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Maio /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 

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 manteve a oferta do atendimento educacional especializado, por meio da 

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

assim o objeto da parceria com o Munícipio de Jau foi desenvolvido durante o mês de 

maio. 

Ressaltamos que diante das novas estratégias, com boa aceitação 

dos envolvidos – escola x família, o ensino especializado a nossos alunos se deu com 

atividades adaptadas com flexibilização do currículo, utilizando às ferramentas online 

- mídias sociais, aplicativos de mensagens, internet, para dispormos de conteúdos de 

conhecimento de compressão comum, como vídeos e analise de tarefa, atividades de 

lazer e recreação, os conteúdos de educativos, de artes, educação física e musica; 

além do conteúdo pedagógico elaborado individualmente, disponibilizados para 

retirada dos responsáveis junto à escola. 
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No planejamento e execução das atividades contamos com o 

envolvimento de todos os profissionais, que remoto ou presencial desenvolverão 

ações para o alcance dos objetivos, sendo a equipe composta pelos técnicos-

psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga; pedagogos, 

monitores, setor administrativo, manutenção, gestão, serviços gerais e cozinha. 

Em meio à pandemia, a Associação tem buscado a manutenção do 

trabalho realizado com qualidade, modificando estratégias para que as ações 

planejadas sejam desenvolvidas, assim utilizamos deste período para reparos e 

manutenções previstas no período em que as aulas se encontram online, assim como 

a elaboração de novos projetos e atividades, para que ao retorno das ações 

presenciais a estrutura física esteja pronta para o atendimento.  

Dessa forma utilizamos parte dos recursos recebidos da parceria 

entre a Associação e o poder público, em manutenção de estrutura física com 

aquisição de adesivo selante (PU), luva de correr, anel borracha, sifão, fita isolante, 

plugue para tomadas (macho+femea), piso, argamassa, rejunte, tinta, disco de corte, 

parafuso e buchas, rebite, brocas, rolo de pintura, pincel, régua, colher de massa, 

cabo, plug e ponteira, cortador de piso; manutenção da horta e jardim adquirimos 

calcário, mangueira e suportes para a mesma, sementes, esguicho e bicos, e 

inseticida, machado, e realizamos manutenção na roçadeira; aquisição de mouse e 

teclado, lousa, manutenção de impressora e fonte computador ; aquisição de EPI’s– 

sapato, bota, protetor, mascaras e cinto; luvas térmicas e ainda recursos humanos. 

A associação utilizou recursos próprios para locação de andaimes e 

confecção de uniforme para os colaboradores. 

Foram mantidas as ações administrativas para a organização e 

providencias documentais necessárias ao atendimento desta parceria. 

 

 

Jaú, 31 de maio de 2020. 

 

 

 

Kely Aparecida Rossi 
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