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PMSC FI. 05 ,_.._ 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Serafina Corrêa
APAE pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 90.221.631/000.1-23, 
estabelecida na Av. Miguel Soccol nº 2790,Serafina Corrêa/RS, neste ato 
representado por sua presidente Ivone Teresinha Migliavacca, portadora do RG 
1015741935, CPF nº 260.699.970-34, vem apresentar plano de Trabalho para 
parceria com Secretaria Municipal de Educação-FUNDES, que prevê o 
atendimento educacional aos alunos com deficiência intelectual e múltipla. 

JUSTIFICATIVA 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Serafina Corrêa foi 

fundada em 29/ 04/1986 e é mantenedora da Escola Especial Gente Como a 
Gente e do Centro Educacional Especializado , destina-se ao atendimento de 
alunos com deficiência intelectual e múltiplas na faixa etária de O a idade adulta 
de Serafina Corrêa, localiza-se num prédio cedido pela Prefeitura Municipal. 

Através de nosso planejamento seguindo o Regimento Escolar e o 
Projeto Político Pedagógico, com a participação de todos que interagem na 
comunidade escolar, busca se oportunizar aos nossos alunos e familiares 
momentos de aprendizagem, independência em que possam se sentir úteis, 
valorizados como cidadãos que produzem, transformam e aprendem. 
Fundamentamos nossa realidade sócio cultural nas demandas sociais e 
educacionais da escola, assegurando aos educandos, a partir de suas 
necessidades educacionais especiais, os currículos, métodos, técnicas, 
recursos educativos e a organização específica, a fim de atender as suas 
necessidades. 

O professor elabora seu plano de trabalho conforme a especificidade 
pedagógica da turma e ou do aluno, realizando avaliação semestral através de 
parecer pedagógico descritivo, também ao final de cada trimestre será 
realizado conselho de classe por equipe multidisciplinar formada por professor, 
psicóloga, fonoaudióloga e coordenadora pedagógica, a fim de acompanhar as 
necessidades de cada aluno, bem como seu desenvolvimento . 

PÚBLICO ALVO: 

Conforme censo escolar de 2019 teremos para ano de 2020, 90 alunos com 
deficiência na faixa etária de 4 meses à idade adulta. 
Atendemos alunos com deficiência intelectual. física, auditiva, visual, atraso 
global do desenvolvimento, TEA, paralisia cerebral e deficiências múltiplas. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 
Atendemos pessoas com deficiência intelectual e múltipla do município de 
Seratinél Corrêa. 
Horúrio de atendimento Manhã: 7:30 às 11 :30 

Tarde: 13:00 às 17:00 














