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RELATÓRIO NOVEMBRO 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 Novembro as aulas voltaram 100% de forma presencial, além da 

apresentação das atividades propostas dentro do Planejamento Semestral Individual dos 

alunos, foi dado inicio as atividades de fim de ano, como apresentação das musicas natalinas, 

confecção de enfeites natalinos, decoração da escola com o tema natal. 

A entidade em parceria com o  CineJau disponibilizou uma manhã diferente aos nossos 

alunos, onde algumas salas puderam realizar um passeio no shopping e participarão de uma 

sessão de cinema especial para eles, os mesmos receberam uma lata de refrigerante e um 

pacote de pipoca cada um.  
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No dia 6 de novembro a escola realizou um encontro intergeracional com os nossos 

alunos e algumas crianças da Casa da Criança de Jau, durante a atividade os alunos 

realizaram uma atividade de oficina com arte terapia e um piquenique. 

Na semana de 23 de Novembro a 9 de Dezembro a escola se preparou para receber 

os pais de forma presencial para realização das rematrículas e continuidade das orientações 

que se fizerem necessárias. Nesse período os alunos obtiveram resultados satisfatórios, 

dentro das atividades realizadas, onde procuramos respeitar as habilidades, dificuldades, 

níveis de ajuda e as idades cronológicas de cada aluno. A entidade também recebeu 

estagiários de Psicologia, Pedagogia e pós Graduação de Transtorno do Espectro Autista, 

onde ofertou treinamento e orientação dentro das necessidades de cada estagio.    

 

 

__________________________ 

Jessica La Eras Martins Lacorte 

Coordenadora Pedagógica 


