
ATENDIMENTO DE EDUCANDOS COM GRAVES DEFICIENCIASQUE NAO 
PUDERAM SER BENEFICIADOS PELA INCLUSAO EM CLASSES COMUNS DE 

ENSINO REGULAR 

- DEsCRI(;A0 DA REALIDADE QUE SERA OBJETO DA PARCERIA: 

a) OBJETO 

o objeto do presente Piano de Trabaiho é a integraçao de acoes desenvolvidas entre 
a adrninistracao püblica municipal e a Organizacao da Sociedade Civil visando a 
disponibiliza(;ao de 47 (quarenta e sete) vagas, em 2019, ao àtendimento de 
Educacao Especial, aos alunos do municiplo de Assis que necessitam de apolo 
permanente-pervasivo corn Deficiência Intelectual ou Deficiência Mültipla associada a 
Deficiência Intelectual e de apoio substancial ou muito substancial corn Transtorno do 
Espectro Autista ou Deficiência Mültipla àssociada ao Transtorno do Espectro Autista 
que nao puderem ser beneficiados pela inclusâo ern classes comuns de ensino 
regular, devidamente matriculados na è.ntidade especializada em Educacao Especial, 
conforme o ültimo Censo Escolar, e preparada para oferecer o atendimento 
multidisciptinar. 

b) DIAGNOSTICO 

o Transtorno do Espectro Autista caracteriza - se por deficits pérsistentes na 
comunicaçâo social e na interação social em mUltiplos contextos, incluindo deficits na 
reciprocidade social, em contatos não verbais de comunicação usados para a 
interacao social e em habilidades para desenvolver, manter e compreender 
relacionamentos. Além dos deficits na comunicaçâo social, 0 diagnóstico do TEA 
requer a presença de padroes restritos e repetitivos de comportamento, interesses e 
atividades. Trata-se de urn transtorno de desenvolvimento de base biolOgica que 
comprometee provocaalteraçOes na sôciabilidade, na linguagem e na capacidade 
imaginativa do individuo. 
A pessoa corn Deficiência Mültipla apresenta duas ou mais deficiências associadas 
de ordem sensorial, intelectual, visual, auditiva e/ou fisica, emocional ou de 
comportamentO social. No entanto, näo é osomatório dessas alteraçOes que 
caracterizam a rnUltipla deficiência, mas :sim o nivel de desenvolvirnento, as 
possibilidades funcionais, de cornunicaçao, interacao social e de aprendizagem que 
determinam as necessidades educacionais dessas pessoas. 
A Deflciência Intetectual é urn transtorno corn inicio no perlodo do desenvolvimento 
que inclui deficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos dominios 
conceitual, social e prático. Os deficits em funcoes intelectualsabrangem raciocinio, 
solucao de problemas, planOjamento, pensarnento abstrato, juizo, aprendizagem 
acadêmica e aprendizagem pela experiência. Os deficits em funçOes adaptativas 
resultam em fracasso para atingir padroes de desenvolvimento e socioculturais em 
relação a independência pessoal e responsabilidadé social. Sern apoio continuado, os 
deficits de adaptação limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, 
como comunicacao, participacao social e vida independente, e em mültipios 



METAS 
!pa Fase Atividades a serem desenvoividas 

1 	- Disponibilizar 47 (quarenta e sete) vagas de Atendimento 
Educacional de Educaçao Especial em espaco amplo e apropriado 
interno e externo; 
2 - Disponibilizar as matrIculas na secretaria da entidade conforme 
encaminhamento da Secretaria Municipal da Educaçao; 
3 - Realizar as atividades no periodo de 04/02/2019 a 20/12/2019, 
contando corn férias escolares de 30 dias no rnês do juiho; 
4 - Realizar atividades de estimulaçao e apoio pedagogico de modo 
a preparar o educando para a vivência social; 
5 - Trabalhar corn a CurrIculo Funcional Natural para oferecer ao 
educando a maxima potencialidade corn relaçao a sua autonomia e 
independência 	por 	meio 	do 	levantamento 	de 	dados, 	do 
desenvolvimento do PEI (Piano de Ensino individual) e do diáiogo 
corn as responsávois pelos alunos; 
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ambientes. 
A rede pUblica de ensino de Assis oferece ao aluno püblico alvo da Educaçao 
Especial, além da inclusäo no Ensino Regular, o Atendimento Educacional 
Especializado - AEE, o qual complementa e/ou suplementa a formacao do educando 
corn vistas a autonomia e independência na escola e fora dela, por meio de recursos 
pedagógicos e de acessibilidade que eliminam barreiras para a sua plena 
participaçao, considerando as suas necessidades especIficas. 
No entanto, ha alunos corn graves deficiéncias que necessitam de apoio permanente-
pervasivo. Trata-se daqueles corn Deficiência Intelectual ou Deficiéncia Müitipia 
associada a Deficiência Intellectual e de apoio substancial ou muito substancial corn 
Transtorno do Espectro Autista ou Deficiência Mültipla associada ao Transtorno do 
Espectro Autista, que näo puderam ser beneficiados pela inclusão ern classes 
comuns de ensino regular, nos termos do Conseiho Estadual de Educaçao. 
Assirn sendo, existe a necessidade no municIpio de Assis de complementacao em 
sua rede pübiica de ensino para atendimento a demanda existente desses casos 
especificos. 
Contudo, para garantir o referido atendimento, a Prefeitura de Assis, por melo da 
Secretaria Municipal da Educaçao utilizará do instrumento chamado Termo de 
Coiaboracao, firmado entre o poder püblico municipal e organizaçao da sociedade 
civil, sem fins lucrativos, nos moldes da Lei Federal n°13. 019, de 31 dejulho de 2014 
e aiteraçOes, e conformo previsto na Lei Orçamentária Anual de 2019 do municIpio de 
Assis. Este processo ocorrerá mediante o trinômio eficiência, produtividade e 
economicidade, considerando a natureza singular do objeto da parceria, de modo que 
a entidade deverá cumprir expressamente corn a objeto do presente piano de 
trabaiho e comprovar capacidade para atingir as metas nelo estipuladas de acordo 
corn o montante a ser pactuado, sendo que o trabaiho será acompanhado pela 
Secretaria Municipal da Educaçâo de Assis. 

II -  DESCRIçAO DAS METAS E DAS ATIVIDADES: 



6 	- 	 Favorecer 	através 	da 	m(isica 	o 	desenvolvimento 	da 
sensibilidade, criatividade, senso rItmico, concentraçao, atencâo, 
autodisciplina, respeito ao prOximo, socializacao, alérn de contribuir 
para urna efetiva consciênciacorporal e do movirnéntos; 

7 - Realizar atividades de educaçao fIsica adaptada monitoradas 
P01 profissionais devidamente habilitados; 
8 - Coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar as atividades 
curriculares de forma a propiciar a aprendizagern dos alunos e 
auxihar no processo pedagOgico; 
9 - Oferecer serviços educacionais integrados as seguintes areas: 
psicologia, 	fisioterapia, 	fonoaudiologia, 	terapia 	ocupacional 	e 
estimulação visual; 
10 - Estruturar, organizar e subsid jar o énsino do fcrrnà a oferecer 
aos alunos habilidades funcionàis do vida diria e prática para o 
convivio 	escolar 	e 	social, 	respeitando 	ôs 	seus 	limites 	e 
possibilidades; 
11 - Articular avaliaçOes junto a equipe escolar; 

12 - Equipar assalas do aula de acordô corn as caracterIsticas 
fisicas e corn as necessidades dos alunos; 

13 - Oferecer complementacao aiimentar aos educandos de acordo 
corn a disponibilidade da Divisäo de Alimentacao Escolar de Assis. 

Ill - PREVISAO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS: 

Os referidos recursos financeiros para arcar corn as obrigaçoes do municipio, num 
total de R$213.000,00 (duzentos e treze mil reals), oriundas do presente Piano de 
Trabalho serão repassados em 12(doze) pàrcelas, nos moses de janeiro a dezembro 
de 2019 e suportados pelas seguintes dotaçoes orçamentarias: 

2 	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
02 	PODER EXECUTIVO 
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUcAcA0 
020602 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO 

l2Educação 
12 367 Educaçao Especial 
12 367 0031 EDUCACAO ESPECIAL 
12.367 0031 2700 0000 APAE-ASSOCIAQAO DOS PAlS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS 

442 	3.3.50.43.00 sUBVENcOEs SOCIAIS 	0.01.00-240000 	213.000,00 

CRQNOGRAMADE DEsEMBOLSO 

Fonte Janeiro Fevéreiro Marco Abrif Maio Junho 

R$17.750,00 R$17.750,00 R$17.750,00 R$17.750,00 R$17.750,00 R$17.750,00 
Municipal Juiho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R$17.750,00 R$17.750,00 R$17.750,00 R$17.750,00 1 R$17.750,00 R$17.750,00 
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IV - FORMA DE ExEcucAo  DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS 
METAS: 

A entidade deverá executar as atividades e as metas prescritas no item ii deste Piano 
de Trabaiho, utiiizando toda sua capacidade instalada, cumprindo corn as normas de 
segurança e de acessibilidade. 
A Secretaria Municipal da Educacao disponibilizará o transporte escolar aos alunos 
que necéssitarem e realizarã o fornecimento auxiliar de alimentacao escolar, de 
acordo corn disponibiiidade da Diviso de Alimentaçao Escolar de Assis. 
Os alunos serão encaminhados pela Secretaria Municipal da Educaço a entidade, 
acompanhados de reiatório de avaliacao e corn o consentimento dos pals ou 
responsáveis legais. Sendo assim, o processo de matrIcula na entidade deverá ser 
realizado de imediato, a partir do momento em que a aluno passar a frequentar as 
suas dependências, da seguinte forma: 

I- Organizaçao da documentacao do aluno em prontuário próprio da entidade; 
Ii- Cadastro imediato do aluno na Secretaria Escolar Digital do Estado de São 

Paulo. 
A aplicacão dos recursos financeiros deverá ocorrer de acordo corn o quadro abaixo: 

PLANO DE APucAçAo FINANCEIRA 

Repasse Descriçao das Despesas 
anual 

Secretaria Recursos Alimentacâo Material de Serviços de Serviços de 
Municipal da Humanos consumo Terceiros Terceiros 

Educacao Pessoa FIsica Pessoa Juridica 

R$213.000,00 R$213.000,00  

V - PREsTAcA0 DE CONTAS: 

A prestacao de contas deverá ser realizada pela entidade e entregue na Prefeitura de 
Assis ate o dia 31 do mês de janeiro do ano subsequente a vigencia do convênio. 

Assis, 21 de dezembro de 2018. 
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