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PLANO TRABALHO - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2019 

1- Qualificação da Entidade: 
As. O? 	doPro) 

Nome: Associação do Bem Comum ao Down - ABC DOWN 
[Prot~co. (a 

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 

N conta p1 repasse: Agência 6514-5, c.c n°23.030-8 - Banco Brasil 

II- Especificação do trabalho proposto: 

Objeto: O presente programa de trabalho tem por objeto o atendimento de crianças e adolescentes, 

com deficiência intelectual em idade escolar, que necessitam de atendimento educacional 

especializado, no contraturno escolar, por equipe multidisciplinar composta de fisioterapeuta, 

fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, pedagoga e assistente social. 

Público alvo: 09 alunos com deficiência intelectual em idade escolar, que necessitam de 

atendimento educacional especializado, no contraturno escolar. 

Alunos do Atendimento Educacional Especializado com deficiência intelectual, organizados 

conforme segue: 

09 alunos com deficiência intelectual, agrupados em 01 classe entre 06 e 12 anos. 

Metas propostas e atividades a serem executadas: Atender 09 alunos com deficiência 

intelectual, em idade escolar, que necessitam de atendimento educacional especializado, no 

contraturno escolar, fornecer 01 refeição por dia, definir intervenções pedagógicas, durante as aulas, 

necessárias à superação das dificuldades detectadas partindo de atividades significativas, 



doProc. 
ASSOCIAÇÃO DO BEM CkIMIJNi25o13 
AO DOWN DE JABOTIFt °° 

Rua Juca Quito, 193 - Centro CEP 14870-260 - Jaboticabal//SP - Fone: 3204 2500 

Registrado em Microfilme sob n° de ordem 20.788 em 04 de setembro de 1.997— C.N.P.J . 02.188.408/0001-64 

diversificadas e específicas do ciclo da Educação Fundamental, tais como: oralidade, escrita, leitura, 

raciocínio lógico matemático; 

Propor estratégias que favoreçam aos alunos a oportunidade de construção de habilidades básicas, 

facilitando o desenvolvimento cognitivo através da identificação dos possíveis problemas e 

barreiras pedagógicas através de registros individualizados de avaliações realizadas durante os 

atendimentos, proporcionando ao aluno a apropriação de um ambiente de aprendizagem rico, 

aprimorando as habilidades naturais de cada criança. 

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; 

- Organização de projetos mensais e/ou bimestrais, visando o desenvolvimento de habilidades 

físicas, perceptivo motoras, atenção, concentração, localização espacial específica para o bom 

desempenho social, afetivo e pedagógico dos alunos, contextualizadas com temas elaborados no 

Projeto Pedagógico da escola; 

- Redimensionamento das ações do AEE, partindo das necessidades que forem surgindo, no 

decorrer das intervenções pedagógicas propostas e das necessidades apontadas pelos professores 

dos alunos atendidos; 

- Avaliação diagnóstica pela Equipe Multidisciplinar; 

- Atendimento ao aluno nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social individual ou em grupo 

de acordo com as necessidades de cada um; 

- Acompanhamento e monitoramento dos casos; 

- Orientação e apoio interdisciplinar; 

- Garantia de participação no atendimento do aluno; 

- Envolvimento da família em algumas atividades e reconhecimento da importância do vínculo 

familiar para o desenvolvimento saudável dos beneficiários; 

- Visitas às escolas para diagnóstico escolar (avaliação diagnóstica, adaptação curricular, adaptação 

de materiais, orientações especificas de comportamento, comunicação, dificuldades de 

aprendizagem, etc); 

- Orientação quanto às necessidades detectadas; 
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- Discussão de casos com a Equipe Multidisciplinar do Centro Educacional; 

t 	 3 	1 
III) - Programa de Execução: 	do Proc. 

N.° 	€ 	/  
a) Recursos Humanos: 	 Protco. (a 	CIU

j 

Item Cargo Quantidade Salário Descrição sumária das atribuições 

Professor responsável pelo 
01 Professor 01 R$ 1.225,25 Atendimento Educacional 

Especializado 

Auxiliar de sala responsável pelo 
01 Auxiliar de sala 01 R$ 904,40 Atendimento Educacional 

Especializado 

Auxiliar de sala responsável pelo 
02 Auxiliar de sala 01 R$ 904,40 Atendimento Educacional 

Especializado 

b) Recursos materiais: 

Item Objeto Quantidade Finalidade 

Facilitam e estimulam a aprendizagem através da 
interação, favorecem o aprendizado de crianças e 

01 Jogos pedagógicos 20 adultos, através de um processo de socialização que  
contribui 	formação 	sua personalidade. _para _a_ 	_de 

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

02 Livros paradidáticos 30 sonhar com projetos pessoais, políticos, de justiça, de 
amor e paz. 

O equipamento multimídia facilita atividades 
03 Kit multimídia 01 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 playgound. 
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d.1) Estimativa de despesas: 

LI _II  

UM--ma  

Item Descrição Periodicidade Valor 

01 Salários mensal R$ 2.367,36 

02 Encargos sociais mensal R$ 	83,14 

OBS.: O valor total do repasse municipal é de R$ 28.408,41, a entidade entrará com contrapartida nos encargos sociais 
e financeiros no valor de R$ 997,68. 

d.2) Previsão de receitas: 

Item Recursos Fonte Valor 

01 Recurso Municipal FUNDEB R$ 28.408,41 

V - Cronograma de desembolso: 

Item Tipo de despesa 1* parcela 2* parcela 3* parcela 4 parcela 5* parcela 6* parcela 

1 

R$ 2.367,36 R$ 2.367,36 R$ 2.367,36 R$ 2.367,36 R$ 2.367,36 R$ 2.367,36 

salários  

7 parcela 8a  parcela 9* parcela 10* parcela 1 V parcela 12* parcela 

R$ 2.367,36 R$ 2.367,36 R$ 2.367,36 R$ 2.367,36 R$ 2.367,36 R$ 2.367,45 

VI— Critério para aferição de cumprimento de metas: 

Item Descrição 
01 Fornecimento de relatório circunstanciado mensal 

02 Disponibilização dos dados em postal eletrônico 
03 Planejamento Anual do AEE 
04 Comprovação de visitas 
05 Relatório nominal 
06 Relatório final 

VII — Declaração 
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VII- Declaração 	 [N.O J4JY1 
Protc0. 

 

Declaro, para os devidos fins, que as informações prestadas neste programa de trabalho foram por 

mim preenchidas, na qualidade de presidente da entidade qualificada no item 1. 

Jaboticabal, 18 de Dezembro de 2018. 

Presidente 
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