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PLANO DE TRABALHO 2020 
 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE CRIANÇAS, JOVENS E 
ADULTOS EM PERÍODO ESCOLAR COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 
 
I - Qualificação da Entidade 
 

Entidade:  
Associação Cristiane da Costa – Unidade de Atendimento à Pessoa com 
Deficiência Visual – Olhos da Alma 

         

CNPJ: 09.339.156/0001-76 Inscrição Municipal: 115632 
         

Endereço:  Rua Maestro Grossi, 348 / Nova Jaboticabal     
          

Cidade:  Jaboticabal  Estado SP  CEP: 14.887.036 
         

Responsável:  Gislene M. de Castro Martins Duarte     
        

CPF:  034.402.278-12   RG:  11.743.239 - 8   
         

Cargo:  Presidente       
       

Endereço:  Avenida General Carneiro, 188/ Centro     
          

 
II – Especificação do trabalho proposto 

 

Objeto: O presente programa de trabalho tem por objeto o atendimento de 

crianças, adolescentes, e adultos com deficiência visual inseridos no Ensino 

Regular e que necessitam de atendimento educacional especializado, no 

contra turno escolar, por equipe multidisciplinar.  

 
III – Proposta Pedagógica 
 

Objetivo Geral: Promover a inclusão Escolar e social e o desenvolvimento 

biopsicossocial com o trabalho em contra turno ao da escola regular, com a 

finalidade de reforçar e/ou estimular diferentes meios de alcançar conteúdos 
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pedagógicos de acordo com as necessidades do usuário, como também favorecer o 

desenvolvimento, autonomia, independência e qualidade de vida. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
- Orientar os alunos no processo de ensino aprendizagem, ensinar técnicas para o uso 

de ferramentas que venham auxiliá-los em ambientes escolares e familiar  

envolvendo atividades baseadas em conhecimentos empíricos, novas situações 

problemas e vivências.  

- Apoiar e suplementar as atividades escolares para a superação das dificuldades, 

orientando e integrando à comunidade escolar; 
 
- Promover atendimento especializado pedagógico, complementando e adaptando 

a educação escolar; 
 
- Garantir o máximo desenvolvimento dos alunos, com auxílio de atendimentos 

especializados e suporte de serviços oferecidos pela rede pública de saúde, ensino e 

assistência; 
 
- Fomentar a disseminação de conceitos e informações que garantam inclusão da 

pessoa com deficiência visual na sociedade; 
 
-Facilitar o processo de inclusão social, fornecendo o apoio necessário por meio de 

ações direcionadas pelas especificidades dos alunos atendidos; 
 
- Alfabetizar e/ou reabilitar proporcionando melhorias no processo de ensino–

aprendizagem; 
 
- Favorecer a análise e a reflexão sobre o sistema alfabético de escrita, de acordo 

com as necessidades de cada aluno; 
 
- Possibilitar atividades e recursos pedagógicos adequados que facilitem as diversas 

áreas do desenvolvimento; 
 
- Proporcionar experiências educacionais, pedagógicas, de interação e 

multissensoriais; 
 
- Oferecer acesso e domínio da escrita assim como de cálculos matemáticos; 
 
- Assessorar e orientar o educador do ensino regular quanto à adequação de 

técnicas e atividades que favoreçam a inclusão escolar; 
 
- Proporcionar a adaptação do material didático e os conteúdos curriculares da 
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rede regular de ensino quando o aluno necessitar. 

 
Público Alvo: No ano de 2019 será atendida em contra turno escolar quatro alunos 

com deficiência visual e até mais um aluno, se houver demanda. 

 
 

Metodologia: Conforme Decreto Municipal e seguindo as orientações do Ministério 

da Saúde a Instituição passou a atender seus usuários a distância.  

Oferecendo plantão de atendimentos aos usuários e serviços administrativos 

de Segunda à Sexta-feira, no período da manhã das 7h30 às 11h30 e à tarde das 13h 

às 17h, de acordo com as recomendações técnicas de isolamento social.  

Conforme nova demanda de metodologia, os funcionários cumprirão carga 

horária total, sendo esta realizada no sistema de plantão de atendimentos como 

também o planejamento e preparação das atividades no ambiente familiar.  

As atividades serão realizadas por meio de vídeo-aulas, ligações telefônicas e 

áudio descrição, organizadas em tabela com horário pré-estabelecido e entrega de 

materiais para realização de atividades e acompanhamento de profissionais. Quando 

necessário haverá visitas presenciais com todas as regras de segurança para os 

usuários, familiares e funcionários.  

Cada usuário terá um quadro de atendimentos semanais específicos, 

elaborado segundo a avaliação prévia e revisto semestralmente. A equipe de atuação 

é multiprofissional, abrangendo diferentes áreas de conhecimento.  

O Atendimento Educacional Especializado na Unidade Olhos da Alma 

engloba diversas ações para complementar e/ou suplementar a formação do aluno, 

visando a sua autonomia no ambiente escolar e fora dele. São utilizadas diferentes 

linguagens, tais como verbal, matemática, escrita, gráfica e alternativa, como meio 

de transmitir e facilitar ao aluno a expressão e a comunicação de conteúdos 

aprendidos e em processo de aprendizagem. 

 
Neste atendimento também é considerada a necessidade do aluno de ser 

alfabetizado e/ou reabilitado. Para tanto, são proporcionadas adequações no 
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processo de ensino– aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento global do 

aluno, incluindo, quando possível, a análise e a reflexão sobre o sistema alfabético 

de escrita, dando acesso e domínio da mesma, assim como de cálculos 

matemáticos. 
 

Os professores do AEE, também assessoram e orientam os educadores do 

Ensino Regular quanto ao uso apropriado de recursos, à adequação de técnicas e 

atividades que favoreçam a inclusão escolar, fazendo com que a participação do 

aluno seja ativa e bem sucedida. 
 

Além das orientações educacionais e pedagógicas dadas aos professores, os 

mesmos contam com as orientações complementares, quando necessário: tais 

como orientações com o instrutor de Orientação e Mobilidade (caso o aluno 

necessite de orientação para reconhecimento da escola e do espaço da mesma), 

com a psicóloga, entre outros que se fizerem necessários. 
 

O trabalho do Atendimento Educacional Especializado proporciona, conforme 

as necessidades do aluno, a adaptação do material didático e os conteúdos 

curriculares da Rede Regular de Ensino. 

 

 
 

 
Programa Interdisciplinar 
 
Descrição: Programa de Apoio Interdisciplinar nos atendimentos realizado aos 

usuários, com a finalidade de possibilitar; na área pedagógica: complementação do 

processo de ensino-aprendizagem na rede regular de ensino sob uma perspectiva 

integrada; área interdisciplinar: Atendimentos Especializados (Psicologia), 

atendimentos na área de Habilitação e Reabilitação e Projetos Educacionais de 

acordo com a demanda de cada usuário.  

  

 
 

Metas propostas e atividades a serem executadas: 
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O Atendimento Educacional Especializado (AEE) dentro de cada um dos 

programas tem como meta atender 04 pessoas com deficiência visual e se houver 

demanda mais 01 pessoa. 
 

Outra meta a ser alcançada é a avaliação estruturada dos alunos atendidos 

no AEE a qual será aplicada no início do ano letivo e reaplicada aos finais dos 

semestres. As avaliações de cada aluno serão comparadas entre si, visando maior 

visibilidade dos ganhos e de áreas as quais necessitam de maior atenção. 
 

Além do que foi pontuado acima, será realizado as Orientações Técnicas nas 

escolas da Rede Regular de Ensino, em reuniões pré-agendadas, via telefone e por 

material escrito. Bem como atividades à distância normas estabelecidas em 

Decretos Municipais e seguindo as orientações do Ministério da Saúde.  Com isso 

espera-se que os contatos entre os Professores da Rede Regular de Ensino e os 

Professores Especializados da Unidade Olhos da Alma sejam mais frequentes e mais 

próximos possíveis para melhor atender a necessidade do educando. 

Proporciona atividades de produção de texto como: redação, dissertação, 

narração e descrição; interpretação de texto; leitura individual e compartilhada com 

recursos que auxiliam a independência, como: prancha inclinada, impressão Braille e 

ampliado, lupa eletrônica e lupa mouse; cálculos matemáticos com situações 

problema envolvendo as operações básicas (adição, subtração, multiplicação e 

divisão) utilizando também a ferramenta Soroban, frações e equações; ilustrações 

explorando técnicas que proporcionam a acessibilidade como: texturas, colagem, 

prancha de desenho, impressão Braille e figuras ampliadas.  

O AEE (Atendimento Educacional Especializado) se complementa com as várias 

atividades desenvolvidas em Habilitação e Reabilitação, sendo estas: AVA- Atividade 

de Vida Autônoma, Brinquedoteca, Educação Física, Informática, Psicomotricidade, 

Música, Serviço Social e Psicologia. Como também com os vários Projetos 

educacionais que complementam o trabalho. 

Os atendimentos terapêuticos de Psicologia acontecem conforme a 

demanda de cada aluno e seus familiares. 
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IV - Recursos Materiais 

Elencados neste plano apenas os recursos materiais indispensáveis para um atendimento de 

qualidade: 

Item: Objeto: Quantidade: Finalidades 
01 Computador 04 Atender a 

demanda na  
área da 
deficiência visual, 
com materiais 
específicos e 
relevantes para  
o ensino 
aprendizagem. 

02  Material Pedagógico 130 
03 Brinquedos diversos 180 
04 Brinquedos e Jogos Pedagógicos 110 
05 Jogos Adaptados 60 
06 Máquina Braille 15 
07 Material de escrita ampliada 55 
08 Livros infantis em Braille 80 
09 Soroban 18 
10 Regletes 12 
11 Materiais diversos de artesanato 120 
12 Utensílios domésticos 180 
13 Bengala e Pré-bengala 35 
14 Lupa eletrônica 04 
15 Parque integrado 01 
16 Casinha de boneca 01 
17 Thermoforn 180 
18 Impressora Braille 02 

 
V - Estrutura física 

 
A estrutura física da Instituição conta com 14 espaços para atendimento direto ao 

aluno e outros 08 espaços de apoio ao atendimento. Sendo estes: Sala de Espera/ 

Secretaria, Sala de Direção/ Administração, Sala de Impressão/ Adaptação de 

Materiais, Sala Multifuncional de Psicologia/Fonoaudiologia, Brinquedoteca, Sala de 

Jogos, Sala de Estudos, Laboratório de Informática, Salas Pedagógicas, Sala de 

Estimulação Essencial, Sala de Artes/ Música, Cozinha Experimental, Cozinha Piloto, 

Dispensa, Área de Lazer/ Parque, Espaço Horta e Banheiros. 



 

 
Associação Cristiane da Costa 

Unidade de Atendimento à Pessoa com Deficiência Visual “Olhos da Alma” 

Rua Maestro Grossi,, 348 – Nova Jaboticabal – Jaboticabal/SP 
CEP: 14.887-036 Tel: (0xx16) 3202-5349 

CNPJ: 09.339.156/0001-76 – E-mail: uniolhosdalma@yahoo.com.br 

VI- Plano de Aplicação dos Recursos 

  

VI.I – Detalhamentos dos Recursos Humanos  

 
CARGO FORMAÇÃO  Carga Horária 

Semanal 
Vínculo Contratual 

(CLT, prestador de serviços 
Termo de estágio e 

voluntários) 

Salário Bruto Mensal 

Ensino de artes cênicas, exceto 
dança.  

Superior completo 12 Prestador de serviços 
R$ 1.103,69 

Ensino de arte e cultura não 
especificado anteriormente. 

Superior completo 12 Prestador de serviços 
R$ 827,77 

 
 
 
 
VI. II – Plano de Aplicação dos Recursos Humanos 
 
 

CARGO SALÁRIO ENCARGOS TOTAL MENSAL DURAÇÃO CUSTO TOTAL 

 MENSAL MENSAL  MESES 

(LIQUIDOS)     

Ensino de artes cênicas, 
exceto dança. R$ 1.103,69 R$ 0,00 R$ 1.103,69 03 R$ 3.11,07 

Ensino de arte e cultura não 
especificado anteriormente. R$ 827,77 R$ 0,00 R$ 827,77 03 R$ 2.483,31 

Total R$ 827,77 R$ 0,00 R$ 827,77 03 R$ 5.794,38 
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VI. III – Plano de Aplicação dos Recursos Materiais 
 
 

TIPO DE DESPESA  ATIVIDADE VALOR 
 MENSAL 

 

DURAÇÃO 
MESES 

CUSTO TOTAL 

Material de Consumo e 
Expediente 

Reservada aos usuários com materiais  
utilizado no desenvolvimento de atividades 
sócio educativas e pedagógicas, higiene e 
limpeza e expediente  R$ 518,60 01 R$ 518,60  

 
Total 

 
R$ 518,60 01 R$ 518,60 

 
 
 
VII. Cronograma de Desembolso 
 
 

TIPO DE DESEOSA 1ª PARCELA (OUTUBRO) 2ª PARCELA (NOVEMBRO) 3ª PARCELA (DEZEMBRO) TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 
R$ 1.931,46 R$ 1.931,46 R$ 1.931,46 R$ 3.311,07 

RECURSOS MATERIAS 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 518,60 R$ 518,60 

TOTAL R$ 1.931,46 R$ 1.931,46 R$ 2.450,06 R$ 6.312,98 
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VIII – Critério de aferição de cumprimento de metas: 

Item Descrição: 

1 Fornecimento de relatório circunstanciado mensal. 

2 Disponibilização dos dados em postal eletrônico. 

3 Planejamento Semestral do AEE. 

4 Documento de comprovante de visitas escolares. 

5 Relação Nominal dos alunos. 

6 Relatório Final. 

 
IX – Declaração 

 
Declaro, para todos os fins, que as informações prestadas neste programa de trabalho 
foram por mim preenchidas, na qualidade de presidente da entidade qualifica no item 
I. 
 
 
 
 

 

Jaboticabal, 06 de julho de 2020.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


