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I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS - FEVEREIRO DE 2020 

 

Nome: Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autista” Escola Especial do Autista 

“Prof.ª Sophia Ottoni Guimarães do Amaral”. 

Localização: Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan - JAÚ- SP 

CNPJ: 05.524.456/0001-74 

Público Alvo: Crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro do Autista 

(TEA). 

Início Execução do Plano: 01/01/2020 

Término Execução Plano: 31/12/2020 

Especificação: A Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú é uma 

entidade civil, filantrópica, destinada ao bem comum, sem fins lucrativos e possui caráter 

assistencial e educacional, mantenedora da Escola Especial do Autista “Prof.ª Sophia Ottoni 

Guimarães do Amaral”. O ensino desenvolvido pela escola tem como ponto de partida os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que norteiam na elaboração do plano educacional 

da escolarização inicial da pessoa com TEA, que são adequados, flexibilizados e estruturados 

baseando-se nos Fundamentos do Programa TEACCH - Treatment and Education of Autistic 

and Related Communication Handicapped Children (Schopler & Colaboradores, 1980), no 

Currículo Funcional Natural – CFN (Le Blanc, 1992) e na abordagem comportamental – ABA 

(Skinner, 1988), na metodologia PEC’s (The Picture Exchange Communication System (Lory 

& Frost) e princípios da Integração Sensorial (Jean Ayres). Todos os instrumentos citados a 

cima formam a base para a construção do documento denominado de PAI - Plano de 

Atendimento Individual, que é um instrumento legal e indispensável para o planejamento 

psicopedagógico, que foca o ensino funcional das múltiplas habilidades ajudando o trabalho 

multidisciplinar da Escola com paradigma generalista. O quadro curricular conta com 

atividades das disciplinas gerais da Educação Infantil, fundamental e de Jovens e adultos e 

atividades de vida prática e diária que ajudam a desenvolver a autonomia e independência 
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dos alunos.   Os Atendimentos Educacionais Estruturados contaram com aulas diárias aos 

usuários da OSC, avaliação constante e sistêmica, através de observações, construção dos 

semanários, PAI’s e relatórios bimestrais, revisando e atualizando bimestralmente pelos 

professores e equipe multidisciplinar. Para tanto a OSC através do seu trabalho, implementa 

atividades, projetos e programas para crianças, adolescentes, jovens e adultos com TEA e 

seus familiares, com o intuito de minimizar as consequências dessas dificuldades existentes 

no âmbito pessoal, sócio familiar e comunitário. 

 

 

II - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES – FEVEREIRO 2020 

 

Acolhimento e iniciação das atividades: Realizado diariamente com duração, onde os 

alunos escolhem a música à ser cantada na acolhida, realizam a saudação um ao outro (bom 

dia/boa tarde), trabalhando as habilidades sociais. 

Café e almoço/Jantar: Realizado diariamente, importante atividade para alunos com TEA, 

desenvolvem a capacidade de se alimentar de forma independente, correta e melhorar o 

repertório alimentar que na maioria das vezes são seletivos. 

Coordenação Motora: As atividades de coordenação motora ampla com atividades que 

reforçaram as aprendizagens anteriores. Estimulações da coordenação motora fina assim 

com a dificuldade nas atividades principalmente de encaixe estão aumentando.  

Parques e brincadeiras: Atividades lúdicas e sensoriais, onde estimulamos a interação entre 

as crianças, a participação, a autonomia em escolher seus brinquedos e brincadeiras, bem 

como lateralidade, a coordenação motora, o equilíbrio, limites, atenção às regras, etc. 

Comunicação alternativa: Atividades com a sequência do sistema de trabalho aproveitando 

o que foi aprendido nos meses anteriores; Foi modificado os PROMPTS (sinalizadores); 

Atividades de comunicação por meio dos PECs; atividades realizadas com ordens simples e 

complexas. 

Oficinas de Vida Prática e Diária: Oficina de Cozinha, os alunos lavaram e secaram louças 

por meio de análise de tarefas, foram capazes de preparar receita de gelatina com atividades 



  

 

    

ESCOLA ESPECIAL “PROFª. SOPHIA OTTONI GUIMARÃES DO 

AMARAL”  

 CÓDIGO CIE: 196.859 

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan 

CEP – 17207-202 – Jahu – SP  -  Fone: (14) 3626-1079 

E-mail – associacao@autismojau.org 

 

que sequenciaram as etapas do começo até o final, eles foram capazes também de preparar 

sucos, café e salada de frutas, bolos, vitaminados. Oficina de arrumar a mesa, oficina de 

computação, oficina de higiene e beleza, treino de rua, aumentando sua independência e 

autonomia.  

Atividades pedagógicas: As atividades realizadas tiveram como proposta os PCNs, onde 

todas as atividades foram adaptadas dentro do Ensino Estruturado, pensando no nível e 

habilidade de cada aluno. 

Aulas Extras: Educação Física, Artes, Música, Computação e Informática.  

Atividades Extras: Contextualização e Festa de Carnaval.  

Avaliação: Através dos objetivos descritos no Plano de Atendimento Individual, os 

professores propõem atividades pedagógicas estruturadas semanalmente de acordo com o 

apoio necessário para cada aluno, e através da observação do professor foi avaliado se o 

aluno está adquirindo o objetivo propostos. 

 

 

 

_____________________________ 
Jessica La Eras Martins Lacorte 

Coordenadora Pedagógica  
 

 


