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Título do Projeto: Atendimrento Espeeializaclo para Pessoas com Defioiência lntelectLral, Deliciôncia

Múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA) para o pírblico com idacle çnlre 6 a 65 anos e

estimulação precoce para crianças de 0 a 5 anos de idade.

Local oncle será realizado o I'rojeto: APAII cle Tamlraíl

2 TDnNTTFIC/{ÇÃf) DO PR{)P{)NENTE

Entitlade: Associação de llais e Amigos clos Excepcionais de'farnbair

CNPJ: 50.û73. 808 l0AAl-17

.Entlereço: Aveniela Angelina l,epri 13iasoli, n" 22

Municí¡rio:'I'ambaír UF: SP CIiF: 13.710."000

Telefone/fax: (i9) 3673-1777 Il-mail: dpael4111þ3lll¡Ðlro1'l]talLça:ri

Re¡tresentante Legal:

R.esponsi{vel pela }trntidatle: Carlos Augusto Delege

CPI¡: 062.891.948-44 C*rgo: Presidente cla Entidade

F unção : Diretor Presidentr:

Itesponsável pelo projeto

Nome: Vançssa Aparecìda T'essarin Violim

Cargo/FunçãotAssistentesocial CI{ESS: 57637

3 OBJn'I'(}

A APAË, entidade cle exoelência e rel'erência no paÍs na área cle atendimento às pessoas corTt

necessídacles especiais, em especial àquelas com deficiência iritelectual e/ou mirltipla, que tem por

missãtl promÕver e ¿trlicular ações de de{èsa de clireitos, prevenç:äo, orientação, prestação cle seriços,
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apoio à família, direcionadas à melhoria cle qualitiade de vicla da pessoa com deficiência. e à

construção cje uma sociedade justa e solidária

'/ O sen,iço prestatdo na área da Assistência Socia! é baseaclo c1e ¿rcordo colll a r:esolução nn 34

de 2811112011, do C<¡nseiho Nacional de Assistência Social, que cleiine a l-labilitação e

Reabilìtação da Pessoa conl Deficiôncia no ârlbito da integração ¿ì oonivônc;ia social e

comunitária, somada a tipificação de serviços Socioassistenoiais ao sistema único de

Assistência Social (S{JAS).

/ O serviço prestado na área cla Eclucação apresenta metoclologia e f'unclarnentação teórica; tocia

proposta cle trabalho telt seus princípios e nonnativas estabelcciclas pela Constituição lreclerai,

Lei 9'394196 cle Diretrizes e Bases da I-')clucação Nacional, O ambiente Eclucacional cleverá

proporcionar ao aluno a oportunidade de participar clc atividades adequadas a sua iclade

cronológica.

r' 0 serviço de saúde of'ereciclo pela APAI] está ¡rautatio nas cliretrizes cl¿r Polítioa Nacional de

Saúde da llessoa com l)eficiência Intelectual, dentro c{a área cia saúcle é ofbrecido o progreuna

de atenclirnento ambulatorial, otrde os otrjetivos são iie hatrilital e r-eabilit¿rr a pessoa com

deficiôncia intelectual nâ su& câpacidacle firncional e cleserqrenho hunano, executado pela

equipe rnultidisciplinar, garantindo quo o assistido seja atencliclo nas suas necessicia.les,

protnovendo evolução global, oom a finalidade de promover o desenvolvimento integrai

através de um arnbiente rico em estímulos (ser-rsorial / visual / aucütivo / linguagem),

'/ O Projeto de estinulação precoce e sensorinl na APAE atenderá crianças corn idade dc 0-5

anos um arnbiente acolhedor, onde a diversidade e a multisensorialidade otèrecidas por esse

espaço levará ao ttsuário ¿r busca constante de novas interações, estirnulando o

clesenvolvimento fisico, mental e social, proporcionanclo a interação junto com os

profìssiouais responsáveis, estatrelecendo urna empatia e víncurlo que au:xilia o atenclido no

desenvolvimento psíquico, eilocional e cognitivo.

4 JUSTTIiICATIVA
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A entidade exeouta o sewiço cle Proteção cle MÉdica (-)omplexidade à Pessoa conl Deficiênoia

Intelectual, Deficiência Múltipla e Transtorno do Es¡lectro Autista (l'EA) O serviço prornove iì

rnelhoria da qualidacle de vida, buscando assegurar-lhe o pleno exercício cla cidaclania, prornovenclo

e articulanclo serviços e progt'amas cle prevenção, educação, saúcle, assistênoia social, esporte e lazer

visanclo ¿r inclusäo cla Pessoa corr f)eficiência.

Os serviços prestaclos são gratuitos, pennanentes, e sem clualquer discriminação de clientela

na área específica de atendimento, àqueles que cleles necesfiitarem, poi$ no rnunicípio não há

prestação de serviço especializado ao público alvo da pessûa com deficiôncia intelectual, Múltipla e

Transtorno do Espe<;tlo Autista, cxceto o serviço prcstado por esta organi'zaçáo da sociedacle civil.

4.1 JUS'I'nilc.{TtrvÀ

PA.OJETO E STnVI {Jr,A ÇÃ0 }}tut c c¡ cn E sn NSûRI,,{ t,

A a,\'aliação cios profissionais contratacios p¿rra tal fìnalidade possibilitar.á urn

entendimento mais olaro clas difTculclades que comprorneten'l o pleno desenvolvirnento clo inclivÍduo.

Compreende-se que esta avali¿ição se caracteriza por um plocesso <linâlnico c¡ue envolve um grande

conjunto de dados, que pennitetn uma tomada cle cJecisão cliagnóstica e encaminhamentos necessárjos

a cacla caso.

Esta avaliação é realizacia por profissionais de clit-erentes áreas, sendo eles: assistente sociai
(triagem e acolhimento farniliar), fonoaudiólogo, fisioterapeuta (so1o e hiclroterapia) e terapeuta

ocupacional, que analisará sob difbrentes lrers¡rectiva.s os claclos obticlos e, conclusões ¿9 cliagnóstjco

e encaminharnentos, com rnaior crcdibilidacle.

Vale ressaltar qrte, este pro.jeto passou a ter necessiclacle cliafte de rngikr pr'oclrra na entidacle,

principahnente de bebês com Síndrome de l)own e T.EA, Vendo a necessidacle e, atualnrente nã.o

conseguindo atender a clemancla devido ao nútmero cle profission¿ris e hora$, optamos ern fazer o

projeto corn intuito de oferecer atenclìmentos às crianças conr idacle cie 0 a 05 anos cle iclacle, que

necessitam de uma estimulação plococe, tenclo assitn maiores chances d.e rnn desenvolvimento rnais

especializado de acordo coltl cada clefîciência, Além disso, esses atendimentos tern um custo alto para

Fundada ern l3111/l98i

Secretaria ila Promoção Social n" 422182

Registracla no CNAS f 249.57218?-

Filiada à Federação Nacional das APÂES no ¿l3llfì3

I'¿i*¡i¡la 3

{.\

18



APAH - .Assoeiação de Fais e .{mígos dos Ëxcepcionaís de Tambaú
CNPJ: 5f).073.808/û 0A1-7 7

4

Fundadacm l3/l111981

Secretaria da Promoção Social no 422182

Ilegistra<la no CNAS no 249.572/BZ
Irilia<l¡r à Federação Nacional clas APAES no 431/tì3

DeclarRda de Utilidade Pirblica

li4unicipal pcla Lei no 982 dc 20/0S/igS3
Fcderal pelo Decreto n'93.izil de 06/llll9lì6
Estadual pelo Decrcto nÒ 5.902 cte l g/1 l/t9ti7ÅpÂffi

ïsnìÞ¡lú . SP
AveniclaAngelinal,epriBiasoli,no22--CljP 13.7t0-000*Tarnbaú-Estaciorlesãopaulo
Fone/Fax: (19) 3673 - t7't'I ll-rnail: st)rrgÂry-bjq@.h.o-Lr¡¡slil.çpt.U

a maioria das famílias que nos procuram, urnas vivem a trase de um salário mínimo o'.BpC, senclo

inviável o paganlerlto cle uni plano de saúde ou atenclirnento particular.

5 OBJI,TIVCIS GERAI. E ITSPACÍTUCOS

5.1 OBJTÌTIVO GER,AL

AP.,lE

O serviço ofereciclo no setor cla eclucação tem oolno lunção pr:ioritária cio ponto cle vista
pedagógico, visando acessibilidacle para o público alvo cla eciucação especial. 1'emos coulo Lrase o
cun'ículo funcional, que é uma proposta cle ensino, oncie visa ¿i rnelhoria da quali<iacie cle vida,
facilitando assim o desenvolvimento ctc habiliclacies essenciais contextualizadas, oportunizanclo a
vivência das tarefas do cotidiano no ambiente escolar dorninadas as Ativicia<Jes de vida prática
(AVPs) e Atividades cle vida Diária (AVD), incluindo também ativicladcs relacionaclas ao lazer,
transporte e vida social, através cle ações conjuntas corïr â família e comunid¿rcie, aj udanclo o educanclo
a ser o tnais inciependente possível na aeluisição cie hirbitos e atitudes essenciajs para a vrcla.

Proporcionar aa eclucando uma lonnação integral, conro elemento de auto realizaçã.,
preparação pala o trabalho e a formação básica colno ciclaclão, mediante o exercício efetivo clessa
condição' numa perspectiva c{e aprencler a aprender sempre, preve¡ e prover projeto politico
Pedagógico, cle lìrnna a conternpiar os princípios <ia eclucação inclusiva, garantinclo o aÇesso, a
pennanência e o sucesso cle todos os alunos.

o serviço de sairde ofereciclo pela AIiAÞ,, estão pautaclos nas diretrizes na política Nacional
da saÚlde da Pessoa corn Defìciência hitelectual, são olerecidos atendirnentos de fbnoaucliologia,
fìsioterapia, psicologia" terapia ooupacional e en{ènna¡;em, contribuindo com o clesenvolvir¡ent<i e
melhoria na c¡uali<fade de vicla, tendo conlo obJetivo ol'erccer atenclimento.s cle habilitação e
reabilitação que irão proporcionar rnclhoria na cpraliclacle de vida zì pessoa corn cleficiência na sua
capacidade funcional e clesempenho hunano, executaclo pela equipe rnulticlisciplinar, garantinclo qLre
o assistido seja aTendicjo nas suas necessiclades, prcmovenclo evolução gloSal, com â finalidade de
promover o desenvolvitnento integral através de um arnbiente rico em estímtilos (sensorial / visval /

i) l1,r i ¡t ii ¿[ I l8
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Os serviços prestados na área da Assistência Social tern colno objetivo fortalecer os serviços

da Política da Assistência Social articulando com os clemais servíços ofertados pela enticlade,

prevenindo agravos que possam provocar o rompimentos de vinculos familiares e sociais dos

usuários" visando a gamnïa cle direitos, o desenvolvimento de mccanismo para a inclusão social, a

equiparação cle oportunidades e a partici¡ração no clesenvolvimento de autonomia, proporcionando

aos usuários autono¡nìa, a inclusão social e rima mellior qualiclade c1e vida, ofbrecenclo ativiclacles qLre

possibilitam acesso a experiêneias, m¿rnilèstação culturais, es¡:ortiva e de lazer com vista ao

desenvolvimento de novas soci¿rbiliclacles f'acilitanclo o convívio social,

Os Serviços ofbrtaclos são de Proteçäo Social de Méclìa Coniplexidade com ações de

acolhida, escuta, diagnostico socioeconômico, orientaçäo sociofamili¿ìr no que se rçfere a: aoesso a

beneficios sociais e programas de transferôrcia cle rencla, reoursos cla oomuniclacle, outras políticas

públicas, demais direitos e formas de acesso. Catre também manter articulaçäo com os <iemais órgäos

clo Sistema de Garantia de Direitos.

5.2 OItJJtTtt v{) GI'åìA t,

PIìOJET() ESTTMIILA ÇÃO pRricCIClr{ il sriN sûr{{ A ¡.,

Tem collo objetivo oferecer atenclirnentos cle habilitação e reabilitação que irão proporcionar

rnelhoria na qualidacle de vicla à criança co¡n cleficiôncia na sua capacidade funcio¡al e clesempenho,

executado pela ecluipe garantindo que o assistido seja atenclicJo ¡as su¿ls ïreoessiclacles, promovenclo

evolução global, coln a linalicl¿rde cle prornover o clesenvolvilnento iütr:gral atr¿rvés de um arnbiente

rico em estímulos sensorial,

5" 3 OBJNTTVOS ESPNCÍFICOS

APÀ}l

'Ienclo colno olrjerivo clesenvoÌver com os alunos a cotrsoiôncia cle seus deveres e ciireitos,

ttlrnanclo-os agentes transf'ormadores para atuação numa socieclacle clemocráticer; envolver o aluno no

prooesso ensino*ap|endizagern, como agente no processo de construção e conduç:ão clo saber,

tr 5 | 18
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desenvolver coln o aluno o conceito de pessoa cofiro s{eito cle sua hjstória, livre e capazcle conceber-

se, nurn prO.ietO cle transformação social e qus, consciente cle sua siluação histórica.

Para o clesenvolvimento dos serviços prestados, a APAII <le T'amlraú buscará sompre ¿ì.

intersetorialidacle das políticas públicas e a integração oom os demais órgãos clo Sistema cle Garantia

de Direitos, visttl que os ateirdirJos não podern ser trataclos cie fbrma segmentadA, mas cotïto usuários

que devem ter suas necessiclades atendidas tanto na assistência social, colno satrcle, eciucação, esporte,

lazer, fonnaçäo para o trabalho.

Deve contar com equipe específica e habilitada par:,à aprestação cle serviços especializados a

pessoas erlr situação de dependôncia que requeiram suidados per-tnânentes ou temporzu'ios. A ação da

equípe será setnpre pautada no reconhecimentcl clo potencial cla falnília e do cuidador, na aceitação e

valoúzaçáo da cliversidacie e na redução cla sobrecal'ga ckr cuiclaclor, clecorrente da. prestação cle

cuiclaclos diários ¡:rolongacfos. As ações clçvcm possibilitar a arnpliação cla rccle clo pessoas colïr quern

a. família do clepencleute convive e compartilha cultura, troca vivôncias e experiô'cias.

A intervenção será setrpre vottacJa a climinuir a exclusão social tanto clo rlependente quanto

do cuidador, a sobrecarga cleoorrente da situação cle depenclência/prestação de cuicla<fos prolongacios,

bem como a interrupção e superação das violações cle clireitos qLre fiagilizatû a. autonomia e

intensificam o gtau de clependência c1a pessoa com <leiiciôncia ou pessoa icJosa.

5. 4 OtsJETIVOS ESPtrCÍTICOS

PROJtrTû ES:TIMULAÇ¿IO pRticCIcD n sENsoRIAL

I)eve contar com equtpe específiea e habilitacia pa.a,à prestação cle serviços especializados a
pessoas erï situação de dependência c¡ue reclueiram culciaclos permanentes ou temporários. A ação cia

equipe será sempre pautada no reconhecirnerrto clo potenciai da família e cio cuidaclor, na aceitação e

valorização cla cliversidade e na reciução cia sobrecarga do cuiclaclor, clecorrente da prestação cle

cuidaclos diários prolongados.

P á ¡i i ir l 6 | 18
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Atonder 100% clos atenclirir¡s com qualiclade, o{èrecenclo-lhss recursos g estratégias que

atendam suas neoessidades de apoio contínuo e ênfàse no cun'ículo funcional estimulando de ¿rcorclo

colll os interesses e potencialidades garantindo a inclusãcl na socieclacle.

lVletas: ¡rossibilitar que os usufujos criem cacla vez mais inclependência; executar 100% clas atividacles

previstas pal'ír o ano letivo; ofertal atividades e que contribuarn corl1 o <lesenvolvinrento cios atenclidos

prornovenclo independência, autocuidado e autoest'ima e alcançal a potencialidacle da pessoil cotn

cleficiência lnteleotual, clefïciência Mirltipla e T'ranstoruo clo Ëspectro Autista (ll1A), para aquisição

cla autonornia e inclr4:enclência nas hatlilidades básicas de manoira fïnrcional.

Etn¡ras: Plauej¿unento clas atividacles individualizaclas e colel-ivas; visita ciorriciliar e/ou escufa â

farnília clo atenclido pala coleta cle clados, buscanclo serlrpre a intersetorialiclacle clas ¡rolíticas púbiicas

e a intogração com os clernais órgãos do Sistema cle Gararrtia de Dil.eitos.

Para que consiga alcançar as metas e realizar ¿ìs etapas oom êxito e ter unr bom resulta.clo no

trabalho proposto set'ão realizaclas atividacles clirecionacl¿rs conforme a necessiclade cle uada um,

buscando sempre contribuir com sell desenvolvimento no intuito cle fortalecer as dimensões cJe

autonomia e cicladania, as atividades educacionai e socjal cleverão proporcionar ào aluno a

oporlunidacle de participar cle atividades adequaclas a sua idade cronológica, ¿rlém do desenvolvimento

e valorização de suas habilictades e potencialida.des.

Os atendimentos dc habilitação e reabilitaçäo ir'ão possibilitar uma inovaclora forma de

t¡atamento e reabilitação das crianças ç aciolçscentçs çor¡l dcficiência, atraso e/ou oom¡rrornçtimento

motor e sensorial assim promover melhorias, evoluçã.o neurosensoriomotora e autonornia, a

independência, a segurança, o acesso aos direitos e à parlicipação na socieda<ie, o trabalho será

proposto cotn a finalicla<ie de potencializat a força muscular, garanfindo ganhos para a. oriança

I)esenvolver a propriocellção, ecluilibrio, coordenação notora. c a consciência corpural,

fävorecer o alinhamçnto corporal e reequilíbrio conr o jrrtilito de proporcionar melhor qualiciade de

vida, contribuir para o aunento dos movirnentos? otilnizando o desenvolvimento cle suas atividades

I)ti¡lirra 7118

funcionais.

1[



APAE - Associação de Faís e ,{migos tlos ÐxcepcÍc¡mais de T'aml¡aú
CNPJ : 50,073.808/0gAI-7 7

,.,:i.:' ':' ¿';t'i-'E'::,: . .-rl. ..i-í:t.ì,.,,1
,.ì:: :i i'..i: ì 'i

,ol¿
l¡, L,n
:i1t¡lrÀ¿ ¡¡!$";.'

"',tr'r i s\"1'
I

ÅPAH

Þ'undada ern 13/1 l/1981

Secrctaria cla Prornoção Social u'' 422182

Regisiracla no CNAS ¡" 249.5721t'2

Filiac{a ¿ì Federaçâo Nacional das APAES n' ,l-l l/83

Doclalndn de Utilidade Pública

Municipal pela l,ei no 982 de 2010511983

Federal pelo Decr:cto nn93.54l de06/1Il1986
[:stadual peio Dccreio n'- -5.902 de l8/ll/1987

ïsnìbâr,. SP
Aveni<la Angelina Lepri Biasoli, no 22 CL1P 13.710-000 '' Tambaú-- Estaclo c{e São Par.rlo

FonelFax; (19)3671 -17"/"Ì E-nrail: apae¿a,rrì.þ¡u(Altgl1¡Lq!1.çqqr

6.1 E,S RA:I-ÉGT,.{S/ME:1'AS I}Ii AçÂÛ

PITOJETO IiSTIMULAÇAû PRECOCn E SEF{SûKïAT,

Atencler cdanças com defieiência intelectual/múltipla ouTEA com quali<lade, oferecendo-

lhes recursos e estratégias que atendam suas necessidades de apoio collinuo e ênfase no currículo

funcional estirnulando de acordo com os interesses e potencialiciacles gar¿tntindo a irrclusäo na

sociedade.

Metns: corltrjbufu' colïl o desenvolvimento dos atenclidos promovenckr irrdepenclênciq antgcuidado e

alcançar a potencialidade da pessoa corn cleficiência lnte lectual, cleficiência Múltipln e Jianstorno do

Espectro Autista (TEA), pzra aquisiçâo da autono¡nia e incle¡reuclência nas habilidacles básicas cle

rnançira fimcional.

Etapas: 'I'riagem cotn a û.unília no sc;for de Serviço Social; avaHaçâo clas criarrça.s pelo setor técnico: e

atendimentos de acordo col11 a necessidacle cla cdauça.

7 RIIST]T,T'AT}ÛS

APAIT

Espera-se que as pessoas com cieliciência atencliclas na enticlade clesenvolvam suas irabiliclades

pessoais relacionadas a edtlcação, saúcle e ass.istência sooial, vivenoiando experiências que

possibilitarn a integração a vida comunitiria, melhoranclo suas reÌações interpessoais promovendo

desenvolvitnento e sua potencialidacle clettro clo seu lirnite o su¿l oapaciclade, pl.omove¡d' o

acolhifirento, escuta, intervenções e maior corilrec:imento e ampliação clo universo Ínfrlrmacio¡al clas

famílias e comunidade, forlalecendo laços e referências, víncnlos e redes cle apoio. Além de

promovor também a independência e autonomia clos atencljdos, clesenvolvimento da capacidade cle

(/ì,
t
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escolhas e fortalecinrento da proplia iderfidade
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Iìundada enr l3il l/198 I

Secrstaria da Promoção Socinl n" 422182

Registrada ¡ro CNAS na 249.572182

Filiada à FederaçÍio Nacional clas APAES rro ¿131/1ì3

Dcclarada dc Utilidade Pública

Municipal pela I-ei n0 9fì2 de 20/05/1983

Ircdcral lrelo l)ecreio nD 93.5¿ll detJ(t/l111986

lìstadual pelo Decreto no 5.902 de I 8/l 1/l 987

APAË
Tnmbaú. SP

Avenida Angelina Lepri Biasoli , t'to 22 '- CËP 13.710-000 * Tambaú - Estaclo de São Paulo

Fone/Fax: (19) 3673 - 1777 E-rnail: atnç-t.alrr_harr(.à.b.otn¡¡¡!-.cpl-Ì1,

7.1 RESULT/IDOS

I' ROJE:IO E STIMULAÇrIO PIIJI C O CE E SENSOnIAL

Os ateltdime¡rtos de habilitação e rcabilitação irão possibilita.r uma inovaclora krr¡na de

tratamento e reabilitaçäo das crianças de 0-5 ¿utos com deficiência, atraso e/ou comprometimento

motol' e sensorial assim prolnover melhorias, evolução neurosensoriomotora e autonomia, a

independênçia, a segurança, o &cesso aos clireitos e à participação na sociedade, o trabalho será

proposto com a flrnalidade de potencializ¿t a força muscular, garantindo ganhos para a criança

I)esenvolver a proprioce¡lção, equilíbr:icl, cooriienaçiio motora e a consciência corporal,

favorecer o alinhamento eorporal e reequilíbrio com o intuito de proporcionar rnelhor qualiilade de

vida, contribuir para o au¡rento dos movimentos, otirnizanclo o desenvolvirnento de suas atividacjes

tunoionais. O processo avaliativo perrnite a intervenções necessárias para o pleno desenvolvimento

da criança etn suas potencialidades, prornovendo a facilitação e/ou otimização da construção da

aprenclizagetn, a ¡¡arantia cl.e clìreitos e a clualiclacle cle vicla.

B PRODUTOS tr PLANO DXI ÐTSTRITIUIÇÃO

ABAE

Serão ofereciclos atendirnentos ¿ìs crianças, jovens, aclultos e iciostis com deficiência

intelectu,al, deficiência rnúlti¡rla e transtomo clo espectro autista (TþA), como ate¡dimento
oducacional especializado oorn profissionzris capacitaclos em eduoação especial; avatiaçãcl inicial,

planejamento individual, portlölio, ficha cle evoluçäo, reuniões com as farnÍlias, ativiclacles com datas

cometnorativas e projetos educacionais: ini''r¡rmátic¿,., artesanato, higiene, culinária, horfa, treino de

rua, ativiclades sensoriais, esportiv¿r, culturais, ierzer e sgciai, horta, e Jarclim Sensorial todas as

ativitiacles serão ofereciclas con{'orme a necessid¿xle cle c;ada um.

A equipe técnica possui os seguiutes profïssionais de ai:o¡clo com ¿ìs categorias: enf-ermagem,

assistente social, tisioterapia, fonoaucliologia, hidroterapia e psicologia. Inicia-se com a assiste¡te

social ah'avés de entrevistas oom tàrrrílias, após avaliações, piancjamento incliviclual especializaclo,

Ì'¿iq¡rrtr 9ll[ì
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Ilundncla om l3li l/1981

Secrctaria da Promoçâo Social nCI 422/[ì2

Registraifa no CNAS n" 249.572182

Filiada à Federação Nac,ional das APAES n" ¿[31/ll3

Mrrnicipal pela Lei n0 982 c{e 2AlASl1983

Fcdcr¿l pclo Decreto n" 93.54 1 de 06/1 1/l 9tl6

llstadual pelo Dccreto no 5.902 dc 18/11/1981

Aveni<la Angelina t,epri Biasoli, no 22 -. CEP 13.710-000 -. Tanrbaú - Estado de São Pauio

Fone/Fax: (19) 36'13 - 1117 ti-rnail: q¿a.o_!îll_lÞ_au@[,_Irrrqi!r:eq],
Târìbàú. sP

04

Os relatórios serão realizaclos mensalmente para a comprovaçäo do uniÕ clo rep¿rssê

e m¿ìnter in{ìlrinados das atividacles oi'erecidas aos alunos e usuários.

Atefldimpntos, planejamento e visitas clonriciliares/acolhimento llo setor

assisteilcial, çduc¿rcional e saúde.

Os relatórios serão realizaclos nlensalmente para a oomprovação do uso clo ropasse

e rnarìter infbrmados clas ativìdacfes of'erecidas aos alunos e usuários.

05 Atenclimentos, ¡:lanejamento e visitas elorniciliares/acolhimento no setor

assistencia.l, educacional e saúde.

Os relatórios serão realizados mensalmente para a colnprovação cio uso do repasse

e manter inforrnados clas atividades olerecidas aos aiunos e usuários.

06 Atendimentos, pianejamento e visitas clolnicilíares/acolhimento no setor

assistencial, eclucacional e sairde.

Os relatórios serão realizados mensaltnente para a comprûvÍição do uso cio repasse

e mânter informados das atividades ofurecidas aos alunos e usuários.

a7

08

visitas clorniciliares/acolhimento no setor

Os relatórios serão realizados mensalmente para a coûprovação cto uso do repasse

e manter informados das atividades ofereoidas aos ¿rlunos e usuários.

visitas clomiciliares/acolhimento no setor

Os relatórjos serão realizados mensalnrcnte para a conlprovação do uso do repasse

e manter infbrmados das ativiciades olèrec:idas aos airuros e usuários.

Atendimentos- planejamento e

assistencial, eelucacional e sairde.

Atenciimentos, planejamento e

assistcncial, eclucaeional e saúde.

û9 Atenrlimentos, planejarnento e

assistencial, educacional e sairde.

visitas domicilia.res/acolhimonto flo setor

l' ir
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Secretaria da Pronoção Social tf 422.182 Muuicipal pela Lei n0 982 cle 20/05/1933
Rcgistrada rro CNAS n" 249.572182 Ëecleral pclo Decreto no 93.541 cle 06/1il1986
Filiacla ¿ì Fecleração Nacional das APAËS n" 43 l/83 Ëstadual ¡relo Decleto n" 5.902 cle l8/l l/1987
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lione/Fax: (19)3673 - 1117 E-mail: 0¿aeü!tÞilu_@ha!u_ai.l_!ol1
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ApÂË
TdÌìliárì . SP

ficha de evolução e pl'ojetos terapêuticos, O atenclirnento será realizaclo conforme a necessidacle de

cada um, todas as atividades elaboraclas, tem corno flnalidade ilToporcionar a autoestirna,

potencialidade, autoouidado e inclusão social.

8, I PRODUTOS rr PLANO Dtr DrSTRrIlurÇÃo

PROJETO ESTIMULAÇÃ,() rlREcocE E SEFISOI{TAL

Serão of.erecidos atenciimentos rnultidisciplinares cle I'isioterapia (solo/hiclroterapin),

lbnoaueiiologi¿ì e terapia ocupaeional através c1e avaliações, planejamento indiviclual especializnclo,

ficha cle evohição e pro.jetos terqrêuticos. () atenclimonto será realizado conltlrme a. necessidacle tle

cada um, tendo colrlo início a triagern oom a assistente sgoial cla entidacle.

9 CRCINOGRAMA I}IT ATTVIÐADES

^4.P,{E

01

02

visitas domiciliares/acolhimento no setor

Os relatóri<ls serão realizados mensalmenfe para a comprovação clo uso clo repasse

e nlar.iter infonnacios das atividades ofì:reciclas aos alunos e usuários.

vtsitas ciomiciliares/acolhimento no setor

Os relatórios serão realizados mensahnente para a comprovação do uso do repasse

e mantel'infornrados clas atividades ofereciclas aos ¿rlunos e usuá¡ios.

Atendinrentos, planejarnento e

assistenoial, educacional e saúcie.

Atsndimentos, planejarnento e

assistencial, educacional e saÍlde.

03 Atendirnentos, planejarnento e

assistencial, educacional e saúcle.

visitas clomiciliares/acolhimento no setor

i:) ir ¡t r l0li8
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s mensalmente para ¿r oolnprovação do uso do repasse

e manter inforunados das atividades olbrecrdäs aûs alunos e usuáriûs

Os relatórios serão realizado

10 Atendimentos, planejarnento e

assistencial, educacional e saúcle.

visitas domiciliares/acolhinrento no setor

Os relatórios serão realizados mensalmente pzrra a comprov¿ìção clo uso clo repasse

e manter infbnnados das atividades oferecidas aos alunos-e usuários,

I1 Atendimentos, pla.nejalnento e

assistenciaj, educ;roional e sairde,

visitas cloLniciliares/acolhimento no setot'

Os relatórios sr:¡ílo realizaqJos mens¿rl¡rrente ¡rara a conlprovação clo uso do repasrig

ç tnanter informaclos das ativiclades oferecidas aos alumls er usuários.

t2 e visitas dorniciliares/acolhirnento no setor

Os relatórios serão realizaclos mensalmente para a corl'ìplovação do uso clo repasse

e manter informados clas atividades oferecidas aos alunos e usuários

assistencial, eclucacional e saÍule.

Atendimentos, planejamento

Todas as atividades pro¡;ramadas para o ano 2023 serã.o realizaclas confbrme plano de Ação,
planejarnento anu¿rl de cacJa proli:ssor, Eclucaclor Sc¡cial e eqriipe Multidisciplinar

9.1 CRONOGITAMA T}f' ATIVII)AI}B,S

PROJE TO ESTIft,I ULAÇ,{O PRIICûCE E SIùN SûtåtA L,

SETOT{, S NOS 12 Mf'SESA

sERVrÇO SCICTAL e Triagern dc acolhimento fhrniliar e coleta cle

claclos;

e Repassar farnília para avaliação técnica cle

acorclo cûm a procur¿ì;

Pii¡.riir ir [2 1'[8
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Fundadacm 13/lll1981

Sccretnria da Promoção Social n" 422182

Rcgistracla nr¡ CNAS no 249.572182

Filiada rì Federaçõo Nacional das .APAES n' 431/83

Mruricipal pela Leino 982 cle 2010511983

Ilederal pelo Decreto iro 93.5,1.1 de 06/11/1986

Estadual pelo Decreto n'5.902 de l8/l l/19117

lûnìbâú . SP
Averrida Angelina Lepri Biasoli , ro 22 -- CEP 13.710-000 - Tambaú - Ëstado de São llaulo

Fone/Fax: (19) 3673 -- 17'17 E-r¡rail; 4lrìalatrì-hou@boluüì!.çg]ll

Obs: Todos os relatóri os e encarninharnentos só serão passtrdos aos pais rnedirulte corúrecirnçnto cla Diretora e

q

Irl:ti¡l;r 13llB

1)û

s Participação tìa clevolutiva familiar e

orientações sempre que necessáriûl

o Participação ern reunião de estudo de caso, se

necessário.

FONOA{JÐTÛLOGIA s lìealização das terapias de acordo com a

neces¡iidade de cacla afendido;

e Elaboração dos relatórios específlrcos;

* Encaminharnentos caso necessário;

o Participação na clevolutiva farniliar e

orientações;

u Participação em reuniäo de estudo de caso.

TIIRAPIA ÛCUPACTONAI, E Realização das terapias de acorclo coln a

necessidade cle cada atendido,

o Elaboração clos rel¿rtórios específi cos,

e Encamìnharnentos oaso necessário;

e Participação na devolutiva farniliar e

orientações;

e Partioipaç:ão em reuniåo cle estuclo de oaso.

FISIÛTI1R.{PI.À eRealizaçã.o clas terapias dç acordo coÍt a

necessi clacte de caila rltellilido;

c Elaboração dos relatórios espeoífioos;

e Ïincaminhamentos caso necessário;

u Particìpação na devolutiva familiar e

orientar,:ões;

* Participação em rcunião cle estudo de caso.

assinafula da rneslla.
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Fundada em l3l1ll198I

cl,lPJ: 50.073.80&/û001-77

Dsclarada de Utilidade Pírblica

Secrctaria da Promoção Social n0 422182 Murúcipal pcln Lei n0 982 de 20/05/i983
Registltr<1a no CNAS n" 249.572/82 Fccleral pelo Decreto nn 93.541 cle 06/i 1/1986
Itiliada à Federação Nacional clas APAES n" 43 1/83 Estadr¡al pelo Decrcto no 5.902 cle I 8/ I l/1987

Avenida Angelina Lepli Biasoli , r'ro 22 --CEP 13.710-000 - Tambaú -.Estado cle São Paulo
FonelFax: (19)3673 1777 E-ruail:3p¿rcrarnbauíd.ho,tnuúl_cur

TO I}REVISAÛ MIiNS.{L Dß] A.TENDIIUIIF{'TO

APAE

I O..l PROVTSÃÛ MENSAL ÐE ATIINDIMIINT'O

PROJíìT'ü ItS'r' r M ur,aÇÃû I¡RtJc{.rcE E Sfi,NSûrUÀ L

n¿us c¿

Obs.:Lembranclo elue esie sel'ii o limi te rnáximo de atenclirnerntos mensais dc 0-5 anos c I I neses.

11 cRû¡{(}G[t¡\-MA DII t)BSllMtsoLSo - R.r4cuRSû lv{urutclpA[,

a

(t
at1 t,ï

NIES O1 MES 02
. ,'A

M.ES.O¿ MûS os. nnÊs oa

60 60 60 60 60 60

nrås o.t, 09 n¿,ÈS ro MÊS rr nrÊs t¿

60 60 60 60 60

mÊ's oz ßf,Ês ü3 Mû.9 os ¡nÊs ao

20 20 20 2"0 20 2A

tWjiS'07 M$S.08
A

MES.{}9 wrÊs lû MES 1T nnÊs lz

20 20 '20 20 '20

.ryrås oz . .MÐS Û5

R:l; 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

MIIS 04

Rfì 50.000,0{) tì$ 50.000,00 Il$ 50.000,00
Á"

s4ils 07 Ilcûs,os nnts oe ]VTIüS ]O
.^.

MES.11.

R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 tì$ -50.000,00 R$ì 50,000,00
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ApÅffi

Furr<lnda om l3/l 1/1981

Secrctaria da Proruoçâo Social no 422182

Registracla no CNAS nÕ 249.572.182

liiliadn à Iederação Nacionnl das APAES no ¿13 ll83

Dçclarncln dc Utilidade Pirl¡lica

Mrnricipalpcla l.ei no 982 do 20/05/1983

Fedelal pelo Dccreto no 93.,S41 de 06ll i/1986

EstarJual pclo Decreto u" 5.902 de l8/l lll987

Tarnbàù.SP
Avenida Angelina l.epri Biasoli , r" 22 - CLiP 13.710-000 - T¿mbair .- Rstado de São Paulc'r

Fone/Iìax: (l!l) 3673 - l'11'l þl-niaiÌ: üpir,ttrLuþilr({Jìho1r:lar[.i:,q¡n

do.Tdepasse An1¡al,Vl¿rlor

l{"ecurso Municipal

12 I'L.,{JïO DE At}IlCÅÇÃû

R$ 6ûû"(XX),CI0 12 meses

13 CRûNöGRÅMA I¡XNANCEI]{û GIiR.AL (MER{S."\I,) t? meses

Sspecificação das Ðesp esas

13.1 r'UNÇOnS nOS PROI"ISSIOIYAIS zlP,A,E n PIì.O.trItrTû ¡iSTIMULAçAO IrRECû{tÞl E
SANSÛRIAI-

Serviço Social¡ O Serviço Social, é órgão rosponsável pelo estudo do arnbiente sócio econômico e

culfural da ftunília e da courunidade proponrio e executando rnecanismos que ussm a orientação

làrnili¿ir e a Íntegração Esoola -' Comunid¿rde * F¿rnília, além cle participação nos projetos da eltidacle.

Psicologia: O Serviço cle Psicologia tem por trurção ¡rrinoipai, contribuir no diagnóstico

interdisoiplinar e estabelecer as bases ¡:ara formulação cle um programa aclequaclo ao ahmt¡ e

l'*
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Llecurso,

Munir:ipal
'Fo'fiti - Mensal

Recursos Humanos (pagarnentos salários mensais,

FGTS, PlS, 1/3 férias, 13u salário, verbas rescisórias

e demais encargos sociais e trabalhistas)

It$ 502.632,84 R$ 41,886,07

Serviços cle'I'erceiros
i{$ 97 367,16 R$ B, 1 13,93

1I]ÛTÂI, :K$ 6t)&;ûûû,û0 , nlt 50.00û,00

orientação far¡ihar
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APAffi

Fundada ent 13il l/1981

Secretaria da Prouroção Social no 422182

Registrada no CNÀS n" 249.572/82

Filiacla à liederação Nacional clas APAES n' 43 l/83

Municipal pela l.ei no !)82 de 20/05/1983

Ifedoral pclo Dccleto rr" 93.541 cle 06/i 1/1986

Estaclual pelo Decreto nu 5.902 de 18/ll/1987

Ta¡rtr¿rr'¡ - SP
Avenicla Angelina L.eprì l3iasoli , rf 22 - CIEP 13.710-000 - 'f'ambair-- Estado cle São Paulo

þ'one/[ìax: (19)367] - 17'77 E-rnail.otlae!i!t-tl4u(r,hql1lui1,çst!,

Fonoaudiologia: O Setviço de Fonoaucliologia tem por lirnção principai, conftibuit no diagnóstico

interdisciplinar e estabelecer as bases para formulação de um programa aclequado ao aluno e

orientação làrniliar.

Fisioternpia: O Serviço de Fisioterapia tern por fLrnção principal, contritlrir no diagnóstico

interdisciplinar e estabelecer as bases para t-onnulação cle um programa adeqlrado ao aluno para

orientação farnìhar.

Terapia Ocup:rcional: O Serviço de Terapia Ocupacionill terï poJ: ftinção principal, cotrtribuir no

diagnóstico interdisciplinar e estabelecer as bases para lbnnaçÊto de u1n prograrTra aclequado ao aluno

para a orientação fämiliar.

Enl'ermagern: O Serviço de Enfermagern, visa assistir o aluno em suas necessiclades básicas cie

saúcle, estabelecendo medicias preventivas, conlroianclo as suas conclições de saúrcle, proporcionando

orientação e apoio enrocional,

-Cuidatlor: O Cuidador cle pessoas corl1 cleficiência é um profTssional muito especial, pois sorá ele

quem acompanhará a criança auxiliando-a sm toclas as suas atividacles rotineiras c'. cotidianas, clue

conlribi¡irão na urelhoria da qualidade cle vida.

ADMINISTIïÁ,T'M} (Sec retár'i a e Auxi lia r rt d m i ¡rist rativ o)

A Secretaria é órgão que terá a seu cargo, todo o serviço cle escrituração, documentação escolar e

corespondêrrcia do estabelecimer-rfo. Compete executar os tratralhos que lhe f,orem atribuídos pelo

secretário e atender as solicitações, reoorrlendações e observações leitas corn vistas a<l aprimoramento

dos serviços. Arnbas ftrnções estão interligadas, p¿ì.ra um melhor desempenho e rapiclez.

lrr:r ¡rirr :r 16 118
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APAE - ,r\,ssociação cle Faås e Amågos slos Ëxcepeio¡rais de Tæmbaú
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ÂPAffi

Fundada en l3/l l/1981

Secretaria da Promoçäo Socialno 422ltl2

Registracla no CNAS no 249.572/8?"

Filiacla à Fcdelaçõo Nacional das APABS rf 43 l/83

Dcclarada de Utiliclade Pirblica

lvfuuicipalpela l-eino 982 clc 2010511983

lìeclcral pelo Dccreto n" 93.-541 cle 06i I l/1986

Estadual pelo Decleto no 5.902 cle l8/l 1/1987

Tarnl¡ari - SP
Avenicla Á.ngelina l,epri Biasoli , rto 22 - C:EP l3 710-000 - 'Iambaír - Estaclo de São Paulo

!'one/Fax: (19) 3673 * 1711 E-rnail: iìltê.e-t¡ulb¿tu(i.!-olLì]ail-se.l¡l

SIRVIÇOS GER4,IS: Os Serviços Gerais têm a seu cargo, os serviços de manutençã0, preseração,

segurânça e merendeirâ escolâr do Estabelecimento de Ensino, sendo 000rdenàdûs e supervisioilados

pela Direção, e a Diretoria da mantencclora f-icanclo a elas suborclinados.

SERVITNTES: Cornpete aos Serventes: efeilral a lirn¡rez-a e nìan1el ern ordem as instalaçöes

escolares, providenciando o material e produtos necessários.

EDUCADOR SûCL{L: Esses profissionais são ciualificaclos e estäo aptos a promover o

desenvolvirnento clos usuârios por meio de ativiclacles cnlturais, educacìonais, sociais, artísticas e de

lazer. Eles têln cornpetência para intervir" refletir, avaliar e clespertar- o potencial clos usuários,

contrjbuindo pat'a o aumento da autoestima, autoconfiança ç, sobrelucio, ajudando-os ¿Ì exercetem â

cidadania oom maior independência e autonomia. Neste trabalho, também, é irnprescindível a

participação das lamílias e de profissionais de outras áreas.

Junto com as fàrnílias, os ecluoaclores aclotam interven<,:ões inovacloras para operar melhorias na vicla

da pessoa com deticiôncia intelectural, prornovendo convivência em esp¿rços púrblicos, intervindo nos

espaços soci¿lis e estimulando o desenvolvimento cle suas capaciclades e competências.

PRÛFESSÛRA: Orientar, clirigir e ministrat'o ensino de su¿r disciplina, cumprindo integra.lmente o

progr¿ltna e a earga horária, os clias letivos, os horários cstabelecidos, ¿rlérl c1e participar integrahnente

dos períodos dedicados ao planejarnento, à avaliação institucional, à rellexäo pedagógica o ao

c{esenvolvimento profissional. Þlntre suas atribuiçöes estäo a atenção, ¿}ssessorâmcirito e orienterq:ão, a

capacitação aos profèssores e flamiliares, bern oomo o trabalho conjunto oom o professor da escol¿r

comum cofiro apoio na integração dos estudantes com clefîciência.

l)r¡'linl 17jìB
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ÄPAE - Associação de Fais e drmÍgos dos ÏIxcepeÍonais de Tarnbaú
CNPJ: 50. 073.t108/0 $Ð1 -7 7

Declarada cle Utilidade Pública.,il',1.1-ii,, ' ,i i, i.,+!_i+;:' ,,u[v ì

ryit*
APAE

Fu¡rdada em l3/I1/198I

Secretaria cla Promoção Socialn' 422182

Rogistra<la n<¡ CNAS n" 249.572182

Filiacla à Fedelação Nacional das APAES n" 431183

Municipal pela Leino 982 de 20/05/1983

Itcderal pelo Dccreto n" 93.541 de 06/ll/1986

Estadual pelo Decreto no 5,902 cle l 8/l l/1987

Tâììb¿ìr'J " SP
Avenida Ä,ngelina Lepri Biasoli , no 22 - CEP 13.710-000 - Tambaú - Estaclo de São Paulo

Fone/Fax: (19) 3613 -. 1777 E-rnail: qpi-slêl¡bcu-@bslxdd*Eaqt

^

14'I'NRMO DE RN,SPÛNSÄITILII}ADII

Estou ciente que são de minha inteira responsabilidacle as intbrmzçöes contidas no presente Plano de

Trabalho relativo ao Projeto, e que ao apresentá-lo este deve ser acotnpanhado dos docutnentos

básicos e dos específrcos de sada área, sern os quais a análise e a tramitação do projeto ficarão

prej udicadas por minha excLusiva responsabil idade.

Tamlraú, l8 de janeiro de2023

Carlos Augusto Delege
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