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PIANO TRABA LHO - A TENDIMENTO ED UCA GONAL EXGL 
ARA DE EDucA A E 	 O ESPECIAL - 2018 

1- Qua1iflcac710 da Entidade: 

Nome: Associaço do Bern Cornurn ao Down - ABC DOWN 

CNPJ: 02.188.408/0001-64 

Endereço: Rua Juca Quito, 193 

MunicIpio: Jaboticabal 	Estado: So Paulo CEP: 14.870-260 

Responsavel: Antonio Luiz Fieno 

CPF: 918.684.608-04 	RG: 9.763.606 

Cargo: Presidente 

Enclereço: Rua Doracy Dernani Peres, 271 
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Ii- Especificacio (Jo trabatho proposto: 

Objeto: Favorecer a participaco dos alunos no processo de desenvolvimento das habihdades de 

moti-icidade, percepcio, rnemória, linguagern e conceituaIizaco, por meio de intervençOes agógicas que 

auxiliein na construço das competëncias de leitura, escrita e raciocInio lógico matemitico. 

PCtblico alvo: 20 alunos corn deficiëncia intelectual, que necessitam de atendirn 	ed ucacional 

exciusivo. 

Alunos do Atendimento Educacional Exciusivo corn deficiência intelectual, o 
	

i1ados conforme 

segue: 

20 alunos corn deficiência intelectual, agrupados em 01 classe entre 28 e 54 anos. 

Metas propostas e atividades a scrcrn executadas: Atendei-  20 alunos corn defici 
	

Ia intelectual, 

e garantir 02 vagas rernanescentes ao longo do ano, que necessitarn de atendirne 	educacional 

exciusivo, fornecer 01 refeico por dia, 	oferecer apoio pedagógico aos aluno$ 	defi c iênc I a 

ntelectual, pi-ivilegiando o desenvolvimento e a superaco de seus limites intelectuais; 
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Garantir 0 Direito A Educaço aos alunos corn Deficiëncia Intelectual atendidos peio Cer ro Educacional 

"José Adriano Piffer Gonçaives" e que esto impossibilitados de frequentar a rede regular de ns mo; 
ASSegLirar a preparaço para a inserco no mercado de trabaiho através de Oficina Protegi a Terapéutica a 

tim de prornover a autonomia e independéncia para a inciuso social; 

Garantir a qualidade da educaço as pessoas corn deficiência intelectual através de ama rogramaçäo de 

ensino-aprendizagern aclequada corn o apoio cilnico e terapëutico. 

Proposta Pedagógica; Partindo do trabaiho de construcao de diferentes tipos e habiliclacies: 

observaco, conhecirnento, cornpreenso, cornparaco, separaco, reunio, consul a, habilidades 

sociais, atuarernos corno mediadores do processo de construco e aprirnorarnento da co rnpetênc i as 

cia escrita e leitura, por rncio de logos e atividades lédicas; 

- Garantir o atendirnento educacional essencial aos alunos matriculados no Centro Cc icacional "José 

Adriatic, Piffer Gonçaives" independente de sua faixa etária; 

- Prornover ao longo dos atendimentos prestados a equiparaco de oportunidades, viabili? ndo 0 clireito a 
Educaço corno melo de propiciar a formaço básica e cornum indispensável a todos os cida( os; 

- Proporcionar a Educaco Formal, corn quaiidade, direito de todos os usuários; 

- Desenvoiver Prograrnas especIficos a todos os alunos atendidos pelo Centro Educack ml, oferecendo 

atendirnentos diários por ama Equipe Muitidiscipilnar; 

- Garantir o direito aos pals on responsáveis de conhecer e participar da proposta pedagog a, assegurando 

assim o direito subjetivo dos flihos de terern urn ensino ot'ganizado, pianejado e de quandade 

- Discussio de casos corn a Equipe Muitidisciplinar do Centro Educacional. 

III) - Programa de Execuco: 

a) Recursos Flumanos: 

Item Cargo Quantidade Salário Descriço sumári das atribuiçôes 
Coordenador Pedagógico 

01 Coordenador Pedagógico 01 R$ 1.721,83 responsávei pel Atendimento  
Educacional Exciusivo 

02 Auxiiiar de sala 01 R$ 	816,89 Auxiliar de sala r sponsável peio 
Atendimento E  cional Exciusivo 
Professor de sala esponsével pelo 

03 Professora 01 R$ 1.138,00 Atendimento Edu cional Exciusivo 
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b) Recursos matcriais: 

Item Objeto - Quantidade Finalidade 

Facilitani C estirnulani a aprendiza ciii através do 

interação, favorecern o aprend izad rio criancas e 
01 Jogos pedagógicos 20 adultos, através de urn processo de )cializaçao que 

contribui para a fomiacio de sua ersonalidacle. 

Despertar nos alunos o prazer de br reconhecendo-se 
o ato de ler corno capaz de instruir divertir, fazer 

02 Livros paradiddticos 30 sonhar corn projetos pessoais, politic )S, clejustica, de 
arnor e_paz.  

0 equiparnento rnultirnIdia foci to atividades 
03 Kit multim(dia 01 escolares e conta corn uma nova ferr

niais conhecirnento para a Sall 
menta para levar 

cle aula. 

c) Estrutura FIsica 

Amplo local corn 05 salas de aula, 01 sala de TV, 01 biblioteca, 01 sala adrninistra[iva. 04 salas de 
atendirnentos multidisciplinares, 01 refeitOrio, 01 cozinha, 01 padaria, 04 ban Ieiros 01 patio 
descoherto e 01 playground.  

d) Recursos financeiros 

d.1) Estimativa de despesas: 

Item Descrico Periodicidade - Valor 

01 Salários mensal - R$ 3.156,48 

02 Encargos socials mensal - R$ 	520,24 
OBS.: 0 valor total do repasse municipal é de RS 37.877,84, a entidade entrará corn Coll trapartida ADS encargos sociais 
e financeiros no valor de R$ 6.242,88. 
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d.2) Previsio de receitas: 

Item Recursos Fonte Valor 

L 01 	J RecursoMunicipal Departamento de Ensino 37.877,84 

V - Cronograma de desembolso: 

Item Tipo de despesa 1' parcela 20 parcela 3' parcela 4' parcela - 'parcela 6 0  pareehi 

salários 

R$ 3.156,48 R$ 3.156,48 R 	3.156,48 R$ 3.156,48 P 3.156,49 R$ 3.156,49 

7 	parcela 8 parcela 9' parcela 10' parcela - 0  parcela 12 °  parceh 

RS 3.156,49 I 	R$3.156,49 R$3.156,49 R$3.156,49 R$3.156,49 P 3.15 6,49 

VI - Critério para afei - içäo de cumprimento de metas: 

Item Dcscriçäo  

01 Fornecimento de relatório circunstanciado mensal 
02 Disponibilizaco dos dados em postal eletrônico  

03 Planejamento Anual do EEE 
04 Cornprovaço de visitas 
05 Relatório nominal  

06 Relatório final  

V11 - - Dcclaracäo 

Declaro, para os devidos fins, que as informaçöes prestadas neste programa de 
	

foram por 

mim preenchidas, na qualidade de presidente da entidade qualificada no item I. 

Jaboticabal, 02 dJ.Janeiro de 201 S. 

(io Luiz Fieno 
Presidente 
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