
Plqno de trab<tlha 2023 apae

PI,AN$ T}§ TRAEÂLH*

Convênio: Convênio entre Prefeitura Municipal de Jaguarão e Âsscciaçã* de Pais e Amigos das Excepcionais de Jaguarão

DADOS CADASTRAIS

ChIPJ:

89.910"673/0001-9?

Órgão/Entídade Proponente :

Associação de Fais e Anrigos dos Excepcionais de Saguarão

ENOÉREÇO:

Rua 24 de maio, 1946

CIDADE

Jaguarão

UF

R§

§EP

9630ü-üüü

p§DlroHE

{s3} 3261-2489
E"À

Conta Coruente
00000002030-3

Banco

Erasii
§ência

at47

Prqa de Pagarnerrto
Jaguarão

NOME DO RESPONSÁVEI

fiejane Ensslin Rodrigues
CPF

898"396.250-04

Cargo/Função

Preside nte

jânetrú! tul3 Dezembro/2023

{r

PTANO D€ TBÂBAIHO

2" DESC&ÇÂO DO PR9TETO

Serviços Àssistenciais - Âtendirnente a p*rtadqr de deficiência rnenta{

Período de Execução

\



Pl*no de trcrô«iJio 2AZi apae

D6 OEJETO: ATENSIMEíI,IT0 ESPECiAIiZÂD* A§5 PORTÃDORES SE

O atendimento ás pessoas €êín deficiânci4 mental eu senscría!, será especializad* e realizado pela AFÂE, única Entidade no
município a prestar este tipo de atendinrento aquetes que nãc tênr eondiçôes de integrar a rede coíÍlum de ensino conforme
determina a Constituição Federal que assegiríê ass deficiefttes m.entais atendimentos especialirados, reforçados pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente- ECÂ, bern como a Flano Nacienal de Educaçãc" Lei n" 1ü77?l1t-, item S.1, quando refere*se a educação
especial e resgalva os casos de exc*pcionalidade em q{re as *ecessidades do educando exigem outras formas de atendimento não
encontradas na rede corÍlurn de ensino mas sbtidas ccm exçelente qualidade nas APAES, entidade filantrópica, semfins lucrativos, o
que objetiva a parcería da entidade corn e rnunicípic.
É prestado atendimente diário, durante 20§ dia: no ano letivo, para L20 pontadores de deficiência mentai, inclulndo salas de aula,
individual, oficinas pedagógicas, grupo de convivêncía.
Tambérn é oíerecido atendimento especializado nas áreas de pedagcgi4 fisioterapiê, equoterapla, neurologia, fonoaudiologia,
terapia ocupacional medica, assistência sociai, labsriatório de i*for§'l*t!ça e atividades físicas e da vida diária.
lncluem-se ainda, atividades preventivê5 Ê cãrspanhas de esclarecimento sobre a defiçiência mental e a inclusão dos portadores de
deficiência mental na cornunidade.

JUSTIFICATIVÂ DA PROPO§ÍÁ: O p*rtador de deficiêneia R'leRtat tern direite ao atendipnento especialiaado que não é cfertado pela
rede comurn de ensino. fisse direito precisa ser um direits consubstanciado em ações de co-responsabilidade do governo, em suas
r;árias instancias da família e da sçeiedade civil, rcr:forme potítiea de atendirnento preccnizada pel* estatuto da criança e do
adolescente.
É expressivo o numero de porladores de deficiêncie no país, ç que tem merecido preocupaçãc por parte dos governantes, que vem
propondo ações de forrna articulada ccm a soeiedade, no sentido da prom+çã* de sua internação no mercado de trabalho e na vida
cornunitária, nrediante o desenvolvimento de suas pctencialidades. Em nosso municípÍo, supera ã trmã centena o numero de alunos
atendidos pela APA[. 0 atendimento especializado oportuniza ãos $lesms e!'ro.rrles desençclvimeíitÕs das potencialidades, com base
na capacitação dos prqfessores especializadss nas éreas de pedagogia, psicologia e capacitaçãa em educação especial. Também
recebem atendimenta intefdi§ciplinãr Rãs áreas de psicologia, *exrolo6ia* fcnoaudiologia, terapia ocupacíonal, assistência social,
medica, fisioterapeuta e Êquoterapia, alerÊ de ater':dimentç individual {para condutes aêípicas} e salãs de aula, com êníase no
desenvolviment§ rnotor, alÍabetização e ativídades da vida diária. Dese;:volvem aincia atividades artísticas, ters acesso e atuam no
iaboratório de informática, nos oíicinas pedagcgicas r:as áreas de carpintariê, ãrtesa*êtc e rec;{lêgem de papel e realizarnatividades
físicas, entre Êutras que buscam a desenvolvirneílte e a integraçãe dos deficientes mentais cor1'! a comuíridade onde vivem e também
com ãs dernais APAÊs.

A APAE pre§ta atendimento especializado a 120 alunos pcrtadores das diversas deficiências. inclulndo leves, moderadas. severas ou
nrúltiplas, portadores de paraiisia cerebral ou síndrorne de down. Àge na prevençã* da defíciência mental prestando orientação e
divulgando as causa§ de diversas formas, incluirido discussôes ternátieas pc,r *casião da sernana naciünêl do deficiente mental. Busca
a inclusão dos mesmos e proporcicna meliroria da quatidade de vida da clientela e de seus familiares que recebem apoio e
aconrpanhan:ento psicológico e de assistência social.

Por ser uma entidade e filantrópica ronts cstYt p*tlcos recursÕs aficiais pãra manutenção da êstrütur* que tern para a qualidade de
serviço que presta á comunidade e 5uâ clientela. §iartç disto a APAE que está preparada física e profissionalrnente para atend er aos
deficientes mentais, precisam receber o apoic do munieípio para garantir o seu funcionãn1entÕ e a manutenção dos serviços
prestados.
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Na qualidade de representante legal do propcnente, dee laro para fins e pêra os efeítos sob as penas da lei, que
inexiste qualquer débito ou situação de inadirxpiência, que impeça ã transferência de recurros oriundos de
dotações consignadas no arçâmento dc Município na forma deste Flano de Trahalho.
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