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Relatório Mensal de Atividades Executadas  

Abril /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 

No período do mês de abril, a 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, no atendimento educacional 

especializado, por meio da Escola Especial do Autista Profª Sophia Ottoni 

Guimarães do Amaral, manteve com regularidade a matricula e atendimento aos 92 

alunos do município de Jaú, respeitando as orientações e diretrizes da poder publico 

para atendimento educação durante o período da pandemia do Covid 19. 

Foram desenvolvidas em conjunto aos profissionais e diretoria da 

Associação novas estratégias para a continuidade do trabalho educacional, por meio 

de trabalho presencial, online e remoto, tanto de profissionais como dos alunos que 

permanecem em suas residências diante da suspensão de aulas desde o mês de 

março. Dentre as estratégias utilizadas para a garantia de promoção do ensino 

especializado a nossos alunos, foram confeccionadas atividades pedagógicas 
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individuais, conforme os objetivos traçados pelos professores para cada aluno, e 

disponibilizadas semanalmente aos pais e responsáveis que puderam mediante as 

orientações da equipe técnica e pedagógica, desenvolve-las em casa com seus 

filhos. 

Essas atividades foram necessárias tendo em vista que nossos 

alunos possuem necessidade de adaptação e flexibilização do currículo para melhor 

apreensão e compreensão do conteúdo, muitos requerem a adaptação concreta de 

atividades para o entendimento. Foram ainda utilizadas às ferramentas online, 

mídias sociais, internet, para dispormos de conteúdos de conhecimento de 

compressão comum, como vídeos e analise de tarefa, passo a passo, de ações, 

musicas, danças, brincadeiras, para os conteúdos de educativos, de artes, educação 

física e recreação. 

Os pedagogos e equipe técnica desenvolveram atividades e vídeos, 

para orientar e estimular as rotinas das atividades de vida diárias de ainda ampliar 

novas habilidade no cotidiano neste período em que nossos alunos permaneceram 

privados do ambiente escolar. Ressaltamos que durante este mês, os profissionais 

desenvolveram trabalho interno, no qual foram disponibilizados aos pais e 

responsáveis canais de comunicação, sendo que estes foram manifestando as 

situações e necessidades a serem reforçadas por meio do pedagógico, auxiliando a 

continuidade do desenvolvimento dos alunos. 

Buscamos adaptar do trabalho neste momento único, porém 

respeitando as ações proposta em plano de trabalho, desenvolvemos as atividades 

curriculares pedagógicas adaptadas, atendendo as orientações dos métodos e 

programas que embasam a ação da Escola Especial, no ensino estruturado. 

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 ainda na aquisição de 

materiais para a elaboração e construção de atividades físicas disponibilizadas a 

cada aluno, conforme mencionada anteriormente como: papelaria – cola, EVA, 

cartolina, papel adesivo, pastas suspensas, tinta, tesoura, cola de silicone, grampo, 
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espátula, biscuit, molde, arame fino de artesanato, meia perolas. Foram ainda 

adquiridos materiais para a intensificação de limpeza e higiene dos profissionais e 

estrutura física da Associação, como: detergente liquido, cloro gel, amaciante, 

sabonete liquido bactericida, alvejante sem cloro, agua sanitária, desinfetante, 

multiuso, sapólio, papel higiênico, EPI’s – sapatos brancos, luva nitrílica e óculos de 

proteção. 

Foram mantidas as ações administrativas para a organização e 

providencias documentais necessárias ao atendimento desta parceria. 

 

 

Jaú, 30 de abril de 2020. 

 

 

 

Kely Aparecida Rossi 

Presidente 
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