




formação destes, garantindo o direito à educação de qualidade, sendo assim, um 
processo de reaprender para aprender, oportunizando assim, a equiparação de 
oportunidades educacionais e sociais. 

JUSTIFICATIVA: 
Justificamos nosso Plano de Ação, com o objetivo de contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com surdez, nas áreas de assistência social, saúde 
mental e linguagem, visando maior autonomia, possibilidades de inclusão escolar, no 
mercado de trabalho e nas comunidades onde estão inseridas. Presta ainda 
atendimento aos familiares no sentido de estabelecer comunicação clara e reforçar 
vínculos. 

Buscamos promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, 
orientação, prestação de serviços, apoio à família direcionados à melhoria da qualidade 
de vida. Atualmente atendemos 40 usuários surdos, com trabalhos multidisciplinares 
nos turnos noite das 18:45 às 22:30 e contamos com 1 O profissionais qualificados e 
comprometidos com a Entidade. 

O presente plano visa proporcionar aos surdos um atendimento de qualidade 
nos setores técnicos e pedagógicos, proporcionando uma compreensão do mundo que 
os cerca, rompendo barreiras e tomando as rédeas da própria vida, no âmbito familiar, 
profissional e social, pois sem estes atendimentos não seria possível, visto que estão 
inseridos num mundo programado para ouvintes. 

OBJETIVO: 
A Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Paraí - APASPI tem como 

objetivo desenvolver atividades nas áreas de assistência social, saúde e educação aos 
surdos e seus familiares, proporcionado um elo de bom relacionamento e convivência. 

Objetivos Específicos: 
Promover a assistência social e prestar serviços educacionais e de saúde à 

comunidade surda; 
- Promover o voluntariado, a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a 
democracia e outros valores universais fundamentais para a convivência em sociedade; 
- Promover a vivência de cultura própria, oportunizando espaço de língua compartilhada 
e troca de experiências; 
- Promover estudos e pesquisas, produção e divulgação de informações e 
conhecimentos técnicos e científicos na área da surdez e da comunicação; 
- Promover auxílio e atendimento nas áreas de assistência social, saúde e educação 
aos surdos bem como orientação aos mesmos e seus familiares, promovendo assim a 
integração família-escola-comunidade; 
- Promover cursos, palestras e outros eventos, nacionais e internacionais; 
- Promover a inclusão escolar e no mercado de trabalho; 
- Garantir os direitos constitucionais dos surdos em todos os âmbitos de sua vida; 



Proposta de Trabalho - O Surdo na Sociedade 
O projeto Surdo em Evidência visa atender os surdos do município de Serafina Corrêa. 

Para realização deste projeto necessitamos de recursos financeiros para pagamento de 

profissionais, materiais, aluguel, água e luz. 

Por isso solicitamos o repasse integral de recursos para mantermos os serviços 

especializados na área de assistência social à surdez e seus familiares. 

Relação dos Dados da Proposta de Trabalho: 
Nome do Projeto: O Surdo em Evidência 
Prazo de Execução: 07/02/2020 a 06/02/2021. 
Objetivo Geral: Realização, promoção e articulação de ações direcionadas à melhoria 
da qualidade de vida da pessoa com surdez e seus familiares. 
Público Alvo: Pessoa com surdez e seus familiares oriundos do município de Serafina 
Corrêa. 
Objetivo da parceria: Repasse do valor mensal de R$ 1005,00 mensais referente à 5 
alunos. 

Programa De Atendimento Psicológico: Durante todo o ano são realizados 
atendimentos individuais e familiares no setor Psicológico. 
Objetivo: Saúde mental dos usuários surdos e de seus familiares. 
Público Alvo: Comunidade surda e família. 
Atividades: Conversas individuais, jogos, dinâmicas interativas. 

Programa de atendimento Fonoaudiólogo: Durante todo o ano são realizados 
atendimentos fonoaudiólogos. 
Objetivo: Saúde fonoaudióloga dos surdos, sendo que os surdos oralizados são 
incentivados a manter o uso da linguagem oral, tendo a LIBRAS como suporte, 
priorizar.do um atendimento bilíngue. Acompanhando o uso e manutenção dos 
aparelhos auditivos sejam eles os amplificadores ou implantes cocleares, para que os 
pacientes possam tirar o máximo proveito das próteses. 
Público Alvo: Comunidade surda com atendimentos e família com orientações e 
encaminhamentos. 
Atividades: Auxílio na comunicação, conversas, estudo de vocabulário. 

Programa - Acompanhamento de Intérprete de LIBRAS: Durante todo o ano são 
realizados acompanhamento á profissionais com intérprete de Libras, no trabalho, na 
saúde, na família. 
Objetivo: Questões de comunicação nas atividades cotidianas, entrevistas no trabalho, 
consultas médicas, bem como a interpretação e tradução de materiais impressos, 
correspondências, sendo que a Língua Portuguesa é a segunda língua para os surdos 
e sem a tradução nem sempre compreende o que está escrito. 
Público Alvo: Comunidade surda, família e a comunidade em geral que convive com os 
surdos. 
Atividades: Conversas, atendimentos individuais. 



Programa Educando para o Trânsito: Durante todo o ano são oferecidas aulas 

relacionadas a Carteira Nacional de Habilitação por profissional qualificado com 

conhecimento da LIBRAS, para sanar possíveis dificuldades que educandos surdos 

encontrem na realização de aulas e provas no Detran. 

Objetivo: conquistar a carteira nacional de habilitação. 

Público Alvo: Todos os surdos maiores de 18 anos que almejem a carteira de 

habilitação. 

Atividades: Estudo da legislação, regras, normas de trânsito. 

Programa Educador Físico: Durante todo o ano são oferecidas aulas de jogos, futebol, 

xadrez, Muay Thai, atividades físicas. 

Objetivo: Contribuir para a promoção da saúde, cuidado do corpo, aprimorar o bem

estar físico e mental e vida saudável. 

Público Alvo: Comunidade surda 

Atividades: brincadeiras, campeonatos, partidas de futebol, treinamento funcional, 

atividades de recreação, regras esportivas, desenvolvimento físico, alongamentos, 

flexões, concentração. 

Programa De Assistência Social: Durante todo o ano são oferecidos apoio na área de 

assistência social para o surdo e seus familiares, através de conversas, palestras. 

Objetivo: Identificar através de um estudo o ambiente socioeconômico e cultural da 

família e comunidade, propondo e executando ações e mecanismos que visem a 

orientação e integração família-escola-comunidade-APASPI; 

Público Alvo: Comunidade surda. 

Atividades: Manter contato permanente com as famílias, orientando, apoiando e 

esclarecendo situações sobre o trabalho desenvolvido pela APASPI, procurando 

envolvê-las no processo educativo de seus filhos, bem como esclarecendo os direitos 

e deveres dos usuários desta instituição; visitas domiciliares e outras técnicas próprias. 

ATIVIDADES: 

Realizar entrevista inicial, com propósito de conhecer a dinâmica familiar e a 

realidade social e econômica da família, elaborando parecer sobre a mesma 

executando ações e mecanismos que visem à orientação e integração família-entidade

comunidade. 

Participação de seminários avaliativos, buscando resultados e conclusões. 

Preparação para o mercado de trabalho, através de temas discutidos nos 

encontros das oficinas pedagógicas. 

Oportunizar conhecimentos sobre políticas públicas referentes aos programas e 

projetos com referência ao surdo. 

Troca de experiência e conversação entre usuários da LIBRAS. 

Proporcionar viagens com o objetivo de socialização e conhecimentos gerais. 



Oferecer convênio com o Plano de Saúde Unimed, a APASPI, oportunizará 
clínica geral, pediatria, ortopedia, psiquiatria, neurologia e outras áreas que se fizerem 
necessárias aos alunos e usuários inseridos na APASPI. 

Cronograma de Execução de Metas: 
Valor Mensal Valor Total Início Término 

R$ 1.005,00 R$ 12.060,00 07/02/2020 06/02/2021 

Descrição das ações: 
Metas Ações 
Atendimento na área de assistência Trabalho de avaliação da dinâmica 
social aos surdos e seus familiares. familiar. 

Da Movimentação dos recursos: 

Orientação aos pais individuais e em 
grupo. 
Atividades culturais e de integração entre 
famílias, usuários e comunidade. 
Inserção no mercado de trabalho. 
Acompanhamento e execução através da 
LIBRAS nos projetos, programas 
desenvolvidos na entidade e serviços na 
área de assistência social. 

Os valores repassados, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser 
depositados na conta específica da Entidade, vinculada ao objeto, e aplicados no 
mercado financeiro até sua utilização. 

Os pagamentos serão efetuados por transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária 
(DOC, TED, débito), nos pagamentos realizados a pessoas físicas e ou jurídicas, 
inclusive dos empregados. Excepcionalmente, poderá ser depositado na conta corrente 
de pessoa física e ou jurídica de acordo com recibo bancário. 

A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a APASPI a 
participar de novas parcerias, acordos ou ajustes com a administração municipal. 

Forma de Execução do projeto e de Cumprimento das Metas: 
Para execução do Projeto e cumprimento das metas a entidade realizará as 

atividades já descritas, bem como será comprovado através de fotos e relatórios bem 
como pesquisa de satisfação feita pelas famílias e usuários. 

Prestação de Contas: 






