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Janeiro /2020 

I. Dados da Instituição Proponente 

Nome Instituição: Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú. 

CNPJ: 05.524.456/001-74 

Endereço: Avenida do Café, nº 103 Vila Ivan - CEP 17207-202. 

Telefone/Fax (14) 36261079        e-mail: associacao@autismojau.org 

Nome do responsável pela instituição: Kely Aparecida Rossi 

Função: Presidente 

Nome do responsável pelo acompanhamento: Elizabete Cristina R. Ferraz de 

Arruda 

Função: Diretora administrativa 

Com base na cláusula referente às obrigações da beneficiária, vem 

apresentar o relatório de atividades mensal sobre as atividades desenvolvidas pela a 

associação na promoção do plano de trabalho proposto.  

 

II. Descrição das Atividades 

Associação de Pais Amigos e Educadores de Autistas de Jaú no 

cumprimento de sua missão, junto a pessoas com TEA – Transtorno do Espectro do 

Autismo atendeu a noventa e duas pessoas sendo elas crianças, adolescentes e 

adultos do município de Jaú, em parceria com a Prefeitura de Jaú, no atendimento 

educacional na Escola Especial do Autista Profª Sophia Ottoni Guimarães do 

Amaral; inicialmente o transporte escolar atendeu a 70 alunos no acesso escolar.  

No planejamento e execução das atividades, todos os colaboradores 

– equipe técnica (psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional, 

fonoaudióloga), professores, monitores, administrativo, manutenção, gestor, serviços 

gerais e cozinha, tiveram participação ativa, bem como do processo avaliação e 

reavaliação das estratégias, de forma direta junto aos alunos e familiares. 

Mantivemos as execuções de proposta em plano de trabalho, 

garantindo o atendimento educacional de qualidade, assim desenvolvemos as 
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atividades curriculares pedagógicas adaptadas, atendendo as orientações dos 

métodos e programas que embasam a ação da Escola Especial, no ensino 

estruturado, sensibilizando o retorno do aluno do período de feria, e demo início ao 

período de adaptação e avaliação dos novos alunos. 

Dos recursos recebidos da parceria entre a Associação e o poder 

público, foram utilizados em conformidade com as orientações para o melhor uso do 

bem público, utilizando-os para recursos humanos, e parte na aquisição de materiais 

e serviços necessários para a execução das atividades como: poda de árvores, 

aquisição de liquidificador, manutenção sistema de alarme, troca de filtro, 

dedetização e limpeza caixa d'agua.  Com os recursos próprios tivemos os custos de 

reparos e conserto de micro-ondas, manutenção elétrica e manutenção ar 

condicionado. 

Foram mantidas as ações junto aos conselhos municipais conforme 

calendário de cada um, contando com a participação dos membros da Associação. 

 

 

 

Jaú, 31 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Kely Aparecida Rossi 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:associacao@autismojau.org

