
PLANO DE TRABALHO 

 

I - Identificação do Técnico Responsável pelo Projeto 

1- Nome: Carlos Alberto de Souza 

CREA: 0301160816 

      2- Cargo/função: Engenheiro Civil 

 

II – Caracterização socioeconômica da região 

1- Localização:  

Rua Ernesto Tagliari, n° 2171.  

Bairro: Laranjeiras 

Município: Artur Nogueira – SP, CEP: 13.160-000. 

Fone: (19) 3877-1747 

E-mail: apaearturnogeira@yahoo.com.br 

 

2- Área de abrangência: 

Com a continuidade e término da construção de salas de aula tanto para o ensino pedagógico 

como oficinas, aumentará consideravelmente o espaço físico e com isso aumentará os 

números de atendimentos e favorecerá maior inclusão de Pessoas com Deficiência Intelectual 

e/ou múltipla a partir de zero ano de idade do município de Artur Nogueira e assim 

proporcionar atendimentos com qualidade e acessibilidade. 

 

      3- Caracterização socioeconômica da população da atendida: 

A população atendida consiste em Pessoas com de Deficiência Intelectual, Física (por seqüela 

neurológica) e múltipla oriunda da área urbana e rural do município de Artur Nogueira. A 

demanda atendida em sua grande maioria reside em bairros distantes da entidade e vivem em 

situação de vulnerabilidade social 
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4-  Característica da população a ser atendida:  

Público-alvo: A população alvo a ser atendida pela Entidade consiste em crianças, 

adolescentes e adultos com de Deficiência Intelectual, Física (por seqüela neurológica) 

e/ou Múltipla. 

       O número de mandatários atendidos é de 170 usuários inseridos sendo: 

                                                                                                        - Sexo Masculino: 88 

                                                                                                         - Sexo Feminino: 82 

Faixa Etária dos Usuários: 

 

Idade Qtde 

0 a 03 anos 33 

03 a 06 anos 12 

07 a 14 anos 39 

14 a 18 anos 27 

Acima de 18 anos 59 

Total                                                                                                                              170 

 

Serviços prestados: 

- Programa de Educação Precoce – Atende crianças na faixa etária de 0 (zero) a 3 

(três) anos e 11 (onze) meses de idade, tendo como objetivo a estimulação das 

funções percepto-cognitiva-motoras, com a finalidade de prevenir e/ou minimizar as 

deficiências; 

- Programa de Educação Infantil – Atende crianças na faixa etária entre 4 (quatro) 

anos e 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de idade, objetivando a aquisição dos pré-

requisitos necessários à alfabetização e sua integração na sociedade como um todo; 

- Programa de Ensino Fundamental – Atende crianças na faixa etária entre 7 (sete) a 

14 (quatorze) anos, com o objetivo de alfabetização, aquisição de conhecimentos 

matemáticos e independência nas atividades da vida cotidiana; 
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- Programa de Educação Profissionalizante – Atende adolescentes e adultos a partir 

de 14 (quatorze) anos de idade, tendo como objetivo o treinamento para o trabalho, 

em todas as esferas, para posterior inserção no mercado formal de trabalho. 

- Educação de Jovens e Adultos – Atende adolescentes e adultos a partir de 14 

(quatorze) anos, que ainda não foram devidamente alfabetizadas, além de discutir 

questões relacionadas ao trabalho, a sociedade e a vida cotidiana. 

- Programa Ambulatorial – Atende crianças de diferentes faixas etárias, com 

comprometimento intelectual e/ou físico severo ou como apoio às crianças inseridas 

nas classes de ensino do Município, com dificuldade de aprendizagem. 

 

Projeto Período Integral surgiu em decorrência da necessidade da família em garantir sua 

subsistência e não ter nenhum projeto social no município que atenda essa demanda que são 

alunos com deficiência intelectual e múltipla a partir de 14 anos e 11 meses no contra turno da 

escola. Mediante Entrevista Domiciliar e verificação que os pais necessitam trabalhar para 

garantir o sustento de seus filhos com dignidade e como prevê a nossa Constituição Federal, 

desde janeiro de 2010 essa entidade atende no período integral 15 (quinze) alunos, onde são 

disponibilizados: transporte, treinamentos que proporcione profissionalização no Projeto 

Padaria Artesanal, no Projeto Estufa, na Cozinha, no Projeto de Atividades da Vida Diária, 

onde são preparados para a vida, recebem alimentação (café da manhã, almoço e lanche), tem 

o atendimento ambulatorial e educacional e social por equipe multidisciplinar.  

 

Projeto padaria artesanal: reestruturando oportunidades - atende 15 (quinze) alunos com 

idade de 15 (quinze) a 35 (trinta cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.  O projeto funciona 

de segunda a sexta-feira das 07h30minh as 17h00minh, onde são divididas em duas turmas no 

período da manhã e no período da tarde. Estes alunos recebem capacitação da Instrutora da 

Padaria e produzem pães artesanais, bolos, salgados, doces que são consumidos na Entidade e 

vendidos para a comunidade de Artur Nogueira. Os alunos inseridos nesse projeto são 

acompanhados pela equipe multiprofissional onde são trabalhados noções de higiene, 

quantidade, forma, medidas, identificação de nomes de produtos diversos e utensílios o que 
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auxilia no processo de aprendizagem, preparação para o mercado de trabalho e 

desenvolvimento de habilidades sociais e interpessoais.  

 

Projeto Papel Reciclado - vem de encontro com a da demanda e da necessidade de 

capacitação profissional, desenvolvimento de habilidades artísticas bem como geração de 

renda para os alunos acima de 14 (catorze) anos com deficiência mental e/ou múltipla ou 

transtorno global do desenvolvimento associado à Deficiência Intelectual. No ano de 

2012/2013 direcionou-nos para ampliação desse projeto, aperfeiçoamento, coordenação, 

equipamentos básicos necessários para qualificar a produção já existente e preparação para 

futura inserção no mercado de trabalho pela equipe multiprofissional. Com o aumento da 

confecção dos derivados do papel reciclado como: convites, capa de caderno, cartões, 

agendas, marcadores de página, álbuns, etc., possam gerar renda um através dos resultados da 

produção e venda dos produtos e assim, garantir auto sustentabilidade do projeto e possibilitar 

uma bolsa-oficina aos participantes de acordo com a avaliação de desempenho de cada um: 

desempenho, habilidades sociais e artísticas, higiene, assiduidade, etc. 

 

Projeto Acima dos Trinta – Implantado  pela necessidade de atender os assistidos com idade 

acima de trinta anos excluídos do convênio com SEE no ano de 2012 e inclusão das PPD na 

SEDS conforme resolução SEDS – 6 DE 15-03-2012. Atualmente são vinte oito alunos nessa 

faixa etária, que necessitam de uma equipe da Assistência Social composta pela Assistente 

Social, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Pedagoga e monitora de oficina. Nesse projeto os 

assistidos continuarão tendo a capacitação profissional para futura inserção ao mercado de 

trabalho e os que não tiverem condições para essa inclusão, como é o caso da grande maioria, 

participarão diariamente da oficina e orientação social, psicológica, continuidade no EJA, e 

futuramente assim que os recursos financeiros forem adquiridos para a plenitude e 

concretização desse projeto, uma das metas é estabelecer como no projeto papel reciclado a 

bolsa-oficina aos alunos participantes como forma de incentivo e geração de renda. 

 

Horário de atendimento: O horário de atendimento é das 07h00minh às 17h00minh divididos 

em dois períodos: manhã e vespertino. 
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Capacidade: Atualmente a APAE tem a capacidade para 150 usuários. 

 

Lotação média mensal: A APAE atende mensalmente 170 usuários  

 
 
III – Descrição do Projeto 

1- Título do projeto: Continuidade e Término da Construção de Salas de aula 

 

2- Prazo de Execução: A previsão de duração da execução do projeto é de 05 (cinco) 

meses. 

 

3- Justificativa: 

 

Conforme solicitação ao Deputado Estadual Senhor Kauê Macris da verba de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) vem de encontro à necessidade da APAE na ampliação do Centro 

Educacional. Essa verba será utilizada para a continuidade e término da construção de 03 

salas de aula e varanda em 171,35m², para melhor atendimento de seus usuários, tanto para 

ensino pedagógico como oficinas profissionalizantes. 

A APAE não dispõe de recursos próprios para melhorar e ampliar a capacidade de 

atendimentos com qualidade aos usuários. Conta com a colaboração atualmente de uma 

pequena verba federal, estadual e municipal, com sócios contribuintes e eventos. Tal medida 

atenderá e assegurará atendimento especializado e adequado as suas necessidades. 

Em sua trajetória de 28 anos de existência, a APAE de Artur Nogueira vem, paulatinamente, 

evoluindo na organização dos seus serviços e na defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência intelectual e múltipla. Esta entidade se baseará e buscará melhoria substancial de 

sua infraestrutura física, transporte com acessibilidade e a identificação do seu público alvo: 

pessoas com deficiência intelectual e múltipla de maior comprometimento. 

O aumento do espaço físico favorecerá atendimentos de maneira digna e contemplando os 

valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça e da equidade social, do 
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respeito à dignidade da pessoa humana, do bem estar pessoal, da acessibilidade e outros, 

indicados pela Constituição Federal ou justificados pelos princípios gerais de direito. 

 

IV - Objetivos 

1- Objetivo Geral 

Dar continuidade 

 a construção de salas de aula e varanda de acordo com os padrões de qualidade 

exigidos pelo MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a fome e das 

normas de acessibilidade, para melhor atender seus usuários, tanto para o ensino 

pedagógico como oficinas profissionalizantes. 

 

2- Objetivos Específicos  

        → construir 03 salas de aula e varanda em 171,35m² para melhor atendimento e 

inclusão de 45 alunos, tanto para ensino pedagógico como oficinas profissionalizantes; 

V – Recursos Humanos 

Quanti

dade 

Cargo Função que desempenha Carga 

horária 

semanal 

(horas) 

Vínculo 

com a 

Entidade 

02 Secretária Secretária 44 CLT 

01 Motorista Motorista 44 CLT 

01 Faxineira  Faxineira 44 CLT 

03 Mãe Social Mãe Social 44 CLT 

01 Cozinheira Cozinheira 44 CLT 

01 Auxiliar de Cozinheira Auxiliar de Cozinha 44  

01 Monitora Monitora 44 CLT 

01 Instrutora de Padaria Instrutora de Padaria 44 CLT 

01 Assistente Social Assistente Social 30 CLT 
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01 Pedagoga Pedagoga 24 CLT 

01 Psicóloga Psicóloga 30 CLT 

01 Terapeuta Ocupacional Terapeuta Ocupacional 24 CLT 

01 Terapeuta Ocupacional Terapeuta Ocupacional 20 CLT 

03 Fisioterapeuta Fisioterapeuta 25 CLT 

01 Fonoaudióloga Fonoaudióloga 25 CLT 

01 Fonoaudióloga Fonoaudióloga 09 CLT 

01 Diretora Diretora 24 CLT 

03 Professor Professor 40 CLT 

12 Professor Professor 20 CLT 

02 Professor  Professor 20 Cedida 

pela 

prefeitura  

 

 
 
VI – Cronograma de Desembolso 

O recurso financeiro será liberado de acordo com o repasse de recurso estadual, em 

PARCELA ÚNICA, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

 

 

Artur Nogueira, 29 de Abril de 2014. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

             João Nunes de Viveiros Filho 

                Presidente da APAE 
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