
3 APAE Joles
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales
ESCOLA DE EDUcAÇÃO ESPECIAT,ANA EDUARDA I\,4ARQUES E SILVESTRE'

Aulorlzação de funcionamento de êscola - publicâção no diário oÍcial

26108/1982, processo 11.712l80-DRE/SJ Rq apenso: 11 .464/79-DRE/SP\ , CNPJ n. 45.125.150/0001-60
Rua dos GiÍassóis no 3.327 - B. Santo Expedito -

Fone (17) 3632.1984 / 3621.6000 /§99626.2265

JALES/SP,

ô

-0s4

\s -tl"

DÀ ÀÇÁO:

(x ) serviÇo
( ) Proj eto

ol oneÀtrrzlção DÀ socrEDÀDE crvrL (osc) /ENTTDÀDE:
Nome: ÀSSOCfÀÇAO DE pÀIS E ÀMIGOS DOS EXCÊPCÍONAIS - ApÀE DE .IALES

cNP,f : 45. 125. 150/0001-60
Endereço: Rua dos Girassóis
Número:3327
Bairro: Santo Expedito
CEP:1570?-094
Município: .lales SP

Telefone/Fax: (1-7l, 3632.L984 / 3621.5000 / lA7) 99626.2265 WharsApp
E-mail: apaej aleseducacao@gmai I com / apaej alesgesLao@gmai I . com

Site: apaej ales . com. br

4d.
Site: www.apaejales.com.br Redes sociais; u eeae aeae lales 4 apaejales

E-mails: apaejales2009@gmail.com ,/ apaejalesgestao@gmail.com / apaejalesassistencia@gmail.com,/ apaejaleseducacao@

PlÀrlo DE TRÀBÀr,Eo - rxencÍcro zo:3
RECIIR§O I{UNICÍPÀL - CUSTEIO NO TRÀNSPORTE ESCOI,ÀR

e: 'a
dl.(-u,- )\ -X' ,,'-/

rommrrrclção:I

DO TIPO DE PÀRCERIÀ

) colaboração

) Fomento

x(

(

oo negpoNsÁvrl LEGÀr, pELÀ ENTrDÀDE/osc !

Nome:.foão Aparecido Papassidero

CPF: ?84 . 713 . ?08-91
EndereÇo: Rua dos Guatambus
Núlero:2171 Complemento: casa
Bairro: .lardim Maria Paula
CEP:15704-114
Município: Jales
Telefone: (a7l 3632-4395 Celular: (17 ) 99704-8658
E-mai1: papassidero. adv@hotmail . com

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

)

(M
o

RG: 8.861-358-6



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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales
EScOLA DE EDUCAÇÀO ESPECIAL,ANA EDUARDAMARQUES E SILVESTRE'

Autorização de funcionamento de escola - publicaçâo no diârio oÍcial

26/08/1982, processo 11.712l80-DRE/SJRP apensoi 11.464/79-DRE/SP.

Rua dos Girassóis nô 3.327 - B Santo Expedito - JALES/SP - CEP 15 707-094

.! \
I

I
Fone (17) 3632.1984 / 3621.6000 / §99626.2265

II - AEG!íEXTO DE ÀTUÀçÃO Dà ENTrDàDE/OSC:

( ) Famílias
( ) Idoso
( ) População de Rua/Migrante
( ) Crianças e Adolescentes

( X ) Pessoa com Deficiência
( ) ouLros

rrr - DEscRrçÃo Do sERvrço:

Proporcj-onar t.ransporte escolar adaptado rlo exercício de 2023 aos 38 alunos

matriculados na Escola de EducaÇão Especial "ÀÍra Eduarda Marques Silvestre" que

poasuem diag:nósLico de deficiência j.ntelectual e/ou múILip1a e Transtorno do

Espectro Àutista (TEÀ), que carecem de apoio pervasj.vo ou muito pervasivo do

município de ,fales e meios que favoreçam visitas de equipe técnica, assiat.encial e
equipe educacional quando necessário.

rv - PRÀzo DE ExEcuçÃo3
À partir do primeiro dia útil do ano de 2023 até 31/f2/2023.

v - ttETÀ E PúBr,rco À sER ÀTENDTDo
Garantir o transporte adaptado da ÀPAE de .fales aos 38 alunos matriculados com

\_ .P(-
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Nome: vilma Cristina Madri I \70
Cargo,/Função : Diretora \í \)zl
FormaÇão Profissional : -
ÀdministraÇão Escolar de

Pedagogia - Licenciatura P1ena, com HabilitaÇã
e 2" crau + HabilitaÇão em Educação Especial

Deficiência Mental + Pós-GraduaÇão em Psicopedagogia + Pós -graduaÇão em autismo
1

EndereÇo: Rua Carlos Drumond de Àndrade
Número:4044
Bairro: Jardim Arapuã CEP: 15 . 707 - 194

Município: Jales,/SP
Telefone: 17 3621-6000
E-mai-l: apaej aleseducacao@gmail . com
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N' do órgão de classe:
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diagnóstico de

Àutista (TEÀ),

deficiência intelect.ual e/ou múltipla e Transtorno
que carecem de apoio pervasivo ou muito pervasivo.

do Espectro

oq) C

VI .,I'STIFICÀTIVÀ Y'.--.-Y/
Tend.o eÍn vista o atendimento à Lei Federal n" 13.019/201-4, à Lei U" ,E# .
Bases da Educação nacional - LDB 9.394/96, Lei Federal L3.746/2075, que se refere a
Inclusão da Pessoa com Deficiência e suas posteriores alteraÇões, à Po1ítica
Nacional de Educação EspeciaL na PerspecLiva de Educação Inclusiva do Ministério da
Educação (MEC), as quais estão em consonãncia com a Constituição Federal de 1988, e
as mesmas definem 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
acesso e permanência na ÀPÀE, facilitando a locomoÇão e acessibilidade que visem
eliminar barreiras, promovendo a participação dos alunos no anüciente escolar da
OSC, notivando-os e facilitando na aquisição de conhecimentos, de Ínodo que obtenham
resultado satisfatório, assegiurando com qualidade a educação e autonomia nas
diversas áreas.
Dessa forma, faz-se necessário a parceria, que destinará recursos que serão
utilizados na apJ,icação do cusLeio de despesas coÍn os veicuLos utilizados no
t.ransporaEe.

VII OB.JETIVOS :
Objêtlvo Geral:

. Oferecer transporte a 38 alunos com deficiência intelectual, fieica,
sensorial e transtorno do espectro AutiÉta (TEÀ) da ÀPÀE de Jales, que
precisam de transporEe adaptado;

. Promover locomoÇão apropriada para os alunos;

. Proporcionar vi8ita8 domicj-Iiares dos especialistas em apoio aoa
familiares e alunos,.

. Envio de atividades impressas nas residências dos alunos, quando
apresentarem problemaa de saúde e o familiar esteja impedido de buscar na
escola;

. Entrega de gêneros alimentícios pela OSC, quando necessário, às familias dos
alunos;

. Prest,ar serviço de qualidade no atendimento as necessidades individuais de
cada aluno;

. Íncentivar e fomentar as parcerias entre município e O§Ci

. Possibilitar melhor qual-idade de vida aos ah]rtos.

. carantir o direito à educaÇão de qualidade, inclusiva, aos estudantes com
def iciência do município.

objêtivos Específ icos :

Oferecer transporte a 38 alunos desta APAE, de segunda à sexta-feira, conforme
período em que estão matriculados;

v
N

[@ apaejalesSite: www.apaejales.com.br Redes Sociais: Jl aeae aeee;ates

E-mails: apaejales2009@gmail.com / apaejalesgestao@gmail.com / apaejalesassistencia@gmail.com ,/ apaejaleseducacao@_ grnail.com
apae.jalessaude@gmail.com,/ jales.sp@apaebrasil.org.br

I(/-/



, CNPJ n" 45.125.150/0

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales
E§COLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL'ANA EDUARDA IVARQUES E SILVESTRE'

Autorização de funcionamento de escola - publicação no diário oficial

26/08/1982, processo 11.712l80-DRE/SJRP, âpenso; 11.464/79-DRE/SP

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

Fone (17) 3632.1984 / 3621.6000 / §99626.2265

APAE JoI
\

a I

Ofertar transporte gratuito adaptado aos alunos regiularmenLe matriculados
nesta OSC i
Fortelecer a relação enLre a APAE e o município de ,fa1e, por meio do
atendimento aos alunos com deficiência, favorecendo a qualidade da educaÇão;
Diminuj-r as barreiras existentes que dificultam a inclusão em qualquer fase do
desenvolvimento escolar;
Privilegiar o desenvolvinento e superaÇão de liÍnites físicos e intelectuaisi
À solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de
valores de cidadania produtiva e de inlusão social;
o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações
públicas;
A integraÇão e a transversal idade dos procedimentos, mecanismos e istâncias de
participação social;
A valorização da diversidade cultural e da educaÇão para a cidadania ativa;
A promoÇão e a defesa dos direitos hr.manos;
o transporte dos alunos com necessidades especiais residentes en JaIes/sP
(zona urbana e rural) .

vrrr - euÀDRo DE !,rETÀs, ETÀpÀs E lções/arrvroÀDss:
ldê ta Etapa Eepecificação dâs

Àções/Àtividades
IDdicador FíEico

Unidade Quartidade

1.1- O t.ransporte
funcionará no
periodo da manhã
para a entrada dos
alunos nos
atendimentos, no
horário do almoço
para o retorno ao
1âr e início do
período da tarde e
no retorno ao lar
no final do
periodo -

E sempre que for
necessario
realização de
visita durante o
ano letivo.

Àssegurar o acesso
à educaÇão oferecidos
às pessoas com
deficiência
inLelectual, mú1tip1a
e Transtorno do
Espectro Autista
(TEA), gue necessitam
de apoio substancial
ou muiLo substancial
maLriculados na ÀPÀE,
que precisam utilizar
o transporte para
Iocomover até a
Escola de EducaÇão
Especial oSC/APAE e
retornar ao 1ar ao
final de cada
período .

Incluir ô âlunô com
defi-ciência
intelectual e/ou
mú1tipla e Transtorno
do Espectro Autista
('r E.A) na comunrdaoe ,

Escola de

Educação

Especial
/AIA

Eduaxda

Marques

silvestre"

osc,/APAE-

,faIes

38 Alunos

matriculados
regularmente

do município
de .Ia1es na

Escola de

Educação

Especial
osc,/ÀPAE.

,w
\
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01- Garantir o
transporte
adaptado da
APAE de ,fales
aos 38 alunos
matriculados
com
diagnóstico de
deficiência
intelectual
e/ou múItip1a
e Transtorno
do Espectro
Autista (TEA),
que carecem de
apoio
pervasivo ou
muito
pervasivo.
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promovendo sua
autonomia nos espaÇos
públicos da cidade e
da região,
proporcionando
j-ndependência para a
vida social, dentro
de suas
possibilidades e
limitaÇões, dando-1he
oportunidade para o
exercício do seu
papel na sociedade
como cidadão
conhecendo seus
direitos e deveres,
capaz de usufruir e
atuar;

Àtender a demanda de
alunos com
deficiência
intelectual e/ou
múltip1a e
TransLorno do
Espectro Autista
(TEÀ) que necessi-tam
de apoio substancial
ou muito su.bsLancial,
cujas necessidades
exigem adaptaçôes no
transporte devido o
uso de cadeiras de
rodas ;

oferecer aos
formas de
permanêneia e
na escola
OSC,/ÀPÀE;

Envolver todos os
profissionais da osc
nas necessidades de
visitas às familias
dos ah]Ilos quando
necessário, pois
permite conhecer a
realidade em çÍue a
famí1ia está
inserida, bem como
realizar as

alunos
acesso,
sucesso

da
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Àssegurar o
transporte aos aluIlos
que residem na zona
urbana do municipio,
que não possuem meios
de locornoção para
frequentarem a
osc/APAE. o benefício
tem como principal
objetivo garantir o
acesso dos alunos
nos serviços e
programas ofertados.
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Nos meses jareiro, julho e dezeEbro os atendimentos diminueÍn consideravelmente,
devído férias e recelrao eacolar ho[ologado pela Direloria de Easino. Aproveitamos
este periodo para que os profissionaj-s tirem suas férias, conforme determina a cLT
(ConsolidaÇão de Leis de Trabalho) .

Pelo exposto acima, e por motivo do iDceDEivo finaqceiro estar diretaaeut.e
relacioEêdo coú o alcaDce das letas qualiEativas e quautitaEivas, a avaliação do
crmprimento das mebas apuradas qrradri[ês tsralDeDte, deve levar em conta as
características de cada quadrimestre, nantendo-se inalterada a meta anual pactuada,
ou seja, os meaeg do ano tseo pe9o9 diferentseg devido ag férias e recegso egcolar
legalaeDte detêrmiaado. r

\t

interverrÇões
necessárias. Em

alguns casos a visita
domiciliar é
realizada com o
objetivo de estender
ao âmbito domiciliar
o trabalho
desenvolvido com o
aluno no processo de
autonomia e
independência lras
aLividades de vida
diária e prática,
adequando-se para a
realidade peculiar de
cada familia. Também
são realizadas
visitas, com intuito
de averiguar
negligência familiar
e exposição a risco
social, sendo
realizados
acompanhamentos e
intervenÇões quando
necessário,

À

à

l

\1
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IX . }TETODOIJOGIÀ DÀS IíETÀS, ETÀPÀS E EslÀTrvrDÀDEs o-
Etapa 1, O transporte
funcionará no período

da manhã para a entrada
nos atertdimentos dos

alunos, no horário do

alrnoço para o retorno
ao Iar e início do

período da tarde e no

retorno ao 1ar no final
do periodo. E sempre

que for necessario a

realização de visi-tas
durante o ano.

eta 1: carantir o

transporte adapLado da APAE

de Jales aos 38 alunos

matriculados com

diagnóstico de deficiência
inLelectual e,/ou múltipla e

Transtorno do Espectro
Àutista (TEA), que carecem

de apoio pervasivo ou muito
pervasivo.

ÀEividade 1:

acesso à educaç

com deficiência intelectuat,
múItipla e Transtorno do

Espectro Àutista (TEA), que

necessitam de apoio
substancial ou muito
substancial matriculados na

osC/ÀPAE, que precisam

utilizar o transporte para
locomover até a Escola de

EducaÇão Especial osc,/ÀPAE e

retornar ao lar ao final de

cada período,

soa

o

Itetsodologia 3

Utilizamos recursos e estratégias funcionais que atendam às necessidades de apoios
que os alunos apresentam, devido as suas características e limiiações cognitivas,
motoras e comunicativas. os aLendimentos serão de segunda à sexta-feira, em dois
períodos (matutino e vespertino) durante o ano letivo conforme Calendário escolar
homologado pela Diretoria de Ensino de ,fales. Serão utilizados os trarrsportes
adapLados que a APÀE/osC já possui com um motorista devidamente habilitado, com

curso regulamentado e uma monitora do transporte para acompanhar e apoiar os al\rnos

em Lodo o traj eto.
Recurgog Eu&aDog:

01 diretor escolar, 01 Coordenadora Pedagógica, 01 lnspetor de A1uno, 10 Pedagogas,

02 auxiliar de classe, 01 Professor de Arte, 01 Professor de EducaÇão Física, 01

Secretária, 02 Auxiliares Administrativo, 0l- Instrutor de lnformática, 01 Motorista,
01 Monitor de Transporte, 01 Cozinheira, 01 Auxiliar de Cozinha, 03 Colaboradores de

ServiÇos cerais, 02 Cuidadores, 01 Zelador, 02 Àjudante Geral, 01 PsicóIoga, 01

Terapeuta ocupacional, 01 Fonoaudió1oga.

L] APAE Joles
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S/SI

Recursos l,íaEeriaiE de Uso Gera1 da Entidade:so carteiras; 250 cadeir
madeira (refeitório) ; 60 mesas quadradas (fórmica) ; 150 cadeiras em

sem braÇo az]t]. p/ refeiLório; 8oo cadeiras brancas em fibra; 50 arm
portas; 15 arquivos de aÇo c/ gavetas; 02 máquinas de escrever elétrica; 50 mesas de
fibra; 11 aparelhos telefone; 03 Notebook - Marca HP; 02 monitores de Loque i 04
impressoras matriciaisi 02 impressoras a jato de tinta; 03 impressoras lazer
coforida; 03 celulares; 05 tablet, 01 sala de informática "lnclusão Digital"
coutendo: 05 computadores e 01 impressora a laser (preta) ; 01 impressora/copiadora e
scanner modelo ECOSYS M2035dn/L - Marca Kyocera; 01 máquina de jato d,água;o1 perua
Kornlci - Ano 2004 - Modelo 2005; 01 perua kombi - Àno 2013 - Modelo 20L41 OL

microônibus Volkswagem 8.160 Od - Àno 2013 - Modelo 2O14; 0L ônibus Urbano - Àno
1988; 01 ônibus Urbano - Àno 2003; 01 Veiculo utilitário SPIN 07 lugares, 01 Veículo
Utj.litário 5 lugares (wid, 01 moto CG125 Honda, 06 freezers; 01 geladeira comum ; 03
geladeira industrial; 02 fogões industriais; 01 câmara fria 2m x 3m,- 03
l iquidi f icadores industriais; 01 descascador de legumes industrial; 01 lavadora de
roupa industrial; 02 mimeógrafo; 02 calculadoras de mesai 01 antena parabólica; 02
televisores de 29 polegadas; 02 televisores de LED 46 polegadas; 01 televisor de
plasma 46 polegadas; 01 televisor de plasma 50 polegadas; 01 videocassete; 03
Aparelhos de DVDS; 01 retroprojeLor; 02 daLa show; 02 câmeras fotográficas digitais;
01 câmera filmadora; 83 ventiladores de parede e de tetoi 11 ar - condici.onado de
80.000 Btus cada; 01 micro ônibus adaptado para cadelrantes com 21 lugares; 02 ar-
condicionado de 30.000 Btus cada; 06 ar-condicionado de 12.000 BLus cada; 05 ar-
condicionado de 18.000 Btus cada; 01 ar-condicionado de 60.000 Btus cada; O7

cadeiras de rodas; 01 gabinete dentário completo; 01 serra elétrica; 02

compressores; 02 furadeiras.

AS;
f

os 2

EgErutura Fígica Exigtente: acesso geral por rarpa, corrimão, piso antiderrapante,
largura de corredores e portas, banheiros adaptados, segundo as normas da ABI,Ir ; 14

salas de aLendimento grupais 37,5 rt2 cada uma; 01 dormitório com 10 m2; 01 cozj-nha
de 58,53 m2; sala de fisioterapia 37,50 m2i ârea externa para banho de so1 100 m2;
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 poliespoxtiva; sala de procedimentos de enfermagem e atendimento médico
de 27,50 m2;depósito de malerial de higiene e limpeza geral 6 m2; área para guarda
de materiais/equipamentos 20 ÍÍ.2 i ârea para arquivo de docr.menLos L2,'76 m2; piscina
terapêutica coberta e aquecida com 56,00 m2; consultório odoutológico completo
medindo 18,25 m2; 05 salas de atendimentos individuais medindo mais ou nenos 20,00
m2 cada, para áreas de: Terapia ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, Àssistente
Social; 22 salas de aula; 01 sa1ão de festa coberto; 01 mini-campo de futebol; 01

mini-parque infantil e 01 jardim sensorial .

w
I

Site: www.apaejales.com.br Redes sociais: !l aeae aeae lates - apaejates

E-malls: apaejales2009@gmail.com / apaejalesgestao@gmail.com / apaejalesassistencia@gmail.com / apaej
apaejalessaude@gmail.com / jales.sp@apaebrasil.org.br

aleseducacao @gmail.com

IIItl

4
»,



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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales
ESCOLA DE EDUcAÇÃO E§PEcIAL ,ANA 

EDUARDA IVARQUÊS Ê SILVESTRE'

Autorizaçáo de funcionamenlo de escola - publicação no diário oÍicial

26/08/1982, processo 11 .712l80-DRE/SJRq apenso: 1

Rua dos Girassóis no 3.327 - B. Sanio Expedito - JALE

Fone (17)3632.1984 / 3621.6000 /§99626.2265

EP 15I
o ( / -<D

,N
'J

Site: www.apaejales.com.br

E-mails: apae.jales2oog@gmail.com / apaejalesgestao@gmail.com / apaejalesassistencia@gmail.com / apaejalesed
apaejaleSSaude@gmail.com,/jales.Sp@apaebÍaSil.org.br

Redes sociais: Jii leae eeae lates apa

X - I}TDICÀDORES DE RESUÍ,TÀI)OS E II{PÀCTOS I

àçõês/Àt,ividades IDdicadores de Resultados
QuaEEitativos ou QualitsaEivos

Indicadores dê
QuaDtitativoB ou
Qualitativog

Assegurar o acesso à
educaÇão oferecidos às
pessoas com deficiência
inlelectual, múltip1a e
Transtorno do Espectro
Àutista (TEÀ) , que
necessitam de apoio
substancial ou muito
substancial matriculados
na ÀPAE, que precisam
ulifizar o transporte para
locomover até a Escola de
Educação Especial OSC/ÀPAE
e retornar ao 1ar ao final
de cada período.

Incluir o aluÍro com
deficiência intelectual
e,/ou múItipla e Transtorno
do Espectro AuLista (TEA)
na comunidade, promovendo
sua autonomia nos espaços
públicos da cidade e da
região, proporcionando
independência para a vida
social, dentro de suas
possibilidades e
limitaçôes, dando-lhe
oportunidade para o
exercicio do seu papel na
sociedade como cidadão
conhecendo seus direitos e
deveres, capaz de usufruir
e atuar;

Àtender a demanda de
alunos com deficiência
intelectual e/ou múltip1a

Transtorno do Espectro
Autista (TEA) que
necessitam de apoio
substancial ou muito
substancial, cuj as
necessidades exigem
adaptações no transporte
devido o uso de cadeiras

ReduÇão das barreiras
existentes gue dificultam a
inclusão em qualquer fase dc
dese[volvimento escof ar ;

Melhor qualidade de vida à
10 0t dos alunos;

Garantia de locomoção à
100? dos alunos através do
transporLe adaptado
oferecido pela OSC/APAE;

Desenvolvimento de
funcionalidades que tragam
maior autonomia e
independência em atividades
extra muros oferecidas nas
datas comemoratrivas e para a
vida;

ParticipaÇão de 90? das
familias nas aLividades
interaLivas propostas pela
escola na casa do aluIlo;

Envolvimento de 1008 dos
profissionais envolvidos no
desenvolvimento das
atividades;

satisfaÇão dos familiares
por terem um transporte
adaptado e seguro durante o
percurso do lar à escola e
ao retornar para a casa no
final do período.

a
escolar

90t dos
Aprendizagem

satisfatória
aluno;

u

ales

l.com

,}

Í\

)a

,h

Transporte seguro,
adequado e adaptado aos
alunos com deficiência
intelectual, múltipla e
com autismo que uti lizam
o txansporte como forma
de acesso a ÀPÀE/OSC,
possibilitando o máximo
de desenvolvimenLo e
autonornia, visando a
melhoria na qualidade de
vida gIobaI.
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Oferecer aos alunos formas
de acesso, permanência e
sucesso na escola da
osC/ÀPÀE ;

Envolver todos os
profissionais da OSC nas
necessidades de visitas às
faflílias dos alunos quando
permite conhecer a
realidade em que a famítia
esEá inserida, bem como
realizar as j-ntervenÇões
necessárias. Em alguns
casos a visita domiciliar
é realizada com o objetivo
de estender ao âmbito
doniciliar o tral:a1ho
desenvolvido com o aluno
no processo de autonomia e
independência nas
at.ividades de vida diária
e prática, adequando- se
para a realidade peculiar
de cada família. TaÍbém
são realizadas visitas,
com inLuito de averiguar
negligência familiar e
exposiÇão a risco social,
sendo realizados
acompantramentos e
inEervenções quando
necessário.

Àssegurar o transporte
aos alunos que residem na
zona urbana do município,
que não possuem meios de
locomoÇão para
frequentarem a OSC/ÀPAE, O

beneficio tem como
principal obj etivo
garantir o acesso dos
alunos nos serviços e
programas ofertados.

de rodas;

w
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PROCESSO DE UONTTORÀI{ENTO E ÀVÀÍJIÀ
Àçõea,/Àt.ividadeg IldLcadorêE de RêsulEados e

I[pactos Quaatilat,Lvos ê
QuâIi!ativos

oMeios de v ao

)
fic

Assegurar o acesso à educação
oferecidos às pessoas com
deficiência intelectual, múltipla
e Transtorno do Espectro Àutista
(TEA) , que necessitam de apoio
substancial ou muito subsLancial
matriculados na ÀPAE, que
precisam utilizar o tsransporte
para locomover até a OSC/ÀPÀE e
retornar ao lar ao final de cada
período.

Incluir o aluno com

deficiência intelectual, mú1tip1a
e Transtorno do Espectro Autista
(TEÀ) na comunidade, lazer,
promovendo sua autonomia nos
espaÇos públicos da cidade e da
região, proporcionando
independência para a vida social,
dentro de suas possibilidades e
limitações, dando-lhe
oportunidade para o exercício do
seu papel na sociedade cono
cidadão conhecendo seus direitos
e deveres, capaz de usufruir e
atuar;

Àtender a demanda de alunos
com deficiência intelectual e/ou
múltipIa e
Transtorno do Espectro Àutista
(TEA) que necessitam de apoio
substancial ou muito substancial,
cujas necessidades exigem
adaptaçôes no transporte devido o
uso de cadeiras de rodas;

oferecer aos alunos formas de
acesso, permanência e sucesso na
escola da osc,.

Desenvolvimento de
funcionalidades que
Lragan maior autonomia e
independência em

atividades extra muros
oferecidas nas daLas
comemorativas e para a
vida;

Melhor qualidade
vida à 100* dos alunos;

ParticipaÇão de 90? das
famí1ias nas atividades
interativas propostas
pela escola na casa do
aluno;

AprendizageÍn
satisfatória à
alr:lo;

Envolvirnento de 100?
dos profissionais
envolvidos no
desenvolvimento das
at ividades i

carantia de locomoÇão à
100? dos alunos através
do transporte adaptado
oferecido pela OSC/APAE. ;

de

escolar
90? dos

Registros
fotográficos
ações/atividades
realizadas com
alunos ;

oivulgação em rede
social das
atividades
realizadas, com a
devida auLorização
dos responsáveis;

das

os

de
de

sobre a]

dos
de

alunos

Relatóri-os
prestações
conta;

Pesquisa
qualidade
serviÇos
satisfaÇão
e familias;

e
dos

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

t'r

SatisfaÇão dos
familiares por terem um

transporte adaptado e
seguro durante o percurso
do 1ar à escola e ao
reLornar para a casa no
final do periodo.
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Envolver todos os

profissionais da OSC nas

necessidades de visiLas às

famílias dos atendidos quando

necessário, pois permite conhecer

a realidade em que a família está
inserida, bem como realizar as

intervenções necessárias. Em

alguns casos a visita domicifiar
é realizada com o objeEivo de

esLender ao âmbito doÍniciliar o

trabalho desenvolvido com o aluno
no processo de autonomia e

i.ndependência nas atividades de

vida diária e prática, adequando -

se para a realidade peculiar de

cadâ fâÍí1ia- Tárhbém sãô

realizadas visitas, com intuito
de averiguar negligência familiar
e exposição a risco social, sendo

realizados acompanhaÍentos e

intervenÇões quando necessário.

Assegurar o transporte aos alunos
que residem na zona urbana do

município, que não possuem meios

de locomoção para frequentarem a

osc/APAE. o benefício tem como

principal objetivo garantir o

acesso dos alr-rnos nos serviços e

programas ofertados pela
instituiÇão.

il.com / apaej alesed ail.com
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XII - CNONOGRÀIiíÀ DE ÀTIVIDÀDES IIENSÀIS:

Àções/Àtividades tdê s ttêg uêg uêB uês uês
8"

r,rês tdê e
10"
xêe

.lI:
uês

2í"
üês

Transportar os alunos nas
entradas dos períodos e saída
para retorno ao 1ar,

x x x x x x x x x x x

quandovisitas domiciliares
necessári-o. x x x x x x x x x x x X

Transporte
comemorativas,
lazer.

datas
festas

em
e x X x x x x x x x x x

Pesquisa sobre a qualidade
dos nosgos serviÇos e de
satisfaÇão dos alunos e
famí1ias -

x x

XIII- CRONOGRÀ.IiIÀ DE ÀTÍVTDÀDES SEI{ÀIÀIS:

Ações,/Àtsividades Eorário
Dia

Semana

segunda Terça

Transportar os alunos nas enLradas
dos períodos e saÍda para retorno
ao Iar.

Entrada:07h30-
saída : 11h3 0

Entrada:12h30-
saída: 16h3 0

X x x X X

Visitas dorniciliares
necessário -

quando
Das 07h30 às

r-1h3 0
Das 12h30 às

16h3 0

x x x

Transporte em datas comemorativas,
festas e Lazer.

Das 07h30 às
11h3 0

Das 12h30 às
15h3 0

x x x X

Ev - QuÀDRo BEcuRgos EI,ITÀNoS Do sERvIço cot{IRÀTÀDos PEIJÀ EIITIDÀDE/oSC !

QI
Formação

ProfissioEal Fuação Carga
Eorária

(Semana1 )

FaIEe
Pagadora

víncu1o
tupregatício

01

Ensino Medio Completo/Curso
Transporie coletivo de
Passageiros/Registro CNH
02607422532 - Categoria -
AE

Motori-sta 40 horas
sME/outra

Fonte/Recurs
o Próprio

CLT

01

Licenciatura eÍn serviÇo
social/ curso
Cuidador/ttonitor com ênfase
na educaÇão espcial

Monitor de
ônibus/

LraÍrsporte
40 horas CLT

\
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xvr - pLÀNo or rnr,rclçÃo Dos REcuRgos DE coFrNÀ[crÀtdB[To:

Natureza da Despêsa
valores

CusEo ÀDual CoEcedeDte
cusTEro

. ÀçnrisiÇão de peÇas;

.Mecânica em geral (freios, suspensão, cambio, motor,

elétrica, funilaria, recuperação de assentos) ;
. conbusEível e lubrificantes;
. Pneus e câmaras;

. Pequenos reparos de funilaria;

. Serviços de terceiros;

. ManuEenção corretiva e preventiva,-

. Pagamento de seguros, licenciamento, impostos e taxas no

arlo de exercício;

R$2s. soo, oo R§25.500,00

TOTÀL GERÀI R$2s. soo, oo R§2s.500,00

xvrr - pLtNo DE ÀpLrcÀçÃo Do REcIrRso FÍNÀNcErRo pRópRro DÀ ENTrDÀDE:

Natureza da Despesâ
vaLorêg

Securao Próprio
CUSTEIO

. ÀquisiÇão de peças;

.l,lecânica em geral (freios, suspensão, canbio, motor,

elétrica, funilaria, recuperaÇão de assentos) ;
. CoÍnbustivel e lubrificantes;
. Pneus e câmaras;

. Pequenos reparos de fulilaria;

. ServiÇoa de terceiros i

. MaÍrutenÇão corretiva e preventivai
Pagamentso de aeguros, licenciamento, impostos e taxas no ano

de exercicio,'

R§0, 00

TOTÀL GERÀL Rs0, 00

Vu
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XVIII CRONOGRàI(À DE DESEI{BOLSO Ii{ENSÀI, DOS RECURSOS DE C\CFINÀNCIÀI.{ETTAO !

Naturêza da Deapesa
Mês uês uêE

4

!.{ê g uês tdê s

8"

üô-a-

10.

uêB
CUSTEIO

. Àquisição de peças,.

o Mecânica em geral (freios, suspensão,

canbio, motor, elétrica, funilaria,
recuperação de assentos),.

. CoÍnbust.ível e hürif icantes;

. Pneus e câmaras;

. Pequenos reparos de fuÍrilaria,.

. ServiÇog de Lerceiros;

. ManuteBÇão corretiva e preventi-va;

. Pagamento de seguros. Iicenciamento,
impostoa e taxas no ano de exercício;

I
C\

ú

1
N

d

i
É

o

i
ci

É,

(\l

ú

I
a.t

&

i
&

/o§"o
9z
,o- (.v

o

N

d

;\.
v€«

:
ú

I
c!

ú

TOTÀL R§25.500,00

IIX - CRONOGRÀIiÍÀ DE DESEI{BOÍJSO TíB SÀL RECURSO FIIÀNCEIRO PNóPNTO DÀ ENTIDÀDE:

Nauureza da Despega
Idê s ttês três

5'
ttêe

6'
ttês ttê s uâB

9'
ttêe

x0"

üês
CUSTEIO

. AlnrisiÇão de peÇas i

.Mecânica em geral ( freios,
suspensão, cambio, motor, e1éLrica,
funilaria, recuperaÇão de
assenLos ) ;

. CombusLíve1 e lu.brif icartes;

. Pneus e câmaras;

. Pequenos reparos de funilariai

. serviÇos de terceiros,.

. Manutenção corretiva e preventiva;

. Pagamento de seguros,
Iicenciamento, impostos e taxas no
ano de exercício;

0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

TOTÀL Rs0, 00

ô
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rr- oecr,eneção

Na qualidade de represeut.ante legal da OrganizaÇão da sociedade Civil, declaro,
para fins de prova juÍrLo PrefeiEura do Município de .fales - SP, para os efeit.os e

sob as penas da 1ei, que inexiste qualquer débito em mora ou siluaÇão de

inadimptência com o Lesouro ou qualquer órgão ou OrganizaÇão da Sociedade Civil da

AdminiBtraÇão Púb1ica, quem impeça a transferência de recursos oriundos de doLações

consignadas nos orÇamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.
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( ) APROVÀDO

) REPROVADO(

( ) ÀPROVADO CoM RESSALVAS, com a possibilidade de celebraÇão da parceria,
devendo a Adminj-stração Munj-cipa1, cumprir o que foi ressalvado.

Local e data orgão Técnico

Local e data ÀdministraÇão Municipaf
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