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Escola de Educagfio Especial “.1060 Maria Vianney”

Mantenedora: Associagtio de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Franca.

Municipio de Franca - SP

I. IDENTIFICACAO DA UNIDADE ESCOLAR

Nome da Escolaz Escola de Educagfio Especial “I050 Maria Vianney”

Mantenedoraz Associagfio de Pais e Amigos dos Excepcionais

Enderegto: Avenida D. Pedro I, 1871 - Jardim Petréglia

CEP: 14.409-170

Municipio: Franca

Fonez PABX (16) 3712 9700/ FAX: (16) 3712 9726

e-mail:apae@apaefranca.0rg.br / esc0la@{apa0efranca.0rg,br

c(')m(;0 CIE: 35.145580
CNPJ: 45.316.338/0001-95

Inscrigfio Estadual: Isenta

Data Autorizagzfioz 25/06/1982

Ato de Criagtiioz Portaria DRE-RP de 25/06/1982
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1.1 GESTAOINSTITUCIONAL

Presidente da APAE de Franca Agenor Gado

Gestora Administrativa e Financeiro Karina Agostini Magalhéies Dias

Gestora Técnica Ernestina M“ de Assuneao Cintra

1.2 EQUIPE GESTORA DA UNIDADE ESCOLAR

Diretor Simone de Oliveira V. Brasileiro

Ada Maria Liboni Soares

Coordenadores Aline Peixoto Carvalho
Lidiane Costa Ferracini P. Caetano

Coordenador de Esporte e Artes Marta Maria Campos Cardoso

1.3 DA ESTRUTURA ESCOLAR

EDUCACAO ESPECIAL Nivel de Ensino Ofertado
Etapas e fases

Educaoiio Precoce -— 0 a 3 anos e 1 1 meses.
Educaeiio infantil V _

Educacgfio Infantll — 4 a 5 anos e 11 meses.

Ensino Fundamental de nove anos:

Escolarizaofio inicial — 6 a 14 anos e 11

Educaefio Bésica meses
Atividade socio educacional -- 15 a 30 anos;

Educaefio Especial para o trabalho
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Q11. APRESENTACAO

A APAE de Franca é uma entidade beneficente de assisténcia social, fundada

em 1970, que trabalha na liabilitaqao e reabilitacao da Pessoa com deficiéncia, bem

como na Defesa e Garantia de Direitos de seu publico alvo. Sua atuacao visa prevenir 0

preconceito e a exclusao numa articulacao intersetorial entre as politicas de assisténcia

social, saude e educacao, visando a integralidade dos atendimentos a pessoa com

deficiéncia, e tem por MISS./310: “promover e articular aciies de defesa de direitos e

preveneao, orientagiies, p1'esta¢€i0 de servigos, apoio a familia, direcionadas £1
melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiéncia e a construciio de uma

sociedade mais justa e solidaria”.
No ambito educacional, a entidade é mantenedora da Escola de Educacao

Especial “Jo5o Maria Vianney”, cujo atendimento é destinado ao aluno com deficiéncia

intelectual, multipla e com Transtorno do Espectro Autista (TEA), associados £1

deficiéncia intelectual, sem indicacao para a inclusao e/ou permanéncia na rede comum

de ensino

Assim no primeiro 1° semestre de 2019, na Escola de Educacao Especial, foi

trabalhado com a Educacao Infantil e Ensino fundamental destinado aos alunos com

deficiéncia de Franca e regiao, publico alvo da instituic;€io.

O trabalho realizado foi norteado pela Constituicao Federal, a Lei 9.394 - de

Diretrizes e Bases da Educacéio Nacional, o Estatuto da Crianca e do Adolescente, as

Diretrizes para Cooperacao Técnica entre as APAES e a Secretaria da Educacao do

Estado de S50 Paulo e demais legislacao que rege a Educacao Especial no Brasil.

Pliblico alvo: Alunos com deficiéncia intelectual, multipla (deficiéncia

intelectual associada a outra deficiéncia) e/ou transtorno do espectro autista (associado a

deficiéncia intelectual), que necessitou de apoio pervasivo, egressos das Escolas de

Educacao Especial ou encaminhados pela rede de Ensino Municipal ou Estadual, cujas

necessidades de recursos e apoios extrapolam, comprovadamente, as disponibilidades

das escolas da rede comum de ensino.
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III. DO ATENDIMENTO OFERTADO

A Escola de Educacao Especial promoveu o atendimento aos alunos que

necessitou de apoio pemianente-pervasivo com deficiéncia intelectual ou deficiéncia

multipla associada a deficiéncia intelectual e com transtorno do espectro autista, ou

deficiéncia multipla associada ao transtorno do espectro autista, que nao puderam se

beneficiar com a inclusao em classes comuns do ensino regular, no periodo de janeiro a

julho do ano de 2019.

O atendimento consistiu na oferta de Educacao lnfantil — Educacfio Precoce,

Pré I e Pré II; Ensino Fundamental, com as séries iniciais, Nucleo de Atendimento aos

Autistas e Educaciio Especial para o Trabalho. Na metodologia utilizou—se do Curriculo

funcional, adequacao a idade cronologica, ambientes naturais, oportunidades de

escolhas, Método Teacch, estimulacao sensorial, com o envolvimento dos pais e/ou

responsaveis no processo educacional.

Importante destacar que os alunos da parceria de Franca, foram matriculados

na educacao infantil e no ensino fundamental, assim o presente relatorio esta composto

com as atividades desenvolvidas nessas duas modalidades de ensino.

3.1 Educacao Infantil

O atendimento da Educacao lnfantil, compreendeu a Educacao Precoce, Pré I e

Pré II, tendo como objetivo perrnitir por parte dos alunos a construcao de uma imagem

positiva de si, descobrir e conhecer seu proprio corpo, suas habilidades e limitacoes, e

permitir também o estabelecimento de vinculos afetivos que fortalecam a autoestima e

ampliem as possibilidades de comunicacao e interaciio social.

O Plano Curricular foi desenvolvido observando-se a base nacional comum:

Identidade e Autonomia, Linguagem Oral e escrita, Arte, Matematica, Ciéncias da

Natureza e Sociedade, Musica e Movimento. Visando proporcionar condicoes

adequadas e favoraveis ao desenvolvimento nas dimensoes comunicativas, sociais,

comportamentais, motoras e intelectuais.
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3.2 Ensino Fundamental

O atendimento educacional especializado no Ensino Fundamental,

compreendeu do 1° ao 5° ano e teve como objetivo criar condicées adequadas e

favoraveis ao desenvolvimento da aprendizagem, através das habilidades sociais,

intelectuais, comunicativas, comportamentais e motoras.

O trabalho desenvolvido no semestre foi de acordo com o modelo teorico do

sistema funcional e multidimensional da AAIDD — Associacao Americana em

Deficiéncia lntelectual e do Desenvolvimento, tendo como base os Parzimetros

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, a Pedagogia de Projetos, o

Planejamento Diario da Turma e o Plano de Ensino Individualizado (PEI) do aluno.

As avaliacoes ocorreram de forma continua e processual, através de avaliacao

educacional individual, contemplando informacfies de natureza fisica, psiquica,

socioafetiva e psicomotora, além de enfatizar os aspectos funcionais e habilidades dos

alunos; participacfio da familia no processo educacional e observacoes do desempenho

das atividades realizadas, utilizando os seguintes instrumentos de registro: portfolio e

relatorio de progresso pedagogico e ficha individual dos alunos.

lmportante destacar que fez parte do Ensino Fundamental os alunos do Nucleo

do Autista e da Educacao para o Trabalho.

3.3 Nucleo de atendimento ao Autista

No Nucleo de atendimento ao Autista o trabalho desenvolvido foi baseado nos

Métodos TEACH, PECs e Curriculo Funcional que sao norteadores para 0 trabalho com

alunos com Transtomo do Espectro Autista (TEA).

Foi trabalhado ainda a estimulacao sensorial, considerando os déficits

apresentados pelos autistas nestas funcfies. Este trabalho foi realizado de forma ludica,

envolvendo os movimentos, os sentidos, através de texturas, balanco, massagens, tunel,

bolas e outros brinquedos.

3.4 Educacao Especial para 0 Trabalho

FRANCA-SP
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A Lei Brasileira de lnclusao da Pessoa com Deficiéncia assegura as pessoas

com deficiéncia o direito ao trabalho, de sua livre escolha, em ambiente acessivel e

inclusivo. Nesse contexto, faz parte da proposta de trabalho da Escola de Educacao

Especial da APAE de Franca, preparar seus alunos para a insercao no mercado de

trabalho, contribuindo para que as pessoas com deficiéncia tenham igualdade de

oportunidades como os demais trabalhadores.

Assim sendo, a educacao para o trabalho desenvolveu habilidades basicas e

de gestao, através de oficinas que trabalhou as habilidades necessarias para a insercao e

permanéncia no trabalho, como responsabilidade com as tarefas, assiduidade,

relacionamento interpessoal, planejamento, entre outras.

3.5 Outras Atividades Educacionaisz

Musica: As atividades musicais foram ofertadas na perspectiva de completar os

conteudos desenvolvidos em sala de aula, ou ainda com foco no desenvolvimento de

habilidades musicais, despertando o gosto musical de maneira ludica, proporcionando

um ambiente alegre, descontraido e de muito envolvimento dos alunos.

Educacao fisica: A educacao fisica escolar, propiciou aos educandos vivéncias

corporais que os levaram a ter consciéncia do corpo através de diferentes linguagens

(dancas, jogos, ginastica, atividades ritmicas, esportes), atividades ludicas e recreativas.

A educacao fisica utilizou—se ainda das datas comemorativas para trabalhar

com os alunos temas diversos, possibilitando vivéncias artisticas, contribuindo com o

universo cultural dos atendidos.

3.6 Resultados alcaneados:

Na area da educacao, encerramos junho com o atendimento de 508 alunos na

Escola de Educacao Especial, nos programas da educacao infantil e ensino fundamental.

Deste numero, 250 fazem parte da parceria com o municipio de Franca, os demais sao

cofinanciados pelos municipios vizinhos, ou ainda pelo Govemo do Estado, cujos

resultados podemos citar:
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\/ Melhoria na integracao e socializacao, autoestima, autonomia e

comportamento;

\/ Melhoria na compreensfio da leitura, espaco geografico, troca de
0 A 0experiencias;

\/ Envolvimento significativo dos pais e ou responsaveis nas reunioes

agendadas, orientacées individuais e grupais, interferindo positivamente na

qualidade de vida dos alunos.

IV. CONSIDERACOES FINAIS

O Atendimento Educacional Especializado, utilizou—se de diversas estratégias

no processo educacional, que tiveram por finalidade favorecer o ensino-aprendizagem

dos alunos com deficiéncia, que néio puderam se beneficiar com a inclusao na Rede

Regular de Ensino.

Peimaneceram na APAE de Franca, aquele alunado com comprometimentos

mais severos, que necessitou de atendimento educacional especializado, numa interface

com as areas da saude e assisténcia social. Na parceria com o inunicipio de Franca,

houve uma previsao de atendimento de 252 alunos, porém o 1° semestre encerrou com o

atendimento de 250, as vagas remanescentes ficaram a disposicao do municipio.

Concluimos que os resultados do semestre foram alcancados, considerando que

as atividades educacionais planejadas foram executadas, contribuindo para o alcance

dos objetivos propostos.

I genor Gad A Simone de Oliveira Vicente Brasileiro

Presidente da APAE de Franca Diretora Escolar

Gestfio 2017 — 2019 1* A  I' I 1110.1?
 ‘Ernestn . “ de Assuncéio Cmtra

Gestora Técnica

FRANCA-SP
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