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Relatório Mensal de Atividades Executadas  

Março /2020 

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 

As ações propostas pela Associação de Pais Amigos e Educadores de 

Autistas de Jaú, parceria estabelecida com o poder publico através da Secretaria 

Municipal de Educação, na oferta do serviço educacional especial a pessoas com TEA 

– Transtorno do Espectro do Autismo, foram mantidas sendo neste mês 92 alunos 

atendidos entre crianças, adolescentes e adultos do município de Jaú. 

 A Escola Especial do Autista Profª Sophia Ottoni Guimarães do Amaral, 

mantida pela Associação, foram executou as atividades curriculares adaptadas, 

atendendo as orientações dos métodos e programas que embasam a ação da Escola 

Especial, no ensino estruturado, teve neste mês a temática da agua, que norteou as 

ações externas e em sala de aula. O transporte escolar ofertado pelo município 

atendeu neste mês 74 alunos para o acesso ao trajeto casa x escola, foram mantido 

dialogo e encaminhamentos com setor de transporte, para inserção  de novos alunos 

no transporte, porém aguardam novas licitações por parte da educação do município. 
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Para o planejamento, execução e avaliação das ações, tivemos o 

envolvimento de todos os profissionais da Associação, tanto do setor pedagógico 

como administrativo, composto por equipe técnica (psicólogos, assistente social, 

terapeuta ocupacional, fonoaudióloga), professores, monitores, administrativo, 

manutenção, gestor, serviços gerais e cozinha, tiveram participação ativa, no 

processo e propostas de novas estratégias, especialmente com o inicio da Pandemia 

do COVID 19 em nosso município. 

A partir de 18 de março com as orientações e decisões de órgãos 

competentes de saúde, educação e administração publica, municipal e estadual, 

foram suspensas as atividades presenciais dos alunos, e decorrente desta situação 

foram realizadas remanejamento no calendário escolar, com inicio de férias e recesso 

escolar. 

Mesmo diante da pandemia e as incertezas apresentadas por essa, os 

recursos recebidos do poder publico, conforme termo de fomento, foram utilizados em 

conformidade com as orientações para o melhor uso do bem público, sendo parte 

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

necessários para a execução das atividades como: aquisição de dispenser para álcool 

gel, placa EPI de indicação de piso molhado, manutenção registro fogão, e mangueira 

de incêndio. Já a Associação realizou utilizou recursos próprios no custeio de reparos 

e manutenção trincos de portas e portões, filtros e torneiras, além de aquisição de 

escada de alumínio. 

Iniciamos as reuniões com os parceiros e a rede publica, para a 

comemoração do dia mundial da conscientização do autismo, porem essas medidas 

foram suspensas em decorrência do momento de pandemia. Contamos com a 

participação de nossos colaboradores nos conselhos municipais, buscando o 

envolvimento com o desenvolvimento das políticas públicas. 

Jaú, 31 de março de 2020. 

 

 

Kely Aparecida Rossi 

Presidente 

mailto:associacao@autismojau.org

