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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A EDUCANDOS COM 
DEFICIENCJA E DIFICULDADE OU TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM 

- DESCRIQAO DA REALIDADE QUE SERA OBJETO DA PARCERIA: 

a) OBJETO 

o objeto do presente Piano de Trabaiho é a integraçao de açöes desenvolvidas entre 
a adrninistraçao pUblica municipal .e a Organizaçao da Sociedade Civil visando a 
dispOnibilizaçao de 250 (duzentas e ôinquenta) vàgas, em 2019, nos periodos da 
manha e da tarde, em contraturno da sala regular, aos educandos do munictpio de 
Assis, püblico alvo da Educaçao Especial, corn deficiência e dificuldades ou 
transtornos de aprendizagem, em entidade devidamente preparada para oferecer o 
atendimento. 

b):DIAGNOSTICO 

Os problemas de aprendizagem escolar mostram-se cbmo urn transtorno 
apresentado corn frequencia como obstãculo para o desenvolvimento do indivIduo. 
Os transtomos do aprendizagern afetam a capacidade do cerebro para entender, 
recordär ou comunicar informaçOes, maximizados por uma série de cornportamentos, 
também do base neuroiOgica. Deñtre eles, ternos: dificuldade de atençao, dificuldade 
para seguir lnstrucoes, imatundade social, dificuldade corn a conservação, 
inflexibikdade, problernas de planejamento e organização mental, dtstraçao, falta de 
destreza, impulsividade e hiperatividade Escola, familia e sociedade são 
responsáveis não sO pela transrnissäo de conhecimentos, valores, cultura, mas 
tambérn pela formaçao da personalidade social dos individuos. As dificuldades e os 
transtornos do aprendizagem que se apresentam na inféncia tern sempre forte 

impacto sobre a vida da crianca, de sua familia e sobre o seu entomb, pelos prejuizos 
que acarretam em todas as areas do desenvolvimento pessoal, assirn corno de sua 
aceitaçâo e participacao social. 
Corn a finalidade do oferecer apoio aos educandos do municIpio de Assis que 
aprèsentam Os problemas acima relatados, na busca de melhorar suas condicOes de 
aprendizagem e proporcionar arnbiento inclusivo aqueles quo apresentam algurna 
deficiência, o rnunicIpio de Assis oferece além da inclusao no Ensino Regular, o 
Atendimento Educacional Especializado e ainda serviços de estirnulação pedagógica 
e reforço escolar na rode pubiaca do ensino, porern, sua estrutura educactonal no e 
suficiente pars atender toda a demanda existente. Contudo, ha necessidade de 
complementar o referido atendirnento em entidade espectahzada, corn vistas a atingir 
o pleno desenvolvirnento do potenciat apresentado pefos alunos, a sua insercao 
social a comunidade e a garantia de meihor qualidade de vida Sendo assirn, para 
garantir o referido atendimento, a Prefeitura de Assis, por meso da Secretaria 
Municipal da Educaçao, utilizara do instrumento chamado Termo de Colaboraçao, 
firmado entre o poder püblico municipal e organizacao da sociedade civil, sern fins 
lucrativos, nos moldes da Lei Federal n 013; 019, do 31 de julho de 2014 e alteraçôes, 
e conforme previsto na Lei Orçamentária Anual do rnunicipio de Assis de 2019. Este 
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METAS 
Etapa Faso Atividades a serem desenvoividas 

1 - Disponibilizar 250 (duzentas e cinquenta) vagas aos educandos 
de Assis corn dificuldades ou transtornos de aprendizagem ern 
espaco amplo interno e externo; 
2 - Disponibilizar as matriculas na secretaria da entidade enquanto 
houver vagas a serem preenchidas; 
3 - Realizar as atividades de acordo corn o caiendário letivo da 
Secretaria Municipal da Educaçao; 
4 	- 	 Realizar 	atividades 	de 	apoio 	pedagogico, 	corn 
acompanharnento 	das 	dificuldades 	pedagogicas 	do 	aluno 	na 
escola; 
5 - Realizar atividades quo propiciem a inciusão digital, oferecendo 
o apoio as crianças corn dificuidades do aprendizagem e as 
pessoas corn deficiência através de prograrnas digitais especificos 
de acordo corn as necessidades apresentadas; 
6 - Reaiizar atividades do estimulaçäo pedagogica, por melo do 
desenvolvimento 	de 	atividades 	pedagOgicas 	corn 	criançs 	e 
adolescentes 	acornetidos 	por 	patologias 	severas 	através 	de 
estimulaçao básica e cornplementar, utilizando rnateriais do apolo 
tais como jogos acessiveis, caiendários, brinquedos, computador, 
etc; 
7 - Realizar atividades de Educacao FIsica, 	corn o intuito de 
valorizar as habjiidades dos educandos, incentivar o trabaiho em 
equipe, estimulando a crescirnento pessoal e a desenvolvimento 
das 	potencialidades 	individuals, 	monitoradas 	por 	profissionais 
devidamente habilitados; 
8 - Realizar atividades de sociaiizacâo, por meio da reaiizacão do 
práticas relacionadas a vida cotidiana do aluno buscando a sua 
autonomla por rneio de atividades quo envolvarn conceitos básicos 
de higiene corporal e bucal, finanças, hábitos saudáveis, fisiologia 
humane, vida em sociedade, etc; 
9 - Desenvolver oficinas 	do 	aries 	corn 	materials 	recicláveis 
promovendo 	a 	conscientizaçäo 	da 	preservacao 	ambiental, 
construindo 	objetos 	de 	utilidade 	cotidiana. 	Realizar 	trabaihos 
manuals desenvoivendo a coordenaçâo motora e a concentraçâo 
des crianças e estabelecendo as relaçOes de qUantidades, cores e 
formas; 
10- Realizar visitas domiciliares mensais, por rneio do profissional 4 9/ 

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 o objeto do presente piano de trabaiho e 
comprovar capacidade para atingir as metas nele estipuladas de acordo corn o 
montante a ser pactuado, sendo quo a trabaiho será acompanhado peia Secretaria 
Municipal da Educaçao de Assis. 

H - DESCRIAO DAS METAS E DAS ATIVIDADES: 
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de Assistência Social, promovendo o acompanhamento social das 
famIlias dos: educandos de modo a auxiliá-los no enfrentamento de 
suas necessidades; 
11 - Realizar servico de transporte de ida e volta dos alunos que 
necessitarem; 
12 	- 	Oferecer 	complementaçao 	atimentar 	aos 	usuários 	da 
instituiçao. 

Ill - PREVISAO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS: 

Os referidos recursos financeiros para arcar corn as obrigaçoes do municiplo, num 
total de R$343.500,00 (frezentos e quarenta e trés mil e quinhentos reais), oriundas 
do presente Piano de Trabaiho serão repassados em 12(doze) parcelas, nos meses 
de janeiro a dezembro de 2019 e suportados pelas seguintes dotaçoes 
orçamentárias: 

2 	PREFEITLJRA MUNICIPAL DE ASSIS 
02 PODER EXECUTIVO 
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAQAO 
02 06 02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO 

l2Educaçâo 
12367 Educaçâo Especial 
12367 0031 EDUCAA0 ESPECIAL 
12367 00312702 0000 NOSSO LAIR -ALIMENTAQAO 

443 	3.3,50.43.00 SUBVENcOES SOCIAIS 0.01.00-240 000 	343.50000 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Fonte Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho 

R$28.625,00 R$28.625,00 R$28.625,00 R$28.625,00 R$28.625,00 R$28.625,00 
Municipal Juiho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R$28.625,00 R$28.625,00 R$28.625,00 R$28.625,00 R$28.625,00 R$28.625,00 

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, utilizando toda sua capacidade instalada, cumprindo corn as normas de 
segurança e de acessibilidade. 
A Secretaria Municipal da Educaçao realizará o fornecimento auxiliar de alimentaçao 
escolar, de acordo corn disponibilidade da Divisão de Alimentacao Escolar de Assis. 
A aplibação dos recursos financeiros deverá ocorrer de acordo corn o quadro abaixo: 

Ir 
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* P  V REF TU DE A$$ 
Secretarta Municipal 	

Paço Municipal"Prof Judith de Oliveira Garcez" 
da Educaco 	 Secretarla Municipal da Educaçào 

PLANO DE APUCAcAO FINANCEIRA 

Repasse Descrição das Despesas 
anual 

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

Educaçâo Pessoa Fisica Pessoa Juridica 

R$343.500,00 R$343.200,00 R$ 30000 

V - PRESTAcA0 DE CONTAS: 

A prestacão de contas deverã 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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