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ÁREA DE DEFICIÊNCIA ABRANGIDA PELO PROJETO 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, 

DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA ASSOCIADA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

VIGÊNCIA - 2022 

Início: 01/01/2022 	 Termino: 31/12/2022 	Duração: 12 meses 

ENTIDADE PARCEIRA CREDENCIADA 

E.E.E. "ALBERTO SIMÕES MOREIRA" - MANTENEDORA APAE DE DIADEMA 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Sigla / Denominação: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Diadema Mantenedora da 

Escola de Educação Especial "Alberto Simões Moreira" 

CNPJ: 51.119.584/0001-50 	Data da Inscrição do CNPJ 12/03/1979 

Natureza Jurídica: Associação Privada 

Endereço: Avenida Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd. Tiradentes 

CEP: 09990-080 

Cidade/ Estado: Diadema - São Paulo 

Telefone/ Fax: (11)4055-6622 

E-mail: idm@apaediadema.org.br  

Banco do Brasil : Agência 6884-5 / Diadema 	C/C: 40647-3 

Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo do Credenciamento: Data: 13/12/2016 - folhas: 25 e 

26 
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1.2. Identificação do Representante Legal da Organização da Sociedade Civil 

Nome do Presidente: Fernando Duque Rosa 

RG:  - 12.135.008 - Órgão Expedidor: SSP/SP 

CPF: 013.183.748-63 

1.3 Vigência do mandato da diretoria atual: 31/12/2021 

1.4. Áreas das atividades preponderantes e secundária, de acordo com os artigos 12 e 29  da Lei Federal 

n2  12.101, de 27/11/2009. 

1.4.1 Área de atividade preponderante 

Educação Infantil (creche) 

(x) Educação Especial 

X ) Educação Integral 

1.4.2. Área de atividade secundária, quando houver: 

(x ) área de Assistência Social 

(x) área de Saúde 

área de Educação 

1.5. Natureza da entidade e/ou organização de Assistência Social de Acordo com a Lei Federal art.  30  da 

Federal n9  8.742 de 07 de dezembro de 1993, regulamentado pelo Decreto Federal n2  6.308 de 14 de 

dezembro de 2007 e Lei 9.394 de 20 de novembro de 1996. 

(x) De atendimento 

De assessoramento 

(x) De defesa e garantia de direitos 
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1.6. Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal n2  12.101 de 27 de novembro de 2009, pela Lei 

Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e pela Lei Federal 13.019 de 31/07/2014 e suas alterações. 

(x) Sim 

)No 

Em adequação 

1.7. Apresentação 

A iniciativa da fundação da APAE de Diadema surgiu com o jornalista Sr. Carlos Veloso de Meio, em janeiro 

de 1978, que fez as primeiras articulações, contando sempre desde o início com o apoio total de Dna. Alda 

Moreira Estrázulas, fundadora da APAE de São Paulo e Sr. Leonardo Spinelli, industrial. Nesta época o 

município de Diadema contava aproximadamente com 230 mil habitantes e até então existiam 2 classes 

especiais para deficientes intelectuais na rede de ensino público. O Sr. Carlos juntamente com um grupo 

de pais com a mesma necessidade sondaram a possibilidade e consequentemente a existência de uma 

entidade de assistência ao excepcional. 

O movimento encontrou o apoio integral da Associação Comercial e Industrial de Diadema (ACID), que 

divulgou a iniciativa entre seus associados. No dia 03 de junho de 1978, numa reunião com mais de 40 

participantes, foi eleita a diretoria provisória para o movimento, até que fosse adotado o estatuto e eleita 

a diretoria definitiva para APAE de Diadema. A partir desta data foram realizados os contatos com 

autoridades locais e em agosto do mesmo ano, na semana do excepcional, o movimento promoveu a 1 

semana Nacional da Criança Excepcional em Diadema 

A fundação da APAE Diadema ocorreu no dia 03 de março de 1979, quando aconteceu a Assembleia Geral 

e foram aprovados os estatutos e eleitos os Conselhos Deliberativo, Fiscal e a Diretoria. Nesta data a APAE 

de Diadema passou a ser uma "Sociedade Civil" de caráter assistencial, sem intuitos lucrativos com prazo 

indeterminado, com a finalidade de promover o bem-estar, a proteção e a garantia de direitos de crianças, 

adolescentes e adultos excepcionais do município de Diadema, sem distinção de raça, cor, condição social 

credo político ou religioso. 

A implantação do Serviço Técnico iniciou-se em outubro desde 1979, na sede provisória, em uma sala 

emprestada no centro de Diadema por um dos sócios fundadores. Em 1986, com o prédio semipronto, as 

atividades passam a acontecer na nova sede. Em 1989, já eram atendidos 80 alunos e os atendimentos 
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eram voltados à valorização do aluno como individuo, possibilitando sua socialização, respeitando suas 

características pessoais, atendendo as necessidades individuais para levá-lo agir o mais independente 

possível, emergindo assim os objetivos básicos como, por exemplo, boas relações sociais, independência 

econômica e realização profissional. 

Em 1994 já atendiam 120 alunos e dentre esses foi estruturado o atendimento a 40 crianças entre a faixa 

etária de 7 a 11 anos, com atividades relacionadas às rotinas da vida diária para o desenvolvimento da 

independência / semi-indepêndencia. 

Em abril de 1996 iniciou-se a pesquisa efetiva, para implantação da Oficina Abrigada. A equipe visitou a 

Escola profissionalizante de São Bernardo do Campo, a AVAPE, a Escola profissionalizante de Diadema e 

realizado o estágio na área profissionalizante na APAE de São Paulo. 

Com o projeto elaborado foi improvisado um espaço para sua criação e iniciado o primeiro trabalho 

profissionalizante e em 1997 foi inaugurada oficialmente a Oficina Abrigada com 20 aprendizes que 

desenvolviam exercícios simples de beneficiamento de produtos para empresas parcerias. 

A APAE continuou sua expansão, visando atender ainda mais a necessidade do Excepcional e em 1999, 

com a assessoria de Federação Estadual da APAES, Diretoria de Ensino e Secretaria Municipal da Educação 

de Diadema, elaborou o projeto de autorização para criação e funcionamento da Escola de Educação 

Especial "Alberto Simões Moreira", que em 2000 passou a funcionar como escola oficial de Ensino 

Fundamental 1 - Adaptado. 

Em 2004 três novos serviços viriam a complementar os Programas oferecidos pela APAE Diadema. Em 

junho deste mesmo ano o setor de triagem e avaliação é ampliado alterando sua denominação para SAE-

Serviço de Atendimento Especializado. Tendo como objeto de trabalho, atendimentos terapêuticos para 

pessoas com deficiência intelectual e suas famílias. 

Outro projeto realizado foi o Centro de Convivência com o objetivo de atender pessoas adultas egressos 

da escola e/ou da comunidade com necessidades de socialização e convivência e que não se beneficiavam 

mais de um programa escolar. A proposta foi dinamizar através das atividades diversificadas, as 

necessidades básicas do dia a dia, o lazer e a convivência social e familiar. Assim se consolidou um trabalho 

que objetivou a melhora da qualidade de vida dos usuários, respeitando seus limites, aproveitando suas 

potencialidades e objetivando graus de independência pessoal. 



(t Ø 
4400 

Av. Dr Ulisses Guimarães. 316 - CEP 09990-080 
Jardim Tiradentes - Diadema - SP 

Fone / Fax: 4055-6622 
CNPJ - 51.119.584/0001-50 - Inscr. Estadual - 286.142.111.113 	APAE 

Diadema - SP 

E finalmente se concretizou a ampliação do setor educacional para o atendimento ao Autista como um 

projeto piloto da Instituição. 

Ao longo dos anos o crescimento da entidade foi notório, os convênios com órgãos públicos possibilitaram 

a realização das ampliações das suas atividades. A necessidade era tamanha que foi elaborado um projeto 

de expansão e qualificação que ficou conhecido por todos como "APAE do Futuro", projeto que 

gradativa mente vem sendo colocado em prática de acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros 

e parcerias. Em 2018, em parceria com a Fundação Salvador Arena, foi realizado uma grande reforma no 

piso térreo e no primeiro andar, com a ampliação da área da saúde, adequação das instalações do 

programa de Qualificação Profissional e construção da guarita de segurança e recepção. 

Atualmente são mais de 620 pessoas atendidas em diversos programas Serviços: 

SAÚDE - SAEDI —Serviço de Atendimento Especializado a Deficientes Intelectuais para pessoas 

na faixa etária de 4 a 30 anos. 

EDUCAÇÃO BÁSICA - Escola de Educação Especial "Alberto Simões Moreira" - Ensino 

fundamental 1 - Séries Iniciais para alunos de 6 a 30 anos de idade. 

EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO - Qualificação Profissional - Programa de preparação para o 

trabalho e encaminhamento de pessoas com deficiência intelectual, múltiplas e com TEA para 

o mercado de trabalho a partir dos 15 anos de idade. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Centro Dia - Núcleo de Atendimentos Especializados às Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias - "Alda Moreira Estrázulas' para pessoas de 18 a 59 anos 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

2.1. ENSINO 

Educação infantil (Creche) 

x) Educação Especial 

Educação integral 
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2.2. Identificação do Objeto - Modalidade de Atendimento 

Ensino Fundamental 1 - Séries Iniciais na modalidade de Educação Especial para pessoas com 

deficiência intelectual, múltiplas e TEA (Transtorno do Espectro Autista). 

•• Programa de Qualificação Profissional para pessoas com deficiência intelectual, múltiplas e com 

TEA 

2.3. Identificação do Coordenador do Serviço 

Coordenadora da Área de Educação 

Nome: Marta Regina Nicolau 

Formação: Pedagogia/Pós-Graduação em Deficiência Intelectual/Mestrado em Educação 

Telefone: 4056 -5522 

E-mail: educacao@apaediadema.org.br  

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 gratuitamente pessoas com deficiência intelectual 

e deficiências múltiplas associada a deficiência intelectual. Devendo ainda, atuar junto aos poderes 

públicos e entidades privadas na definição de políticas públicas que assegurem a pessoa com deficiência 

intelectual o pleno exercício de seus direitos. (Estatuto APAE - Diadema - Capítulo 1). 

A Escola de Educação Especial "Alberto Simões Moreira" foi regulamentada no ano 2000 para atender 

educandos com deficiência intelectual do município de Diadema que demandavam atendimento 

educacional especializado na área de Educação Especial. 

Atualmente, mantém Termo de Colaboração com a Secretaria da Educação de Diadema, para o 

atendimento dos alunos com deficiência intelectual, múltiplas e com Transtorno do Espectro Autista 
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matriculados nas escolas da rede municipal que não se beneficiam da escola regular, em consonância 

com a legislação sobre a inclusão escolar. 

Considerando a importância da inclusão social através do trabalho para a pessoa com deficiência 

intelectual, a APAE Diadema mantém Termo de Colaboração com a Secretaria da Educação de Diadema 

para o Programa de Qualificação Profissional, que oferece preparação para o trabalho e o 

encaminhamento para o emprego, nos moldes da metodologia do emprego apoiado. 

PÚBLICO ALVO 

Educandos com deficiência intelectual, múltipla deficiência associada a deficiência intelectual e com 

Transtorno do Espectro Autista que necessitam de apoio intermitente, extensivo e pervasivo, que não se 

beneficiam da inclusão escolar nas escolas da rede municipal de ensino. 

Descrição dos níveis de apoio, conforme Associação Americana de Deficiência Intelectual (AAIDD): 

Intermitente: apoios específicos, por um determinado período, com características episódicas e 

intensidade variável. 

Extensivo: Apoio regular (diário) em pelo menos alguns ambientes (escola, trabalho, lar) sem limitação de 

tempo. 

Pervasivo: Apoio constante de alta intensidade nos diversos ambientes, potencialmente durante o ciclo 

de vida. 

Faixa etária: 06 anos a 30 anos 

DESCRIÇÃO DA META 

A meta para 2022 é o atendimento educacional especializado para 360 pessoas com deficiência 

intelectual, múltiplas e TEA (Transtorno do Espectro Autista). 

Quantidade de alunos por níveis de apoio 
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Níveis de Apoio Alunos 

Intermitente 144 

Extensivo 071 

Pervasivo 137 

Integral 008 

Total 360 

OBJETIVOS GERAIS 

Oferecer atendimento educacional especializado para o educando com deficiência intelectual, 

deficiência múltipla associada a deficiência intelectual e com Transtorno do Espectro Autista que 

necessita de um nível de apoio intermitente, extensivo e pervasivo, que no está se beneficiando 

do ensino na escola regular; 

' Promover a inclusão social da pessoa com deficiência intelectual, múltiplas e com TEA através do 

trabalho. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Assegurar atendimento multiprofissional (Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia 

Ocupacional, Enfermagem, Fonoaudiologia, Nutrição e Serviço Social) nas áreas do 

desenvolvimento do aluno; 

• Garantir vagas aos educandos encaminhados pela Secretaria da Educação de Diadema, no 

decorrer do ano letivo, conforme o número de vagas conveniadas; 

• Promover a inclusão escolar de educandos em que a avaliação pedagógica aponte para a 

inserção em sala de aula da rede regular de ensino; 

• Manter a interface com as escolas da rede que atendam educandos com deficiência 

intelectual, a fim de promover discussão de casos; 
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• Promover atividades externas voltadas para lazer, cultura e participação social; 

• Promover a integração família, escola e comunidade; 

• Promover a avaliação contínua da prática pedagógica; 

• Oferecer atividades de preparação para o trabalho para os educandos com Deficiência 

Intelectual e com Transtorno do Espectro Autista que apresentam interesse e condições 

de desenvolver as competências laborativas, bem como ser inserido no mercado de 

trabalho; 

• Oferecer apoio técnico e formação continuada para a equipe de cuidadores; 

• Oferecer apoio técnico e formação aos profissionais da rede regular de ensino, na questão 

da Deficiência Intelectual, quando solicitado; 

• Garantir o uso adequado dos recursos financeiros, físicos e humanos, necessários para o 

cumprimento dos programas escolares, objeto desta parceria; 

• Realizar relatórios evolutivos dos educandos e programas, analisando e discutindo com o 

corpo docente, equipe técnica e direção para elaboração de proposta de revisão e/ou 

readequação dos programas destinados a demanda atendida; 

• Apresentar relatórios pedagógicos parciais e finais para acompanhamento e aprovação 

dos serviços executados, e das metas atingidas, sempre que solicitados pela Diretoria 

Regional de Ensino. 

OBJETO A SER EXECUTADO 

SERVIÇO 1— ENSINO FUNDAMENTAL 1 —SÉRIES INICIAIS 

Modalidade de Educação Especial correspondente ao Ensino Fundamental 1 - Séries Iniciais, até o 52  Ano 

para educandos com deficiência intelectual, múltiplas deficiências associadas a deficiência intelectual e 

com Transtorno do Espectro Autista matriculados na rede regular de ensino que não estão se beneficiando 

da inclusão escolar. 

O atendimento educacional poderá ser realizado de forma presencial ou não presencial, considerando as 

situações de excepcionalidade, como por exemplo, em caso de pandemia, mas sempre respeitando as 
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diretrizes dos órgãos oficiais e atendendo as especificidades dos educandos com deficiência intelectual 

e/ou TEA. 

O atendimento educacional segue uma proposta de ensino individualizado. A partir da avaliação inicial 

do educando é elaborado um plano de ensino individualizado, com enfoque nas necessidades de 

aprendizagem, no planejamento de estratégias e de apoios para assegurar o processo ensino 

aprendizagem. 

A proposta pedagógica visa a articulação do Currículo Paulista do Ensino Fundamental l com estratégias 

de ensino que favoreçam o aproveitamento dos educandos com deficiência intelectual e o Currículo 

Funcional Natural, a fim de valorizar as potencialidades, atender as especificidades e promover o ganho 

de funcionalidade e de conhecimentos que possam ser aplicados no dia a dia, favorecendo a qualidade de 

vida da pessoa com deficiência intelectual, bem como sua inclusão social. 

Os programas educacionais apresentam o compromisso com o desenvolvimento das competências gerais 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reiterados pelo Currículo Paulista: 

1. Aprender a fazer; 

2. Aprender a conviver; 

3. Aprender a ser; 

4. Aprender a aprender 

Considerando os prejuízos causados aos educandos pela pandemia do Coronavírus e seguindo a 

orientação da BNCC para a inclusão da educação emocional em todos os currículos escolares, a proposta 

pedagógica traz um forte enfoque nas competências socioemocionais. A abordagem da questão das 

emoções dos educandos com deficiência intelectual poderá auxiliá-los a se conhecer melhor, desenvolver 

talentos e potencialidades, assim como a superar as suas limitações. Vale ressaltar ainda, que o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas deve ocorrer de forma integrada com as competências 

socioemocionais, sendo compromisso de a escola proporcionar esta integração. 

Cada programa educacional tem um currículo específico para o seu público alvo, no qual o professor utiliza 

diferentes estratégias de ensino para facilitar ao educando o alcance dos objetivos educacionais e o 
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desenvolvimento das competências (mobilização de conhecimentos), habilidades (práticas cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores. 

PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

Fase 1 

Programa Escolaridade 

Este programa destina-se aos educandos com deficiência intelectual e/ou múltiplas com faixa etária entre 

06 anos e 14 anos e ilmeses. O objetivo do programa é propiciar situações significativas de aprendizagem 

através de um currículo adaptado, possibilitando o desenvolvimento global do educando na aquisição de 

habilidades e competências cognitivas, afetivas, motoras e sociais; favorecendo seu processo de 

alfabetização e escolarização, bem como sua adaptação e rotina no meio escolar, favorecendo ainda, o 

ganho de autonomia e independência. 

A sala de aula para alunos com deficiência intelectual e/ou múltiplas mantém um professor especialista 

para um grupo de no máximo 16 alunos, que conta com uma equipe de apoio e com a equipe técnica. 

Programa Escolaridade para alunos com TEA 

Este programa destina-se aos educandos com TEA com faixa etária entre 06 anos e 14 e 11 meses. O 

programa tem um currículo específico para o seu público alvo, no qual o professor utiliza diferentes 

estratégias de ensino para facilitar ao educando o alcance dos objetivos educacionais e o desenvolvimento 

das competências (mobilização de conhecimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), 

atitudes e valores. 

É um programa destinado aos educandos com TEA e/ou múltiplas deficiências associadas ao TEA. O 

objetivo do programa é propiciar situações significativas de aprendizagem através de um currículo 

adaptado, possibilitando o desenvolvimento global do educando na aquisição de habilidades e 

competências cognitivas, afetivas, motoras e sociais; favorecendo seu processo de alfabetização e 
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escolarização, bem como sua adaptação e rotina escolar, favorecendo ainda, o ganho de autonomia e 

independência. 

A sala de aula para o aluno com TEA mantém um professor especialista em TEA e um educador com 

formação em pedagogia para um grupo de sete alunos, além de contar com a equipe de apoio e com a 

equipe técnica. 

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 educando com TEA, os mesmos necessitam de 

atendimento diferenciado, com o estabelecimento de uma rotina e de previsibil idade, sendo necessário 

a adoção de métodos e programas pedagógicos adequados e específicos, como por exemplo: 

Picture Exchange Communication System (PECS); 

N. 	

Applied Behavior Analysis (ABA); 

Treatment and Education of Autistc and Related Communication Handicapped Children 

(TEACCH) 

Objetivos específicos: 

Os educandos deverão: 

» Construir uma imagem positiva de si, com confiança em suas capacidades, atuando cada vez mais 

de forma autônoma nas situações cotidianas; 

#- Ampliar o conhecimento sobre seu próprio corpo, suas possibilidades de atuação no espaço, bem 

como desenvolver e valorizar hábitos de cuidado com a saúde e bem-estar; 

» Construir e ampliar as relações sociais, aprendendo a articular seus interesses e pontos de vista 

com os demais, respeitando as diferenças e desenvolvendo atitudes cooperativas; 

Apropriar-se do conhecimento organizado nas diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, 

oral e escrita), utilizando-as para expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos, 

ampliando sua rede de significações; 

Aprendera buscar informações deforma autônoma, exercitando sua curiosidade frente ao objeto 

de conhecimento. 
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Programa Pedagógico Específico (Estimulação sensorial, lúdica e convivência) 

São programas educacionais destinados aos educandos que apresentam acentuado comprometimento 

em diversas áreas e necessitam de intervenções educativas diferenciadas, visa o processo de evolução 

gradativa do educando, de acordo com sua faixa etária e seu desenvolvimento, de modo a propiciar 

continuidade e aperfeiçoamento dos conceitos adquiridos, por meio da diversificação de estratégias, a 

fim de trabalhar a estimulação sensorial, lúdica e promover a convivência. 

Fase II 

Programa Sócio educacional 

O programa destina-se aos educandos com deficiência intelectual, múltiplas e TEA, a partir de 15 anos de 

idade que apresentam acentuado comprometimento cognitivo, sensorial e motor. Objetiva o 

desenvolvimento das capacidades nas áreas de interação social, comunicação e comportamento, visando 

a melhoria em sua socialização, seu desenvolvimento psicossocial e ganho de autonomia nas atividades 

de vida diária. 

Preparação para o trabalho 

Este programa destina-se aos educandos com deficiência intelectual, múltiplas e TEA, a partir de 15 anos 

de idade, que apresentam potencial para o trabalho. Objetiva o desenvolvimento das competências 

voltadas para o mundo do trabalho, com ênfase no fortalecimento do protagonismo e na valorização do 

projeto de vida da pessoa com deficiência. 

TRABALHO COM AS FAMÍLIAS 

O trabalho com a família é uma prática da Instituição e com o aumento de atendimento para os educandos 

graves e múltiplos, percebemos um alto grau de vulnerabilidade destes cuidadores, (em sua maioria mães 

e avós), que apresentam uma baixa expectativa de desenvolvimento dos filhos e/ou netos, muita 

desinformação quanto as dificuldades e necessidades, no que se refere à educação, alimentação, saúde, 

direitos, lazer e participação social. 
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A equipe técnica multidisciplinar oferece atendimento em grupo ou individual, para escuta e acolhimento, 

assim como orientação, formação e troca de informações. Este atendimento contribui para a melhoria da 

qualidade de vida do educando e de seu cuidador (mãe, pai ou responsável legal). 

AVALIAÇÃO 

A avaliação dos educandos será contínua, no sentido de verificar o desenvolvimento das potencialidades 

durante o processo de ensino e aprendizagem, assim como as dificuldades, promovendo discussões e 

novas estratégias de ensino. E se dará através de instrumentos específicos como a avaliação diagnostica, 

o PEI (Plano de Ensino Individual), observações, relatórios, discussão de caso com a equipe multidisciplinar 

e Conselhos de Classe. 

QUADRO DE PROFISSIONAIS 

01 Diretor Escolar 40 horas/semanais 

01 Secretária Escolar 40 horas/semanais 

24 Professores Especialistas 22 horas/semanais 

02 Professores de Educação Física 22 horas/semanais 

02 Professores de Artes 22 horas/semanais 

01 Merendeira 40 horas/semanais 

01 Auxiliar de Merendeira 40 horas/semanais 

02 Coordenador Pedagógico 25 horas/semanais 

01 Psicóloga 30 horas/semanais 

02 Assistente social 30 horas/semanais 

01 Nutricionista 30 horas/semanais 

01 Enfermeiro 40 horas/semanais 

01 Fonoaudióloga 25 horas/semanais 

01 Terapeuta Ocupacional 25 horas/semanais 

14 Cuidadores 40 horas/semanais 
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04 
	

Educadores 
	

25 horas/semanais 

04 
	

Estagiárias 
	

25 horas/semanais 

Diretor Escolar/Coordenador da Área de Educação 

Condução das ações técnicas, pedagógicas e administrativas da área de educação da APAE, bem como na 

garantia dos protocolos de segurança frente a Covid-19 na comunidade escolar. Carga horária: 40 horas. 

Equipe Multidisciplinar 

Para agregar mais qualidade e promover o desenvolvimento global do educando com deficiência 

intelectual, múltipla e com Transtorno do Espectro Autista, a escola da APAE mantém uma equipe técnica 

multidisciplinar que oferece apoio para os educandos, familiares e professores. 

Atuação da Equipe Técnica Multidisciplinar 

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 

esfíncter, 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. Formação 

Continuada para a equipe. 

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 visitas domiciliares em casos 

específicos. Participa do processo de admissão, promoção e desligamento, transferências e relatórios, 
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realizando avaliações e reavaliações e estudo de caso em parceria com os demais membros da equipe. 

Participa de reuniões técnicas e pedagógicas. Formação Continuada para a equipe. 

Fonoaudiologia 

Orientar os professores quanto a alimentação enteral, manejo em casos de engasgo, acompanhar o 

cardápio e o momento do lanche ou refeição dos alunos com disfagia, orientar as mães quanto à postura 

durante a alimentação e em casos específicos 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 a mãe/cuidador. Participa de reuniões técnicas e pedagógicas. Orientar 

individualmente ou em grupo a 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. Formação Continuada para 

a equipe. 

Serviço Social 

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

estudo de caso em parceria com os demais membros da equipe. Acompanhar a logística do transporte de 

alunos e articulação com a rede de serviços sócio assistencial da cidade. Acompanhar a frequência dos 

alunos e realizar 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 comunitários. Fazer o levantamento de recursos disponíveis na comunidade para possível 

utilização, como para o 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 envolvê-las no processo educativo da 

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

para equipe. 

Enfermagem 
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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 de o 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. 

Nutricionista 

Participar do processo de avaliação, reavaliações, estudos de caso em parceria com os demais membros 

da equipe; Orientar individualmente ou em grupos mães de alunos com dificuldades alimentares e 

nutricionais; Fazer levantamentos de alunos com restrições alimentares para orientação a família e 

professores; Adequar cardápios para propiciar uma dieta balanceada no lanche dos alunos; Estimular a 

identificação de crianças portadoras de patologias, controle da obesidade e deficiências associadas à 

nutrição, para receberem o atendimento adequado; Participar de reuniões técnicas /pedagógicas e 

ou/administrativas, sempre que convocado e se fizer necessário; Aprimorar e atualizar seus 

conhecimentos através de estudo, participação em congressos, simpósios e reuniões; Supervisionar as 

atividades de compra, seleção, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos servidos aos 

alunos, observando as boas práticas higiênicas e sanitárias e Executar outras atividades inerentes ao seu 

cargo, atribuídas pela escola. 

Coordenação Pedagógica 

Acompanhar os professores nas atividades pedagógicas, no planejamento semanal e anual, elaboração do 

Plano Escolar Anual, colaborar para a construção da Proposta Política Pedagógica da Escola e 

acompanhamento dos projetos sócio educativos da Escola. Organizar o HTPC para a equipe de 

professores. Realizar avaliação pedagógica junto com a equipe multidisciplinar, tanto para o ingresso do 

aluno na escola, quanto para auxiliar o professor nas estratégias de ensino. Organizar as atividades da 
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equipe de apoio para os educandos. Participar do processo de avaliação dos educandos, bem como dos 

conselhos de classe. Atendimento aos pais/responsáveis para orientações sobre o processo de ensino e 

aprendizagem do filho(a). Responder pela parte de comunicação entre escola e família, fazer relatórios de 

atividade mensal para prestação de contas dos termos de parcerias. Participar de reuniões técnicas e 

pedagógicas. 

Equipe de apoio 

A escola conta com uma equipe de profissionais de apoio —cuidadores, educadores e estagiários. 

Os cuidadores auxiliam os educandos no transporte, na alimentação, na locomoção, no uso de banheiro, 

na troca de fraldas e no acompanhamento individualizado de educandos com questões comportamentais 

que demandam maior atenção por se colocar em risco, assim como aos demais. 

Os educadores atuam como auxiliar de classe nas salas de alunos com TEA, acompanhando a rotina na 

sala de aula e em todos os espaços da escola. 

As estagiárias de pedagogia atuam como auxiliar nas salas de alunos com deficiência intelectual e 

múltiplas, acompanhando os alunos na rotina escolar. 

A equipe de apoio recebe uma formação específica realizada pela equipe técnica multidisciplinar, com o 

objetivo de prepará-los para o atendimento do educando com deficiência intelectual, múltiplas e com 

Transtorno do Espectro Autista, englobando as questões fundamentais para o atendimento seguro e de 

qualidade para o alunado, público alvo da APAE. Também é oferecida uma formação continuada ao longo 

do ano letivo, de acordo com a demanda observada pela equipe técnica. 

JUSTIFICATIVA 

O Termo de Colaboração entre a Secretaria da Educação de Diadema e a escola da APAE Diadema tem 

como objetivo o atendimento educacional de educandos com deficiência intelectual, 	múltiplas 

deficiências associadas a deficiência intelectual e com Transtorno do Espectro Autista que necessitam de 

apoio intermitente, extensivo e/ou pervasivo. A grande maioria necessita de apoio constante e de alta 

intensidade nos diversos ambientes escolares, a fim de promover o máximo aproveitamento possível nas 



Av. Dr Ulisses Guimarães, 316 - CEP 09990-080 
Jardim Tiradentes - Diadema - SP 

Fone / Fax: 4055-6622 
CNPJ-51.119.584/0001-50-Inscr. Estadual-286.142.111.113 APAE 

Diadema - SP 

atividades escolares e no desenvolvimento global, assim como para a conquista de uma vida mais 

autônoma e independente, proporcionando uma maior qualidade de vida. 

Durante os 21 anos de atividades da Escola Especial "Alberto Simões Moreira" ocorreram várias mudanças 

no público alvo da escola, no tocante a complexidade dos casos e no atendimento, dessa maneira, a escola 

da APAE vem se ajustando e construindo seus programas com respeito às diferenças e de acordo com a 

legislação e as políticas públicas, em especial, às questões relacionadas aos direitos da pessoa com 

deficiência e na promoção da inclusão social. 

A Escola da APAE Diadema está alinhada com a legislação sobre inclusão escolar: Os educandos que 

ingressam na escola da APAE são oriundos das escolas da rede regular de ensino que não estão se 

beneficiando do currículo, ou que demandam um nível de apoio que a escola comum ainda não pode 

oferecer. 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

r Oferecer atendimento educacional especializado para todos os educandos matriculados; 

Prever excepcionalmente, atendimento educacional de forma remota, considerando que dar-se-

á, preferencialmente de forma presencial, podendo ainda, ser oferecido na forma não-presencial, 

ou ensino híbrido, mediante situação de excepcional idade, como por exemplo, durante uma 

pandemia, em consonância com as diretrizes legais dos órgãos oficiais; 

'- Discutir periodicamente a possibilidade de casos de educandos que se beneficiariam com a 

reinserção na rede municipal de ensino. 

DISTRIBUIÇÃO DE SALAS 

Os alunos serão agrupados por faixa etária, nível de apoio e perfil para os programas da escola, no período 

da manhã ou no período da tarde, em 23 salas de aula, conforme descritivo abaixo: 

Período da Manhã 
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10 	Salas de Aula para Alunos com Deficiência 

Intelectual e/ou múltiplas deficiências 

02 
	

Sala de Aula para Alunos com TEA 

Total de Salas 

Período da Tarde 

10 	Salas de Aula para Alunos com Deficiência 

Intelectual e/ou múltiplas deficiências 

02 
	

Sala de Aula para Alunos com TEA 

12 	Total de Salas 

DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA 

Todos os espaços coletivos da escola garantem acessibilidade e segurança aos educandos. 

A entrada dos alunos possui rampas de acesso e cobertura para proteção em dias de chuva. 

Os corredores são amplos, permitindo o deslocamento de cadeiras de rodas de forma adequada. 

São 16 salas de aula, distribuídas em duas alas. Todas as salas possuem janelas amplas e área compatível 

para acomodar os educandos de forma satisfatória e segura. 

Refeitório: possui uma área bastante ampla, com várias janelas que promovem uma ótima ventilação. As 

mesas e cadeiras estão dispostas de forma a garantir o máximo de conforto e higiene durante o lanche. 

Banheiros Comuns (05): Os banheiros estão sinalizados para uso masculino e para uso feminino. O número 

de banheiros é suficiente ao número de educandos. 

Banheiros Comuns (04): Os banheiros para funcionários também estão sinalizados para uso masculino e 

para uso feminino. 

Banheiros de troca (02): Os banheiros de troca estão equipados com trocador e chuveiros. 
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Áreas para prática de atividades físicas: Campo de futebol gramado, jardim gramado, sala de 

condicionamento físico, duas áreas cobertas. 

Sala para atividades culinárias: É uma cozinha para os educandos participarem da elaboração de receitas 

simples. Está equipada com fogão, forno, geladeira, mesas, cadeiras e armário. 

Enfermaria: Possui uma maca e todos os itens necessários para primeiros socorros, sendo da 

responsabilidade do enfermeiro. 

Brinquedoteca: É a sala onde fica armazenado todo o material lúdico pedagógico utilizado pelos 

professores no dia a dia na sala de aula. Também possui uma TV e um DVD acoplados em um painel com 

rodinhas, que de forma itinerante serve a todas as salas de aula. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Atendimento de excelência para 100% dos educandos, público alvo desta parceria, garantindo os 

apoios necessários, de modo que o educando alcance o máximo de desenvolvimento de suas 

potencialidades, como: 

, Habilidades cognitivas, motoras e afetivas; 

Competências sociais e de comunicação; 

' Ganho de autonomia e de independência. 

Almejamos ainda: 

O fortalecimento das relações com as famílias, aproximando-as da escola e promovendo 

uma maior participação; 

.- A realização de ações para a defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual no 

município; 

- A contribuição para a inclusão da pessoa com deficiência intelectual em todos os 

espaços da sociedade. 
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OBSERVAÇÕES: 

1. TRANSPORTE ESCOLAR 

A Secretaria de Educação de Diadema oferece o benefício de serviço de transporte escolar 

para os alunos conveniados através do Termo de Colaboração, desde que a família 

manifeste o interesse e apresente os requisitos necessários. 

A APAE Diadema deve fornecer a declaração do aluno para as famílias que solicitam o 

benefício de isenção tarifária. 

2. UNIFORME ESCOLAR 

A Secretária de Educação de Diadema fornece uniforme escolar para os alunos conveniados no 

Termo de Colaboração. 

3. RECURSOS PEDAGÓGICOS 

Constitui-se recursos pedagógicos, os materiais didáticos e pedagógicos utilizados para facilitar a 

aprendizagem e o desenvolvimento global dos educandos com deficiência intelectual, múltiplos 

e com TEA, como por exemplo: material escolar básico, material para o desenvolvimento de 

atividades de vida diária, utensílios adaptadas para os educandos com paralisia cerebral e baixa 

mobilidade, tecnologia assistiva, jogos, brinquedos e softwares de aprendizagem, recursos 

multimídia e novas tecnologias aplicadas à educação. Os materiais descritos poderão ser 

adquiridos com recursos financeiros provenientes deste Termo de Colaboração. 

4. MERENDA ESCOLAR 

Os itens de alimentação para a merenda escolar e para o almoço dos alunos do período integral 

são adquiridos com os recursos provenientes do Termo de Colaboração com a Secretaria de 

Educação de Diadema. 

S. CAPACITAÇÃO DA EQUIPE 

A formação ou capacitação da equipe é fundamental para contribuir com a melhoria do 

atendimento a pessoa com deficiência, múltipla e com TEA. Neste sentido, os recursos financeiros 
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provenientes deste Termo de Colaboração poderão custear formações para a equipe de apoio, 

técnica ou pedagógica, bem como a aquisição de material que contribua para a melhoria do 

atendimento, como: testes, livros e mídias sobre deficiência intelectual e TEA. 

6. ATIVIDADES EXTERNAS E PASSEIOS 

Faz parte da programação de atividades a realização de passeios e a participação em eventos 

externos, como por exemplo: paraolimpíadas, teatro, coral, cinema, parques e outros. Sendo 

necessário o transporte, considerando o nível de apoio substancial da grande maioria do alunado 

da APAE. Além do mais, para o ganho de autonomia e independência são promovidas atividades 

externas para a utilização de transporte público, principalmente para os alunos em 

desenvolvimento de emprego. Desta forma, para custear os gastos com transporte dos alunos 

poderão ser utilizados os recursos provenientes deste Termo de Colaboração. 

SERVIÇO II - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Programa para os educandos com Deficiência Intelectual, Múltiplas e com Transtorno do Espectro Autista, 

a partir de 15 anos de idade, que apresentam potencial e interesse pelo trabalho. Visa o desenvolvimento 

das competências voltadas para o mundo do trabalho, com ênfase no fortalecimento do protagonismo e 

na valorização do projeto de vida da pessoa. 

O atendimento é realizado, preferencialmente, de forma presencial, entretanto, em período de 

excepcionalidade, como em caso de pandemia poderá a ser realizado de forma não presencial, ou ensino 

híbrido. 

O atendimento presencial é oferecido de segunda a sexta-feira, em turnos de 4 horas, nos períodos da 

manhã e da tarde, exceto nas atividades de Encaminhamento para o Mercado de Trabalho (Emprego 

Apoiado) em que as atividades são realizadas de forma individual e com duração variada. 
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Objetivo 

.'- Promover a inclusão social da pessoa com deficiência, múltiplas e com TEA através do trabalho 

Público Alvo 

Jovens com Deficiência Intelectual, Múltipla e com Transtorno do Espectro Autista com potencial e 

interesse pelo trabalho, a partir de 15 anos de idade, oriundos dos programas educacionais da APAE e/ou 

alunos da rede regular de ensino encaminhados pela Secretaria de Educação de Diadema. 

Organização 

As turmas são formadas de acordo com a faixa etária, o grau de interesse e o comprometimento do 

aprendiz para o mercado de trabalho, como segue: 

1) PROJETO SÓCIO OCUPACIONAL 

Objetivo: Preparar o (a) aprendiz para o cotidiano profissional, promovendo o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes para o mundo do trabalho 

O Projeto Sócio Ocupacional destina-se aos jovens que possuem habilidades para o mundo do trabalho, 

entretanto, ainda no demonstram muito interesse pelo trabalho formal, estando dessa forma, mais 

distante de um encaminhamento para o mercado de trabalho. Apresentam algumas das seguintes 

características: dependência para ir e vir, imaturidade, falta de comprometimento, ritmo lento nas 

atividades, baixa tolerância, atrasos e faltas sem justificativas, questões emocionais que interferem no 

desempenho, dificuldade para apropriação das regras de conduta, questões de sexualidade que exigem 

orientações frequentes, além de quadro psiquiátrico e/ou neurológico no estáveis. As atividades 

pedagógicas aplicadas baseiam-se no currículo funcional natural e visam o desenvolvimento global dos 

aprendizes, como por exemplo: 

• Produtividade - habilidades manuais, ritmo, concentração, iniciativa, qualidade na execução, bem 

como a tolerância a jornada de trabalho, relacionamento interpessoal, respeito à hierarquia, acato 
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às ordens, iniciativa, uso de equipamentos de segurança no trabalho e cuidado com os 

equipamentos e materiais; 

• Artesanato - habilidades manuais, criatividade, concentração, qualidade na execução e cuidado 

com os materiais. 

• Atividades de Vida Diária - a autonomia e a independência para o autocuidado e para as atividades 

do dia a dia em casa e na comunidade; 

• Atividades pedagógicas - as noções básicas, como a noção de tempo; conhecimento sobre 

sinalização de transito; a noção de valor monetário; a noção de trabalho; a contextualização de 

datas importantes e atualidades, jogos e raciocínio lógico; desenvolvimento de linguagens, assim 

como princípios e valores; 

• Coral - formação do grupo vocal de jovens com deficiência intelectual para apresentação de 

músicas em eventos internos e externos. É uma atividade complementar e de livre participação; 

• Inclusão digital - trazer as novas tecnologias ao alcance do aprendiz com deficiência intelectual, 

além de servir como facilitador de aprendizagem para determinados conteúdos; 

• Projeto Avaliação de Desempenho - tem o objetivo de levar o aprendiz a refletir sobre seu 

desenvolvimento e sobre os aspectos que precisam ser melhorados. São reforçados 

semanalmente os comportamentos e atitudes positivas para o ambiente de trabalho, com critérios 

como: assiduidade e pontualidade, desempenho nas atividades, comportamento e apresentação 

pessoal; 

• Projeto Jovem Empreendedor - descobrir novos talentos dos aprendizes através de workshops, 

como por exemplo: jardinagem, cartonagem, culinária, estampagem e bijuterias. Os aprendizes 

são convidados a participar das atividades específicas e aqueles que demonstram interesse e 

talento passam a frequentar periodicamente. 

2) CURSO BÁSICO PROFISSIONAL 

Objetivo: Oferecer uma formação profissional básica ao jovem com deficiência intelectual, a fim de 

aumentar suas chances de acesso e de permanência no mercado formal de trabalho. 
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O Curso Básico Profissional é uma formação profissional para a pessoa com deficiência intelectual, 

composta de uma parte teórica, com conteúdo abrangente sobre o mundo do trabalho e com uma 

vivência prática voltada para uma função específica, a ser definida pelo grupo, como por exemplo: 

ajudante de cozinha, embalador ou rotinas administrativas. A grade curricular contempla as seguintes 

disciplinas: 

• Comunicação 

• Inclusão Digital 

• Raciocínio Lógico Matemático 

• Noções de Direitos Trabalhistas e Previdenciários 

• Saúde e Segurança no trabalho 

• Direitos Humanos, com enfoque no respeito às diferenças (orientação sexual, raça, etnia, idade, 

questão da deficiência, credo religioso ou opinião política) 

• Educação Fiscal para o exercício da cidadania 

• Educação para o Consumo 

• Informações sobre o mundo do trabalho 

• Uso indevido de álcool, tabaco e outras drogas 

• Meio ambiente 

• Os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 

• Bullying e Assédio Sexual 

• Atualidades 

• Ação Social 

• Princípios e valores 

As disciplinas são trabalhadas de forma dinâmica, lúdica e significativa para os jovens, a fim de facilitar a 

apropriação e a utilização desse conhecimento no cotidiano. Para facilitar a aprendizagem são utilizados 

recursos multimídia. 



Av. Dr Ulisses Guimarães. 316 - CEP 09990-080 
Jardim Tiradentes - Diadema - SP 

Fone / Fax: 4055-6622 
CNPJ-51119.584/0001-50-Inscr. Estadual-286.142.111.113 

 

Diadema - SP 

3) ENCAMINHAMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO (Emprego Apoiado) 

Objetivo: Promover a colocação de jovens com deficiência intelectual, múltiplas e com TEA no mercado 

formal de trabalho através de uma metodologia baseada no Emprego Apoiado. 

O encaminhamento dos jovens do programa de Qualificação Profissional para o mercado de trabalho se 

dá através de uma metodologia baseada no " Emprego Apoiado", que é uma tendência mundial no 

encaminhamento de pessoas com deficiência para o trabalho. A metodologia é centrada no indivíduo, 

portanto, é desenvolvida individualmente para cada participante. 

Compreende algumas etapas: 

1. A descoberta de interesses, de habilidades e de dificuldades, assim como o potencial de emprego da 

comunidade em que o participante reside; 

2. O desenvolvimento de emprego, com a realização de vivências em diferentes ambientes de trabalho, 

para que o participante identifique o tipo de trabalho que lhe traz maior satisfação, vindo de encontro ao 

seu projeto de vida; 

3. A construção do perfil profissional e da elaboração de um plano de apoios, juntamente com a família 

do participante, pensando na inclusão no mercado de trabalho; 

4. Participação em vivências de trabalho em empresas que correspondam às expectativas do participante, 

com a negociação de carga horária, quando necessária, assim como a customização de vaga de emprego 

adequada para o participante; 

S. Colocação no trabalho; 

6. Acompanhamento pós-colocação 

Desde 2017, em que foi implantado na instituição o encaminhamento para o trabalho nos moldes do 

emprego apoiado, os resultados passaram a ser mais positivos em relação a inclusão social da pessoa com 

deficiência intelectual através do trabalho. 
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Quadro de Profissionais 

Educador Profissional izante 03 40 horas/semanais 

Psicóloga e Técnica em emprego apoiado 01. 25horas/semanais 

Assistente Social e Técnica em emprego 

apoiado 

01 25horas/semanais 

Auxiliar Administrativo 01 40 horas/semanais 

n~ 

 

- 	  

Fernando Duque Rosa 

Presidente 

APAE Diadema 

 

 

Marta Regina Nicolau 

  

 

Qtra Escolar 

APAE Diadema 
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ESQUEMA DE CARDÁPIO PERIODO INTEGRAL E PARCIAL 

ESQUEMA DE CARDÁPIO  -  PERÍODO INTEGRAL  -  CONSISTÊNCIA NORMAL 

LANCHE DA MANHÃ 

ALIMENTO SUBSTITUIÇÃO 

LEITE COM FRUTA 
LEITE PURO/LEITE COM ACHOCOLATADO/LEITE 

CARAMELIZADO/MINGAU/LEITE COM ENRIQUECEDOR/IOGURTE 

BISCOITO DOCE BISCOITO SALGADO/BOLO SIMPLES/BISNAGUINHA/PÃO MACIO 

FRUTA xxx 

ALMOÇO 

ALIMENTO SUBSTITUIÇÃO 

ARROZ  E FEIJÃO SEM SUBSTITUTO 

FILÉ DE FRANGO 
OVO MEXIDO, COZIDO, OMELETE/CARNE EM ISCAS OU CUBOS/CARNE 

MOÍDA/FÍGADO/ALMÔNDEGAS/PEIXE 

LEGUMES VERDURA/LEGUME REFOGADO OU SALADA 

SOBREMESA FRUTA GELATINA/PUDIM (MÁX. 1 VEZ POR SEMANA) 

LANCHE DA TARDE 

ALIMENTO SUBSTITUIÇÃO 

LEITE COM FRUTA 
LEITE PURO/LEITE COM ACHOCOLATADO/LEITE 

CARAMELIZADO/MINGAU/LEITE COM ENRIQUECEDOR/IOGURTE 

BISCOITO DOCE BISCOITO SALGADO/BOLO SIMPLES/BISNAGUINHA 
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ESQUEMA DE CARDÁPIO - PERÍODO INTEGRAL - CONSISTÊNCIA PASTOSA 

LANCHE DA MANHÃ 

ALIMENTO SUBSTITUIÇÃO 

MINGAU DE FARINHA LÁCTEA 

COM BANANA 

IOGURTE COM MANGA E FARINHA DE AVEIA OU INHAME COM 

MARACUJÁ, IOGURTE E FARINHA DE AVEIA OU MINGAU DE MUCILON 

DE MILHO COM BANANA 

ALMOÇO 

ALIMENTO SUBSTITUIÇÃO 

ARROZ MACARRÃO 

GRÃO DE BICO ERVILHA, FEIJÃO, LENTILHA 

PEIXE COZIDO CARNE COZIDA E DESFIADA, FRANGO COZIDO, OVO COZIDO 

ESCAROLA REFOGADA LEGUMES OU FOLHAS REFOGADAS 

MAMÃO 	 BANANA, MAÇÃ, PÊRA 

OBS: OS ALIMENTOS SÃO TODOS PROCESSADOS JUNTOS E SERVIDOS EM CONSISTÊNCIA DE PURÊ 

LANCHE DA TARDE 

ALIMENTO SUBSTITUIÇÃO 

MINGAU DE FARINHA LÁCTEA 

COM BANANA 

IOGURTE COM MANGA E FARINHA DE AVEIA OU INHAME COM 

MARACUJÁ, IOGURTE E FARINHA DE AVEIA OU MINGAU DE MUCtLON 

DE MILHO COM BANANA 
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EXEMPLOS DE CARDÁPIO PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL 

EXEMPLO DE CARDÁPIO SEMANAL PERÍODO INTEGRAL 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Lanche 
Manhã 

Bolacha doce + 
Leite com 

maracujá + 
maçã 

Pão com 
requeijão + 

Suco de fruta 

Biscoito de 
polvilho + 
Iogurte + 
banana 

Pão de queijo + 
Leite com 

achocolatado 

Pão com frios + 
Suco de fruta 

Lanche 
manhã 

Pastoso 

Mingau de 
mucilon de 
milho com 

banana 

Purê de 
maçã com 
banana e 

aveia 

Mingau de 
láctea 

com goiaba 
farinha abacate 

Inhame com 
polpa de manga 

e iogurte 

Creme de 
com 

laranja e leite 
em pó 

Almoço 

Arroz + grão de 
bico + carne + 

batata com 
vagem + 
mamão 

Arroz +feijão 
+ peixe 

cozido com 
cenoura e 
brócolis + 
gelatina 

Arroz + ervilha 
com frango + 

repolho e 
batata + manga 

Arroz + feijão + 
carne com 
mandioca e 

escarola + fruta 

Arroz + lentilha 
com frango + 

mandioquinha e 
cenoura + 
melancia 

Almoço 
Pastoso 

creme de batata 
com vagem, 

carne, feijão e 
arroz 

Purê de 
batata com 

peixe, 
cenoura, 
brócolis, 

arroz e feijão 

creme de 
ervilha com 

carne, repolho, 
batata e arroz 

creme de 
mandioca com 

carne, escarola, 
arroz e feijão 

creme de 
lentilha com 

mandioquinha, 
cenoura, frango 

e arroz 

Lanche 
Tarde 

Bolacha doce + 
Leite com 

maracujá + 
maçã 

Pão com 
requeijão + 

Suco 
concentrado 

Biscoito de 
polvilho + 
Iogurte + 
banana 

Pão de queijo + 
Leite com 

achocolatado 

Pão com frios + 
Suco 

concentrado 

Lanche 
Tarde 

Pastoso 

Mingau de 
mucilon de 
milho com 

banana 

Purê de 
maçã com 
banana e 

aveia 

Curau de milho 
com canela 

Inhame com 
polpa de manga 

e iogurte 

Creme de 
abacate com 
laranja e leite 

em pó 
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EXEMPLO DE CARDÁPIO - PERIODO PARCIAL 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Lanche 

Bolacha doce 
+ Leite com 

- 
maracujá + 

maçã 

Pão com 
requeijão + 

Suco 
concentrado 

Biscoito de 
polvilho + 
Iogurte + 
banana 

Pão de queijo 
+ Leite com 

achocolatado 

Pão com frios 
+ Suco 

concentrado 

Lanche 
Pastoso 

Mingau de 
mucilon de 
milho com 

banana 

Purê de 
maçã com 
banana e 

aveia 

Curau de 
milho com 

canela 

Inhame com 
polpa de 
manga e 
iogurte 

Creme de 
abacate com 
laranja e leite 

em pó 
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Olos: Nos quadros abanco constam algumas funções com carga horária diferente do horário de trabalho pois a carga ,nformada refere-se ao destine//o a este serviço As horas restantes cumondes na enshrtnçáo sáo custeadas corri outras fontes pagadores 

360 Números de Atendidos 

EQUIPE ADMINISTRATIVA 

cargoPunção Descrição Da Funçao Formação Nome Completo/ ON CPFRO R. de Contratação C. H. Mensal Horário de Trabalho Fonte Pagadora 

Pazepcionistai Faz ligaçOeS para responsáveis de usuários e atendimento presencia, Ensino Médio 
Mor icsa dos Santos DN 

05/12/1968 

— 

• 24 ,165. 148-'- 	5400563' - 1705 8500 ás 17500 PMD - Educação/SASC 

Analista Administrativa Realiza prestação ce contas 
Ensino Superior Gestão. 

Financeira 
Mana Angélica da Sova 

24/03/1983 
312 711 968-24/ 7373673 CL-  1-0,  8h0i2 as 17000 PMD - Educação/SASC 

Analista Financerc Contas a Pagar e Receber toda rnownentação bancana Ensino Mecho 
Cnslaine Simões de Pinho 

Arnonm 17/12/1977 
28241607-9 / 28 241 607-9 CL 170,, 41-07 às 1,- riri"..,  PMD - Educaçâo/SASC 

Analista de Depto Pessoal 
Realiza a admissão demissao. exames periOdicos s elaboração iona ae 

pagamento Contatos com sindicato e homoloçaçao 
Ensino Superior:Gestão 
Recursos Humanos 

Vána Pereira de Jesus 
16/09/1979 

215 136 558-17/ 28796558-2 Cl.." 1 -,-2,s 8-o7 ao 	7107 PMD - EducaçanISASi: 

Aos/ar de DePlo Pessoal 
Manutençào dos litulos. CNOs, apontamento ce calões de ponto 

acompanhamento de PCMSO,PPRA 
Ensino Superior Tecnologia e 

Gestão Comercial 
Joyce Casaria da Silva Vereda 

Ventura 07/02/1991 
393 614 748-55/ 47 281 763-1 C 7S 87.C7 às 17107 PMD - Educação/SASC 

Controlador de Almoxerrfadc 
Confere e armazena O'cx:Iulob e materiais em almoxareactos e depósitos 

Distnbui produtos e mal exale a serem expeados Ensino Medo 
Matheus Lothar Estado cie 

Araiao 20/72/1992 
405 447 718-69/272834294 CLT 170 is 8500 ás 17500 PMD-Educação/SASC 

Auicier AdrninleratwO 
Executa serviços de apoio nas arcas de recursos humanos administração 

finanças fornecendo e recebendo informações do serviço Trata de documentos 
sanados Cumprindo todO o procedimento necessário 

Ensino Médio 
valêna Aparecida de Oliveira 

Meio 17/03/1979 
269 343 218-98/ 29 765 715 CL-  1700s 8500 ás 17503 PMD - Educação/SASC- 

011/os boy 
Serviço de Banco assinatura de dretores em documentoe. entrega de 

correapondercias Ensino Médio 
LeOcl.lOoLeandro Sirva Neto 

25/10/1999 
450 361 716-14/80 765 579-5 C,. -- 1700s 8500 às 17509 PMD - Educaçao,SASO 

Encarregado Manutenção Manutenção em gera do prédio abertura ao espaço ?laico da nstruiçãc Ensino Médio inc 
Empresa VVZ Serv,yos em

ompleto 
Condomlnios Ltda EPP 

CNPJ 60 014 843/0001-43 CL-  1 -Ons 8100 Os 17073. PMD- EduceçaorSASC 

Motorista 
Transia00 dos profissionais para visita domiciliar e atividade externas e traslados 

dos usuários para as atmdades externas (passeios etc ; Ensino Médio Ademir Baidno 24/02/1966 082 116 007-70/ 15 537 278-3 CL1" 180hs 8h00 às 17500 PMD - Educação/SASC 

Gerente Adm/Fin Coordenação Geral do Serviço Supenor com pôs 
Graduação/Serv Social 

Adrana dos Santos Arashrro 

24/139/1969 
115 116 898-03/ 18922604 CLT 1705e 8h00 às 17100 PMD - Educação/SASC 

Assistente Administratno i 
Executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos administração 

Nlanças forrecendO e recebendo informações do serviço Trata de documentos 
variados compondo todo o procedimento necessário 

Ensino Superior Fabricio Onde i 26/46/1989 372 315 778-57/ 35 189 575-9 cur 2000s 8500 ás 17500 PMD - Educação 



APAE 

ANEXO IIA 

QUADRO DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 

EQUIPE OPERACIONAL 

Cargo/Função Descrição Da Função Formação Nome Completo/ ON CPf/R0 
Regime de 

Contratação 
Carga Horária 
Mensal 

Horário de Trabalho Fonte Pagadora 

Avliar de Serviços Gerais Realiza a higere de tocas as saias e banheiros Á tarde, faz a manutenção do 
mesmo e higenzação dos aventais panos de Chão e prato. confecção ae 
requisição e retirada de melenas de higiene e limpeza 

Ensino Médio Empresa VVZ Serviços em 
Condommos Ltda EPP CNPJ 60 014 843/0001-43 .:1..1 :00h 7h00 ás 16h00 PMD Educação 

Av '.'w Merenda 
Ajuda no preparo de refeições, sobremesas lanches etc Mantem a ordem e a 

limpeza da cozinha procedendo a coleta e a lavagem das bandejas 
talheres etc Auxiliar no serviço de copeiragem em geral e na montagem dos 

balcões térmicos 

Ensino Médio Claudia Damas.° dos Santos 
01/12/1971 223 786 918-90/ 22 9B3 024-9 2.- 2."..,5 7h00 ás 16500 PMD Educação 

Auxiliar de Serviços Gerais Realiza a higere de todas as salas e banheiros À ta•cse faz a manutenção do 
mesmo e higrenização dos aventas panos de chão e prato confecção de 

requisição e ressaca Oe meteras de hgene e limpeza 

Ensino Médio Empresa VVZ Serviços em 
COndorninice Lida EPP CNPJ 60 014 843/0001-43 CL T :201, 7h00 ás 16h00 PMD UI, a ;3 _,- 

A,.."8' de Serviços  Gereis Realiza a higiene de todas as salas e banheiros A tarde faz a manutenção do 
mesmo e higien,zação dos aventais panos de chão e prato confecção de 

'ectuisição e retirada de matenas de higiene e limpeza 

Ensino Médio Empresa WZ Serviços em 
Condomlnios Ltd, EPP CNPJ 60 014 8430001-43 223r 7r,00 ás 16h00 PMD Educação 

Auxiliar de Serviços Gerais Realiza a higiene ae todas as saias e banheiros Á tarde, faz a manutenção do 
mesmo e higenização dos aventais, panos de chão e prato confecção de 

requisição e retirada de meterias de higiene e limpeza 

Ensino Fundamentai Empresa VVZ Serviços em 
Condomlnios Ltda EPP CNPJ 60 014 843/0001-43 CL' 22(1h 8h00 ás 17500 PMD Educação 

Mere-zera 
Realizar o preparo Os refeições sobremesas. lanchesetc Manter a ordem e a 

iimpeza da cozinha procedendo a coleta e e evagem das bandejas 
taiheres et: A.rxillar no serviço de copeiragem em gerai e na montagem dos 

balcões termoos 

Ensino Mecho Maria EternA de Melo Aives 
07/06/1963 

CPF 050 109 198-00: 
17 058 363-6 22L2ns 8h00 ás 17h03 PMD Educação 

Portaria Colabora com atividades da rotina da APAE e fiscaliza monitora e controla a 
entrada e salda de alunos, pais cuidadores responsáveis, fornecedores. e 

visitantes 

Ensino Médio 
CondornInice Ltea EPP 

Empresa VVZ Serviços em 8 CNPJ 60 014 843:0001-43 C.,.." 200r,  30 as 18 25 ris 01 550h 
Almoço PMD Educação/SASC 
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ANEXO D 

EQUIPE TÉCNICA 

Cargoneunceo Descrição Da Função Formação Nome Completo/ OH CPFIRG R. de Contrataçâo C. H. Mensal Horário de Trabalho Fonte Pagadora 

Coordenador da Área da Educação 

Acompanha a equipe da qualificação Profissional ( instrutores 	Educadores e 
Teremos de Emprego Apoado) nas atudedee pedagOgcas e 
profissionalizantes 	no planejamento Semanal . acompannarnento aos projetos 
sócioeducatvos do setor de Qualificação Profissional Realiza avaação 
pedagógica unto com a equipe muttprofissional para ingresso de jovens nos 
programas , atendimento ao. pas/respOneaveis para onertaçõesi sobre c 
mercado de trabalho e ,nclvaão no emprego 	Realiza avaliações pedagógicas 
para inserção nos programas da qualificação Responsável peia prestação oe 
contas dos projetos Participa de reuniões técnicas e pedagógicas 

Ensino Superior Pedagogia 
marta Regina Nicolau 

30,01/1963 088 841 218-50,14 198 721 CL T 200 ris 5n00 as 175(13 PMD Educação 

Ass.stente SociaV 

Presta 	servços 	SOCiei6 	Orientando 	odividUOS, 	famílias, 	comunidade 	e 
instituições sobre direitos e deveres (normas códigos e Inalação) 	relatórios 
técnicas e alicularn com a rede de serviços socioassrstenciais bem como a 
rede cte cooperação técnica e n-onitoramento do serviço 

Ensino Superior/Serviço Social 26/07/1977 
Dane Fretas de Oliveira '' 264 793 068-64 / 22 746 481.3 CLT " Ser :?' 	4' 	5' aes 5n as ":- 

;.3. 	ias t 3h as 1-h PMD/Eclucaçâo 

Assistente Social/ 

Presta serviços sociais orientando indivíduos, !amibas comunidade e 
instituições sobre direitos e deveres ;normas códgce e legislação), natatório& 
técnico. e articulam com a rede de serviçossocoasststencises, bem como a 
rede de cooperação técnica e monitoramento do serviço 

Ensino Su 	r/Se 	Social Robernere Corado Acedo 
21/02/1976 155 359 218-23/24 873 994-3 CL t-  ' 255 "...'" a 6' 8 00 às 12 20 PMD/Educaçâo 

Cu dadora Cuidam de alunos com deficiência zelando pelo bem-estar saúde alimentação 
higiene pessoal. edUCag80. cultura. recreação e lazer da pessoa assistida Ensino Médio Ablea Marinho Salazai 

12/08/1980 870 655 173-49/ 50 120 719-3 cli 200 ris 8^35 Os fi.rt-.3, . PMD EduLaçãe 

CulOaCIOra Cuidem de alunos COM deficabncia zelando peio bem-estar saU0e aimentação 
higiene pessoal. educação cultura recreação e lazer da pessoa assistida 

Ensino Vedo Aonana oos Santos Silve 
30/07/1985 347 112 868-96/ 41 409172-3 CLT 21)0 ris 6530 as 15130 PMD Educação 

Educadora Cuidam de alunos com deficiência zelando pelo Dern-estar. saúde alimentação 
higiene pessoal, educação cultura recreação e lazer da pessoa assistida Ensino Superior Enca Nunes de Jesus Tnbutiro 

IDN 04106/1975 155354708-05 , 24799513-7 C,-  ,-30 as 1.7:r 35 PMD Educação 

Educadora Cuidam de alunoscom deficiénce zesndo pelo bem-esta'saJde alimentação 
higiene pessoal educação cultura recreação e lazer da pessoa asseda 

Ensino Superior Enca Nunes de Jesus Tnbutiro 
DN 04/06/1975 155354708-05 /24799513-7 CLT 200 ris 71130 98 12630 PM() Educação 

Cuidadora Cuidam de alunos corri deficiência zelando pelo bem-estar saúde alimentação 
higiene pessoal educação cultura recreação e lazer da pessoa assistida Ensino Médio A CONTRATAR CL-  2.50,6 630 as 17 00 ris PM0 Educação 



Educadora Cucam de alunos com deficiência zetando peiobem-estar saude alimentacâo 
higiene pessoal, educação cultura. recreação e lazer da pessoa assistida Ensino Médio A CONTRATAR CL T 2007s 7h30 es 12h30 PMD Educação 

Educadora Cuidam de alunos com deficiência zelando pelo bem-estar saude alimentação 
higiene pessoal educação. cultura. recreação e lazer da pessoa assistida Ensino Médio Giceida Mendes Varjão 

06101/1967 119 497 928-97/33 381 876-3 CLT 2.2.3,s 7h30 ás 12h30 PMD Educação 

1:Lidador Cuidam ce alunos com deficiência zelando pelo bem-estar saude almentação 
hg-ene pessoal. educação cultura recreação e lazer da pessoa assistira Ensino 	êio João Ande Marcos 08/03/1981 280 352 978-56 / 349029660 CL 7 2.0.71-is 8 00 as 17  i0r0 'is PM° Educação 

Cuidadora Cuidam de aiunos com deficiência zelando pelo ciem-estar saude alirnertapao 
inane pessoal educação, cultura recreação e lazer de pessoa assistiria Ensino Médio Kelly Lima de Almeida 

14/03/2000 467 112 658-76 / 523324698 CLT 200,s 800 es 17 00 hs PMD Educação 

Cuidador Cuidam de a-unos com deficiência zelando pelo bem-estar saúde alimentaçâo 
hgene pessoa! educaçãO, cuitura recreação e lazer da pessoa assistida Ensino Médio VinIcius de Oliveira DN 

11/06/1992 407488458-52 / 48 221 280-2 CLT 270s 800 as 17 00 ris PMD Educação 

Cudadoia Cuidam de alunos com deficiência zelando pelo bem-estar saúde allimeMapilo 
nigiene pessoal. educeção curtura, recresça° e lazer da pessoa assistida Ensino Médio Ana LÚCI* Gandolf DN 

07,08/1970 135 749 818-47 129 735 842-1 CLT 2C,2hs 800 as 17 00 ha PMD Educação 

Cuidadora Cuidam de alunos com deficiência zelando pelo bem-estar sabde alimentação 
higiene pessoal educação Cultura. recreação e lazer da pessoa assistida Ensino Médio Josefa Joana Nascimento de 

Jesus 	DN 04/07/1985 028337025-40 / 6330400346 CLT 200!,s 8 00 as 17 00 ris PMD Educação 

Cuidadora Cuidam de alunos com deficiência zelando pelo bem-estar saúde alimentação 
higiene pessoal, educação, cultura recreação e lazer da pessoa assistida Ensino Médio A CONTRATAR CLT 200ns 800 as 17 00 hã PMD Educação 

Cuidadora Cuidam de alunos com deficiência zelando pele bem-estar. saúde. alimentação 
higiene pessoal educação cultura recreação e lazer da pessoa assistida Ensino Médio A CONTRATAR 2005s 8 00 as I -7  '..:,0 rs PMD EduCaçaC 

Cuidadora ore  Cuidam de alunos com deficiência zelando peio bem-estar sacrcle alimentação 
higiene pessoal educação. cultura recreação e lazer da pessoa assistida Mei-  i-  A CONTRATAR CLT 20,1ins 2 0: as 	1I :7- '  ,-,5 0riiL1 Ed..ca;nia 

Cudadora Cuidam de alunos com deficiência zelando peio bem-estar, saúde alimentação 
higiene pessoal. educaçáo cultura recreação e lazer da pessoa assistida Ensino Médio A CONTRATAR CL,  210hs 8 OC as 17 00 ris PMD Educação 

.\ 



Cuidadora Cuidam de alunos com deficiência zelando pelo :Dern-estar saúde aiimentação 
higiene pessoal educação Cultura, recreação e lazer da pessoa assistida Ensino Médio A CONTRATAR - 20005 800 as 17 00 Is PMD Educação 

Cuiciadora Cuidam de liknOS com defiaencia zelando pelo bem-estar saúde alimentação 
higiene pessoa,  educação cultura. recreação e lazer da pessoa assistida 

Ensino Médio A CONTRATAR 0.i 20005 800 as 1000  .is r'`.!Ci Edi,caçãc 

Secretaria Escolar Responsável pela documentação da escola atendimento aos pais prestação 
de cordas mensais assessorar a direção da escola e equipe técnica 

EM.MO Superior Beatriz Margudi aos Santos 
DN 22103/1999 

473927108_77  , 382460200 Cl-  20i: 1iis 51,00as " 0,0C,  PMD Educação 

Psicólogo 

Estudam pesquisam e avaliam o desenvommento emocional e o* processos 
mentais e sociais de indivíduos, grupos. com  a finalidade de analise. 
tratamento. onentação, diagnosticam e avaliam distúrbios emocionas e 
mentais, elucidando conflitos e questões e acompanhando do(s) usuários (cl 
investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupai 
tornando-os conscientes 

Ensino Superior /Psicologia A CONTRATAR CL-  150ris 2' e 4' das 8 00 6e 17 0013' 
13h/17 • 5. e 6. Bh As 13h Fni.itn Echicaçâo 

Terapeuta Ocupacional 

Atendem pacientes e clientes para prevenção habitação e reabilitação de 
pessoa sutileando procedimentos especificas de terapia ocupacional ortopedia 
e musicoterepia Habilitam pacientes e clientes realizam diagnosticoe 
especlficos. analisam condições dos pacientes e cientes Atuam na orientação 
de pacientes. clientes. familiares cuidadores e responsaves Desenvolvem 
ainda programes de prevenção promoção de saúde e qualidade de vida 

Ensino Superior Terapia 
Ocupacional Deniela Manfrin 22/07/1986 355 272 018.92/ 33 901 437-4 , -.50,  tis 2( das 8h às 13h I 3' 8h tia 

17h / 4' 5..6. das 135 ás 17h PMD Educação 

Ponosudologo 

Orientação aos profenoree quanto a alimentação enteral maneio em casos de 
engasgo acompanhar o cardápio do lanche dos alunos com disfagia 
onentação as mães quanto a postura ao alimentar em casos específicos 	e 
quanto á linguagem e comunicação Emite relatórios para os serviços de saúde 
quando solicitados Realiza encaminhamentos para os serviços de saúde 
fonoudiologica Participa de reuniões técnicas e pedagógicaa Orientar 
individualmente ou em grupo familia de alunos que necessitam de ação 
froncaudiológca para O desenvolvimento de voZ, fale audição e linguagem 
Promover reuniões individuais coro pais e profissionais da escola, sempre que 
se fizer necessário ps.a orientações e esc arecimentos 

Ensino Superior Carla Sueis,  Prem azz 	DN 
09(01/1973 312205908,436 / 432653065 (--1_"" s 2 ' 4' e 6' das 12h ás 17h / 5. 

e 6) das 8h as 125 
PMD Educaço 

Enfermeiro 

Acompanhar a medicação controlada dos alunos,Prestar os primeiros socorros 
em caso de oonvulsão e ou acidentes Acompanhar a situação de saúde do 
afundi vacinação. exames entre outros) Encaminhar relatório de saúde do 
aluno guano() soicrtado.Participar de reuniões técnicasiadministratnras quando 
solicitadas Visita domiciliar quando necessário. aos alunos com sonda gástrica 
visando conhecer a rotina alimentar e higiencação na residência e orientar o 
mãe/cuidador Promover reuniões individuais com Pais e Profissionais da 
escola, sempre que se fizer necessário para onerrtações e esclarecimentos 

Ensino Superior Enfermagem-, Leandro de Medeiros 
Sales14/09/1981 288 409 518-73/33.767 331-7 CL0 200,,-  8 .30 	5 1 7 02 PMD Educação 

A 



r/utr Cronista 

Elaborar Cardado mensal Realizar acaptações na arcado em casos de 
atração de mgredientes realizar cardado diferenciado pra alunos com 
,-estr.çâo alimentar atendimento familiar para onentação sobre dietage ou 
restrição alimentar ReatiZaçãO de grupo de pais quando necessáno 

Ensino Superior Nutrição Fatcon13/08/1982 
Ariana Cristina 000bo 2 224 339 068-06/ 34 106 933-4 l":".,_T 15:: ris e 6' das 8h às 176 / 3' 	4' 

5' 	das 8h ás 12h PMD Educação 

Coordenador Pedagógico 

Acompanha a equipe da qualificação Profissional ( Instrutores 	Educadores e 
Técnicos de Emprego Apoiado) nas atrvidades pedagógicas e 
profissonalizantes . no planejamento semanal 	acompanhamento dos projetos 
sacceducatvoe do setor de Qualificação Profissional Realiza avaliação 
pedagógica Jânto coma equipe multiprofissonal para ingresso de jovens nos 
programas atendimento aos pairreSOonsavere para onentações soare o 
mercado de trabalho e inclusão rio emprego 	Realiza avraçõeS Pedagógicas 
para inserção nos programas da qual:ricaça° Responsável pela prestação de 
contas doe projetos Participa de reuniões técnicas e pedagógicas 

Ensino Supenor Pedagogia Andréia Célia de Queiroz 
Nogueira 	06/01/80 293 656 298/88(36 556 002-9 CLT 125hs 2'.3.  e 6' 8h00 Os 12h00 	4. 

8h ás 17h / 5' 7h Éts 12In PVC Eu -3;ne 

Coordenador Pedagógico 

Acompanha e equipe da quairficação Profissional) instrutores 	Educadores e 
Técnicos de Emprego Apoiado) nas atividades pedagógicas e 
profissonalizantes 	no panejamento semanal 	acompanhamento aos projetos 
socioeducatNos do setor de Qualrficação Profissional Realiza avaliação 
pedagógica junto corn a equipe murtiprofissional para ingresso de )ovens nos 
programas atendimento aos pais/responsavers para orientações sobre o 
mercado de trabalho e .nclasào no ernorego 	Realiza exalações pedagógicas 
para haerção nos programas da queficação Responsável pela prestação cri 
contas dos projetos Partiada de reuniões técnicas e Pedagógicas 

Ensino Superior Pedagogia Luciana da Costa Souza 
01/01/83 224 650 36807/29 447 944 CLT 125hs 3',5' e 6' das 13h00 ás 17h00 

/ 2' e 4' das 13h00 ás 181100 PMD Educaçâc 

Psicólogo 

Estudam. pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos 
mantas e sociais de indivtcluos grupos com a finalidade de análise 
tratamento orientação. diagnosticam e avaliam distúrbio* emocionais e 
mentais. elucidando conflitos e questões e acompanhando dots) usuários (s) 
investigam os fatores inconscientes do comportamento indmdual e grupa!, 
tornanoo-os conscientes 

Ensino Superior /Psicóloga Vaidirene Aparecida Pires 
07/12/1974 140 596 528 22/ 21 300 110-x CLT 125h 

2' das Bh as 13h / 3' 	6. das 
8h ás 12h / 4' das 13h às 17h 

/ 5' das 8h ás 17h 
PMD Educação 

Assistente Social/ 

Presta serviços socas orientando inctivlduos 'aniles aomundade e 
instituições sobre direitose deveres (normas. códigos e legislação; reatórios 
técnicos e articulam com a rede de se -viços socoassistenceis Der' corno a 
rede de cooperação tecnica e monrtoramento do sereno 

Ensino Supenor/ 	Socai Elidete Lu 	ai .Z de Aguai,  
10/02/1983 222 476 488-00/ 42 868 988-7 CLT 125h 

3' das 8h as 17h / 4' das 8h 
as 13h / 2' e 5' das 1311 às 17h 

16' das 8h àa 12h 
PMD/Educação 

Educador Prefiss,onaleante 

Acompanhar entrada e salda dos jovens orientar e acompanhar o processo de 
produtividade artesanais e de ,nclusao digitai responsável pela avaliação de 
desempenho semanal dos jovens, realiza o controle de presença . acompanha 
os jovens em atividades externas e executa outras atividades inerentes ao 
cargo 

Ensino Superior A CONTRATAR CLT 23'.' ,s 8h00 as 17h00 PMD Educação 

Educado,  Prafissionakzante 

Acompanhar e,trada e sarda dos jovens cremar e acompanhar o processo de 
produtnreacie artesanais e de inclusão digital responsável pela avaliação de 
desempenho semanal doe jovens. meies o controle de presença ocomPanne 
os jovens em atividades externas e executa outras atrvidades nerentes ao 
cargo 

Ensino Superior Diana Permita da Silva 
01/11/1982 322 426 808-54/ 34 957 066-8 

- 

CLT 200 bs Sh,7.0 r. ..-.  às 17 	. 7, PMD Educação 

Educador Profistionaleanle 

Acompanhar entrada e salda dos jovens orientar e acompanhar o processo de 
produtividade. artesanais a de inclusão digital, responsável pela avaliação de 
desempenho semanal dos jovens realiza o controle de presença 	acompanha 
os jovens ern atividades externas e executa outras afrvidades inerentes ao 
cargo  

Ensino Superior Viviane Cristina de Orwera 
Zanetti 26108r1978 278 874 358-03/ 325037711 CLT 200 hs PMD Educação 

A 



Professor 

Atendimento 	arreto 	ao 	alunos. 	planejamento 	semanal 	de 	atividades 
pedagógicas 	elabora e executa piano de aula 	reauza trocas 	auxiiia na 
alimentaçad do aluno, participar de reuniões de pais, participar de reuniões 
pedagógicas responsabilizar-se pelos alunos na entrada e salda 	executar 
outras atividades ~rentes ao cargo 

Ensino Supenor Pedagogia Adriana Sorno 14/09/1987 373 325 108-39/ 40 184 905-3 CL" 210h 2', 4' e 5' das Bh ás 175 / 3' 
8h ás 185 / 5' das 75 às 175 Estado/PMD Edu...ação 

.rotessor 

Atendimento 	direto 	ao 	alunos. 	planejamento 	semanal 	de 	atividades 
pedagógicas 	elabora 	e executa pleno 	de aula 	reaiiza trocas, 	auxilia 	na 
alimentaçáo do aluno.participar de reuniões de pais 	partopar de reuniões 
pedagógicas responsabilizar-se pelos alunos na entrada e salda, executar 
outras &mictadas inerentes ao cargo 

Pectagoga À Contrata, -, -.. - .2 	r,s 2'.4*, Vidas 135 as 175 / 3' e 
5" das 135 ás 185 Estado 

ProresSo' 

Atendimento 	direto 	ao 	alunos 	planejamento 	semana 	de 	atividades 
Pedagógicas 	elabora e executa plano de aula, 	realiza trocas 	auxilia na 
alimentação do aluno.part.cipar oe reuniões de pais 	participar de reuniões 
pedagógicas responsabilizar-se Pelos alunos na entrada e salda 	executar 
outras ativdades inerentes ao cargo 

Pedagogia Camila Soares Scaldelai 
08/12/1982 312 205 908-86/43 265 306-5 CL7 1055 2' 4'6 das 8500 ás 12500 i 

3' e 5. das 7500 às 12500 Estair- 

Professor 

Atendimento 	direto 	ao 	alunos, 	panejamento 	samarra, 	de 	atmoades 
pedagógicas 	elabora e executa piano de aula 	realiza trocas 	auxtia na 
alimentação do alunc.parhcipar de reuniões de pais 	participar de reuniões 
pedagógicas responsabilizar-se pelos alunos na entrada e salda, 	executar 
outras atividadee inerentes ao Cargo 

Pedagogo 250 
Cristane Angeuca Maria pada, 

13/05/1977 075 878-08/ 22 670 978-4 CL" 2105 2' 4' e 6' das 95 as 175 / 3" 
85 às 185 / 5' das 75 ás 1711 PMD/Estado 

Pro'esso, 

Atendimento 	direto 	ao 	alunos. 	planejamento 	semanal 	de 	ativOades 
Pedagógicas 	elabora e executa plano de aula 	realiza trocas 	auxilia 	na 
alimentação do aluno,participar de reuniões de pais 	participar de reuniões 
pedagógicas resconsabizar-se pelos alunos na entrada e salda 	executar 
outras atmdades inerentes ao cargo 

Pedagogia Hildete de Jesus DN 
14/03/1967 

080225908.190/19172187-6 CLT 1105 2' 4'6' das 8500 as 12500 / 
3' e 5' das 7h00 ás 12500 PMD Educação 

Professor de Ales 

Atendimento 	direto 	ao 	&unos, 	planejamento 	semanal 	de 	ah-idades 
pedagógicas 	elabora e executa plano de aula 	realize trocas 	Emala na 
alimentação do aluno,participar de reuniões Oe paia. participar de reuiões 
pedagógicas responsabllizar-se pelos alunos na entrada e salda 	executar 
outras. atividades inerentes ao cargo 

Protela°,  de Artes _soueline Cristina Santos 
Pelegnni 03/04/1983 317 291 598-00/35 248 8375 CL T 110 na 2',4•6' das 81100 ás 12500 / 

3' e 5' das 7500 às 12500 Estado 

Pm'essor 

Atendimento 	direto 	ao 	alunos 	planejamento 	semanal 	de 	atividades 
pedagógicas 	elabora e executa plano de aula 	realiza trocas, 	auxilia na 
alimentação do aluno,partcpar de reuniões de pais 	participar de reuniões 
pedagógicas responsabilizar-se paios alunos 	na 	entrada e 	soba 	executar 
outras atmoiedes inerentes ao cargo 

Pedagogia Joae Renato Lima Cantas 
06/12/1967 104 035 608.70/ 18 254 230-0 CLT 110 55 2' 4'6' das 8500 ás 12n00 / 

3' e 5" das 7h00 as 12500 
PMD Educaçõo 

Profeesor 

Atencrnento direto ao aunos planejamento semanal de atmclactes 
pedagógicas elabora e executa pano de aula. main trocas auxi,la na 

alimentação do aluno,participar de reuniões Ce pais participar de redes 
pedagógoas.responsabilizar-se pelos alunos na entrada e salda executa' 

outras atmdadei inerentes ao cargo 

Isott909,a Juliana de Obstetra 02/11/1982 293 576 888-46/ 45 646 331-8 CL T 110 hs 2'.4'6' das 8h00 ás 121100 / 
3' e 5. das 7500 ás 12500 Estado 

Professo' de Educação Placa 

Atendimento direto ao alunos planejamento semanal de atividades 
pedagógicas, elabora e executa piano de aula realiza trocas, auxiliara 

alimentação do aluno. participar de reuniões de pais participar de reuniões 
PedagOgcas responsabilizar-se pelos alunos na entrada e salda, executar 

outras etnndades inerentes ao cargo 

Educação nsica Rodrigo Caetano da Silva DN 
02/02/1989 394 732 378-63/44 847 550-9 CL-  i 10 2',4' 6' das 85 às 1211 / 3' e 5" 

75 ás 125 Estado 

Proreaso,  

Atent mento direto ao alunos planejamento semanal de atividades 
pedapogcas elabora e executa pano de aula reaza trocas. auxilia na 

eionentaçao do aluno Participar de reuniões de oais partcipar de reuniões 
pedagog :as.responsabilizzar-sie pelos alunos na entrada e salda. executa,  

outras atividades inerentes ao cargo 

Pedagogia Karen Cristina Santo. Ribeiro 
02/02/1989 230 956 148-70/ 44 699 154-8 CI. 7 210h 2' 4' e 6" das 811 às 175 / 3' 

8h as 185 / 5' das 75 ás 175 Eetado/PMD Educação 

Proressn,  

Atendrnento direto ao alunos; planejamento semanal de atividades 
pedagógicas elabora e executa piano de aula, realiza trocas auxilie na 

alimentação do aluno.participar de reuniões depois participar de reuniões 
Peoe9dOcas resPOoSabilizar-se pelos alunos na entrada e salda executar 

outras atmdades inerentes ao cargo 

Pedagogia Leni Nogueira LOPeS Cunha 
08/03/1975 

157 212 938-70/ 24 126 182 4 CL' 2107. 2' 4' e6' das 81) as 17h / 3' 
85 as 185 r 5' das 711 às 1711 

PMD Educação/Estado 

l' 



Professor 

Atendimento direto ao alunos.  planejamento semanal de atrodades 
pedagógicas elabora e executa plano de aula realiza trocas. auxilia na 

alimentação do aluno. participar de reuniões de pais participar de reJniões 
pedagógicas responsabilizar-se pelos alunos na entrada e salda executar 

outras atividades inerentes ao cargo 

Pedagogia Libaria Borges Alves Campos 
27/09/1985 350 500 548-77/ 37 549 340-2 CL ' 110 ns 2' 4'6' das 8h00 as 12000 / 

3' e 5 das 7000 as 12000 
PMD Educação  

Professo,  

Atendimento direto ao alunos planejamento semanal de atividades 
Pecageigzas elabora e executa Pano de aula. realiza trocas. auxilia na 

almentação do aluno.participar de reuniões de pia 17/12/1986  i 	participar de reuniões 
pedagógicas responsabilizar-se peice aiunos ne entrada e salda executai 

outras atividades inerentes ao Cargo 

Pedagogia Ludmita Carolina Miranda 2' 339 221 488-40/ 42 189 178-6 CL-  210In O e 6' das 80 as 17h 1 3. 
80 ás 180 / 5' das 708s 170 PMD Educação/Estado 

Pioleseo-  

Atendimento direto ao alunos. planeamento semanal de atividades 
pedagógicas. elabora e executa plano de aula realiza trocas auxilia na 

alimentação do aluno.participar de reuniões de pais participar de reuniões 
pedagógicas responsabilizar-se pelos alunos na entrada e saloa executar 

outras atrvidades inerentes ao cargo 

Pedagogia 
06/07/1978 

Ludrnila Ferreira Gonçalves 2' 276 980 868-01/ 29 986 895-3 CL-,  2190 4' e 6' das 81v as 170 / 3' 
80 ás 180 / 5' das 70 às 170 

Estado/Estado 

Professo,  

Atendimento direto ao alunos panejamento semanal oe atiodadee 
Pez/apegoas. elabora e execute piano de aula matize trceas, auxilia na 

alimentação do aluno.participar de reuniões de paia participar de reuniões 
pedagógicas responsabilizar-se pelos alunos na entrada e salda. executar 

Outras atividadee inerentes ao cargo 

Pedagogia 22/06/1980 
Marcia Canquenni DN 2',4". 331282868-32 132499314-6 CL "r 1100 6" das 13h às 17h / 3' e 

5' das 13h as 18h 
PMD Educaçâo 

Professor 

Atendimento 	direto 	ao 	alunos. 	planejamento 	semanal 	de 	atividades 
pedagógicas 	elabora 	e executa plano de aula 	realiza trocas 	auxilia 	na 
alimentação do aluno.participar de reuniões de pais 	participar de reuniões 
pedagegicas responsabilizar-se palpa alunos na entrada e sada 	executar 
outras atividades inerentes ao cargo 

Pedagogia 10/07/1966 
Marcia dos Santos Vicente 2'.4'6' 124 647 548-03/ 16 791 913 CL" 110 hs das 8000 as 12000 I 

3' e5' das 7000 às 12000 
Estado 

Professor 

Atendimento 	direto 	ao 	alunos 	planeamento 	semanal 	de 	atividades 
pedagógicas 	elabora e executa piano de aula 	realiza troces 	auxilia ria 
alimentação do alunoparticipar de reuniões de pais 	participar de reunões 
pedagógicas responsabilizar-se pelos alunos na entrada e salda 	executar 
outras atividades inerentes ao cargo 

Pedagogia Gonçalves 15/07/1985 
Maria Cardina Nunes 2'.4'. 328 382 818-01/41 875304-4 ii. 110 ria 6' das 130 lis 170 / 3' e 

5" cies 130 àS 181i Estado 

Professor de Educação Fisica Atendimento direto ao aluno, paneamento semanal de atividades de Educação 
de Fisica realaa avaliação Mace do aluno para elaborara executar piano de aia 

.desenvolve atividades esportivas e de condicionamento fleco participar de 
reuniões pedagógicas . executar outras atividades inerentes ao cargo 

Educador Folhoo i_evi Ferracini da Silva 
15095/1989 375 069 648/99 / 45 185 176-6 ,..:1_ f tio hs 2'.4. 6' das 1301 às 17h / 3' e 

5' 0051 3m às 1811 
Estado 

Professor 

Atendimento 	direto 	ao 	alunos, 	planejamento 	semanal 	de 	atividades 
pedagógicas 	elabora e executa plano de aula 	realiza trocas 	auxilia na 
alimentação do eluno.participer de reuniões de pais 	participar de reuniões 
Pedagógicas responsabilizar-se pelos alunos na 	entrada e 	Salda 	executar 
outras atividades inerentes ao cargo 

Pedagogia 10/03/1968 
Sandra Lucia de Carvalho r, 081 576 498-88/ 20 299 934-8 CL ' 2100 4. 86' das 80 ás 17h 1 3' 

8h às 180 i 5" das 70 et 170 Estado/Estado 

Professei' 

Atendimento 	direto 	ao 	alunos 	planejamento 	semanal 	de 	atmdades 
pedagógicas 	elabora e executa piano de aula 	realiza trocas 	auxiiia na 
alimentação do aluno participar de reuniões de pais. participar de ieuniões 
Pedagõgicas responsabilizar-se pelos alunos na entrada e 	salda 	executar 
outras atividades inerentes ao cargo 

Professor de Artes 

- 

Cristiana de Moura Martins
DN 05/12/1974 192 711 528-08 / 59 518 994-5 CL-  

. 

s 110 11i5 5' 
2' 4'. 6' das 13h as 17h / 3'e 

das 13h ás 180 
Estado 

Professora 

Atendimento 	direto 	ao 	alunos 	planejamento 	semana 	de 	almofades 
pedagógicas 	elabora e executa piai-o de aula 	realiza trocas 	auxiiia 	i-,a 
alimentação do aluno partic 	reuniões ipar de reunes de pais 	participar de 'euniões 
pedagógcas responsooiiizarae pelos alunos na entrada e salda 	executar 
outras atividades inerentes ao cargo 

Ensino Mêd o A CONTRATAR C U" 1,0r 2' 4'. 6' das 13h as 170 / 3' e 
5' das 13h ás 18h 

PMD Educação 

Professora 

Atendimento 	direto 	ao 	alunos 	planejamento 	semanal 	de 	atividades 
pedagógicas 	elabora e executa plano de aula 	realiza trocas 	auxilia na 
ahmentação do aluno participar de reuniões de pais 	participar de reuniões 
pedagógicas reapOnaabizar-se pelos alunos na entrada e salda 	executar 
outras atividades inerentes ao cargo 

Ensino Media 14/09/1969 
Shirle Mera Desde, Silve 2' 065 232 588-23/17 480503-1 CL-  1100 4' 6' das 130 As 1711 1 3'. 

5" das 13h ás 1811 
PMD Educação 

r\ 



Estagiários as) Apoio r-2 -or na escota,  Cursando Ensino Superior 
Pedagogia A CONTRATAR • uBE.-. 125 horas 2 a 6' das 7h30 as 12h30 PMD Educaçâo 

Estagiámos (as) Apoio na ria na escoiat Cursando Ensino Superior 
Pedagogia Sarnarrtha Ribeiro de Sousa ILIBE , 25 horas r á 6' das 12h30 as 17h30 PMD E-cucaça:) 

2 	Estagiários las) Apoio na rotna escoa' Cursando Ensino Superior 
Pedagogos A CONTRATAR tO..i9E 150 horas : cada) D,V131305 PM0 Educação 

Diadema, 16 de dezembro de 2021. pfernando Duque Rosa 

Presidente APM de Diadema 


