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Escola de Educação

Especial

APAE BoToToís

Plano de Trabalho

PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO

remo DE COLABORAÇÃO 004/2020.

VIGÉNCIA 2020. ENTRE A PREFEITURA

MUNICIPAL DA ESTÃNCIA TURISTICA DE

BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, POR

INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BATATAIS

(APAE) PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL NA

EDUCAÇÃO INFANTIL E SERVIÇOS DE APOIO NO

TRANSPORTE PARA EDUCANDOS COM ATRASOS

StGNiFlCATIVOS NO DESENVOLVIMENTO E QUE

NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE.
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ENTIDADE PARCEIRA CREDENCIADA:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Batatais

CNPJ: 45.2993777/0001-21

Telefone e Fox: [lá)Bóól—óOOO

E—maílz cgaebofaicis©ogoebofatais.orgbr

coordeducccoo©cgaebatatois.orgbr

mmooucÃo

O Plano de Trobaiho tem como tínoiídode traçar direkizes em conformidade co Termo de

Colaboração 004/2020. firmado entre c: Prefeitura Municipal do

Esiõncio Turísiica de 80101015. estudo de São Paulo, por intermédio da Secrekzria

Municipal de Educação e c Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bofctais —

APAE. para cfendimen'fo educacional na educação infon'ril e serviços de apoio no ªrronsporíe

paro educandos com atrasos signiftcotivos no desenvolvimenio e que necessitam de apoio

permaneme.

O trabalho desenvolvido pela enfidode junto aos educandos se fundomenfo no uso do

Inven'rório Poriage Operacionolizcxdo (IPO), de forma individualizado, lúdica e em parceria com a

família e com profissionais de equipe multiprofnssional, composm por AssisieMe Social. Psicóloga.

Terapeuta Ocupacional e Fonoaudiólogo.

A parceria visa garantir o direi'fo &: educação dos alunos que, em função de necessidades

específicas. não se beneficiam das classes comuns de ensino regular e que necessham de um

frabalho individualizado que os ouxiiie a:

o Estimular individualmente as capacidades sensoriais, perceptivos, mobras e

cogni'fivos dos educandos:

o Estimular individualmeme habilidades de comunicação (cru! e gestual);

o Envolver e orienªror pais/responsóveis e demais padiciponªres da família no processo

de estimutação junto à criança. particulamente em caso.

o Superar ou minimizar atrasos no desenvolvimento global. em inferfoce com os

serviços de saúde e assistência social. prevenindo agravamento e instalação de

deftciências mais graves:

Os alunos que apresentam condições de frequeniar a escota regular serão encaminhados

às escolas municipais regulares.

OBJETO A SER EXECUTADO
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Atendimento escolar especializado na educação infcnfil & serviços de apoio no ironspone

paro educandos com atrasos significativos no desenvoivimen'ro e que necessífam de apoio

permanenfe. nos fermos da Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). de

20/12/1996. An 58 % 2ª. 03l05. do Plano Nocionai de Educação, meia 4. item 4.4: do Plano

Municipal de Educação. Lei 3387/15, meta 4. itens 4.9. 4.25. Totolizcxndo 2 (duas) salas de aula.

com capacidade para 14 alunos. Os repasses do FUNDEB estão em consonância com a relação

de Instituições conveniadas e alunos considerados na distribuição de recursos do Fundeb — 2020.

publicado peto Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em 02 de janeiro de

2020.

rúsuco-Awo

Educandos com atrasos significativos no desenvolvimento e que necessiíom de apoio

permanente, com idade entre seis meses e cinco anos e H meses. que até o momento não

puderem ser beneficiados pela inclusão em desses comuns do ensino regular.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar aos alunos o acesso à Educação Básica. por meio da ampliação das

habilidades acadêmicos funcionais e suas compe1ências, propiciando o pleno desenvolvimento

de suas potencialidades, favorecendo o desenvolvimen'ro e visando () encominhamenfo à

inclusão.

JUSTIFICATIVA

Considerando que as necessidades dos alunos perpassam pelo dependência para a

maioria das atividades cotidianas. como oiímentoçõo, higiene, mobilidade, vesiir e despir.

comportamento in'ferpessoal patológico, défici'rs nos habilidades de comunicação sociot verbal e

não verbal. cs limíioções, deficiências e atrasos sígniãcahvos no desenvolvimento, a APAE Bctoiais

busca esfobelecer como ponto de partida :: conshução de uma escoio que ”tenha compromisso

social com esse público referenciado. cdendendo às demandas sociais latentes e sisfemotizando

suas ações pedagógicas dentro de uma perspechc: formal de esco1orizaçõo paro a vida.

utilizando-se de próh'cos pedagógicos odapiadas
que perpassam pela grade cunicular.

METODOLOGIA
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A escola de Educação Especial da Apae de Bofctais funcionará em dois turnos. sendo das

8h às 12h e das 13h ás 17h. A distribuição dos oiunos ocorre de modo que as classes contemplem

a faixa etária. c: etapa de desenvolvimenio, e necessidade de apoio.

O Ensino de Educação Inforum segue as eiopos de escolarização:

. Educação Precoce — deanQ—se as crianças cné ?rês anos de idade.

. ['tá-Escola - destino—se as crianças de qucdro c: cinco anos e onze meses, que

possuem caso caracterizado como pewasivo.

Os coníeúdos trabalhados serão organizados de acordo com o Projeto Família— Inventário

Podage que descreve compodomenios de 0 o 1 ano. 2 a & cmos. 3 a 4 anos. 4 o 5 cmos, e de 5 o 6

anos, nas seguintes áreas: cognição, linguagem. cutocuidado, socialização e desenvolvimento

motor.

Esse Inventário permífe melhorar o potencial educativo da família e dos professores com os

quais convivem as crianças vulneráveis ou especiais a diferentes riscos, favorecendo assim reciizor

uma avaliação con1ínuq do repertório dos aprendizagens das crianças. orientar os pais para

oferecerem es1imuioçõo compah'vei com as necessidades da criança e capaci'tor o profissional

que execu1oró o ovoiioçõo das crianças e c orienioçõo dos pais. Permite também uma

avaliação sistemóiico das crianças servindo de guia no planejamento e execução de cãividades

capacitando pais e pro'r'lssionois uiilizando-se de insirumentos didóHcos pedagógicos para a

intervenção com os femmes sendo esíes uma proposta de procedimeníos de treino domiciiíar. um

curriculo para avaliação e ensino de crianças especiais e um Inven'fón'o Comporªfcmenml de Pais.

COMPOSIÇÃO DAS SALAS

Em conformidade oo Termo de Colaboração. a instituição oferta a1endimen1o em

educação precoce e pré—escolo, compondo duas salas de aula que são equipados de acordo

com as características físicas e com as necessidades dos alunos a serem ofendidos heSSé

ambiente.

Codo solo de aula poderá ser composto por no mínimo dois alunos e o número máximo

será estabelecido de acordo com a equipe de profissionais disponível para cada solo. não

uhrapcssqndo dez alunos e o nível de apoio necessário para atender as especificidades de cada

aluno e de seu grupo.

Espaço insíitucioncl des1inodo :: afividodes administrativos. de ploneiamento e reuniões de

equipe: sala(s) de otendimen'ro individualizada:insíolações sanHórícs. cozinha, despensa e

refeifóno; adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade salubridade, limpeza e

acessibilidade em todos os seus ambientes de acordo com os nomes da ABNT.
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Recursos moierícús: os mcúeriois permanenªres e mo'reriais de consumo necessários ao

desenvolvimento do serviço, 1015 como: mobãiório, compuiadores, telefone. material de limpeza e

higiene, materiais pedagógicos, entre outros. Qucnio ao número de alunos, será: ocupada área

mínima de Imª [um me1ro quadrado) por aluno. não excedendo mais que 80% do espaço físico

da sala de aula.

No caso de necessidade de cberTurc de sala(s) de aula. devido à demanda de alunos

encaminhados. for—se—d necessário a contratação de professores especializados e/ou monitores e

possível ampliação dos materiais de capital e custeio. devendo. o Secremrio Municipai de

Educação. responsabilizor—se pelo repasse de valor adicional e específico por sala de aula

adicional em razão das necessidades dos alunos.

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS

— Dire'ror:

- Coordenador pedagógico:

— Professor com especialização em educação especial: Deficiência Intelectual:

- MonitoresfProfessores Auxiliares (ensino médio);

— Monitodes) de Transporte (ensino médio):

- Cozinheiro:

— Auxiiiar de Cozinha:

- Serviços de Apoio a educação.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Atender 100% dos alunos. público alvo desk: parceria, obietivondo a prevenção do

agravamento do cmoso e c instalação de deficiência mais severa e/ou a superação ou

minimização dos cTrosos no desenvolvimento com vistas <": fu1urc1 inclusão escolar no rede

municipal de ensino.

OBRIGAÇÓES DAS PARTES

Conforme descn'io nc CLÁUSULA SEGUNDA do iermo 004/2020— Dos Responsabilidades e

Obrigações - São responsabilidades e obrigações, além de ou'fros compromissos assumidos

por meio des'fe fermo e respedivo Plano de Trabalho. os previstos na Lei Federal nº 13.019. de

31 de julho de 2014. & legisioçõo e regu1c1meníoçõo aplicáveis à espécie:

I - da SECREÍARIA'.
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&) repassar &; OSC os recursos financeiros previstos para 0 execução do objem da parceria,

de acordo com o cronograma de desemboisos previsto, qve guardará consonância

com as metas, fases ou eiapas de execução do obje'ro:

b) manter, em seu sítio eletrônico. a relação das parcerias celebrados e dos

respectivos planos de trabalho. até 180 (cento e chentc) dias após o respechvo

encerramenm:

e) publicar, em seu sítio eieTrôníco da Prefeitura, extrcfo deste termo e de seus

aditivos, comendo, pelo menos, o nome do gestor dc: parceria e do signatário representanTe

da OSC:

d) no hipóiese de inexecução exclusivo por culpa da OSC. o Secreºroria Municipal de

Educação poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais c“:

população, por cªro próprio independentemenfe de auiorizcçõo judicial. o fim de realizar ou

mamer a execução das metas ou o11vídades pacªruados. retomar os bens públicos em poder

do OSC, qua1quer que ienho sido a modalidade ou 111u10 que concedeu direiios de uso de

1015 bens elou, assum1r :: responsabilidade pela execução do resmme do obje1o

previsto no plano de hobalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua

descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contos 0 que foi execukzdo pela

OSC até o momento em que o Secretario Municipal de Educação assumiu essa

responsabilidade:

e) Acompanhar a execução do plano de trabalho proposto nesse *ermo.

Í) divulgar pela íntemeí os meios para apresentação de denúncia sobre 0 aplicação

irregular dos recursos transferidos:

g) analisar os pres1oções de conms encaminhadas pelo OSC de acordo com a

legislação e regulomeniaçôo aplicáveis:

h) emanar dire1rizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo.

estabelecendo conceitos e cri1érios de qualidade a serem observados pela OSC:

i) prestar apoio necessário e indispensávei à OSC puro que seja alcançado o obieto dc:

parceria em toda sua ex'fensõo e no tempo devido:

ll - du OSC- Escola de Educação Especial APAE Batatais

&) ministrar a modoiiddde de ensino previsto na Cláusula Primeiro. nc: forma do

iegisloçõo vigeme, bem como contratar o corpo docen're. Técnico e monnores/ & ou

cuidadores necessários. assegurando o ensino especializado e o apoio no transporte aos

educandos referidos na Cláusula Primeira;
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b)garon1ir vagas aos alunos encaminhados pete Secretaria Municipal de Educação em

qualquer época do ano:

e) encaminhar à Secretaria Municipal de Educação os alunos cujo avaliação

pedagógica recomende a inserção em classes comuns da rede municipal, dando

continuidade ao atendimemo ciinico—íerapêuhco que recebiam nc: OSC:

d) realizar o cadastramento com nomes compietos dos alunos beneficiados na parceria junho

à Secretaria Municipal de Educação, de acordo com os critérios estabelecidos,

montendo—o oíualizodo:

e) garantir. grotuãíamente. formação aos profissionais da Secretaria Municipal de

Educação, que atuarão jumªo aos alunos inseridos nas classes regulares, impossibilitados de

agirem de forma autônoma nas afividades escolares e dión'os:

f) assegurar. gro'ruitomente. aos professores da rede municipal de ensino. que lecionam para

alunos com deficiência. 10% (dez por cento) das vagas nos cursos oferecidos pelo OSC. em

suas áreas específicas:

g) assegurar às autoridades do Secre1oria Municipal de Educação o acesso ao

acompanhamento e 0 avaliação das atividades escolares desenvolvidas no: OSC:

h)man1er e movimenior os recursos Hnonceiros repassados paro a execução do objeto da

porcerio em uma. Único e exclusiva com:: bancária. aberto lun1o ao Banco do Brasil. observado o

disposto no artigo 51 do Le1federc1l nº 13.019, de 31 de iulho de 2014:

i) manÍer regis'rros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao

obie1o da parceria:

j) divulgar, no seu sítio eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos

estabelecimenms em que exerça suas ações, na forma e prazos definidos pela Secretaria

Municipal de Educação, todos os parcerias celebrados com essa úl'ríma, observondo-se cs

infomações mínimos exigidos e eventuais restrições de segurança que impeçam a sua divulgação,

no fon'na da lei:

k)ir1dicc.1r pelo menos um representan1e para acompanhar os trabalhos dc: Comissão de

Monitoramen'fo e Avaliação. no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de assinatura desªfe

instrumento:

!) executar o plano de trabalho — ísolodomenie ou por meio de ciuoçôo em rede. na forma do

arªfigo 35-A, da Lei federal nº 13.019, de 31 de iulho de 2014 — bem como aplicar os recursos

públicos e gerir os bens públicos com observância dos princípios da legalidade, da legitimidade,

da impessoalidade. da moralidade. da puincidade, da economicidade, da eficiência e do

eficácia:

m) zelar pela boa qualidade das ações e serviços presªfodos, buscando alcançar os resultados

paduodos de forma otimizada:
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n) observar. no Transcorrer da execução de suas atividades, todas os orien'rcções emanadas

do Secretaria Municipal de Educação:

o) responsabilizar—se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do

obieto da parceria, pelo que responderá diretamente perante o Secretaría Municipal

de Educação e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de

descumprimen'ro:

p) responsabilizor—se, exclusivamente, peio gerenciamento administrcTivo e Financeiro dos

recursos recebidos. inclusive no que diz respeito às despesas de custeio. de inveshmento e de

pessoal:

q) utilizar os bens, materiais e serviços cusieados com recursos públicos vinculados ao objeto da

parceria em conformidade com o objeto paciuado:

r) permhªir e fcci1i'fc1r () acesso de agentes do município. membros dos conselhos gestores do

polífica pública. quando houver. da CMA e demais órgãos de fiscalização inferno e externo a

Todos os documentos relcmvos à execução do objeto da parceria, presicndo—lhes todos e

quaisquer infomações solicitadas, bem como aos locais de execução do obie'ro.

 

    

APLICAÇÃO DE Recusos

_ VALORES

APLICAÇAO DE RECURSOS - FUNDEB

“ d D
Valores (RS)

em: e espesu
Corrente Total
 

 

Pessoal: serão aceitos nc: pres1oçõo de conías os seguintes

' " ' ', ' ' “ “ol e
desgescs. 'r'efnuneraçao do; P_rohsmoncls _con1nbu1çao 'soc1 61.260.00 61.260,00

prewdencmnc, verbas resc1soncs proporcconcus ao penodo da

parceria. férias & 13º solário. FGTS.

Mcnufençõo: ieIefone, energia. material pedagógico e
 

 

 
   
 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

     

escritório. combusiivei, mcnufençõo de veículo, manutenção

do imóvei.

VALOR IOIAL DA PARCERIA
R$ 61.260,00 R$ 61.260,00

QUADRO DE DESEMBOISO

FEVEREIRO
R$ 5.569,09

MARÇO
R$ 5.569,09

ABRIL
R$ 5.569,09

RAMO
R$ 5.569,09_

JUNHO
R$ 5.569,09

JULHO
R$ 5.569,09

AGOSTO
R$ 5.569,09

SETEMBRO
R$ 5.569,09

00108110
R$ 5-569,09

NOVEMBRO
R$ 5.569,09 
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Marcio Anselmo Rodrigues de Oliveira

Presidente

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 80101015
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" VALORES

APLICAÇAO DE RECURSOS - MUNICIPAIS

Itens de Despesa Valores (R$)
Corrente Total

Pessoal: serão aceitos na prestação de contas os seguintes

despesas: remuneração dos profissionais, contribuição social e

previdenciária. verbas rescisórias proporcionais ao período da 81'647'00 81'647'00

parceria, férias e 13” salário. FGTS.

Manutenção: feiefone. energia. ma1eriol pedagógico e

escritório. combustível. manutenção de veículo, manutenção

do imóvel.

VALOR IOTAL DA PARCERIA R$ 81.647,00 R$ 81.647,00

QUADRO DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO
R$ 7.422,45

MARÇO
R$ 7.422,45

ABRIL
R$ 7.422,45

MAIO
R$ 7.422,45

JUNHO
R$ 7.422,45

JULHO
R$ 7.422,45

AGOSTO
R$ 7.422,45

SETEMBRO
R$ 7.422,45

OUTUBRO
R$ 7.422,45

NOVEMBRO
R$ 7.422,45

DEZEMBRO R$ 7.422,50

ÍW/
(M&Éíiaàt-

«"1912114500 Cris'rino Batista Carmen Luizc1 (365100

Coordenadora Educação Direbm Tecnica


