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Relatório Mensal de Atividades Executadas  

Fevereiro /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.  

Descrição das Atividades 

 No período de fevereiro, a Associação de Pais Amigos e Educadores 

de Autistas de Jaú realizou o atendimento na área educacional, a pessoas com TEA 

– Transtorno do Espectro do Autismo sendo elas crianças, adolescentes e adultos do 

município de Jaú, em parceria com o poder publico através da Secretaria Municipal 

de Educação. 

No atendimento realizado pela Escola Especial do Autista Prof.ª 

Sophia Ottoni Guimarães do Amaral, mantida pela Associação, foram executadas as 

ações propostas em plano de trabalho, além das avaliações e entrevistas, realizada 

pela equipe técnica do serviço educacional, para novos alunos, decorrente do novo 

ano letivo.  O transporte escolar ofertado pelo município atendeu neste mês a novos 

alunos totalizando 74 com acesso ao transporte.  

Com o aumento no numero de atendidos, a equipe profissional 

recebeu novos colaboradores, que vieram apoiar os objetivos propostos, sendo....., 

além da equipe existente - equipe técnica (psicólogos, assistente social, terapeuta 

ocupacional, fonoaudióloga), professores, monitores, administrativo, manutenção, 
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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. 

 A Escola Especial deu continuidade nas ações desenvolvidas 

curriculares adaptadas, atendendo as orientações dos métodos e programas que 

embasam a ação da Escola Especial, no ensino estruturado, com a temática do 

carnaval neste mês, foi realizado desfile de carnaval com as fantasias e acessórios 

confeccionados pelos alunos e professores. 

Os recursos recebidos do poder publico, conforme termo de fomento 

utilizamos em conformidade com as orientações para o melhor uso do bem público,  

parte foi empregada em  recursos humanos, e parte na aquisição de materiais e 

serviços necessários para a execução das atividades como: manutenção de maquina 

de lavar de alta pressão -  mangueira, manutenção de impressora, aquisição e 

manutenção/troca de extintores, manutenção hidráulica – troca registros, concertos 

de guarda sol,  poda de árvores.   

A associação realizou investimentos materiais próprios no custeio de 

reparos e manutenção de pintura da estrutura física da mesma, além de aquisição de 

cadeiras para refeitório. 

Demos inicio as providências e organização das parcerias para a 

comemoração do dia mundial do autismo, com reuniões para definições de logo, data 

inserção de menor aprendiz junto a Associação, e a continuidade de processo 

seletivos e contratações necessárias para o ano conforme apresentado em plano de 

trabalho. Contamos com a participação de nossos colaboradores nos conselhos 

municipais, buscando o envolvimento com o desenvolvimento das politicas publicas 

 

Jaú, 29 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Kely Aparecida Rossi 

Presidente 
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