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Natureza da Despesa Total
Descricao
- Material de Higiene e Limpeza R$

I
4.000,00

- G{meros de Atimentacao R$
4.500,0

- Combustiveis R$
5.400,00

- Material Educativo e Esportivo R$

ITOTAL GERAL

5.072,24

R$ 18.972,24

PROGRAMA DE DESEMBOLSO:
CONCEDENTE:

1a Parcela 2a Parcela 3a Parcela 48 Parcela 58Parcela 68Parcel31
R$ 790,51 R$ 790,51 R$ 790,51 R$ 790,51 R$ 790,51 R$ 790,51

78Parcela 8a Parcela g8Parcela 10"Parcela 11"Parcela 12" Parcela
R$ 790,51 R$ 790,51 R$ 790,51 R$ 790,51 R$ 790,51 i R$ 790,51

138Parcela 14" Parcela 15" Parcela 168Parcela 178Parcela 188Parcela
R$ 790,51 R$ 790,51 R$ 790,51 R$ 790,51 R$ 790,51 ! R$ 790,51 '

19" Parcela 20" Parcela 21" Parcela 22" Parcela 23a Parcela 24a Parcela I
R$ 790,51 R$ 790,51 R$ 790,51 , R$ 790,51 R$ 790,51 R$ 790,51
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PLANO DE TRABALHO - PLANO DE APLICACAO

1. DADOS CADASTRAIS
1.1 - Dados Cadastrais da Institui~io Proponente

Nome da instituicao: CNPJ:
Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais 80.884.315/001-88
de Planalto - PR

Endereco: CEP: 85750-000
Rua Balduino Menegazzi, 275 - Centro -
Planalto - PR
Telefone: Fax: E-mail institucional:
(46) 3555-1372 (46)3555-1372 apaeplanalto@gmail.com

Banco Agemcia Conta
001 - Banco do Brasil 4754-6 8031-4

Nome do responsavel legal da instituicao proponente
Edina Daniela Mombach Copini
Funcao RG: 5.753.706-0 CPF: 022.912.399-61
Presidente
Telefone E-mail:
(46) 98802-1773 edina@copinialimentos.com.br
Endereyo residencial: CEP: 85750-000
Rua Elcina Budke, 358 - Casa A - Centro
Planalto - PR
Nome do responsavel tecnico pela execucao do service:
Dilvani Aparecida Libardi

Fun<;ao: I RG: CPF:
Diretora ,5.281.752-1 870.114.849-49

Telefone: E-mail:
, (46) 99920-1549 dilvanilibardi@hotmail.com

Formacao: N° do Registro no Conselho
Pedagoga Nao se aplica

mailto:apaeplanalto@gmail.com
mailto:edina@copinialimentos.com.br
mailto:dilvanilibardi@hotmail.com


1.2 - CARACTERIZACAO DA OSC
:)flilJ'

Sentindo a necessidade urgente de atendimento as crianc;:ascom Deficiencia IjU U OJ J
Intelectual e Multiplas Deficiencias que estavam a margem de nossa sociedade,

a comunidade Planaltina mobilizou-se para a criacao da Associacao de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE. Foi fundada em 16 de outubro de 1991,
I

atualmente localizada, Rua Balduino Menegazzi 275, centro na cidade de

Planalto-PR. De acordo com seu Estatuto Social e uma Entidade Civil,

I Filantropica, de carater Assistencial, Educacional, Cultural, de Saude, de

Estudo e Pesquisa, Desportivos e outros e de acordo com sua lnscricao no

Cadastro de Pessoa Juridica, tem como objetivo integrar a comunidade, em

I geral, alunos, pais, amigos, Rotary Club, Entidades, Igrejas e Socios

Contribuintes para que, em parceria com os orgaos governamentais, garantam

a eficacia dos direitos sociais assegurados pela Constituicao a Pessoa com

Necessidades Educacionais Especiais: ecucacao, saude, trabalho e lazer,

desenvolvendo suas potencialidades em todas as areas. A APAE e
mantenedora da Escola Joaquina de Vedruna, Educacao Infantil e Ensino
Fundamental na Modalidade de Educacao Especial, que trabalha no sentido de

ser dernocratica, com 0 objetivo de dar condicoes de acesso e permanencia

aos alunos, propiciando uma educacao de qualidade para todos, nos

Programas de Educacao Infantil, Ensino FundamentallAnos Iniciais e

Profissionai/inicial, mantida pela entidade filantropica - APAE com parcerias
entre as esferas municipal, estadual e federal.

A APAE e filiada a Federacao Nacional das APAEs sob n. 908;

reconhecida de Utilidade Publica Municipal - Lei n. 703/92 de 06107/92;

reconhecida de Utilidade Publica Estadual - Lei n. 10841 de 05/07/94;

reconhecida de Utilidade Publica Federal - Lei n. 91 de 12/12/95; Registrado

no Cartorio de Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas da Comarca de

Capanema, sob n. 129 - Livro Al2; Registro no CNAS n. 28.987.0009950/93-07

em 19/10/97; Certificado de Entidade de Fins Filantropicos - Protocolo
I

44006.000520/96-62; Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS -

Registro N°. 02 que confere a Lei N°. 819 de 18/09/95, Conselho Municipal dos

Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA - Registro n. 02, confere a Lei

N°. 660/91. Inscrita no CNPJ sob n, 80.884.315/0001-88, localizada na Rua

Balduino Menegazzi, 275, centro, Planalto, sudoeste do Parana. Iniciou suas

atividades na Area Educacional em marco de 1992, autorizada a funcionar



Iatraves da Resolucao n. 4.081/92, de 13/11/92, tendo sua ultima renovacao de

funcionamento em 30 de novembro de 2011 sob Resolucao N.o 5401/11.

Vincula-se diretamente ao 27° Conselho Regional de Santo Antonio do

Sudoeste, NRE de Francisco Beltrao, DEEIN, SEED e Secreta ria Municipal de

Educacao.

Assim, legalmente constituida e amparada na legisla~ao vigente, a

Escola de Educa~ao Basica, na Modalidade Educacao Especial, busca atender

os educandos que, pelas suas especificidades, demand am, alem das

I adaptacoes institucionais e flexibilizacao das condicoes de oferta, atencao

individualizada nas atividades escolares, apoio a autonomia e socializacao, por

meio de recursos especificos, suporte intensivo e continuado, bem como

metodologias e adaptacoes significativas que a escola precisa ofertar, a fim de

tornar-se efetivamente inclusiva.

2. CARACTERIZACAO DO PROJETO OU MODALIDADE
Nome do Programal Service

TERMO DE FOMENTO - SAS/SUAS E APAE

Endereco e infra estrutura disponivel para execucao do Projeto

A Sede da APAE de Planalto fica localizada a Rua Balduino Menegazzi, 275 -

Centro de Planalto/Pr. Sua Infra estrutura conta com:

A Area total de 27.400 m2, 0 predio Principal mede 1.051 m2, composto por Sala

de Direcao, Sala de Direcao Auxiliar, Secreta ria, Coordenacao Pedag6gica,

Almoxarifado, Sala de Professores, Laborat6rio de Informatica, Biblioteca, 16

salas de aula, Almoxarifado, Sala de Assistencia Social, Sala de tnteqracao

Sensorial, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia/Psiquiatria, Refeit6rio,

Cozinha, Sala de merenda, Lavanderia, Sanitarios Masculino e Feminino para

Funcionarios, Sanitarios Masculino e Feminino para Alunos, Estacionamento,

Glnasio Poliesportivo, Campo de Futebol, Playground, Estufa de hortalicas,

estufa de flores, bosque e amplo patio descoberto. A Escola procura manter

sua estrutura em bom estado realizando todas as manutencoes necessarias.

Todos os espacos e os aspectos fisicos da escola foram projetados levando em



consideracao as necessidades especificas dos Alunos com Deficiencia

Intelectual, Multiplas Deficiencias e transtornos globais do desenvolvimento,

considerando a funcionalidade e a boa utilizacao dos mesmos. Portanto, os

ambientes seguem os criterios de acessibilidade arquitetonica sendo
I

I adequadas para os usuaries de cadeiras de rodas, pessoas com

comprometimento motor e tarnbern para idosos, realizando, constantemente, as

adaptacoes de medic e grande porte necessarias para atender especificidades

dos alunos. 0 mobiliario tambern atende as necessidades do alunado, seguindo

as orientacoes da Terapeuta Ocupacional, que acompanha a funcionalidade

dos mesmos realizando indicacoes para correta aquisicao em cada caso e

quando necessario tarnbern realiza as adaptacoes pertinentes.

A Assoclacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Planalto e mantenedora

da Escola Joaquina de Vedruna, Educacao Infantil e Ensino Fundamental na
Modalidade Educayao Especial. Esta oferta atendimento educacional a 105

alunos com Deficiencia Intelectual e Multiplas Deficiencias, nas Etapas de

Educacao Intantil (0 a 5 anos), Ensino Fundamental - Anos Iniciais (6 a 16

I anos) e Educacao de Jovens e Adultos - Fase I (acima de 17 anos).

A Escola conta com 0 apoio da equipe multiprofissional, composta por:

Psicoloqa, Fonoaudioloqa, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Assistente

Social e Medico Psiquiatra. Os atendimentos sac realizados na forma de

Procedimentos, diaqnostico, avaliacao, acompanhamento e atendimentos

ambulatoriais, se procede no horatio de contra turno escolar, servindo como

apoio ao desenvolvimento Educacional de todos educandos matriculados,

tendo como foco a habilitacao e reabilitacao doas pessoas com Deficiencia

Intelectual e Multiplas Deficiencias.

A equipe multiprofissional conforme sua area de formacao deve realizar a

avaliacao de ingresso dos alunos e acompanhar seu desempenho educacional,

identificando sltuacoes onde seu conhecimento possa contribuir com a

aprendizagem e a consolidacao dos objetivos educacionais da escola;

estabelecendo intercambio com 0 pedaqoqico, realizando terapias individuais

I ou em grupo com alunos e pais, atividades e programas nas diferentes etapas

de ensino de acordo com 0 nivel de desenvolvimento e possibilidades dos

alunos.

Seu corpo docente e composto por profissionais Graduados com formacao

especifica ou especializacao em Educacao Especial. 0 quadro de funcionarios

se enquadra de acordo com 0 regimento interne da lnstituicao regido pelas leis



! trabalhistas, cada qual em sua funcao, carga horaria e regime de trabalho.

A escola oferece aos profissionais da Saude e Educacao amplos e variados

recursos, materiais e equipamentos para um melhor desempenho de suas

funcoes de modo a favorecer a aprendizagem, a permanencia e 0 sucesso do

aluno na escola. Materiais que sac grandes instrumentos de ajuda no processo

de ensino-aprendizagem, possibilitando 0 constante aperteicoamento de todos

os profissionais da lnstituicao de Ensino.

I Os profissionais da Educacao tarnbern recebem suporte da Equipe

Multiprofissional, com orientacoes que promovam um melhor desempenho do

aluno, realizando um trabalho em conjunto a um publico que tem em comum os

sinais de vulnerabilidade, do risco social e da precaria inclusao social e
I
educacional.

3. CARACTERIZACAO DO SERVICO
A Apae de Planalto tem por MISsAo promover e articular acoes de defesa de

direitos e prevencao, orientacoes, prestacao de services, apoio a familia,

direcionadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiencia e a

construcao de uma sociedade justa e solidarla.

A Escola Joaquina de Vedruna - Educacao Infantil e Ensino Fundamental -

Modalidade de Educacao Especial oferta a Etapa de Educacao Infantil numa

carga horaria de 20 horas semanais, distribuidas em 200 dias letivos, divididos

em dois programas: Estirnulacao Essencial destinado as criancas de zero a tres

anos e onze meses e Pre-Escolar de quatro a cinco anos e onze meses, sendo

que 0 curriculo recebe complemento com atendimentos terapeuticos em contra

turno nas areas de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia,

psiquiatria e service social.

o Ensino Fundamental constitui nivel de ensino obriqatorio e gratuito para os

alunos de seis a quinze anos e onze meses, tendo por finalidade 0

desenvolvimento de disciplinas, conteudos, objetivos e estrateqias

rnetodoloqicas correspondentes aos anos iniciais do nucleo comum de ensino

com adaptacoes curriculares de medic e grande porte de acordo com as
Ii necessidades dos alunos, tendo como base as Diretrizes Curriculares da Rede

Publica de Educacao Basica do Estado do Parana, 0 Curriculo Basico Para a

Escola Publica do Parana, Orientacoes Pedaqoqicas para os Anos Iniciais do

Ensino Fundamental de Nove Anos e Diretrizes Nacionais para a Educacao

f1 fl (] ij" t-v \. U \ ., .J;
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Especial na Educacao Basica incluindo recursos e services de apoio

especializados e atendimento terapeutico em contra turno.

A Etapa de Educacao Jovens, Adultos e Idosos destina-se a alunos acima de

16 anos, com deficiencia intelectual e rnultiplas deflciencias, visando 0

I desenvolvimento da capacidade de aprender, a formacao de atitudes e valores

I para a vida, ampliando a autonomia, 0 crescimento cognitivo, pessoal e social,

bem como a melhoria da comunicacao, orqanizacao e aprimoramento

ocupacional com curriculo flexivel e adaptado as necessidades e

especificidades de cada aluno, bem como 0 curriculo acadernico funcional que

visa garantir 0 acesso, a permanencia e 0 exito destes no espaco escolar.

Para atender adequadamente as especificidades deste alunado e possibilitar

oportunidades efetivas de aprendizagem, considerando tempo, ritmo e 0

desenvolvimento dos educandos com Deficiencia Intelectual, Multiplas

Deficlencias e Transtornos Globais do Desenvolvimento que requerem atencao

individualizada, pois apresentam situacoes distintas de aprendizagem, a APAE

conta com Direcao, Direcao Auxiliar, Pedagoga, Secretario, Equipe de
I Docentes, Motorista, Instrutor Viveirista, Agentes educacionais I e II.

Para realizar 0 atendimento nas areas de Asslstencia Social e saude, a APAE

conta com uma Equipe Multiprofissional da Unidade de Saude/ Convenio SUS,

que e composta de: 01 psicoloqa: 01 fonoaudioloqa; 01 assistente social; 01

terapeuta ocupacional, 02 fisioterapeuta; 01 psiquiatra, 01 secretario e 01

instrutor de equoterapia, que realizam 0 trabalho de habilitacao e reabilitacao,

bem como desenvolvem acoes socio- educativas junto as familias dos

I educandos e a comunidade escolar.

Para desenvolver todo este trabalho de atendimento as Pessoas com

Deflciencia Intelectual e Multiplas Deficiencias a Entidade conta e rnantern

parcerias com a Secretaria de Estado da Educacao, Secretaria Municipal de

Educacao, Secretaria Municipal de Assistencia Social, Secretaria Municipal de

Saude, Secretaria Municipal de Esporte e Cultura e orqanizacoes como Rotary

Club, Associacao de Senhoras de Rotarianos, Rotaract, Grupos Diversos

(Idosos, Trilheiros, Religiosos) e Universidades.

A fim de fortalecer e garantir 0 atendimento aos Diretos das Pessoas com

Deficiencies Intelectual e MiJltiplas Deficiencias a APAE rnantern

representatividade e atuacao nos Conselhos Municipais de Saude, Assistencia

Social, Conselho dos Direitos da Crianca e do Adolescente, Boisa Familia,

Cornite Gestor do Programa Leite das criancas e Conselho da Merenda



. Escolar,

I A Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Planalto - PR possui 27

anos de atuacao neste municipio e devido ao seu comprometimento com sua

I MISSAO e visao devidamente expressas em seu Estatuto Social e

I fortalecidas com as parcerias realizadas conta com a devida Experiencia e

Credibilidade para a execucao do presente Projeto.

- Promover 0 desenvolvimento integral da Pessoa com Deficiencia em seus

aspectos fisico, psicoloqlco, intelectual e social, visando alcancar 0 pleno

. desenvolvimento por meio de programas terapeuticos, educacionais e socia is.

- Promover a habilitacao e reabilitacao das pessoas com deficiencia e a

prornocao de sua inteqracao a vida comunitaria:

- Proporcionar aos alunos 0 acesso a materiais e equipamentos adaptados,

auxiliando no processo de habilitacao e reabilltacao, compreendendo e

respeitando sua forma particular de responder aos estimulos ofertados.

- Motivar a participacao da familia na vida escolar de seu filho sentindo-se parte

integrante da mesma, assumindo seu verdadeiro papel de orientadores e

responsaveis pelos seus filhos.

- Proporcionar ao Aluno com Deflciencia Intelectual e Multiplas Deficiencias a

participacao nos projetos terapeuticos, educacionais e socia is visando a
melhoria de sua qualidade de vida;

-Desenvolver projetos/ atividades que visem atender familias em situacao de

• vulnerabilidade e risco social.

- Realizar visitas domiciliares a fim de passar orientacoes e monitorar quadros

de vulnerabilidade, risco social e evasao escolar,

- Desenvolver campanhas de consclentizacao, saude e prevencao a deficiencia

eliminando preconceitos e discriminacoes, assegurando 0 cumprimento dos

direitos da Pessoa com Deficiencia.

- Complementar a merenda escolar com ahrnentacao saudavel e que atenda as

especificidades de alunos com Deficiencia Intelectual e Multiplas Deficlencias.

4.0BJETIVOS

5. METAS DE ATENDIMENTO

- Preparar 0 nucleo familiar da pessoa com deflciencia para entende-la, e criar

estrateqias de apoio para que esta pessoa tambern possa se sentir em



•

condicoes de ter na familia a possibilidade de compartilhar seus sentimentos e

expectativas.

- Oferecer igualdade de condicoes para 0 acesso na escola, bem como para 0

atendimento terapsutlco gratuito a todos os alunos com Deficiencia Intelectual e

Multiplas deftcienclas:

- Ofertar trabalho diferenciado, com materiais e equipamentos adaptados, para

assegurar todas as oportunidades e facilidades para 0 desenvolvimento da

Pessoa com Deficiencia Intelectual e Multiplas Deflciencias:

- Proporcionar melhoria na auto-estima e na qualidade de vida das Pessoas

com Deficiencia Intelectual e Multiplas Deficiencies:

- Estreitar vinculos entre escola e familias atraves de reunioes e atividades de

confraternizacao realizada pela escola.

- Ofertar urn ambiente aqradavel para a realizacao das praticas, visando urn

melhor aproveitamento destas atividades.

- Promover melhorias na higienizac;:ao, conscientizando os alunos e suas

familias da importancia da higiene como urn todo para a saude,

- Acompanhar e desenvolver politicas publicas de protecao social basica,

atuando na defesa e garantia dos direitos das pessoas com deficiencia.

- Identificar os quadros de vulnerabilidade das familias e rnonitora-los.

- Conscientizar e divulgar sobre os trabalhos desenvolvidos pela Entidade e

suas parcerias, em rslacao as pessoas com deficiencia e seus familiares, assim

como as acoes realizadas alem das dependencias da escola.

6. METODOLOGIA DE TRABALHO

A Escola Joaquina de Vedruna - Educacao Infantil e Ensino Fundamental na

I Modalidade de Educacao Especial, oferta atendimento para pessoas com

"Defictencia Intelectual, Multipla Deficiencias e Transtornos Globais do

Desenvolvimento", nas areas de Assistencia Social, Educacao e Saude,

o trabalho da equipe multiprofissional tern a func;:aode proporcionar atividades

e acoes complementares e de apoio ao processo ensino aprendizagem na

escola, familia e comunidade onde 0 aluno esta inserido, oferecendo suporte ao

trabalho pedag6gico realizado pela escola, contribuindo com 0 professor, cada

urn em sua area de formacao, com orlentacoes, inforrnacoes e acoes que

venham a promover urn melhor desenvolvimento e desempenho do aluno,



I visando 0 desenvolvimento das funcoes cognitivas, sensoriais, afetivas, D D U " i;
I fonoarticulatorias e motoras.

A equipe multiprofissional conforme sua area de formacao deve realizar a

avaliacao de ingresso dos alunos e acompanhar seu desempenho educacional,

I identificando situacoes onde seu conhecimento possa contribuir com a

aprendizagem e a consolidacao dos objetivos educacionais da escola;

estabelecendo intercarnbio com 0 pedag6gico, realizando terapias individuais

I ou em grupo com alunos e pais, atividades e programas nas diferentes etapas

de ensino de acordo com 0 nivel de desenvolvimento e possibilidades dos

alunos.

A equipe, tambern tem a funcao de estabelecer intercarnbio com 0 pedag6gico,

realizando promovendo junto a pedagoga encontros, palestra, debates, troca de

experiencias com professores visando a qualificacao e artlculacao da educacao

inclusiva junto a escola e as escolas do ensino comum

o trabalho realizado pela Equipe Multiprofissional· busca itender aos

educandos que, pelas suas especificidades, demandam, alern das adaptacoes,

atencao individualizada nas atividades, apoio a autonomia e sociahzacao, por
meio de recursos especificos, suporte intensivo e continuado. Cada profissional

dentro de sua area de atuacao realiza seu trabalho, visando atender as

especificidades de cada aluno, tracando metodologias adequadas.

A Entidade dispoe de salasl consult6rios devidamente adaptadas, com

materiais e equipamentos especificos e busca atualizar constantemente, tanto

materiais, como equipamentos.

A Escola em sua orqanizacao e gestae escolar, com intuito de promover uma

maior inteqracao entre escola, familia e comunidade, motivando a sua

participacao na vida escolar de seu filho sentindo-se parte integrante da

mesma, assumindo seu verdadeiro papel de orientadores e responsaveis pelos

seus filhos, promove comernoracao referente a Festa Junina, Pascoa, Dia das

Maes, Dia dos Pais, Dia da Crianca, Dia do Estudante, Natal. Os alunos

participam tambern dos Jogos Escolares do Parana, das Olimpiadas das

APAEs, Festival Nossa Arte, Festival Municipal Artistico Infantil, Festival

Municipal de Musica, Noite Cultural da APAE, desfiles, projetos,campanhas

I promovendo a inclusao, a socializacao e a inteqracao, atraves de seu

envolvimento em atividades esportivas e culturais valorizando e ampliando suas

I potencialidades e proporcionando aos educandos 0 acesso ao esporte, a

I cultura e a arte.



A Escola realiza anualmente a Semana Nacional da Pessoa com Deficiencia

Intelectual e Multipla com uma proqrarnacao especial em eventos culturais,

esportivos e recreativos, passeatas envolvendo pais, alunos e funcionarios da

escola, programas na radio, palestras e atividades envolvendo alunos do

ensino comum com 0 objetivo de mobilizar, sensibilizar e conscientizar a

i populacao na busca da garantia dos direitos das pessoas com deficiencia e do
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7. ATIVIDADES, CRONOGRAMA E OBJETIVOS

desenvolvimento
integral da Pessoa
com Deficiencia em

OBJETIVOS ATIVIDADES Periodicidade das
Promover o - Ofertar atendimento atividades

pedag6gico e 1-----------1
multiprofissional individual
ou em grupos, de forma a - Continua
garantir a estimulacao dos
processos cognitivos e
motores dos alunos com
Deflciencia Intelectual e
Multipla.

seus aspectos fisico,
psicol6gico,
intelectual e social,

I visando alcancar 0

pleno
desenvolvimento por
meio de programas
terapeuticos,
educacionais e
sociais.

Promover a - Realizacao de - Continua•• hablhtacao e atendimentos individuais ou
reabilitacao das em grupos nas areas
pessoas com terapeuticas oferecidas na
deficiencia e a entidade, monitoramento e
promocao de sua orientacao a familias e

I inteqracao a vida pessoas com deficiencias
comunltaria: atraves da Assistente

Social.

Proporcionar ao - Proporcionar atividades - Continua
Aluno com para 0 desenvolvimento de
Deficiencia Intelectual habilidades funcionais que
e Multiplas serao importantes para
Deficiencias a tornar a pessoa com
particioacao nos deficiencia independente e
projetos terapeuticos, produtiva, conforme suas

I educacionais e possibilidades na sua vida I
sociais visando a I escolar, familiar e social.
melhona de sua. .--------~--------------~



iqualidade de vida;
I

Desenvolver - Promover palestras - Sempre que houver
campanhas de informativas em parceria demanda
conscientizacao, com secretarias municipais
saude e prevencao a com profissionais medicos,
deficiencia enfermeiras, nutricionista e
eliminando equipe multiprofissional da
preconceitos e escola destinadas a grupos
discriminacoes, de gestantes, noivos,
assegurando 0 familias consideradas em
cumprimento dos situacao de risco social,
direitos da Pessoa alunos e funcionarios do
com Deflciencia. ensino regular.

- Identificar os quadros de _Continua
vulnerabilidade das familias,
realizarando visitas
domiciliares, eventos e
cursos a fim de passar
orientacoes, identificar
situacoes de vulnerabilidade
e evitar a evasao escolar.

Realizar visitas - Deslocamento de _ Sempre que houver
domiciliares a fim de profissionais da saude, demanda
passar orientacoes e assistencia social e
monitorar quadros de pedag6gica da escola ate
vulnerabilidade, risco as residencias dos alunos
social e evasao afim de atender as
escolar. demandas especificas de

cada caso.

- Proporcionar aos
. alunos 0 acesso a
i materiais e
equipamentos
adaptados, auxiliando

deno processo
habilitacao
reabilitacao,
compreendendo e
respeitando sua

I forma particular de
I responder aos
estimulos ofertados.

-Desenvolver
projetos/ atividades
que visem atender
familias em sltuacao
de vulnerabilidade e
risco social.

e

- Continua
- Proporcionar aos alunos 0
acesso a materiais e
equipamentos adaptados,
conforme suas
especificidades.
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- Motivar a
participacao da
familia na vida
escolar de seu filho
sentindo-se parte
integrante da mesma,

I
assumindo seu
verdadeiro papel de

I orientadores e
responsaveis pelos
seus filhos.

- Complementar a
merenda escolar com
alimentacao saudavel
e que atenda as
especificidades de
alunos com
Deficiencia Intelectual
e Multiplas
Deficiencias.

- Datas comemorativas e
quando houver demanda. IInil~I
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- Reanzacao de eventos na
escola em datas
comemorativas (dia dos
pais, mae, festa junina,
pascoa, natal, etc), cursos e
palestras destinados aos I
pais e familiares, com temas
voltados as necessidades e
enfrentamento das
dificuldades encontradas
pelos mesmos.

- Comprar alimentos que
complemente alirnentacao
escolar dos alunos
matriculados e que atendam
as especificidades de
alunos que possuem dietas
pr6prias devido a problemas
de saude,

- Continua

8. METODOLOGIA DE AVALIACAO DO PROJETO OU MODALIDADE

o atendimento ofertado por esta Instituiltao cumpre 0 ideal preconizado pela

missao do Movimento Apaeano, que e 0 de promover e articular acoes de

defesa e de direitos, prevencao, orientacoes a sociedade, prestacao de service

na area de Assistencia Social, Educacao, Saude e apoio familiar, objetivando

sempre a melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiencias e a

construcao de uma sociedade mais justa e solidaria.

A Equipe Multiprofissional acompanha a realizacao dos conselhos de classe

• dando sua contribuicao nos avances obtidos pelos alunos e tarnoern emite

avaliacoes individuais que faz parte dos documentos arquivados na pasta de

cada aluno.

Os recursos serao utilizados de acordo com os objetivos propostos, com foco

em atividades que venham melhorar 0 desenvolvimento integral da pessoa com

deficiencia, melhorando a qualidade e eficiencia do trabalho ofertado pela

Entidade.

A aplicacao dos recursos e sua devida prestacao de contas sera devidamente

realizada conforme especifica a legisla~o vigente, sendo a mesma

acompanha pela gestao municipal e lancada no sistema SIT do Tribunal de

Contas do Estado.
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~----~~~~~------~~--~~--~------~----~o prazo de vig€mcia do presente plano de trabalho esta compreendido entre 24
meses a contar de sua data de puolicacao. podendo ser prorrogado conforme
se estabelecer no Termo de Fomento.

9. PRAZO DE VIGENCIA

J
Nome do Tecnico responsavel Dilvani Aparecida Libardi
pela elaboracao do proieto
Telefone (46) 99920-1549
E-mail dilvanilibardi@hotmail.com
Formacao/ Registro no Conselho Pedagoga
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