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RELATÓRIO DEZEMBRO 2021 

 

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

 

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

“Prof.ª Sophia Ottoni Guimarães do Amaral. 

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

(TEA). 

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: Maingrid Rozante Crepaldi  

Função: Presidente 

Nome do responsável pelo acompanhamento: Aparecida Elisabete Toribio Vidal 

Função: Diretora administrativa 

Início Execução do Plano:01/01/2021        Término Execução Plano:31/12/2021 

 

II - EXECUTADAS DE ATIVIDADES PELA ENTIDADE 

 

Durante o mês de Dezembro foi tabalhado com os alunos os temas principais como o 

Natal, Férias e a festividades de final de ano,  em todas as atividades procuramos respeitar a 

idade cronológica e a tolerância de cada aluno. Proporcionamos aos alunos maiores uma 

pequena Ceia de Natal, onde os mesmos tiveram a oportunidade de trocar presentes com os 

colegas, com os menores foi realizado uma tarde de gincanas e entrega de bala com a 

presença do papai noel. 

Realizamos também as atividades proposta em cada  disciplina, de acordo com o 

Plano Atendimento Individualizado, as atividades pedagógicas foram estruturadas 

semanalmente de acordo com o apoio necessário para cada um, as mesmas foram 

diferenciadas e modificadas dando maior autonomia para os alunos mostrarem o que eles 
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aprenderam. Realizamos atividades em grupo e individuais trazendo como o ponto principal 

as atividades descritas na BNCC e no Curriculo Paulista.  

A partir dia 17 de dezembro, os alunos entraram em férias e os professores em recesso 

escolares, neste período os profissionais que não estavam de férias preparam/ confeccionam 

as atividades pedagógicas planejadas antecipadamente pelo professor, com supervisão da 

equipe técnica, coordenação e direção. 
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_____________________________ 
Jessica La Eras Martins Lacorte 

RG: 48.324.241-x 
Coordenadora Pedagógica  
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