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PLANO TRABALHO –EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA– 2018 
 

 I- Qualificação da Entidade: 

 

Nome: Associação do Bem Comum ao Down – ABC DOWN 

CNPJ: 02.188.408/0001-64   

Endereço: Rua Juca Quito, 193 

Município: Jaboticabal           Estado: São Paulo    CEP: 14.870-260 

Responsável:  Antonio Luiz Fieno 

CPF: 918.684.608-04              RG: 9.763.606      

Cargo: Presidente    

Endereço: Rua Doracy Demani Peres, 271 

 
 

 II- Especificação do trabalho proposto: 

 

Objeto: Favorecer a participação dos alunos no processo de desenvolvimento das habilidades de motricidade, 

percepção, memória, linguagem e conceitualização, por meio de intervenções pedagógicas que auxiliem na 

construção das competências de leitura, escrita e raciocínio lógico matemático. 

 

 

Público alvo: 20 alunos com deficiência intelectual, que necessitam de atendimento educacional 

exclusivo. 

Alunos do Atendimento Educacional Exclusivo com deficiência intelectual, organizados conforme 

segue: 

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

 

Metas propostas e atividades a serem executadas: Atender 20 alunos com deficiência intelectual, 

e garantir 02 vagas remanescentes ao longo do ano, que necessitam de atendimento educacional 

exclusivo, fornecer 01 refeição por dia,   oferecer apoio pedagógico aos alunos com deficiência intelectual, 

privilegiando o desenvolvimento e a superação de seus limites intelectuais; 
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Garantir o Direito à Educação aos alunos com Deficiência Intelectual atendidos pelo Centro Educacional “José 

Adriano Piffer Gonçalves” e que estão impossibilitados de freqüentar a rede regular de ensino; 

Assegurar a preparação para a inserção no mercado de trabalho através de Oficina Protegida Terapêutica a fim 

de promover a autonomia e independência para a inclusão social; 

 Garantir a qualidade da educação às pessoas com deficiência intelectual através de uma programação de 

ensino-aprendizagem adequada com o apoio clínico e terapêutico. 

 

Proposta Pedagógica: Partindo do trabalho de construção de diferentes tipos de habilidades: 

observação, conhecimento, compreensão, comparação, separação, reunião, consulta, habilidades 

sociais, atuaremos como mediadores do processo de construção e aprimoramento das competências 

da escrita e leitura, por meio de jogos e atividades lúdicas; 

 - Garantir o atendimento educacional essencial aos alunos matriculados no Centro Educacional “José Adriano 

Piffer Gonçalves” independente de sua faixa etária; 

- Promover ao longo dos atendimentos prestados a equiparação de oportunidades, viabilizando o direito à 

Educação como meio de propiciar a formação básica e comum indispensável a todos os cidadãos; 

- Proporcionar a Educação Formal, com qualidade, direito de todos os usuários; 

- Desenvolver Programas específicos a todos os alunos atendidos pelo Centro Educacional, oferecendo 

atendimentos diários por uma Equipe Multidisciplinar; 

- Garantir o direito aos pais ou responsáveis de conhecer e participar da proposta pedagógica, assegurando 

assim o direito subjetivo dos filhos de terem um ensino organizado, planejado e de qualidade; 

- Discussão de casos com a Equipe Multidisciplinar do Centro Educacional. 

 

III) – Programa de Execução: 
 

a) Recursos Humanos: 

      

 

Item Cargo Quantidade Salário Descrição sumária das atribuições 

01 
 

Coordenador Pedagógico 
 

01 
 

R$ 1.721,83 
 

Coordenador Pedagógico 
responsável pelo Atendimento 

Educacional Exclusivo 

02 
 

Auxiliar de sala 
 

01 
 

R$     816,89 
 

Auxiliar de sala responsável pelo 
Atendimento Educacional Exclusivo 

03 Professora 01 R$ 1.138,00 
Professor de sala responsável pelo 
Atendimento Educacional Exclusivo 
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b) Recursos materiais: 

  

 

Item Objeto Quantidade Finalidade 

01 
 

Jogos pedagógicos 
 

20 
 

Facilitam e estimulam a aprendizagem através da 

interação, favorecem o aprendizado de crianças e 

adultos, através de um processo de socialização que 

contribui para a formação de sua personalidade. 

02 
 

Livros paradidáticos 
 

30 
 

Despertar nos  alunos o prazer de ler, reconhecendo-se 

o ato de ler como capaz de instruir , divertir, fazer 

sonhar com projetos pessoais, políticos, de justiça, de 

amor e paz. 

03 
 

Kit multimídia 
 

01 
 

  O equipamento multimídia facilita atividades 

escolares e conta com uma nova ferramenta para levar 

mais conhecimento para a sala de aula. 

 

 

c) Estrutura Física 

   

 

Amplo local com 05 salas de aula, 01 sala de TV, 01 biblioteca, 01 sala administrativa, 04 salas de 

atendimentos multidisciplinares, 01 refeitório, 01 cozinha, 01 padaria, 04 banheiros 01 pátio 

descoberto e 01 playground. 

 

 

 

 

 

d) Recursos financeiros 

 

    d.1) Estimativa de despesas: 

 

Item Descrição Periodicidade Valor 

01 Salários mensal R$ 3.156,48 

02 Encargos sociais mensal R$    520,24 
OBS.: O valor total do repasse municipal é de R$ 37.877,84, a entidade entrará com contrapartida nos encargos sociais e 

financeiros no valor de R$ 6.242,88. 
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