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INTRODUÇÃO 

A APAE Diadema, fundada em 03/03/1979, constitui-se uma Associação Beneficente de Assistência 

Social, de caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, 

sem fins econômicos. A instituição foi criada para atender pessoas com deficiência 

intelectual/deficiências múltiplas associadas a deficiência intelectual, gratuitamente, permitindo livre 

ingresso aos que solicitarem atendimento, atuar na definição de políticas públicas, articular junto aos 

poderes públicos e entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício de seus direitos. 
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(Estatuto APAE - Diadema - Capítulo 1) 

Nosso objetivo é atender alunos com deficiência intelectual e deficiência múltipla associada a 

deficiência intelectual, que necessitam de apoios permanente/pervasivo, e que não se beneficiam do 

ensino regular. 

OBJETO A SER EXECUTADO 

Este projeto tem como objetivo na sua proposta educacional o atendimento a pessoas deficientes 

intelectuais que necessitam de apoio pervasivo permanente que não se beneficiam do ensino regular. O 

atendimento é desenvolvido numa proposta educacional que contemplam as áreas de estimulação 

sensorial e lúdica para deficientes graves (Múltiplos) escolarização inicial dentro de uma proposta lúdica 

com materiais concretos artesanato com MDF, E.V.A, pintura em tecido com molde vazado, pintura em 

tela, entre outros para crianças ; atividades ocupacionais e de convivências para jovens e adultos, com 

enfoque em AVDs (Atividades de Vida Diária) e AVPs (Atividades de Vida Práticas). 

A escola é estruturada por programas educacionais com uma proposta focada nas habilidades. 

O programa curricular está estruturado em projetos, cujo seu desenvolvimento processual ocorre por 

módulos bimestrais, de modo a propiciar beneficios a curto, médio e longo prazo, no decorrer do 

trabalho realizado no ano letivo, que abrange todos os alunos de acordo com suas necessidades e 

potencialidades. Nossa proposta pedagógica esta baseada no Currículo Funcional Natural, visando 

desenvolver as habilidades dos alunos em atividades práticas. 

Para manter a qualidade do atendimento ao aluno especial, escola possui uma equipe técnica de apoio 

que é responsável para dar suporte aos professores nas orientações pedagógicas, cada um em sua área 

de conhecimento; acompanhar o aluno em seu desenvolvimento e atender as famílias em suas variadas 

demandas, em atendimentos em grupo e/ou individual. 

Esta equipe é composta por Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Assistente Social, 

Enfermagem e Coordenador pedagógico. 
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Atuação da Equipe Técnica. 

Terapia Ocupacional  

Orientar e esclarecer as famílias e professores sobre adaptação de materiais, acessibilidade, correção 

postural na escola e na própria residência, para o melhor desenvolvimento do educando com 

atendimentos Individuais e em grupo para levantamento de alterações funcionais que interfiram na 

independência do aluno, realiza prescrição de cadeiras adaptadas, orientação sobre AVDs e controle de 

esfincter, com o objetivo de propiciar para o aluno independência e autonomia. Visita domiciliar em 

casos específicos com a finalidade de conhecer a rotina da residência para orientações sobre adaptação 

de materiais, equipamentos e acessibilidade. Participa de reuniões técnicas e pedagógicas, 

Psicologia  

O profissional atua junto aos professores em situações de alterações comportamentais do aluno,(quadros 

de agitação e surtos), realiza encaminhamentos para psiquiatria , atendimento a família individual e em 

grupo , emissão de declaração para fins de benefícios e isenção tarifárias e visita domiciliares em casos 

específicos. Participa do processo de admissão, promoção e desligamento, transferências e relatórios, 

realizando avaliações e reavaliações e estudo de caso em parceria com os demais membros da equipe. 

Participa de reuniões técnicas e pedagógicas. 

Fonoaudióloga  

Orientação aos professores quanto a alimentação enteral, manejo em casos de engasgo, acompanha o 

cardápio do lanche dos alunos com disfagia, orientação as mães quanto a, postura ao alimentar em casos 

específicos, e quanto à linguagem e comunicação. Emite relatórios para os serviços de saúde quando 

solicitados. Visita domiciliar aos alunos com sonda gástrica, visando conhecer a rotina alimentar e 

orientar o mãe/cuidador. Participa de reuniões técnicas e pedagógicas. Orientar individualmente ou em 

grupo para família de alunos que necessitam de ação fonoaudiológica para o desenvolvimento da voz, 

fala, audição e linguagem. Promover reuniões individuais com pais e profissionais da escola, sempre que 

se fizer necessário para orientações e esclarecimentos; 
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Serviço Social 

Participar do processo de avaliação de entrada, admissão, promoção e desligamento, transferência, 

integração, realizando estudo de caso em parceria com os demais membros da equipe. 

Acompanha a logística do transporte de alunos e articulação com a rede de serviços socioassistencial da 

cidade. 

Acompanhar a frequência dos alunos e realiza intervenções junto as famílias. 

Fazer avaliação do ambiente sócio-familiar através de entrevistas e visitas domiciliares e outras técnicas 

próprias; 

Orientar as famílias quanto a utilização dos recursos comunitános; 

Fazer o levantamento de recursos disponíveis na comunidade para possível utilização no 

encaminhamento de alunos e melhoria das condições sociais das famílias; 

Participar de reuniões técnicas e pedagógicas; 

Realizar pesquisas de trabalho local, visando dar subsídios a programas de educação 

Participar de reuniões técnicas /administrativas, sempre que convocado; 

Manter contato permanente com as famílias orientando-as, apoiando-as e esclarecendo-lhes sobre o 

trabalho desenvolvido pela entidade com seus filhos, procurando envolve-Ias no processo educativo da 

escola; 

Executar outras atividades inerentes ao seu cargo, atribuídas pela escola. 

Serviço de Enfermagem  

Avaliar o estado de saúde do aluno no ambiente escolar, realizar primeiros acolhimentos em caso de 

acidente, administrar a medicação do aluno em horário de aula, notificar a família em caso do aluno 

passar mal na escola, orientar os profissionais da escola em caso de engasgo de aluno na hora do lanche. 

Observar as condições de higiene dos ambientes de troca e alimentação dos alunos. Acompanhar o 

esquema vacinal e orientar a família quando estiver em desacordo. Participar de reuniões técnicas 

/administrativas, sempre que convocado. Promover reuniões individuais com pais e profissionais da 

escola, sempre que se fizer necessário para orientações e esclarecimentos sobre cuidados de saúde; visita 

domiciliar em casos específicos com a finalidade de conhecer a rotina na residência para orientações em 

saúde. Registro de todos os procedimentos com aluno e família em prontuário. Participar de reuniões 

técnicas e pedagógicas. 
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Coordenação Pedagógica.  

Acompanha os professores nas atividades pedagógicas, no planejamento semanal e anual, elabora o 

Plano Escolar anual, acompanhamento dos projetos sócio educativos da Escola. Realiza avaliação 

pedagógica junto com a equipe multiprofissional para ingresso do aluno na escola, atendimento aos 

pais/responsáveis para orientações sobre o processo de ensino e aprendizagem do filho. Responde pela 

parte de comunicação entre escola e família, relatórios de atividade mensal para prestação de contas do 

termo de parcerias. Participar de reuniões técnicas e pedagógicas. 

JUSTIFICATIVA 

A parceria entre a Secretaria de Educação e a escola da APAE Diadema é destinado aos alunos com 

deficiência intelectual e múltipla que necessita de apoios pervasivos, isto é, apoios constantes de alta 

intensidade nos diversos ambientes, potencialmente durante o ciclo de vida. 

A Escola Especial "Alberto Simões Moreira" foi regulamentada em 1999, tendo iniciado suas atividades 

em 20005  nestes 19 anos houve várias mudanças na clientela no tocante a complexidade do atendimento, 

desse modo visando atender as necessidades desta demanda a escola da APAE vem ajustando a cada 

ano mudanças em seus programas, construindo-os em consonância com a legislação e com as políticas 

públicas vigentes. A Escola tem na sua proposta educacional o atendimento a deficientes intelectuais em 

todos os seus níveis com programas que contemplam todas as áreas ( estimulação sensorial e lúdica 

para deficientes graves (Múltiplos), convivência, autonomia e independência). Temos um programa para 

jovens com menor grau de comprometimento intelectual, mas que não apresentam condições para 

avançar para além do ensino fundamental 1, e que apresentam condições de empregabilidade e são 

beneficiados pela Lei de Cotas n°8.213/91. Lei que determina às empresas com mais de 100 

funcionários a terem em seu quadro pessoas com alguma deficiência. Atualmente estamos trabalhando 

com a metodologia do Emprego Apoiado, uma proposta nova de colocação de pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho. 
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PUBLICO ALVO 

O público alvo deste Programa são alunos com deficiência intelectual e múltiplas/deficiência 

intelectual associadas a outras comorbidades, que necessitam de atendimentos especializados e 

apoio permanente/pervasivo de professores especialistas e equipe multidisciplinar. Este atendimento 

destina-se aos anos iniciais do fundamental 1 adaptado, isto é, até o 50  ano desse nível de 

escolaridade. Os alunos ingressam a partir dos 06 anos com terminalidade aos  29 anos e 6 meses. 

Na seguinte proporção: 

Composição das Salas 

01 - 203 alunos agrupados em 16 classes, sendo: 

Fase 1: escolarização inicial 

a) 28 alunos entre 06 a 14 anos e 11 meses, agrupados em 03 classe com ate 10 alunos 

Fase II: Programa sociocducacional 

b) 175 alunos entre 15 anos a 29 anos e seis meses, agrupados em 13 classes com até 15 alunos 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

Oferecer atendimento educacional a 203 educandos em período de 04 horas diárias de 2° a 6° feira 

com grupos manhã e tarde. Os grupos são separados por faixa etária e graus de comprometimento, 

com mínimo 10 e máximo 15 alunos por sala. A organização das salas ficam assim distribuídas: 

Fase 1: 

Escolaridades: 

Este programa destina-se a alunos a partir de 06 anos que acabaram de ingressar na escola, e 

objetiva verificar o que já tem de conteúdos adquiridos da aprendizagem formal e investir nas suas 
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potencialidades. 

Programa Pedagógico Específico (Estimulação sensorial, lúdicas e convivências) São programas 

educacionais destinados a alunos que apresentam acentuado comprometimento em diversas áreas e 

necessitam de intervenções educativas diferenciadas, que visam sua independência e estimulação de 

suas habilidades e potencialidades, explorando sua interação e convívio social. 

Fase 11: 

Sócio educacional: 

Oficina Artesanal e Oficinas Ocupacionais 

A proposta destas salas é favorecer o desenvolvimento e autonomia dos alunos, a independência 

nas AVDs (Atividades de Vida Diária) por meio de noções básicas de artesanatos, criação e 

exploração dos diversos materiais que estejam articulados ao cotidiano do aluno, proporcionando 

qualidade de vida. 

O planejamento anual é desenvolvido sobre um tema, a escolha do tema esta relacionado com 

assuntos do universo do aluno, como meio ambiente, higiene e saúde e alimentação saudável, 

diversidade cultural brasileira, família, sustentabilidade entre outros. No desenvolvimento do 

projeto é incluído atividades que contemplam a participação das famílias na escola. 

Trabalho com Família 

O trabalho com a família já é urna prática da Instituição, entretanto com esta nova clientela (graves 

e múltiplos), percebemos um alto grau de vulnerabilidade destes cuidadores, (em sua maioria as 

mães), quanto a baixa expectativa de desenvolvimento dos filhos, muita desinformação quanto as 

suas dificuldades e necessidades, no que se refere à alimentação, saúde, lazer e participação social. 

Nossa equipe oferece atendimentos em grupos ou individuais, para escuta e acolhimento orientação 

e troca de informações. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO 

Promover atividades que desenvolva habilidades, autonomia e independência dos educandos, 

visando o progresso nos programas da escola da APAE, prevista no objeto, na forma da legislação 

vigente; 

- Assegurar atendimento multiprofissional (psicologia, Fonoaudiologia, terapia ocupacional e 

serviço social) nas áreas do desenvolvimento do educando; 

- Garantir vaga aos alunos encaminhados pela Secretaria da Educação no decorrer do ano letivo; 

- Encaminhar alunos cuja a avaliação pedagógica recomende a inserção em classe comum da rede 

regular; 

- Manutenção do cadastro de alunos atendidos pela escola atualizados; 

- Interface com as escolas da rede que atendam alunos com deficiência intelectual, para 

discussão de casos e encaminhamentos; 

- Promoção de atividades externas voltadas para lazer, cultura e integração social; 

- Promoção de integração família, escola e comunidade,- 

- 

omunidade;

- Promoção de avaliação contínua da prática pedagógica; 

- Garantir educação para o trabalho dos alunos com deficiência intelectual que apresentam 

condições de desenvolver capacidades laborativas, com a iniciação à Educação Profissional; 

- Apoio técnico e de formação aos profissionais da rede regular na questão da Deficiência 

Intelectual, quando solicitado; 

- Monitoramento técnico pedagógico dos dados pertinentes ao processo de ensino aprendizagem.- prendizagem; 

- - Garantia do uso adequado dos recursos financeiros, físicos e humanos, necessários para o 

cumprimento dos programas escolares, objeto desta parceria; 

- Relatórios evolutivos das salas de aulas, analisando e discutindo com o corpo docente, equipe 

técnica e direção para elaboração de proposta de revisão e/ou readequação dos programas 
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APLICAÇÃO DE RECURSOS: 

ITENS DE DESPESA 
VALORES (R$) 

CORRENTE TOTAL 

20 

Pessoal (Área Pedagógica) Mínimo 80%:  serão 

aceitas na prestação de contas as seguintes despesas: 

remuneração dos profissionais, beneficios/direitos 

trabalhistas, desde que previstos em Acordo 

Coletivo/Convenção Coletiva (Auxílio alimentação, 

auxílio creche, convênio médico, etc), contribuição 

social e previdenciária, verbas rescisórias 

proporcionais ao período da parceria, férias e 130 

salário. Quanto ao FGTS será autorizada a dedução 

apenas dos 8% mensais sobre a remuneração, sendo 

vedada a dedução da multa do FGTS, que é de 

responsabilidade do empregador. 

761.807,73 761.807,03 

190.451,76 
Despesas Administrativas (água, luz, telefone. 

limpeza e material didático escolar)  Máximo 20%. 
190.451976 

TOTAL 952.258979 

VALOR TOTAL DA 
PARCERIA 

R$ 952.258979 

  

OBS: É permitido o remanejamento de recursos entre os itens de despesas (pessoal e 
administrativa), desde que se aplique o valor mínimo exigido com despesas de pessoal. 
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Quadro de Desembolso (parcelas iguais): 

.JANEIRO RS 	238.064,69 

MARÇO RS 238.064,70 

.JUNHO RS 238.064,70 

SETEMBRO R$ 238.064970 

Indicação do Gestor na Diretoria Ensino 

Nome: Fábio Adriano Malvestio 
('PF : 281.717.338-40 
RU : 28.033.671-8 
('ARGO: Supervisor de Ensino 

Indicação do Gestor da Parceria na Entidade 

Nome : Verilda Santos Aguiar 
Cli": 	012.365.528-57 
RG : 	13.791.719-3 
CARGO: Diretor Escolar 
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