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Materiais e ambientes didático-pedagógicos, programa LIVOX de 
comunicação alternativa, óculos 30, DVD, TV, note book, Data show, acervo de 
biblioteca, livros didáticos, livros ampliados, livros em Braille, fantoches, livros 
falados e outros, jogos pedagógicos. 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PLANO DE AÇÃO EDUCACIONAL DE 
ACORDO COM O REGIMENTO ESCOLAR 

A Equipe Multidisciplinar fornecerá apoio nas áreas de fonoaudiologia e 
psicologia buscando auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem do aluno, 
através de supervisão, orientações ao professores, pais e intervenções nas 
turmas quando necessário. 

O Calendário Escolar é organizado de maneira a cumprir a carga horária 
mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias 
de efetivo trabalho escolar. Sendo previsto o início do ano letivo para alunos em 
dia 25 de fevereiro e o encerramento para dia 20 de dezembro. O período de 
formação de professores será de 22/07/2019 a 26/07/2019 e o recesso escolar 
compreenderá o período de 29/07/2019 a 02/08/2019. 

São encaminhadas anualmente as atas de resultado dos alunos à 16ª 

CRE e o boletim escolar semestralmente aos pais dos alunos, bem como 
reuniões de pais sempre que necessário. 

PRINCIPAIS AÇÕES E METAS: 

Avaliações de alunos novos, seminário e devolução aos pais. 
Matrículas e rematriculas dos alunos. 
Formação de turmas 
Elaboração do PPP, Planos de Estudos e PEI 
Formação de professores e equipe técnica 
Formação para todos os funcionários 
Reunião com Pais 
Início do Ano Letivo para alunos 
Reunião pedagógica de professores e equipe técnica mensais 
Realizar reuniões administrativas, ou de discussão do plano de ação da 

escola, assim como estudos de caso e orientações necessárias ao trabalho 
pedagógico. 

Atividades culturais diversificadas (artes, esportes, escola vida, 
Semana Nacional da Pessoa com deficiência Intelectual e Múltipla, almoço com 
apresentações artísticas, passeios culturais e outros); 

As atividades culturais são desenvolvidas de acordo com o plano de 
cada profissional visando a qualidade de vida do educando, criando assim a 
participação de todos. 





UTILIZAÇÃO DO RECURSO: 
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A Escola Especial Gente Como a Gente- APAE, utilizará os recursos deste 
convênio em ações destinadas à manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Especial, sendo estes: folha de pagamento de funcionárias contratadas pela 
APAE para atividades ligadas à educação ( incluindo 13º salário e férias) , 
subvenções sociais, aquisição de materiais necessários para desenvolvimento 
de atividades pedagógicas, livros, jogos, brinquedos, materiais de expediente ( 
folhas, toner, tinta, pastas) materiais de limpeza e de manutenção da escola. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
A Escola Especial Gente Como a Gente APAE compromete se a enviar 

a efetividade dos professores municipais cedidos à Entidade até dia 16 de cada 
mês, bem como enviará a fo_lha de Qagamento das demais funcionárias da 
escola, guias de pagamentos de subvenções sociais, parecer dos alunos, a lista 
de presença das reuniões pedagógicas e de atendimento aos pais. Também 
fotos das atividades desenvolvidas através de projetos, de passeios culturais, de 
apresentações, notas fiscais dos materiais adquiridos para atividades 
pedagógicas e de manutenção da escola. 

A prestação se dará no final do ano em exercício com a comprovação dos 
gastos referentes à manutenção e desenvolvimento de ações na Educação 
tendo 30 dias para sua conclusão. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: De 01 de Janeiro de 2019 a 31 de dezembro 
de 2019 

CONCLUSÃO: 

A Escola Especial Gente Como a Gente APAE destina se ao atendimento 
educacional de crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e outras 
deficiências associadas a esta, observando aspectos físicos, emocionais, 
afetivos, cognitivos linguísticos e sociais. 

Visamos desenvolver as potencialidades dos alunos com deficiência e 
buscando sua inclusão familiar, escolar e social. 

Serafina Corrêa, 27 de novembro de 2018 
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