
I[pactos QuaaEiEativos e
QualltaEivog

ttto" ut tt' -//verittcáçà-
À9õêa/Àtividades

Relatórios
bimenstrais do
professor i

Relatórios
fotográficos das
atividades
realizadas com os
alunos i

Divulgação em rede
social das
atividades
realizadas, com a
devida autorização
dos responsáveis;

Pesquisa sobre a
qualidade dos
serviços e de
satisfação dos
alunos e famí1ias;

Diário de classe
dos professores.

I

n
t\\

N

Àssegurar a qualidade da
educaÇão às pessoas com
deficiência intelectual.
múltip1a e Transtorno do
EspecLro Àutista (TEÀ) ,
que necessitam de apoio
subslancial ou muito
subelancial, através de
programas de ensino-
aprendizagem com apoios
terapêuticos i
Incluir o aluno com
deficiência intelectual,
múltipla e Transtorno do
EspecLro Àutista (TEÂ)
na escola/famíIia e
comunidade, promovendo
sua autonomia nos
cuj.dados pessoais e
independência para a
vida social, deatro de
suas possibilidades e
limitações, dando-lhe
oportunidade para o
exercício do seu papel
na sociedade corno
cidadão conhecendo seus
direitos e deveres,
capaz de usufruir e
atuar;

cuidado, vida
autonomia,
seguranç4,
comunitário,
lrabalho)
ha.bilidades
funcionalidades
acadêmicas,
qualidade de
inclusão soclal
Àtender a demanda de
alunos com deficiência
inLelectual e/ou
nú1Lipla e Transtorno do

habi l idade s

auto
social ,

saúde,
convívio
lazer e

eas
de

buscando
vida e

Desenvolver
adaptativas
(comunicação,

Desenvolvimento de furcionalidades
que tragam maior auLonomia e
independência em atividades de
rotina diária e para a vida;

Melhor qualidade de vida de 100?
dos alunos;
ParticipaÇão de 908'das famílias
nas at.ivi-dades interativas
propostas pela escola;

Àprendj-zagem escolar satisf atória
à 90t dos aluno;

Envolvimento de 100t dos
prof issionais envolvidos no
desenvolvimento das atividades;

caranEia de aprendizagem à 100t
dos alunos através do currícu1o
adapatdo e funcional, melhorando o
desenvolvimento 91obal ;

dos limites
promoção de

SuperaÇão
intelectuais,
aprendi zagens,.

Redes sociais; n ^"k^t
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Relatórios de
prestaÇões de
conta;
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Espectro Àutista (TEÀ)
que necessitam de apoj-o
substancial ou muito
subst.aucial, cuj as
necessidades educativas
exigem adaptaÇôes
curriculares
especí ficas ;

Oferecer formaE
alternativas de
desenvolvimento da
capacidade de aprender
dos educandos com
currículos adaptados e
funcionais, visando o
desenvolvimento integral
das crianças, iovens e
adultos, garantindo-lhes
acesso, permanência e
sucesso na escola;

Desenvolver programas
e/ou projetos nas áreas
de EducaÇão Física e
Arte, trabalhando com
diferenÇas de estilo,
produtividade, talentos,
gostos, de forma
flexível, mostraudo que
há espaÇos para as
diferenças e valorlzando
a expressão individual
de cada aluno;

Desenvolver conteúdos
pedagógicos, comunicação
alternativa e
conhecimentos básicos de
informática;

Envolver todos os
profissionais da escola
no processo educacional
para desenvolver no
aluno valores,
concepÇõês e princípios
referentes ao seu
futuro;
Envol-ver as famílias no
processo educativo,
prestando-lhes apoio e
orientaÇão em relaÇão a
cuidados, atendimenlos

É\"

)

N"

1oC,

.o.
O
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específicos
procedimentos
necessários
favorecer o
desenvolvimento
alunos .

e

para
pleno

dos

à
\

XII CRO!IOGRÀ.IitÀ DE ÀTMDÀDES IdENSÀIS I

Àçõea/Àtividades ltês uês t{êt uêg tIês xêa t{ê a tdê s
9'

tIês
10 "
Mês

11"
Mês

12"
üêg

Matriculas x x X x x x x x x X

Planej amento

educacionais
das ações

x x

Àtividades
especificas,
aos al"unos

pedagógicas

atendimentos x x x x x x x x x x x

Reunião de

professores
pais e

x x x x x

Replanejamento das ações

educacionais

Reuniões

professores
pedagógica

e coordenação
(ATPC )

semanaas de

X x x x x x x x x x x

At ividades
Físicas,
Culturais

art.ísticas,
Espoxtivas e x x x x X x X x x x x

Pesquisa sobre a qualidade

dos nossos serviços e de

gatisfaÇão dos alunos e

faflí1ias -

x x

Conseltro de classe x x X x l

ReÍnaLrícu1a x x

Grupo de mães x x x x x x x x x x x x\

J
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XII- CRONOCRÀIdÀ DE ÀIIVIDÀ.DES SEMÀNÀIS:
Dia s

o")ft{Àções/Àtividadês Eorário geguDda Terça Quarta !9xta

xÀrte
Das 07h3 0 às

L'AS T ZIIJ U AS

11h30

16h3 0

x

EducaÇão Física
Das 07h30 às

Das 12h30 às

11h3 0

16h3 0

x x x

x x x x
Projeto de atividades de vida

diária (higiene pessoal )

Das 07h3 0

Das 12h3 0

às 11h30

às 16h30
x

x
PreparaÇão para o mercado de

trabalho (projeto horta
escolar)

0?h3 0 às

l-2h3 0 às

11h30

16h3 0

Das

DaS

x

x x
Das 07h30 às

Das 12h3 0 às

11h3 0

16h3 0

x x x

Preparação para o mercado de

Erabalho (Projeto Nota Fiscal

paulista)

x x x x X

ProjeEo de atividade de vj.da

prática (ttigiene dos uEensilios
utilizados no café da manhã da

escola)
Das 0?h30 às 11h3 0

Das 12h30 às 16h3 0

x x x x x
Projeto Bazar (organi zaÇão,

divulgaÇão, cornpra e venda)

11h30
16h3 0

DaS
Das

07h3 0

12h30
as
as

x x x

Projeto casa funcional (

organizaÇão e vivência das
atividades práticas diárias

funcionai.s para a vida)
Das 0?h30

Das 12h3 0

às 11h30

às 16h30
x

I

x xrnclusão digj-tal

apaejalessaude@gmail.com / jales.sp@apaebrasil.org.br

g ,

-t-
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x

x

Das 07h30 às 11h30

Das 12h3 0 às 16h30

PreparaÇão paxa o mercado de

trabalho (Projeto secretaria

Escolar)

Das 07h30 às 11h30

Das 12h30 às 15h3 0

x x

X x
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XIV - QI,ÀDRO RECURSOS AIrIiíÀNOS DO SERVIÇO CONTRÀTÀDOS PELÀ ENTIDÀDE/OSC: (P

QT
Forlação

ProfiaaioEal FUDção Carga
Eorária

( sêoarral )

Foate Pagadora 26íbcrrló-
Etlpregat,ício

- Pedagogia - Licenciatura
Plena, com Habilitação en
AdministraÇão Escolar de 1

2" crau + HabilitaÇão em
Educação Especial + Pós-
craduaÇão em autisno.

e01 Coordenadora
Pedagógica

SEE,/SME/Outra
Fonte/Recurso

Próprio
CLT

01

- Pedagogia - Licenciatura
Plena, com Habilitação em
AdministraÇão Escolar de 1' e
2" crau + Habilitação eÍr
Educação Especial + Pós -
craduaÇão em Psicopedagogia e
Pós graduação em autismo.

Diretor Escol-a 40 horas SEE/
Rec . Próprio CLT

03

Pedagogia - Lj-cenciatura Plena
+ Pós GraduaÇão Lato Sensu em
Níve1 de EspecializaÇão em
Educação Especial -
Deficiência Intelectual -

Professor 20 horas
(cada)

SME/
Rec , Próprio,/
Outra Fonte

CI,T

a'1

Licenciatura ern Pedagogia
/Habilitação em EducaÇão
Especiale Deficienbes
mentais/Pós em Psicopedagogia/
Pós em Àutisno e Trarsborno do
EspecLro Àutista

Professor 20 horas
(cada)

sEÊ/outra
FonEe/

t(ec . Propr.lo
CLT

Cuidador
/Monitor

40 horas
(cada)

sEE/sME/outra
Fonte/Recurso

Próprio
C],702

Pedagogia - Licenciatura
P1ena,/ Pós em Àutismo e
Transtorno do Espectro Aut.ista
HabilitaÇão em Educação/
ciências Biológicas,/Curso
cuidador/Monitor com ênfase na
educação especial

Professor de
Àrte 10 horas

sEE/sME,/outra
Fonte/Recurso

Próprio CLT01
Licenciatura em EducaÇão
ArL ísLica/HabilitaÇão em Àrtes
PIásticas

0l-

Licenciatura Plena em EducaÇão
Física/Curso de
Aperf eiçoamento de Professora
e Profissionais a fins na área
de educação especial
(deficiência mental e
múlripIa)

Professor
EducaÇão Física 15 horas

sEE/sME/outsra
Fonte/Recurso

Próprio

0
\\

TCL

com / apaejaleseducacao@gmail-com

25 horas

l)

I
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Autoízação de funcionamenlo de escola - publicaÉo no diârio oícial

26/08/1982, processo 11.712|8o-DRE/SJRB apensoi'11.4Ml79-DRE/SP

Rua dos Grrassóis no 3.327'8. Santo Expedito - JALES/SP - 07-094

Fone (17)3632.1984 i 3621.6000 /e99626.2265 i?'' UD

0t-
ino Médj-o completo/Curso

écnico em Informática
tegrado ao ensino médio

Instrutor de
informática 2 0 troras

Outra
Fonte/Recur

Próprio

01

Ensino Medio Completo/Curso
Transporte Colecivo de
Passagei ros /Registro CNH
02607422512 - Categoria - AE

Motorista 40 horas
sME/outra

Fonte/Recurso
Próprio

CLT

01
Licenciatura em serviÇo
Social,/ Curso cuidador/Monitor
com ênfase na educação espcial

Monitor de
ônibus,/

traDsporte
40 horas sME/

Rec . Próprio CLT

o2
Ensino MedÍo Furrdamenlal
/Ensino Médio
Completo/ IncoÍnpleto

Cozinheira 40 horas
(cada)

Rec . Próprio/
Outra Fonte

CI,T

serviÇos qerais 40 horas
( cada)

Rec - Próprio/
Outra Fonte

C],7

a2
Ensino Medio Fundamental
/Ensino Médio
completo/ lncompleto

Ensino Medio Completo/Curso
Técnico AdminisLraÇão/curso
TecÍrico Agroindustria

Auxiliar
Àdministrativo 40 horas

sME/
Rec . Próprio/
Outra Fonte

CLT

01

Ensino Médio compleLo /curso
Técnico em Contabilidade e
Àdminj-straÇão

Secretária
SME/

Rec . Proprr-o/
Outra Fonte

CLT

01

zelador 40 horas
sun/

Rec . Proprfo/
Outra Fonte

CLT

0t- Ensino Fundamental

01 Ens j-no Medio Cornpleto Ajudante Geral 40 horas
sME/

Rec . Próprio/
Outra Fonte

CLT

$
Site: www.apaejales.com.br Redes sociais; !l aeae aeee lates- apae, les

E-malls: apaejales2009@gmail.com / apaejalesgestao@gmail.com / apaejalesassistenci ail,com / apaejaleseducacao@gmail.com
apaejalessaude@gmail.com / jales.sp@apaebrasil.org.br
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40 horas
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:c APAE Joles
CNPJ n" 45.125.150/0001-60

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales
EScOtA DE EDUCAÇÃo ESPEoIAL,ANA EDUARDA IVARQUES E SILVESTRE,

Autorização de funcionamento de escola - publicação no diário oÍicial

26/08/1982, processo 11 .712i80-DRE|SJ RP, apenso: 11 .464/79-DRE/SP

Rua dos Girassóis no 3.327 - B. Sanlo Expedito - JALES/SP - CEP 15 707-094

.1,

fí I >-i,ÀNo or err,rceçÃo Dos REcrrRsos or corrxnxcr.a.lrrxro
Va1oro9.-:1--.\

Natureza da Despega Custo À.aua1 CoDcéqe'Rte

RemuÍreração de pessoal e encargos: salário nensal /13"
saIário/ férias/ fgts /darf /verbas rescisórias/ contribuiÇão
social e previdenciária/benefícios/direitos trabalhistas,
desde que expressamente previstos em Acordo
Colet.ivo/Convenção Coletiva de Trabalho (auxílio-
alimentaÇão, convênio médico, eLc.), contribuição social e
previdenciária

RECURSOS EI'UÀNOS

Rs261.64s,s8
\

1

wz
o

5B

\

!OTÀI. GERÀI, R§2 61 . 64s, s8 R§2 61 . 64s, s8

xvr pLÀNo DE lrrrclçÃo Do REcIrRso FrNÀNcErRo pnópnro DÀ ENTrDÀrrE !
Natureza da Despêsa vaLor
Recursos humanos

R§0, 00Material de consumo
sêrviço de terceiro pessoa jurídica (pj)/ pessoa
física (pf )

Materj-a1 permanente
TOTÀL GERÀL R§0, 00

XVI I cRoNoGRÀ.!(À DE DESEMBOLSO lilENSÀL DOS RECURSOS DE COFINÀNCIâI{§NTO:

Nahurezê da Deape8a
Idês tdê s !dê s r,rês tíê s tdê s tdê e tdê s Iiíê a

10 "
uês

Recursos Humanos

'1

N

d

1
c.t

ú ú

1
ôt

ú
N

d

1

d

i
c\l

& d

i
d &

Material De Consr-rmo
serviço De Terceiro Pessoa ,furídica

(Pj ) / Pessoa rísica(Pf)
Material Permanente

TOTÀI, RS261.5'15,58

xvrrr - cRoxocRÀul DE DBsBtíBor.so ríENsÀÍ, DÀ onelxrzlçÃo DÀ socrEDÀDE crvrrr
(COIITRTPÀRTIDÀ)

Natsureza da Dêspeaâ
r,rê s t'tê s uês uês uês uês

L0"
üêa

Recursos Hrmanos

0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R§0, 00

Material De Consumo

Serviço De Terceiro Pessoa
,rurídica (Pj)/ eessoa

Física (Pf )

MateriaL Permanente

TOTÀL R§0,00

N.

site: www.apaejales.com.br Redes sociais: Jl aeaf aeae laus . -;í' @ apael-/
E-malls: apae.jales2Oog@gmail.com ,/ apaejalesgestao@gmail.com / apaejalesassistencia@gDaí.com / apaejaleseducac

apaejalessaude@gm ar l.com / jales.sp@apaebrasil.orá bí

a s

ail.com

$
Il

uês

t, fr



c APAE Joles
/ CNPJ n" 45.125.150/0001-60

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales
ESCoLA DE EDUCAÇÀO ESPEcIAL,ANA EDUARDA I\,IARQUES E SITVESTRE"

Autorizaçáo de Íuncionamenlo de escola - publicação no diáÍio ofrcial

26/08/1982, processo 11.712|8o,DRE/SJRP, apenso:'11.464/79-DRE/SP\
Rua dos Grrassóis no 3.327 - B. Santo Expedilo - JALES/SP:.tffiFrqz-o«
tone (17) 3632.1984 / 3621.6000 / o99626.2265

xrr - DEcLÀRÀÇÃo

Naqua1idadederepreSentante1ega1daorganj-zaÇãoaasocii@
fins de prova junto Prefeitura do Município de .rales - sP, paxa os efeito!-É'-;cí as

penas da 1ei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o

tesouro ou qualquer órgão ou OrganizaÇão da sociedade Civil da ÀdministraÇão Pública,
quem impeÇa a transferência de recursos oriundos de dotaÇões consignadas nos

orÇamentos destse Poder, na forma deste plano de Lra.balho.

22de

vilma Cri a 1nairoão Àparecido Pa dri

Pede deferimento

JaIes-SP., l-5 de dezernbro

sidero
üa1es/s Dirêtora ResponsáveL de Execução do ProjetoPresidente - ÀPàE

xx - rnnovlçÃo Do pr.Àro DE TRÀBÀr,Eo pELÀ ÀDurNrsrnaçÃo eúsr,rcl

( ) ÀPROVADO

( ) REPROVÀ.DO

( ) ÀPROVÀDO COM RESsÀIvÀs, con a possibilidade de celebração da parceria, devendo
a Administração Municipal, cumprir o que foi ressalvado.

Local e daEa

Local- e data

Site: www.apaejales.com.br Redes sociais: t] aeee aear lales - apaejales

E-malls: apaêjales2oog@gmail.com / apaejalesgestao@gmail.com / apaejalesassistencia@gráícom / apaejaleseducacao@gmail.com
apaejalessaude@gmail.com / jales.sp@apaebrasil.org.br

I
\

orgão Técnico

Admj-nistraÇão Municipal

úN


