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APAE
Atendimento alunos com TEA - Transtorno do Espectro Autistas

JUSTIFICATIVA:
A APAE de Diadema é uma entidade sem finalidade lucrativa, que atende há 40 anos,
munícipes com Deficiência intelectual e Transtorno Global do Desenvolvimento Autismo.

A APAE Diadema tem como meta trabalhar ao máximo o potencial da pessoa com autismo no
âmbito da educação e saúde, para que os prejuízos de linguagem, comunicação e interação
social, presentes no autismo sejam minimizados, colaborando com a qualidade de vida,
fortalecendo as relações com as famílias e facilitando a inclusão social.
Possibilitar a pessoa com o espectro do autismo a inserção nos espaços educativos que
ofereça condições para o seu desenvolvimento, e que lhe propicie condições de participar dos
processos sociais de forma plena
Investir o mais precocemente possivel em crianças com autismo, objetivando mitigar agravos
no processo de desenvolvimento da aprendizagem e favorecer o desenvolvimento de sua
inserção social. Sabemos que a cobertura assistencial à pessoa com autismo ainda é bastante
restrita em nosso país, sendo que as famílias acabam chegando aos serviços tardiamente,
apesar de todos os seus esforços e, portanto. quando o quadro já está estabelecido.

A proposta de trabalho para crianças, difere da proposta elaborada para um jovem de vinte
anos, demandando intervenções diferenciadas, no caso da criança há que se inserir
elementos novos, pois o seu desenvolvimento geral está em curso; já no caso dos jovens há
que se investir na recuperação dos prejuízos, sendo que o prognóstico no caso dos mais
jovens é mais favorável e possui mais possibilidades de um desenvolvimento saudável.
Com o advento da legislação que trata da inclusão de pessoas com deficiência na rede regular
de ensino, temos como meta investir nas crianças e adolescentes com autismo o mais cedo
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possível para que possamos vislumbrar a inserção dos mesmos (se e quando possível), no
ensino regular e no mercado formal de trabalho.
O trabalho realizado pela entidade está comprometido com os princípios da L. D.13, onde
os alunos se desenvolvem a partir de suas capacidades, respeitando a diversidade de
ritmos e aprendizagem. O atendimento se estende as crianças e adolescentes
residentes no município, tornando-se referência na prestação de serviços a essa
clientela nas áreas da educação, saúde e assistência social.

O Autismo é uma complexa desordem neurológica com um amplo espectro de sintomas
que variam de indivíduo para indivíduo na maior parte dos casos inibe a comunicação e
o desenvolvimento de laços sociológicos. Considerando as características do aluno
com autismo, os mesmos necessitam de atendimento diferenciado.
Para esse atendimento educacional diferenciado utilizamos alguns aspectos baseados
no método Teacch, Currículo Funcional Natural (CFN) e de comunicação alternativa.

Disponibilizamos um professor com pós-graduação em deficiência intelectual e aspecto
autismo e um Educador estudante em pedagogia além de contar com uma equipe de
apoio multidisciplinar nas seguintes áreas: Pedagogia especializada, Psicologia,
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Assistência Social e Enfermagem sendo que a
entidade assume capacitar os profissionais envolvidos no projeto.
Contamos com um espaço físico adequado, com ambiente arejado e organizado, sendo
as salas de aula planejadas conforme a faixa etária e o desempenho escolar.
Estamos localizados na região central da cidade, numa área de 5.246 m2 com 1.964,43
m2 de área construída, com um bosque com árvores frutíferas, campo de futebol
gramado e um jardim gramado e arborizado entre as duas alas da construção.
A parceria com a Secretaria Estadual da Educação é de extrema importância para o
fortalecimento da intervenção educacional coerente, permitindo conquistas significativas
ao longo do processo escolar, juntamente com a área de saúde e assistência social.
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OBJETIVOS:
- Assegurar o direito da criança a uma educação de qualidade;
- Promover o desenvolvimento adequado, conforme as características individuais e a
faixa etária do aluno;
- Propiciar atividades e situações funcionais no contexto real e no ambiente natural
através da estruturação da sala de aula, previsibilidade da rotina e planejamento;
- Promover a independência e a participação da família na proposta pedagógica da
escola
- Capacitação continuada dos profissionais.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Temos como meta o atendimento de 07 alunos com TEA - Transtorno do Espectro
Autista, matriculados e cadastrados na SE/CIE disponibilizando estas vagas para Rede
Regular de Ensino, para alunos 1á dagnosticados através do processo ntemo r1
avaliação diagnostica multiprofissional da Instituição.

O atendimento a esta clientela se torna um desafio de fundamental importância por se
tratar de padrões comportamentais muito complexos e condutas atípicas que
necessitam de tratamento especializado, oportunizando o desenvolvimento, melhoria da
qualidade de vida e suporte para o indivíduo e seus familiares.
Possibilitar a pessoa com o espectro do autismo a inserção nos espaços educativos que
ofereça condições para o seu desenvolvimento, e que lhe propicie condições de participar dos
processos sociais de forma plena.
Acreditamos, que o investimento precoce favorece o desenvolvimento e a inserçân
social de crianças com TEA.
Com o advento da legislação que trata da inclusão de pessoas com deficiência na rede regular
de ensino, temos como meta investir nas crianças com autismo o mais cedo possível para que
possamos vislumbrar a inserção dos mesmos (se e quando possível), no ensino regular e no
mercado formal de trabalho.
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Conviver com tais diferenças é encontrar caminhos para realizar um trabalho legítimo e
eficaz, constituindo se a meta a ser alcançada por familiares e comunidade escolares.
O transporte dos alunos fica sob responsabilidade dos responsáveis e pela Secretaria
da Educação do Estado e da Diretoria de Ensino de Diadema.
OBS.: O número de alunos conveniados na Secretaria da Educação permanece o
mesmo, devido a entidade subsidiar com recursos próprios a permanência dos alunos
que ultrapassam o número conveniado, garantindo assim o acesso, a permanência e o
sucesso de um trabalho diferenciado no atendimento às pessoas com Autismo.
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APLICAÇÃO DE RECURSOS:
VALORES (R$)
ITENS DE DESPESA
CORRENTE

TOTAL

75.684900

75.684,0()

18.921900

18.921,00

94.605,00

94.605,00

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,
2

auxílio creche, convênio médico, etc), contribuição
social e previdenciária, verbas rescisórias
proporcionais ao período da parceria, férias e 13°
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.
Despesas Administrativas (água, luz, telefone,
limpeza e material didático escolar) Máximo 20%.

-

-

TOTAL

VALOR TOTAL DA
PARCERIA

R$ 94.605900

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

R$ 23.651,25

MARÇO

R$ 23.651,25

J1JNIEIO

R$ 23.651,25

SETEMBRO

R$ 23.651,25

Indicação do Gestor na Diretoria Ensino
Nome: Fábio Adriano Malvestio
CPF: 281.717.338-40
RG : 28.033.671-8
CARGO: Supervisor de Ensino

Indicação do Gestor da Parceria na Entidade
Nome Verilda Santos Aguiar
CPF 012.365.528-57
RG 13.791.719-3
CARGO Diretor Escolar
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