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RELATÓRIO JUNHO 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 

 

No mês de junho, a Associação de Pais Amigos e Educadores de Autistas de Jaú 

seguiu realizando os trabalhos dentro do ensino Hibrido com o atendimento na área 

educacional, a pessoas com TEA – Transtorno do Espectro do Autismo. 

Todos os trabalhos foram adaptados e estruturadas de acordo com o nível e 

habilidades de cada aluno, assim pensando na flexibilização, adequação e adaptação dos 

Planos de Ensino e dos planejamentos da escola, considerando o ensino híbrido, ou seja, 

com atividades presenciais e a distância. 

Dentro do ensino remoto a entidade disponibilizou vídeos aulas para os alunos via 

grupos no WhatsApp com o professor/responsáveis e escola. Foram postadas na página do 

Facebook e Instagram da entidade vídeos aulas das atividades de Educação Física, Artes e 
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Recreação. Também foram disponibilizadas atividades adaptadas e estruturadas para os pais 

retirarem na escola ou enviadas via e-mail do responsável, foram criadas atividades 

adaptadas para serem realizadas no próprio celular/ computador ou tablete, fazendo um 

ensino diferenciado e mais próximo da tecnologia e vivência do nosso dia a dia.  

As aulas presenciais seguem acontecendo dentro das orientações do Protocolo de 

Retomada às aulas, da Escola Shoppia Otonni Guimarães do Amaral e do Plano de retomada 

da Secretaria de Educação, onde os alunos que frequentaram as aulas presenciais foram 

divididos em 4 grupos (grupo verde, azul, amarelo e vermelho).  

Neste mês trabalhamos alguns temas principais, como: Meio ambiente, Festa Junina, 

Férias, protocolos de higienização referente ao covid-19, os temas foram apresentados de 

diferentes formas respeitando as habilidades e dificuldades de cada aluno.  

Os processos avaliativos dentro do ensino remoto estão sendo realizados através da 

comunicação entre escola e família. Dentro do ensino presencial realizado dentro da 

observação e execução das atividades junto aos alunos, onde os dois processos de 

avaliações estão sendo flexíveis e contínuas, contemplando diversos instrumentos para que 

os estudantes apresentem uma aprendizagem significativa, em consonância com a Proposta 

Pedagógica da Instituição de Ensino. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Jessica La Eras Martins Lacorte 

Coordenadora Pedagógica 


