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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES EXECUTADAS  

MARÇO /2022 

 

1 – 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: Maingrid Rozante Crepaldi  

Função: Presidente 

Nome do responsável pelo acompanhamento: Maria Beatriz Carvalho Passarelli 

dos Santos 

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.  

 

2 -  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 No mês de Março, a Associação de Pais Amigos e Educadores de 

Autistas de Jaú realizou o atendimento na área educacional, a pessoas com TEA – 

Transtorno do Espectro do Autismo sendo elas crianças, adolescentes e adultos do 

município de Jaú, em parceria com o poder público, através da Secretaria Municipal 

de Educação. 

A realização das atividades para o ensino especializado a nossos 

alunos, ocorreu com flexibilização  do currículo, ou seja, com adequação e 

adaptação do conteúdo, conforme o planejamento de cada professor. 
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A equipe é composta pelos técnicos – psicólogos,  assistente social, terapeuta 

ocupacional, fonoaudióloga, pedagogos, monitores, setor administrativo, serviços 

gerais e cozinha. 

Os recursos recebidos do poder público, conforme termo de fomento utilizou 

em conformidade com as orientações para o melhor uso do bem público, parte foi 

empregada em recursos humanos, e parte em materiais como:  

 

  PAPÉL CREPOM 

  EVA 

 CHIQUE CHOQUE 

 TECIDO DE ELANCA 
 

 

Contamos com a participação de nossos colaboradores nos 

conselhos municipais, buscando o envolvimento com o desenvolvimento das 

políticas públicas. 

 

 

Jaú, 31 de março 2022. 
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