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PLANO DE TRABALHO 2021 

Em atendimento ao artigo 21, inciso I! do Decreto no 7.585 de 10 de Novembro de 2016. 

I - Dados Cadastrais 

NUREX - NUcleo de Reabilitação do Excepcional São Vicente de Paulo 

Endereço: Rua Campos Melo, 319 	 Bairro: Encruzilhada 

CEP: 11015-013 	 Telefone: 13- 32337320 ou 32332771 

CNPJ: 64.042.74010001-73 	 Inscriçao Municipal: 108.575-2 

Esfera Administrativa: Municipal 	 E-mail: nurexgIobo.com  

Conta Corrente para Movimentacão do Termo de Fomento: 

NO Banco: 104 	 Agenda: 1613 	 Conta Corrente:741-2 

Proponente do Convènio: 

Nome: Célio Dias Sales 

RG: 20.586.276-7 

DIN: 2610111971 

Endereço:Rua Jurubatuba no 160 

Bairro:, Ponta da Praia 

CEP: 11035-100 

E-mail: celio.nurex©gmail.com  

Telefones: (13) 997815085 -32337320/32332771 

Cargo: Presidente 

CPF: 121.357.668-79 

Santos - São Paulo 
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PLANO DE TRABALHO - EDucAçAo 2021 

	

I - 	Histórico 

o Nücleo de Reabilitaçao São Vicente de Paulo - NUREX foi fundado em quatra 

de agosta de mil novecentos e noventa, a partir da necessidade de urn tratamento 

especializado para as filhas de seus fundadares com o objetivo de estimular e fomentar 

a ideal de servir coma base de todo a empreendimento digno, promovendo e apoiando 

a assistência e desenvolvimento da criança e do jovem excepcional em qualquer 

circunstância. 

o Nücleo deu inicia em suas atividades na Rua Campos Mela das 14:00 ásl 8:00 

horas em um espaco de 2 salas cam duas crianças, apos seis meses passau a realizar 

suas atividades na rua Xavier Pinheuro N°. 154, cam 5 crianças. Cam um nUmero 

cansiderado de procura pela instituiçãa, hauve a necessidade de abrir o periada matutina 

e cansequentemente contratar um nUmero malor de profissionais. Passau a funcianar de 

segunda a sexta-feira das 8:00 as 12:00h e das 14:00 as 18:00h. 

Cam a necessidade de mudança para urn espaço mais amplo e para uma meihar 

acomodaçaa mudou-se em 1997 para a Rua Luis de Camoes 109, ande permaneceu 

ate abrul de 2005 atendendo 23 crianqas e adolescentes. Neste periado, a Nurex ganhou 

urn terrena do sindicata dos Aquaviários de Santos (SETTAPORT) em 1999, desde 

entaa, várias eventas coma bingos, jantares, alrnoços foram realizadas para conseguir 

funda e iniciar a construçao da sua sede prOpria. 

Em maia de 2005 a Instituiçao mudou para a predio própria e em 2006 foi 

autorizada pela Diretaria de Ensino do Estado de São Paula a atuar camo Escala de 

Edycacaa Especial 4 de Agasto, com capacidade para atender ate 44 crianças no andar 

terrea, passuinda assim 3 salas de pedagogia, corn I pedagoga e 1 auxiliar em cada 

sala no periodo matutino e vespertino, I sala de psicologia corn uma psicologa no 

periodo matutino e vespertino atuando trés dias par sernana, I sala de fisiaterapia cam 

uma fisioterapeuta no periodo matutino e 1 no perIoda vespertino, 1 sala de 

fonoaudiolagia corn uma fanoaudiôloga em periodo integral atuando três vezes par 

semana, 1 diretara pedagogica, I secretéria, I auxiliar de Iirnpeza geral, 1 cazinheira. 

Os prafissionais dos setares pedagOgica, administrativa, cozinha, lirnpeza e 

portaria são remuneridas cam a parceira através do Terma de Fomenta com Secretaria 
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de Educaçao (SEDUC), as profissionais do setor tecnico (SaUde) são remunerados corn 

o Termo de Fomento em parceria corn a Secretaria de SaUde, a rnanutençao do predio 

e mantida pela lnstituiçaa, que promove eventos, bazares e conta cam colaboradores 

que contribuem. 

Atualmente a Nurex atende 108 pessoas corn mültiplas deficiências e autistàs 

entre crianças, adolescentes e adultos. Para manter urn born atendirnento, é necessário 

mais profissionais da area da saüde que vao beneficiar Os atendidos bern corno suas 

familias. 

Os alunos são agrupados ern niveis de acordo corn seu desenvolvirnento global 

(intelectual, motor, etc.), que são baseados nos conceitos do Biologo Jean Piaget - 

Teoria do Desenvolvirnento do Pensarnento Infantil e Arnatruda, Gesell - Psicologia do 

Desenvolvimento do Latente e da Criança Pequena. 

Nossos alunos são atendidos em grupos de no rninimo 10 alunos, as salas de 

aula são caracterizadas por car corn as seguintes nomenclaturas: Estimulaçao, Pie 

Operacional e Alfabetizaçao. 

• Estimulação - são agrupados alunos que evidenciem desenvolvimento 

cognitivo correspondente ao periodo sensOrio motor. 

• Pré Operacional - são agrupados alunos que evidenciern 

desenvolvirnento cognitivo correspondente ao periodo pré-operacional. 

• Alfabetizaçào - são agrupados alunos que evidenciern desenvolvimento 

cognitivo correspondente ao periodo pré-operacional e operacional 

concreto e alunos que estao no contra turno na Rede Municipal de Ensino 

ou Escola Privada. 

II- ' Missão da Instituiçäo: 

Manter a Escola de Educaçao Especial 4 de agosto que através de atividades 

funcionais visa a autonornia e quando possivel a alfabetizaçao de seus alunos, a 

assistencia, a reabilitaçao e a integração social, objetivando melhor qualidade de vida e 

atingir maior autonomia dos alunos. 

fl? 
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III- 	Apresentaçäo: 

"0 Piano de traba/ho pode ser inicialmente entendido como urn processo de rnudança 

de antecipacdo do futuro, quc estabelece principios, diretrizes e pro postas de açào para rne/hor 

orqanizar, sisternatizar e significar as atividades desenvolvidas pc/a escola corno urn todo. Sua 

dirnensâo politico-pedagógica pressupOe uma construçâo participativa que en valve ativarnente 

as diversos segmentos escolares. Lw desenvolve-lo, as pessoas ressigniJ'icam suas experiências, 

refle tern suas práticas, resgatarn, reafirmam e atualizarn va/ores 1  explicitam seus sonhos e 

utopias, dernonstrom seus saberes, dando sentido aos seus projetos individuals e co/etivos, 

reafirmarn suas identidades, estabelecem novas relaçôes de convivéncia e indicam urn horizonte 

de novas carninhos, possibi/idades e propostas de açäo. Este rnovimento visa a promo cáo do 

transforma cáo necessária e desejada pe/o co/etivo esco/ar e comunitário." 

(Paulo Roberto Padi/ha) 

A eiaboraçao do piano de trabaiho pedagOgico surgiu da reflexão sobre as 

práticas já existentes, para que consequenternente apOs avaliaçOes corn a equipe 

interdisciplinar fosse fundamentada e/ou reformulada, surgindo assim a reorganizaçäo 

do currIcuio que propOe atender as especificidades de alunos - corn müthplas 

deficiencias e autisrno. 

Cujo enfoque está voitado ao estIrnulo, a curiosidade, imaginaçao, ernoçâo e 

comunicaçäo tanto do professor quanto do aluno, sempre associados a necessidade de 

manter o rigor cientIfico. Nesta contextuaiizaçao, vários são os percursos para iniciar na 

escola a elaboraçao do Piano de Trabalho. Optarnos por garantir sernpre que possIvei 

urn trabaiho sácio inclusivo, relacionado aos atos de ensino, de vida social, de 

autogestao e preferivelmente evocado na qualidade de vida. 

Para viver ern sociedade utilizarnos a comunicação, seja ela gestuai, verbal, 

corporal... 

Quando encontramos pessoas que se comunicam de formas diferentes dos 

habituais causa-nos de certo rnodo, no rninimo estranheza. Imagine urna pessoa que 

desprovida da fala (comunicaçao verbal) utiliza-se de cornportarnentos tidos corno 

inadequados ou inaceitãveis socialrnente para cornunicar-se, investindo contra as 

pessoas quandoçontrariada ou quando não compreendida. 
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Para evitar tais situaçOes desagradâveis, é necessário potencializar as atividades 

educacionais e sociais, onde a Escola de Educaçao Especial 4 de Agosto, 

ressignificando seus paradigmas e por acreditar que as mudanças nao acontecem sem 

esforços ou conflitos, sejam eles internos ou externos, nao seria possivel transformer as 

açoes e alcançar as mudanças desejadas. 

IV - ,.Justificativa: 

Dados do CENSO 2010 indicam que cerca de 45 milhoes de pessoas no Brasil, 

ou seja, 23,9% da populaçao possuem algum tipo de deficiência, uma poputaçao que 

enfrenta dificuldades diãrias para incluIrern-se no mercado de trabaiho e na sociedade, 

esta que exclui e discrirnina especialmente o negro, o indio e o deficiente. 

0 NUREX tern o objetivo de promover e apoiar a assistencia e a reabilitaçao da 

criança e do adolescente corn Necessidades Educativas Especlais, corn diagnóstico em 

deficlOncias rnUltiplas e autisrno, tratar, reabilitar e reintegrar a sociedade, corn objetivos 

de minirnizar as sequelas da deficiencia, proporcionar rnaior independência ao deficiente 

no seu dia a dia. 

A efetivaçao do Terrno de Fornento (prestaçao de serviço) corn esta secretaria 

clararnente se dará corn o envolvimento de seus governantes, na Iegitimaçäo das 

politicas nacionais e regionais, no fórtalecimento das açOes em rede, garantindo o 

atendirnento de crianças e adolescentes corn Necessidades Especials nas areas de 

Pedagogia, Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Assisténcia 

Social, Nutriçao e Educaçao FIsica. 

Corn as adaptaçOes curriculares necessárias aliadas ao uso da tecnologia 

assistiva (tecnologia de apoio), incluso nesta a comunicaçao alternativa, corn o auxIlio 

da .quipe interdisciptinar e possIvel conhecer Os alunos globalmente, bern como 

apuradas todas as especificidades destes tanto nos aspectos perceptuais e cognitivos 

de cada grupo/individuo na busca de estratégias para que se obtenha rnelhor 

performance para cada aluno. 

A familia e urn parceiro indispensável tanto para construção quanto pare a 

ressignificacâo deste sujeito, o aluno, é indispensável para que se obtenha a amplitude 

da nossa rnissäo. 
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V - Objetivo Geral: 

A Escola de Educação Especial 04 de Agosto tendo como mantenedor a NUcIeo 

de Reabilitaçao do Excepcional São Vicente de Paulo - NUREX tern por finalidade 

prestar atendimentos a pessoas corn deflciencia multiplas e autistas, visando. a 

desenvolvirnento de suas potencialidades, valorizaçao, preparaçao para o trabalho e o 

pleno exercIcio de sua cidadania, estirnulando o aprimorarnento no contexto educacional 

prestado a 110 alunos nas areas de (pedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, 

psicologia, fonoaudiologia, nutriçäo e serviço social), assegurando o acesso e a 

permanéncia corn êxito dos alunos no ambiente escolar. 

VI - Objetivos Especificos: 

Desenvolver corn as alunos a consciência de seus deveres e direitos, tornando-

as agentes transformadores para atuação nurna sociedade democrática; 

Envolver a aluno no processo ensino aprendizagem, como agente no processo de 

construçao e condução do saber; 

Proporcianar ao aluno quando possivel urna formaçao integral, corno elernento de 

auto realização, preparaçao para a trabalho e a forrnaçao básica corno cidadao. 

Prever e prover Projeto PolItico PedagOgico, de forma a contemplar os principios 

da educaçao inclusiva, garantindo o acessa, a perrnanência e a sucesso de todas as 

alunas. 

Oferecer forrnas atternativas de educaçao escolar, coma currIculos adaptados e 

funcionais, visando o desenvolvirnento integral das crianças, jovens e adultos corn 

deficiencia móltiptas e autistas, garantindo Ihes acesso, perrnanência e sucesso na 

esqqla. 

Oferecer programas educacionais adequados de acordo corn os interesses, 

necessidades e possibilidades dos alunos, abrangendo todos as aspectos que 

favoreçam a desenvolvirnento global dos mesrnos, visando a sua inclusao e 

participaçao pessoal no rneio ern quevivem. 

Desenvolver projetos de Educação Fisica, Arte Sustentável, Psicornotricidade, 

Historia, MUsica, Dança, CurrIcuto Funcional, Jogos e Brincadeiras, Didatica Dinarnica 

de Ensina, favorecendo o desenvolvirnento do potencial dos alunos corn deficlencia 
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mUltiplas e autistas, visando o acesso aos espaços e serviços comunitários. 

Favorecer e promover a inclusao escolar/social de alunos corn deficiência 

rnQltip!as 9 autistas. 

Envolver todos os profissionais da escola no processo educacional para a 

construçao coletiva de valores, concepçoes, principios e crenças referentes ao futuro 

do homem e da sociedade. 

Oferecer aos profissionais condiçoes para a meihor forma de construir, adquirir, 

transrnitir e produzir conhecirnentos capazes de orientar e motivar a carninhada de 

alunos na busca de sua auto realização, cornpreensao de rnundo, para a elaboraçao 

e consolidaçao de repertórios de conhecirnentos e vivências corno direitos inerentes 

ao cidadao; 

Proporcionar situaçoes de aperfeiçoarnento aos profissionais, visando 0 

desenvolvirnento do aluno. 

Estirnular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente no contexto 

educacional por rneio do processo ensino aprendizagern, propiciando aos atunos corn 

deficiência a construçao da sua autoestirna, cooperacad, respeito rnütuo, 

responsabilidade, cornprornisso, autonomia, caráter e a alegria de aprender. 

Envolver as familias no processo educativo, prestando-Ihes apoic e orientaçao ern 

relaçao a cuidados, atendimentos especificos e procedirnentos necessários para 

favorecer o pleno desenvolvirnento da criança, do jovem e do adutto corn deficiencia 

rnUltiplas e autistas. 

Proporcionar orientaçao familiar e cornunitária de rnodo a contribuir para as 

pessoas corn deficiência rnüttiplas e autistas, o desenvolvirnento das suas 

potencialidades e convivio social. 

Possibititar ao aluno a habilidade de cornunicar-se dentro do grupo a que 

pertence e a sociedade; 

Dotar Os alunos de habilidades para executar corn autonornia atividades, 

trabalhos, levando ern conta suas capacidades; 

- divulgar trabalhos realizados,pelos alunos; 

- organizar os niveis de acordo corn desenvolvirnento cognitivo de cada aluno; 

- desenypiver atividades socio educacionais que proporcionern condiçoes de uso 

da Tecnologia Assisva - Comunicaçao Alternativa; 
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Desenvolver quanda possivel, habilidades de autogestao em atividades de vida 

diana e prática; 

Ampliar sempre que possivel o quadro de alunos e colaboradores (professores e 

tecnicos); 

Promover eventos, corn o objetiva de proporcionar a integraçäo farnilia, escola & 

comunidade; 

Prornover e participar de cursos e palestras visando a capacitação/formaçao dos 

colaboradores; 

Prornover cursos e palestras aos pals, familiares e comunidade sabre as mais 

variados temas voltados as pessoas corn deflciéncia; 

Fomentar a participaçao dos alunos em espaços sociais, culturais e politicos; 

Metodolog ía: 

	

a) 	Alunos/Sala do Aula 

Através do encaminhamento da Seçao de Educaçao Especial (Secretaria de 

Educação do Municipio de Santos). Entrevista inicial e avaliaçao Técnica Pedagôgica. 

Para efetivaçao da matricula do aluno, iniclalrnente e feito urna entrevista Ficha Social 

(Estudo do Caso) realizada pela assistente social e a pessoa responsavel, 

preferencialmente a mae au pessoa-  que conheça o historico de vida do aluno. 

Posteriormente passará par avaliaçao corn a equipe interdisciplinar (fonoaudiOloga, 

pedagoga, psicologa, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional). Faz-se necessánio a 

apresentaçao de urn relatOnio medico corn indicaçao da patologia (CID) au disfunçao, 

utilizando-se da Classificaçao Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e SaUde 

(CIF), do requerente. 

Par urn é elaborada urn relatorio da referida avaliaçao, que servirá de pararnetro 

para inserçäo deste em determinado nivel (sala que a aluno se b!neficiará). 

Ern sala de aula serão traçados objetivos a serern atingidos tanto para com o 

grupa quanto para cam a aluno. 0 educador deverá ter esciarecimento sobre a melhor 

estratégia, rnetodalogia e didática a ser utilizada corn seu grupo/aluno, vista que o pUblico 

alvo requer atencao individualizada, devida as suas especificidades, tanto patalágicas 

quanta funcionais. 
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b) 	AlunoslAtividades Internas e Externas 

Por estarmos vivenciando uma politica educacional inclusiva e par acreditarmos 

que a inclusao não deve ser realizada apenas no ambito escolar, pretendemos ofertar 

convivéncia social de maneira que esta ocorra da forma mais natural possivel, 

proporcionando acesso aos rneios culturais, de lazer, esporte e quando possIvel politico. 

C) Alunos/Projetos Interdisciplinares 

Através das mais diversas formas de estimulos, pretende-se trabaihar 

interdisciplinarmente corn o grupo/classe/aluno, através de projetos, onde toda equipe 

possa pensar e repensar em coma poderemos atingir os objetivos traçados a este 

grupo/aluno. Mesrno que as atividades sejam repensadas para serem aplicadas ao 

grupo, cada aluno é pensado, planejado individualmente, devido as suas 

especificidades. As atividades serão desenvolvidas atraves de projetos, nos quais serao 

trabathadas as disciplinas curriculares adaptadas e as 

atividades de vida prática. Sala de Alfabetizaçao, urn ensino de coriceitos básicos de 

forma furicional seguindo a BNCC organizado nas 5 areas do conhecirnento dos 

componentes curriculares (Linguagens— Lingua Portuguesa, Arta, Educaçao Fisica, 

Matemãtica, Ciencias da Natureza, Ciências Humana-Geografla e Historia), propiciando 

rnaior autonomia e compreensâo nas atividades pedagOgicas. 

0 educador por meio de seu olhar investigativo deverâ utilizar seu conhecirnento, 

sensibilidade e percepçao pare crier atividades que sejam aplicadas no todo e 

individualmente, partindo sempre que possivel da area de iriteresse do grupo/aluno. 

	

d) 	Alunos/lnclusâo Socio Educacional 

A fim de contribuir de rnaneira efetiva corn a educaçao inclusiva, a equipe 

interdisciplinar trabalhará ao lado dos educadores da rede regular de ensino, bern corno 

de seus farniliares, prestando as orientaçOes e as encaminhamentos necessários para a 

desenvolvimento sôcio educacionat do aluno corn deficiencies mUltiplas e autisrno. 

Também cabe a esta instituição 'de ensino disponibitizar possIveis profissionais 

para orientaçOes as unidades de ensino da rede regular, visando assim a desmistificaçao 

da (s) deficiência 
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e) Pals e Responsaveis 

Orientaçao e sensibilizaçao, para a fortalecimento do vinculo familia escola. Esse 

trabaiho será desenvolvido através de grupos de orientaçao (realizados pela equipe 
tecnica) para serem trabaihados temas pertinentes as necessidades dos participarites 

do(s) grupo(s). 0 grupo também e orientado por convidados, medicos, dentistas, 
conseiheiros tutelares, enfermeiros e terapeutas integrantes da equipe escolar. 

Sac realizadas reuniOes birnestrais corn a participaçäo dos pais e toda 

equipe técnico pedagOgica, cam o objetivo de orientar e apresentar os trabaihos 

realizados durante a birnestre, bem como apresentar o deserivolvirnento cognitivo dos 

alunos durante o birnestre. A escola tambem realiza encaminharnentos aos serviços 

püblicos, tais coma: a medicos das diversas especialidades, dentistas, serviços 

disponIveis no municipio a fim de garantir a atendirnento necessário aos alunos e seus 

familiares. 

f) Forrnacão Profissional 

A formação tanto dos profissionais desta instituição de ensino quanto a de outras, 

asseguram revisâo de paradigmas, urna vez que, quando as conceitos são revistos ha 
uma ruptura da idqia que deficiencia e sinônirno de ineficiencia, pass-se a pensar na 
pessoa corn deficiencia não rnais corno uma pessoa sern funçao, rnas sim coma uma 
pessoa que necessita de recursos e tecnologias que as aüxiliern ser funcionais, 
adquirindo rnaior autonomia. 

g) Articulacao corn a Redo de Atendirnento e Garantia de Direitos 

E necessário garantir de forma plena as direitos das pessoas cam deficiencia, 

para tanto a participação ern conselhos deliberativos tanto dos pais quanto dos mernbros 

da equipe é fundamental. 

Pensando globalmente agimos, não apenas participando dos conselhos 

deliberativos, mas tarnbérn, realizando encaminharnentos aos serviços disponIveis na 

rede. 

h) Habilitaçào e Reabilitaçao 

A equipe interdisciplinar tern par objetivo participar dos projetos internos e 

externos, enfocando a prevenção, a reabilitaçao e as adaptaçoes especIficas que 
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possam oportunizar funcionalidade ao aluno. Tornando o ambiente funcional para 

atender as suas especificidades, bern como realizando encaminharnentos aos serviços 

da rede püblica quando necessário. 

A equipe técnica tambérn tern por finalidade inforrnar, formar e quando 

necessário capacitar a equipe pedagógica para atender as especificidades dos alunos. 

I) Quadro de Recursos Humanos 

- Preparar a sala de aula corn cadeiras e adaptaçôes, 
materials necessários para receber as alunos; 

- Posicionar as alunos em suas cadeiras, conforme 
orientaçâo da Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional; 

- Estabelecer articulaçâo corn o professor da sala de aula, 
visando a disponibilização de recursos pedagogicos, 
acessibilidade e estratégias que promovam a participaçâo 
dos alunos nas atividades escolares junta corn seu grupo-
classe; 

- Verificar as taretas realizadas pelos alunos; 

- Observar as cornpetências e aprirnorar as habilidades 
caracterIsticas dos alunos, buscando corn a professor 
titular de classe a rnelhor rnetoqologla de trabalho; 

- Orientar e subsidiar os alunos para que alcancem dentro 
Auxiliar de classe 	 de suas possibilidades e potencialidades bans resultados 

no processo educativo; 

- Atuar corno interrnediârio nas questães socials e de 
cornportamento, na cornunicação e linguagem, nas 
atividades elou brincadeiras escolares, nas atividades 
dirigidas e lou pedagogicas, bern corno em relaçâo a 
higiene e ao bern-estar do aluno; 

- Colaborar corn a dinarnica da escola, na auséncia dos 
alunos da classe; 

- Receber e acompanhar as alunos junta ao transporte 
escolar; 

- Preparar a sala de aula com cadeiras e adaptacOes, 
rnateriais necessários para receber as alunos; 

- Posicionar as alunos em suas cadeiras conforrne 
orientação da Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional; 

- Auxiliar na locornoçâo dos alunos dentro da Escota 
conforrne orientação da Fisioterapeuta a Terapeuta 
Ocupacional; 

- Participar de reuniOes de pais, corn a professora titular 
sempre que convocados; 

Atender pais ou responsáveis de alunos, corn a 
professora titular sempre que necessário, de preferencia 
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corn horário, previamente marcado em agenda e 
comunicado a coordenadora ou diretora; 

- Acompanhar e ajudar Os alunos nas refeiçäes do dia —a-
dia festas e passeios, conforrne orientaçôes da 
Fonoaudiologa e lou da equipe; 

- Auxiliar na elaboração e participar de eventos 
relacionados aos alunos; 

- Verificaçäo das agendas diariamente e cornunicação dos 
bilhetes recebidos a direçao diariamente, conforme 
cornbinado corn o professor: 

- Realizar anotaçOes em cademo de intercorrência quando 
necessário (convulsoes, machucados, etc.); 

- Estar ciente quanto as avaliaçOes realizadas 
anteriormente, conforme consta nos prontuarios dos 
alunos; 

- Estar ciente das atividades a serem rninistradas em sala 
de aula (semanario Cu qualquer outro registro): 

- Acornpanhar ou realizar quando necessário as atividades 
de AVD - atividade de vida diana e AVP - atividade de vicia 
prática; 

- Participar das reuniöes pedagogicas e Conselho de 
Ctasse, na busca do trabaiho integrado do estabelecimento 
de ensino, da avaliaçao constante, da açäo didâtica e do 
apnimorarnento profissional, colaborando corn as 
atividades cia coordenação/direcâo pedagogica; 

- Preparar e zelar o material de cada criança (mochila, kit's, 
agendas, roupas e demais materials); 

- Na auséncia do professor cabe ao auxiliar de classe 
aplicar atividades seguindo o cronograrna: 

- Comunicar com antecedencia, ao Professor de Educaçào 
Especial e Coordenador, as eventuais auséncias; 

- Atender Os educandos nas suas necessidades de higiene 
e alimentaçâo. 

- Realizar serviços extemos de entrega e recebirnento de 
documentos; 

1 	 - Recoiher externamente as Notas fiscais para lançamento 
no sistema de NF Paulista; 

Auxiliar tie Serviços Externos 	- Realizar cobranças externas de associados, receber 
doaçoes e outras necessidades externas da Associação; 

- Realizar depósitos bancarios em favor da Associação, 
quando solicitado; 

- Apoiar Auxiliar de Secretaria quando necessário; 

- Responsável pela preservaçâo da documentaçâo, 
durante as operaçaes de recebimento e entrega, 
principalmente quando realizadas externamente; 
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- Auxiliar professores no recebirnerito e entrega de alunos; 

- Organizer as cadeiras no corredor do predio. 

- 	 Atuar juntarnente 	corn 	toda 	a 	equipe, 	prestando 
atendirnento a pessoa corn deficiência e seus farniliares, 
fornecendo suporte a todas as areas, inclusive no que diz 
respeito as orientaçães e encarninharnentos; 

- Aperfeiçoar 	o 	processo 	de 	reabilitação, 	drientar e 
direcionar sobre os recursos internos e da comunidade, 
esciarecer sobre os direitos sociais, direitos básicos de 
atimentacâo, transporte e dernais benefIcios e servigos 
institucionais; 

- Proporcionar o desenvolvirnento da autoconfianca e 
autonornia na vida pessoal, auxiliando a pessoa corn 
deficiência e seus farniliares ern todas as fases desse 
processo e na inserçâo e/ou reinserção do indivIduo no 
rneio social corno cidadâo participante para exercicio pleno 

Assistente Social de sua cidadania; 

- Promover urna educaçâo cidadã baseada nos direitos 
sociais dos nossos alunos, integrando a lnstituição e suas 
politicas as relaçoes qua envolvern a sociedade corno urn 
todo; 

- Avaliar as necessidades das farnilias dos alunos ern 
receber alirnentos e ou outras doacöes recebidas pela 
Associaçâo; 

- Participar das reuniôes pedagogicas e Conselho de 
Classe, na busca do trabaiho integrado do estabelecirnento 

- de ensino, da avaliaçâo constante, da acao didãtica e do 
aprirnorarnento 	profissional, 	colaborando 	corn 	as 
atividades da coordenação/direção pedagOgica. 

- Participar de reuniöes externas, sernpre que convocada 
pela diretoria 

- 	Responsabilizar-se 	pelo 	acothirnento 	da 	farnilia 	na 
Associaçâo; 

- Preparar a alirnentaçâo de cada aluno de acordo corn a 
orientaçâo dada; 

- Preparar o café conforrne solicitado; 

- Atender as requisiçoes de equipe terapéutica e ou 

Cozinheira/ajudante de cozinha pedagógica quando solicitada; 

- Manter a ordern, lirnpeza e arrurnação de toda a area da 
cozinha; 

- Manter a dispensa de forma lirnpa e organizada; 

- Verificar sempre as datas de validade dos alirnentos, 
situaçâo 	das 	embalagens, 	aspectos, 	odores, 	objetos 
estranhos. Não utitizá-los de nenhurna forma caso haja 
algurna suspeita, cornunicando de irnediato a Nutricionista. 

- Mantertodos as utensitios da cozinha ern cornpleta ordern 
I e limpeza; 
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- Guardar as amostras-testemunho dos alimentos em local 
e prazo, orientados pelo Nutricionista: 

- Avaliar as condiçôes dos alimentos destinados a doacão, 
procedendo ao descarte dos mesmos, caso nao 
apresentem condiçOes de utilizacâo ou doacâo. 

- Ajudante de Cozinha 

- Responsive[ pela recepçâo e guarda de todos Os 

alimentos 

- Preparar o café e distribuir nas areas; 

- Preparar as refeiçoes, quando da ausência do 
Merendeiro; 

- Realizar serviços gerais de apoio a Cozinha, tais como, 
preparo de temperos e lavar iouças e utensilios; 

- Zelar pela Ordem, Limpeza e Arrumaçao da Cozinha; 

- Atentar-se quanto ao aspecto, correto armazenamento, 
qualidade e validade dos alimentos utilizados; 

- Auxiliar na contagem das crianças. 

- Responsável por organizar e planejar todas as atividades 
de ambito escolar, identificaçao e captação de recursos em 
diferentes esferas governamentais, tais como, Federal, 
Estadual, Municipal, bem como de empresas privadas; 

- Responsável pela administraçao da area pedagógica e 
direcionamento da equipe interdisciplinar, por meio de 
recursos psicopedagógicos, promovendo o enriquecimento 
e a interação profissional para que a qualidade do trabalbo 
seja cada vez mais aprimorada; 

- Participar da elaboração do Piano Escolar: 
Coordenador Pedagógico 	a) coordenando as atividades de pianejamento quanto aos 

aspectos curriculares; 

b) garantindo que os objetivos gerais e especificos da 
Escola sejam levados em conta no desenvolvimento do 
trabalho docente; 

c) promovendo a interdisciplinaridade entre os diferentes 
componentes curriculares; 

d) elaborando a programaço das atividades pedagogicas. 

- Prestar assisténcia aos professores, visando assegurar a 
eficiência e eficácia do desempenho dos mesmos e 
exceiencia e qualidade de ensino: 

a) propondo técnicas e procedimentos; 

b) selecionando e fornecendo materiais didáticos; 

c) estabelecendo a organizacao das atividades; 
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d) acompanhando, supervisionando, analisando e 
propondo novas formas de avaliação do rendimento 
escolar. 

- Coordenar as atividades relacionadas ao processo de 
reforço aos alunos inseridos na rede pUblica; 

- Coordenar a programacão e execucâo das reuniöes 
pedagOgicas e dos Conseihos de classe; 

- Propor e coordenar atividades de aperfeiçoarnento e 
atualizaçäo dos professores; 

- Coordenar o planejarnento de utilização dos espaços 
fisicos destinados as aulas teôricas e práticas, bern corno 
dos ambientes especiais destinados as atividades letivas; 

- Assessorar a Diretoria da Escola, especificamente, 
quanto as decisöes relatives a: 

a) matricula e transferencia de alunos 

b) agrupamento de alunos, organizaçâo de turmas e de 
classes 

c) organizacão do calendário escolar edo horário das aulas 

d) selecão dos professores e/ou professores 
coordenadores de areas 

e) utilização dos recursos didáticos da Escola 

- Dar ciência da organizacâo didático-pedagOgica da 
Escola para a comunidade escolar; 

- Dar ciência a Diretoria sobre ocorréncias e/ou atividades 
extraordinárias na Escola; 

- Assegurar a otimizaçäo dos recursos fisicos: 

a) organizando e zelando pela utilizaçäo dos equiparnentos 
de apoio técnico-pedagógico 

b) cornunicando as eventuais avarias dos equiparnentos do 
seu setor, solicitando reparos 

c) requisitando equipamentos e material de consurno e 
controlando seu uso 

d) propondo a reformutaçäo, quando necessário, dos 
arranjos fisicos das oficinas, laboratOrios e outros 
ambientes especiais 

- Zelar peto cumprimento das normas gerais 
administrativas dentro do setor pedagOgico da sua 
responsabilidade; 

- Participar de reuniâes de pals; 

- Atender pals ou responsáveis de alunos, sempre que 
necessário e lou solicitado pelos mesmos; 

- Colaborar corn a Diretoria no crescirnento e na 
cornpreensão da proposta filosOfica, educativa, 
adrninistrativa da Associacâo. 
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- Agendar junta a outras unidades de ensino orientaçoes 
corn a equipe técnico pedagogica em relação aos alunos 
atendidos na rede regular de ensino (inclusão); 

- Acompanhar quando possIvel e/ou necessário as visitas 
e orientaçôes corn equipe técnica pedagOgica ern relaçao 
aos alunos atendidos na rede regular de ensino (inclusâo); 
- Os profissionais deverao atender Os educandos nas suas 
necessidades de higiene e alirnentaçâo. 

- Tern autoridade para sugerir e promover, conl o aval do 
Presidente, a contrataçâo ou dernissao de funcionarios que 
nao atendam as necessidades da Associaçao; 

- Tern autoridade para punir funcionarios cujo 
procedirnento esteja ern desacordo com as finalidades da 
funçâo e dos objetivos e metas da Associação; 

- Tern sob sua lideranca as seguintes funçôes: 

a- Coordenador pedagogico 

b- Auxiliar de serviços externos 

c- Auxiliar de secretaria (Recepcionista) 

d- Assistentes soclais 

e- Psicólogo 

f- Terapeuta Ocupacional 

Diretor !Gestor 	 g- Professores de Educaçâo Fspecial 

h-Professor de Educação Fisica 

I- Fonoaudiologo 

j- Fisioterapeuta 

k- Auxiliares de sala 

o Diretor PedagOgico é responsável par todas as funçães 
adrninistrativas, competindo-Ihe a efetiva coordenaçäo e 
orientação dos trabaihos admirtistrativos e pedagogicos. 
tais como: 

- Coordenar, acompanhar, avaliar e controlar a execucâo 
da proposta pedagogica da escola; 

- Assegurar o cumprirnerito do presente Regimento Escotar 

4 	
e da Iegistacão vigente: 

- Zelar pela manutencâo e conservação dos bens 
patrirnoniais da Escola;' 

- Prornover o continua aperfeicoarnento dos recursos 
fisicos, materials, tecnológicos e humanos da Escola; 

- Solicitar autorização de novos cursos e/ou rnodalidades 
de Educaçào, a serem oferecidos peta Escota; 

- Prornover a elaboraçâo de projetos de interesse pare C 

processo ensino-aprendizagern; 
-y 

- Garantir a ordem, a disciplina e o funcionarnento ck 
Escola; 
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- Promover a integraçao escola-famlila-sociedade; 

- Elaborar o calendário escolar e o piano escolar no final de 
cada ano letivo e encarninharnento dos mesmos no início 
do ano letivo seguinte para apreciaçâo e homologacâo 
junto a Diretoria de Ensino Região de Santos; 

- Deferir ou indeferir a matricula e rernatricula dos alunos; 

- Deferir os pedidos de transferencia de alunos; 

- Contratar os profissionais para as funçôes de sua gestâo; 

- Verificar o horario de aulas e de expediente dos diversos 
setores da Escola; 

- Assinar todos os documentos expedidos pela Escola; 

- Convocar presidir e homologar as reuniöes pedagOgicas, 
tecnico-adrninistrativas, de pals e mestres, e dos 
Conseihos de Classe; 

- Presidir solenidades e cerimônias da Escola, bern como 
representá-la em atos oficials, atividades da comunidade, 
junto as autoridades constituidas e em juizo; 

- Apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha a 
tomar conhecimento e aplicar penalidades ao corpo 
docente, técnico-administrativo e discente conforme dispoe 
da Iegislaçao vigente; 

- Analisar, solucionar e/ou remeter, a quern de direito, 
petiçöes, recursos e processos; 

- Decidir questôes de emergéncia ou omissas nas 
disposicOes legais, apresentando-as as autoridades 
competentes; 

- Delegar funçoes aos corpos tecnico-administrativo e 
docente; 

- Coordenar todas as atividades pedagOgicas da Escola; 

- Representar legairnente a Escola perante orgãos póblicos 
e privados: 

- Participar de reuniâes mensais nos Conselho Municipal 
de Educação bem como quaisquer outras que visem a 
capacitacäo ou inforrnaçöes sornativas ao processo 
educativo; 

- Agendar junto a outras unidades de ensino orientaçôes 
corn a equipe técnica pedagogica, em relaçâo aos alunos 
atendidos na rede regular de ensino (inclusao); 

- Acornpanhar quando possivel elou necessário as visitas 
e orientaçOes com equipe tecnica pedagOgica em relacäo 
sos alunos atendidos na rede regular de ensino (inclusão); 

- Prestar assistência aos professores e coordenador 
pedagOgico, visando assegurar a eficiência do 
desempenho dos mesmos e aprirnoramento do processo 
ensino aprendizagern. 

17 
"Jvdo existe dèficiêncLa qua.ndb seyensa em carinI'io, scu amorfun dame n tat. " 

coNTRrnuIçOEs - Calm EconOmica Federal - Ag, 1613 Conta 1509-1 
-I 



NUCLEO DE RaBIUTAçAO DO EXCEPCIONAL SAO VICENTE DE PAULO 

	

INV 	 MANTENEDOR 

	

III1L2 	 ESCOLA DE EDUCAçAO ESPECIAL 4 DE AGOSTO 

- Tern como objetivo desenvolver habilidades sensórias 
motoras, para que a privaçâo ou Iirnitacão da deficiencia 
motora não inviabilize o processo de interaçâo corn a meio, 
responsive[ pete amadurecimento psicornotor. 

- Prornover a desenvolvimerito motor; 

- Fortalecimento de musculaturas; 

- Prevenir grau de deforrnidades; 

- Methorar equilibrio; 

 -AdequartOnus; 	 - 

- Trabaihar motricidade rnotora fina e grossa; 

- Prevenir desenvolvirnento de escoliose; 

- Prevenir secreção bronquica; 

Fisioterapia 	 - Incentivar marcha independente; 

- Propiciar ortostatismo; 

- Adequar sirnetria; 

- Propiciar transferencias das etapas motoras. 
Atribuiçöes: 

- Orientar e corrigir posturas de cada aluno dentro da sala 
de aula; 

- Registrar diariarnente seus atendimentos e justifica-tos; 

- Os pals deverao ser atendidos no horário de atendimento 
do fllho, o mesmo nâo será ateridido neste dia; 

- Oferecer orientação aos pals dentro e fora da escola, 
orientaçâo por escrito corn cOpia para o prontuário; 

- Receber e acompanhar os alunos junta ao transporte 
escolar; 

- Sondar aptidôes de cada aluno junto ao pessoal docente 
e técnico; 

- Elaborar e digitar as relatorios, enviar para a coordenaçäo 
geral; 

- Atender pais ou responsáveis de atunos, sernpre que 
necessário, de preferéncia corn horário, previamente 
marcado em caderneta e cornunicado a coordenacão. 

- Participar das reuniöes pedagógicas e Consetho de 
Classe, na busca do trabaiho integrado do estabelecirnento 
de ensino, da avaliaçäo constante, da ação didática e do 
aprirnorarnento profissional, colaborando corn as 
atividades da coordenação/direcâo pedagógica. 

- 0 setor de Fonoaudiologia do Nurex visa possibititar a 
estirnular o desenvolvirnento da linguagern, comunicacâO e 
funçoes estomatognéticas dos alunos Portadores de 
Deficléncias Mültiplas e Autismo, inter-relacionada corn a 
area de pedagogia na Educaçâo Especial. 
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-0 setor de Fonoaudiologia podera sugerir exame de video 
fluoroscopia quando achar necessário, corno tambem 
indicar 	urna 	avatiação 	do 	gastroenterologista 	corno 
também 	pneurnologista 	nos 	casos 	de 	suspeita 	de 
rnicroaspiraçâo. A indicacâo dos medicos deverá estar de 
acordo corn a equipe. 

- Atender pals ou responsáveis de alunos, sernpre que 
necessário, 	de 	preferéncia 	corn 	horário 	previamente 
marcado em agenda escolar e cornunicado a coordenação; 

- Elaborar e digitar relatórios, enviar para a coordenação 
geral ou para outras entidades e/ou profissionais quando 
necessário for; 

- 	 Realizar 	encaminhamentos 	ou 	sugerir 	tratarnento 
especializado quando necessário; 

- Registrar diariarnente seus atendimentos e justifica-los; 

Fonoaudiologia 
- Receber e acompanhar os alunos junto ao transporte 
escolar; 

- Trabaihar cada aluno de forma personalizada respeitando 
seus lirnites e suas potencialidades; 

- Orientar os farnitiares para continuidade dos trabaihos 
desenvolvidos no Nurex e esciarecer possIveis düvidas 
que possam necessitar de urna orientação especializada; 

- Acompanhar a aiimentação dos alunos e orientar a equipe 
quanto a atirnentacão mais adequada, posicionarnento, 
quantidade, textura e utensulio oferecido a cada aluno 
dentro de suas necessidades; 

- Oferecer assessoria e orientação aos profissionais da 
equipe quanto ao 	desenvoMrnento 	da 	linguagem 	e 
comunicaçâo, nas diversas atividades dentro da Instituição 
e recursos utilizados para o aprendizado; 

- Trabaihar de forma integrada corn os dernais profissionais 
realizando açôes e desenvolvendo atividades que visern o 
desenvolvimento dos alunos; 

- Participar das reuniOes pedagógicas e Conseiho de 
Classe, na busca do trabaiho integrado do estabelecimento 
de ensino, da avaliação constante, da acâo didática e do 
aprirnorarnento 	profissional, 	colaborando 	corn 	as 
atividadesdacoordenacâo/direcãopedagOgica. 
- Tern corno objetivo executar as atarefas delegadas pelo 

Inspetor de alunos Diretor, no arnbito de sua atuaçâo. 

- 	 Tern 	corno 	objetivo 	executar 	serviços 	de 	apoio 
adrninistrativos nas areas da ernpresa. 
- Tratar de docurnentos variados, curnprindo todo o 
procedimento adrninistrativo necessário de acordo corn o 
setor envolvido. 

Executar tarefas 	relacionadas 	corn 	a 	organização, 
elaboração e rnanutencão de arquivos, segundo critérios 
apropriados para arrnazenâ-!os e conserve-los. 
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Menor Aprendiz 

Nutricionista 

- uperar eciuipamentos ae impressora e 

- Recuperar e preservar as informaçâes por rneio digital, 
magnético ou papel. 

- Organizar as informacoes e planejar o trabaiho do 
cotidiano. 

- Atender fornecedores e clientes. 

- Fornecer e receber informaçôes sobre produtos e 
serviços. 

- Elaborar pianiihas, apresentaçöes, preencher tabelas 
curnorindo as orientacoes 
- Cardapio: 

- Pianejar o cardapio mensal de acordo corn o perth e 
necessidades dos alunos; 

- Planejar o cardápio mensal de acordo corn a perTh e 
necessidades dos funcionários; 

- Preparar as listas de compras para o rnercado, feira e 
açougue; 

- Adequar as cardápios, substituindo alirnentos, sernpre 
que possivel, quando tiver urn excedente de deterrninado 
alimento de mesmo genera. 

- Compras: 

- Realizar sernanairnente as compras de mercado e feira 

- Estoque: 

- Sernanalmente arrumaçâo pelo sisterna prirneiro que 
vence/prirneiro qua sal; 

- Verificar itens de acordo corn o consumo mensal; 

- Cozinha: 

- Supervisionar e orientar as atividades de acordo corn 
Iegislaçâo vigente. 

- Educaçâo nutricionai: 

- Supervisionar e orientar os alunos e professores em 
relaçâo ao porcionarnento e qualidade de urna alirnentaçâo 
saudavei, durante a alrnoço e jantar; 

- Desenvolver projetos de educacâo alirnentar para pals, 
alunos e cotaboradores; 

- Elaborar piano de trabaiho trimestral a anuai. 

-Orientar a recebirnento, utiiização e ou doacão dos 
alirnentos recebidos em doação; 

- Prornover a Ordem Limpeza a Arrurnacão de toda a area 
sob sua responsabilidade 

- 0 setar de Psicologia dentro do Nurex se dispOe a 
contribuir para o desenvoivirnento a arnadurecirnento 
ernocional dos aiunos Portadores de Deficiencias MUitiptas 
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Oferece instrumentos que auxiliam na estruturaç-ão da 
personalidade, no fortalecimento da autoestirna e 
conscientizaçâo das lirnitaçOes imposta pela Deficiencia 
Miiltipla e 0 Autismo. 

- Atender pals ou responsaveis de alunos, sempre que 
necessérlo, de preferéncia corn horario, previarnente 
marcado em agenda escotar e cornunicado a coordenaçâo; 

- Receber e acompanhar Os alunos junto ao transports 
escolar; 

- Elaborar e digitar retatOrios, enviar a coordenadória geral; 

Psicologia - Registrar diariamente seus atendirnentos e justifica-los; 

- Os pals deverao ser atendidos no horarlo de atendirnento 
do fllho, o rnesrno nào será atendido nests dia; 

- Minirnizar as dificuldades encontradas nas atividades 
desenvolvidas em grupo e individualmente; 

- Trabalhar cada aluno de forma personalizada; 

- Orientar Os familiares para continuidade dos trabaihos 
desenvolvidos no Nurex; 

- 	Promover 	terapia 	de 	grupo 	corn 	os 	farniliares, 
funcionarios e equipe pedagogica e técnica no Nurex; 

- Orientar a equipe sempre que necessãrio para urn born 
relacionamento entre colegas e alunos; 

- Participar das reuniâes pedagOgicas e Conselho de 
Classe, na busca do trabatho integrado do estabelecimento 
de ensino, da avaliaçâo constante, da açâo didática e do 
aprirnorarnento 	profissional, 	colaborando 	corn 	as 
atMdades da coordenação/direcão. pedagôgica. 

- Controlar acesso da Portaria lateral; 

- Ajudar no recebirnento e na colocaçâo dos alunos nos 
veiculos de transporte; 

Porteiro - Oar apolo as atividades do Brecho, inclusive na recepçâo 
e/ou retirada de doaçôes; 

- Apolar profissionais da Instituiçâo na colocacão e retirada 
de alunos das rnacas, durante tratarnento destes; 

- Tern como objetivo intervir nas atividades qua o aluno 
ainda 	nâo tern autonornia para desenvolver sozinho, 
ajudando o estudante a se sentir capaz de realizá-las. 

Essa forma de avaliaQão facilita o reconhecimento das 
necessidades 	dos 	alunos 	e 	permits 	que 

Professor Educaçao Especial o professor redirnensione 	os 	indicadores 	de 
aprendizagern 

- 	Identificar, 	elaborar, 	produzir 	e 	organizar 	recursos 
pedagOgicos, de acessibilidade e estrategias considerandc 
as necessidades especificas dos alunos pUblicos - alvo da 
Educacão Especial; 

21 
".f/Vão exist e cthfic:iencia quancib seyerisa em carinho, seu arnorfiincfamentat" 

c0NTRIBLJIc6ES - Caixa Econômica Federal - Ag. 1613 Conta 1509-1 

o,. rrnnoc Melo. 319- Enci-uzllbada Santos - SF I Tel 13.3233-7320 - nurg&@gLQbo.com 	 cb.coin/Nurexgl 



* 	HUCLEO DE REABaITAçAO DO EXCEPCIONAL SAO VICENTE DE PAULO 
MANTENEDOR 

nurex 	 ESCOLA DE EDUCAç,&O ESPECIAL 4 DE AGOSTO 

- Organizar atividades a partir das necessidades, 
potencialidades e habilidades dos alunos por meio de 
trabaiho individual e coletivo; 

- Acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade 
dos recursos pedagOgicos e de acessibilidade no ambiente 
escolar, notificando a Direçgo e Equipe Tecnica quaisquer 
irregularidades; 

- Preparar a sala de aula corn cadeiras e adaptaçães, 
rnateriais necess&rios para receber os alunos; - 

- Participar da elaboraçao do Piano Escolar, Proposta 
pedagógica; 

- Etaborar pianejamento, projetos anuais, relatOrios 
semestrais e portfolio anual, propondo modificaçôes 
sernpre que necessérias; 

- Reaiizar avaiiaçâo pedagogica birnestral; 

- Proceder a observação dos aiunos, identificando 
necessidades e caréncias de ordem social, psicoiógica ou 
de saüde que interfiram na aprendizagem encaminhando-
os aos setores especIficos; 

- Eiaboração e apresentaçâo do diana de ciasse e 
semanánio, ou qualquer outra especie de registro soiicitado 
peia direçâo; 

- Receber e acompanhar os aiunos junto ao transporte 
escolar; 

- Participar de reuniães de pais, sernpre que convocados; 

- Atender pais ou responsáveis de alunos, sempre que 
necessário, de preferencia corn horário, previamente 
rnarcado ern agenda e comunicado ao coordenador ou 
diretor; 

- Administrar e ajudar os aiunos nas refeicoes do dia —a-
dia festas e passeios; 

- Auxiiiar na elaboração e participar de eventos 
reiacionados aos aiunos; 

- Verificaçäo das agendas diariarnente e cornunicacão dos 
biihetes recebidos a direçâo; 

- Fazer anotaçôes em caderno de intercorrência quando 
necessãrio (convuisaes, rnachucados, etc.); 

- Estar ciente quaqto as avaliaçoes reaiizadas 
anteriorrnente, conforrne consta nos prontuários dos 
alunos; 

- Participar das orieritaçöes ern caso de aluno incluido na 
rede pUbica, estar ciente do cid e proposta de trabaiho 
para com este; 

- Auxiiiar quando necessário nas atividades de AVO - 
atividade de vida diana e AVP - atividade de vida prática; 
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- 	ntregar, pontuaimente, a aireçao, nas oata 
determinadas Os resultados da avaliação e diario de 
classe; 

- Participar das reuniOes pedagOgicas e Conseiho de 
Classe, na busca do trabatho integrado do estabelecirnent 
de ensino, da avaliação constante, da açâo didãtica e dc 
aprirnoramento profissional, colaborando corn a 
atividades da coordenaçâo/direcão pedagógica; 

- Apresentar relatOrios sempre que solicitados pela direçäc 
da escola; 

- Cornunicar corn antecedência, a Coordenacac 
pedagogica, as eventuals ausencias. 

- Atender os educandos nas suas necessidades de higien 
e alirnentação. 

- Desenvolver, corn os alunos as atividades fisicas; 
- Ensinar tècnicas desportivas e adaptação de exercicio 
para os atendidos na educaçâo especial; 

- Avaliar e supervisionar o preparo fisico dos atendidos; 

Professor de Educaçao Fusica 	
- Acompanhar e supervisionar as práticas desenvolvidas; 

- Participar das reuniôes pedagOgicas e Conselho th 
Classe, na busca do trabatho integrado do estabelecirnent 
de ensino, da avaliaçâo constante, da açâo didatica e dc 
aprirnorarnento profissional, colaborando corn a 
atividades da coordenação/direção pedagógica. 
- Alérn dessas atribuiçôes, esse profissional tarnben 
exerce as rnesrnas funçôes dos professores de educaça 
especial. 

- 0 Protissiorial na tunção cle Orientador/Guiclador integr 
a equipe muttiprofissional do Serviço, atuam sob 
orientaçâo da equipe e suas funçäes incluern atividade 
ocupaciorials previstas na Classificaçâo Brasileira d 
Ocupaçôes. 
- Acompanhar e assessorar o aluno ern todas a 
atividades, inclusive nas náquelas prograrnadas fora d 
unidade; 

Educadora Social 	 - Apoiar na locornoçâo e nos destocarnentos no serviço; 

- Ern caso de aluno apresentar febre, cornunicar 
Coordenadora ou Diretora pare a tornada c 
providencias necessárias quanto 	a 	medicação 
dosagem; 

- Apoiar na ingestâo assistida de alirnentos; 

- Apoiar nas atividades de higiene e cuidados pessoais; 

- Prornover acoes preventivas de acidentes; 

- Realizar atividades recreativas e ocupacionais de acori 
corn o prograrnado; 
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- Cotaborar nas práticas indicadaspor profissionais dos 
alunos 	(psicOlogo, 	fonoaudiólogo, 	fisioterapeuta, 
terapeutas ocupacionais, dentre outros); 

- Receber e acompanhar os alunos junto ao transporte 
escolar; 

- Realização de atividades corn o aluno e 0 cuidador 
familiar, 	sob 	a 	orientaçäo 	do 	Diretor 	PedagOgico, 
envolvendo 	distintos 	arnbientes 	como 	o 	domicilio, 	a 
comunidade, clubes, etc, corn o objetivo de vivenciar 
situaçâes que resultem orientaçOes sobre ci.iidados e 
autocuidados; 

- Manter ambiente limpo e organizado; 

- ReaIizaço de acOes e difusao de informacOes de 
promocào de saóde e inclusão social, dentre outras 
atividades 	definidas 	pelo 	Diretor 	Pedagógico 	e 
consideradas importantes para o alcance dos objetivos do 
serviço. 

- Zelar pelos materials e pela lnstituiçâo 

- Lavar roupa, tapetes e instrumentos do tratamento como 
bolas, robs, brinquedos etc; 

- Manter a ordem, lirnpeza e arrumaçâo de toda a area da 
lnstituiçâo; 

- Atentar-se a prática da coleta seletiva de lixos, destinando 
corretarnente; 

- Limpar e organizar as salas para atendimento e lou 

Serviços Gerais /auxibiar de 	reuniôes; 

limpeza 	 - Atender as requisiçöes de equipe Terapêutica e lou 
Pedagogica e diretoria quando sobicitada; 

- Colaborar com a limpeza I higienização do material 
recebido em doaçâo pebo brechó; 

- Golaborar corn a birnpeza da cozinha em dias de eventos; 
- Zelar peba conservaçâo das ferramentas de trabalho e 
pela guarda dos materiais de limpeza, realizando seu 
controbe e pedidos de reposição. 

-Responsável pela reabizacão das bistas de pendencia e 
execucäo de 	pequenas manutençOes 	no 	predio da 
lnstituiçâo; 

.4 	
-Participar nas reformas e rnanutençöes civis do predio da 
lnstituiçâo; 

Auxiliar de Manutenção 	- Testar e reparar, quando possiveb, os rnateriais recebidos 
em doaçâo; 

- Zebar pela guarda e fazer born uso das ferramentas da 
lnstituição; 

- 	Rebacionar 	materlais 	e 	insurnos 	necessários 	as 
.manutençöes; 

- Auxibiar na retirada de doaçöes. 
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-Identificar todas as pessoas qua adentram a Associaçâo; 

-Atender telefonemas, 	redirecionando 	as pessoas de 
interesse: 

-Abrir e distribuir E-mails recebidos pela lnstituição; 

-Receber pals dos alunos, orientando-os e direcionando-os 
as pessoas do interesse; 

-Participar 	das 	reunlOes 	diversas 	corn 	o 	Diretor 
Pedagogico; 

Secretaria -Arquivar documentaçâo; 

-Responsabilizar-se peta Ordem, Lirnpeza e Arrurnação da 
sala de rnateriais, organizaçâo dos uniformes, dislribuiçâo 
de pedidos de rnateriais para os professores; 

-Preparo de subvenção para a Saüde e Educaçao; 

-Prestar serviços gerais de execução de copias xerox, 
preparacao de agendas, relaçâo de charnadas de alunos, 
pasta dos alunos, separação de documentos quando 
solicitados; 

--.-ResponsáveI pela- veriflcaçaa a.repasse ao Diretor Os e- 
mails da DE (Delegacia Regional de Ensino de Santos), 
bern corno auxiliar o Diretor no preenchimento e envio dos 
rnesmo a DE. 

Serviço de Vigilancia Tern corno objetivo cuidar da segurança do patrimOnio. 

- 0 setor de Terapia Ocupacional, perante aos alunos 
Portadores do Deficiencias Móltiptas e Autisrno do Nurex, 
visa meihorar a qualidade de aprendizagern (dentro e fora 
da sala de auta) e atividades da vida diana e vida prática. 

- Orientar e corrigir posturas de cada aluno dentro da sala 
de aula; 

- Auxiliar e orientar nas atividades de vida diana (AVD); 
vestuário, atirnentaçäo, higiene; 

Terapeuta Ocupacional .  

- Desenvolver, criar e confeccionar rnateriats (adaptacoes) 
que facilitem a escrita a firn de methorar a coordenaçâo 
motora fina e o rnobiliário escotar; 

- Registrar diariarnente seus atendimentos e justifica-los; 

- Os pals deverâo ser atendidos no horário de atendirnento 
do fllho, a rnesrno nâo será atendido neste dia; 

- Oferecer orientação aos pais dentro e fora da escola, 
arientaçâo par escrito corn cópia para a prontuário; 

- Receber e acornpanhar as atunos junto ao transporte 
escolar; 

- Sonidar aptidoes de cada aluno junta ao pessoal docente 
o técruco; 

- Elabonar e digitar as relatOnios, enviar para a coordenacâo 
genal; 
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- Allender pals ou responsáveis de alunos, sempre que 
necessário, de preferéncia corn horario, previamente 
marcado em agenda e cornunicado a coordenaçâo; 

- •Participar das reuniães pedagogicas e Conseiho de 
Classe, na busca do trabalho integrado do estabelecimento 
de ensino, da avaliaçao constante, da açao didática e do 
aprimorarnento profissional, colaborando com as 
atividades da cOordenacão/direçao pedagogica. 

VIII - Projetos 

Projeto Objetivo 
Especifico 

Açào Resultado esperado 

Desenvolver 	a N'este 	projeto 	os Dentro do projeto espera- 
construção de novos alunos, 	trabaiham se 	dos 	alunos 	uma 
conhecimentos, corn 	parodias 	de meihor 	percepçâo 	dos 
novas habilidades de histOrias 	 e estimulos 	sonoros 	e 
comunicação, brincadeiras visuais, 	 rnaior 
expressão, cantadas, 	utilização cornpreensâo 	da 

- 

Historia - Mundo 
reconhecimento 	e de 	modelagens, importância do eu', como 
valorizaçâo 	do 	eu, recodes, 	pinturas, parte 	da 	sociedade 

Iudico clas rnelhorando desenhos, 	colagens, contribuindo assim para 
historias autoestirna 	e PCs 	e 	diferentes sua 	interaçâo 	e 

confiança dos alunos formas 	de 	fazer socializaçâo. 	Atraves 
artIstico para criar ou deste projeto, ao receber 
recontar histórias e a os estimulos contidos nas 
confecçao dos Iivros. diversidades 	das 

histOrias 	contadas, 	é 
possivel 	conduzir 	os 
ouvintes para o mundo da 
irnaginação, 	respeitando 
a individualidade do ser e 
fazendo uso de materiais 
concretos 	e/ou 
comunicação alternativa. 

Proporcionar Neste 	projeto 	seré Corn a aplicaçao deste 
vivéncias 	e trabalhado 	o projeto, 	temos 	como 

Artes -Arte experiências 	que aprimoramento 	das rnetas, 	que 	os 	alunos 
Sustentével venharn favorecer o habilidades 	rnanuais tenham 	 corno 

desenvolvimento corn auxilio dos PCS desempenho 	noçöes 
cognitivo, 	visual 	e (cornunicação básicas do ensino da arte 
sensorial através das Alternativa), através 	 da 
atividades, 	trazendo coordenação motora sustentabilidade, 	e 	a 
propostas 	de corn 	rnateriais importância de reutilizar 
conscientizaçâo recicláveis, 	tintas, rnateriais 	recicláveis, 
social e ambiental. modelagens, 	colas, onde 	os 	alunos 	com 

recodes 	de 	jornais, direcionarnento 	dos 
revistas 	com professores 	possarn 
diferentes 	texturas, criar, modificar, imaginar 
algodâo, 	areia, e dar sentido e funçâo ao 
espumas e outros. objeto 	realizado. 

Buscando 	sernpre 

M. 

"Jväo existe cfeficiéncici  quancib sejensa em carinho, semi amorfunc(amentcui" 
coNTRisuiçOEs - Caixa Econômica Federal - Ag. 1613 Conte 1509-1 

Rua Campos Mein, 319- Encrazithada, Santos - SI' Tel 13.3233-7320 - nurexgIobo.com 	 fb.com/NurexI  



S 	NUCLEO DE REABIUTAçA0 DO EXEPCIONAL SAO VIENTE DE PAULO 
MANTENEDOR 

ESCOLA DE EDucAçÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO 
CNPJ*4.042.740/000173 

trabaihar 	 as 
necessidades 	de 	cede 
aluno, 	respeitando 	a 
individualidade 	e 
trabalhando 	frente 	as 
dificuldades pare qua 
eles vençam os desefios 
propostos dentro do 
projeto. 

Urn 	ensino 	de A 	organização Ampliar 	 os 
conceitos básicos de consiste 	em conhecimentos de cada 
forma 	funcional atividades dirigidas e aluno, 	em 	seus 	mais 
seguindo 	a 	BNCC livres, 	cam 	metes diferentes 	aspectos: 
organizado 	nas 	5 definidas 	e social, 	cognitivo, 
areas 	 do .estrategias 	traçadas emocional e fisico. 
conhecimento 	dos dos 	conceitos Former alunos corn major 
componentes pedagOgicos, 	a autonomia e capazes de 
curriculares execucão se dará por compreender 	a 	escrita 
(Linguagens - Lingua meio 	de 	materials como representação da 
Portuguese, 	Arte, coma 	figures 	da fala, 	 usando 
Educação 	Fisica, comunicacão adequadamente a lingua 

Didatica Matematica, Ciencias alternativa 	PCS, portuguese 	em 	suas 
Dinãmica de da 	Natureza, alfabeto 	movel, modalidades 	escrita 	e 

Ensino- Ciências 	Humane- objetos 	concretos, oral. 	Desenvolvendo 
Alfabetização Geografia e HistOria) matérjas, 	jogos 	e habilidades de encontrar 

), 	propiciando 	major livros 	corn 	figures, estratégias 	para 
autonomia 	e uso 	de 	tintas, resoluçOes de problemas 
cornpreensão 	nas modelagens, e compreensão de texto 
atividades colagens, 	textures por meio da leitura ou de 
pedagógicas, qua 	possibilitem 	Os figuras, estimular a aluno 
enfatizando 	a estimulos dos canais a pensar. 
coordenaçâo motgra sensoriais. 
escrita, alfabetizacäo Realizaremos 
através 	da pesquisas 	corn 
construçâo 	da encartes 	de jornais, 
linguagem 	escrita, revistas e tecnologia, 
relacionando 	letras, pare melhor trabalhar 
sons, discriminando e deterrninados 	temas 
visualizando 	as e 	 dates 
famIlies 	silabicas. comemorativas. 	E 
Desenvolvendo corn 	os 	resultados 
criatividade, des 	pesquisas 
percepção, produzirernos 
estimulando 	0 cartazes informativos 
raciocinio lOgico, por e maquetes. 
meio 	de 	operacöes Exploraremos 	a 
matemáticas, sistema escrita, 	leitura, 
monetário e dominio culturas, quantidades 
das 	quantidades e valores através de 
numéricas. atividades 	que 

envolvam culinária. 
Aproveitaremos 	as 
diferentes 	espacos 
escolares 	I para  
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trabalhar, 	interaçâo, 
socialização, 	noçöes 
espaciais, movimento 
e medidas. 
Quando 	possIvel 
realizaremos 
passeios 	externos, 
realizados 	pela 
escola ou planejados 
para aprendizados de 
educaçâo financeira, 
calculos, 	meio 
ambiente, 	transito 	e 
cidadania. 
Durante as atividades 
buscar-se-á 	utilizar 
mósicas 
contextual izadas, 
para deixar as aulas 
mais 	atrativas 	e 
prazerosa. 
Sempre que possivel, 
realizaremos cinema 
com 	fumes 	que 
tenham 	elementos 
previamente 
trabaihados em sala. 
Faremos 	uso 	do 
caderno para registro 
de 	algumas 
atividades 	e 
contribuiçâo 	na 
evoluçao da escrita. 
Realizaremos 
atividades 	de 
adivinhas, cruzadinha 
e 	caça 	palavras 
dinâmicos, para tratar 
de 	diferentes 
assuntos. 
Atraves de roda de 
conversas 	e 
dinâmicas 
abordaremos 	Os 
conteüdos 
trabaihados, 
estaremos 	sempre 
incentivando 	e 
auxiliando 	de 	forma 
verbal 	e 	tátil, 	para 
major 	efetividade 	e 
interesse dos alunos 
nas diversas formas  
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r d€ 
enfatizando sempre a 
necessidade € 

realidade dos alunos, 
a fim de que eles se 
identifiquem e sintam-
se motivados € 

envolvidos 	no 
processo 	de 	ensirto 
aprendizagem. 

Estirnular 	o Exploração, utilizacâo Oportunizar aos alunos 
conhecimento 	e dos movimentos de uma aprendizagem l(idica 
vivencia 	das preensão, 	encaixe, e 	prazerosa, 	onde 	os 
estruturas etc., 	no 	uso 	de conceitos 	psicomotores 
psicomotoras, objetos diretos e de serâo 	apticados, 
lateralidade, 	espaço largo atcance. Noção respeitando 	sempre 	a 
temporal, 	ritmo, do 	 corpo: especificidade 	de 	cada 

Psicomotricidade 
equilibrio, 	esquema conhecirnento 	do aluno € agregando novas 
corporal, 	expressäo próprio corpo e do aprendizagens, 

Corpo e mente— corporal 	 e corpo 	de 	outro, contribuindo assim para 
Uma construcao coordenaçâo motora. noçOes espaciais do uma major autonomia e 

em Desenvolver 	o prOprio corpo e do de furicionalidade. 
desenvolvimento. raciocInio por melo de outro, 	interiorizaçâo 

jogos. Desenvolver a da imagem corporal, 
inteligencia coordenação 	€ 

emocional necessária imitacâo. 
ao 	bom 	convIvio Lateralidade: 
social 	a 	partir 	de identiflcação 	da 
atividades 	de dominância 	lateral, 
inclusão. Promover a reconhecimento 	da 
consciência sobre os direita € da esquerda, 
sentidos primários. ordenação 	espaciat, 

discriminaçâo 	visual, 
noçOes 	espaciais 	e 
temporais. 

Incentivar os alunos Neste 	projeto Oportunizar aos atunos 
a 	desenvolver utilizaremos 	as conceitos 	pedagOgicos, 
cionhecimento seguintes raciocinio 	logico. 
através 	de 	sua ferramentas 	para 	o Incentivar o 	respeito 	e 
própria 	visâo desenvolvimento dos cooperaçâo, 	ter 	a 
trabathando 	sua atunos: percepçâo de limites e 
autoestirnä, como 5€ PCS 	(comunicaçao esperar 	a 	vez. 
relacionar corn seus alternativa), Desenvolver a 
colegas, 	a 	ter bambolés, 	bolirihas Capacidade de criar e 
iniciativa, 	a 	agir, 	ter de 	gude, 	jogos recriar, adquirir confianca 
sua 	curiosidade pedagogicos 	como € autonornia. 
estirnulada, 	' jogo 	da 	rnemória, 
desenvolvendo 	sua quebra cabeça, forca, 

,.Jogos e autonornia. 	Por rneio elástico, 	jogos 	corn 
Brincadeira, dos 	jogos 	€ bexiga, 	dança 	da 

brincadeiras, cadeira, 	brincadeiras 
pbdemos de roda etc, musicas, 
desenvolver de forma I 
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lUdica o potencial e a 
criatividade do aluno 
e ao mesmo tempo 
respeitar o seu tempo 
e a sua 
particularidade. 

jogos de sucatas, rob 
de pape higiènico e 
papelOes etc., 
massinha de modelar, 
pula corda. Bola 
(boliche, futebol, vôlei 
tec.).  

Proporcionar Conhecer e usar o 0 	projeto do Curriculo 
atividades educativas ambiente da cozinha, Funcional 	apresenta 
e indicar estrategias função e norne dos alternativas para nossos 
aos educadores para utensilios. Realizar ?a alunos adquirirem major 
o desenvolvimento de limpeza 	 e autonomia, 
habilidades organizacao 	do independOncia 	e 
funcionais 	e ambiente 	dentro da alcançarem 	melhor 
conhecimentos 	que possibilidade de cada desempenho no seu dia- 
serão 	importantes educando. a-dia. 	Acreditarnos 	que 
para tornar a pessoa Proporcionar dessa 	forma 	nossos 
corn 	deficiencia atividades 	onde 	os alunos 	terâo 	maiores 

Curricubo independente 	e educandos adquiram condiçôes 	de 	coristruir 
Funcional produtiva, 	conforme major 	autonomia sua 	cidadania 	e 	se 

suas 	possibilidades quanto a sua higiene tornarem 	individuos 
na sua vida escolar, pessoal, 	vestuário, produtivos 	 e 
familiar 	e 	social. passeios. participativos 	do 
Oportunizando 	a processo 	 de 
vivência das tarefas desenvolvimento pessoal 
do 	cotidiano 	no e social. 
ambiente 	escolar, 
denomjnadas 	AVPs 
(Atividades 	de Vida 
Pratica) 	e 	AVD5 
(Atividades 	de Vida 
Diana) 	rnelhorando 
assim 	a 	sua 
qualidade de vida. 

Trabalhar 	na Os 	 alunos Levar os educandos a 
expressâo 	corporal, participarao 	nas adquirir melhoras em seu 
pulsacão, confecçoes 	de comportamento, 	através 
lateral idade 	e instrumentos da 	 atenção, 
socializaçâo. musicais 	corn concentraçâo, 	trababho 
Desenvolver 	a rnateriais 	reciclâveis, ern grupo. Estimulando o 
percepção auditiva e utibizando 	garrafas, desenvolvimento 	de 
a 	memónia musical. laths, cones, papeis, diversos 	aspectos 
Estimular 	o tintas, 	isopor, relacionados ao sisterna 
desenvolvimento 	de cartolinas, 	fita, cognitivo, motor e afetivo. 
diversos 	aspectos adesiva, 	tesoura, 
relacionados 	ao cola, 	gliter 	e 
sistema 	cognitivo, desenvolver 

IvbUsica motor e afetivo. habilidades a partir do 
contato 	corn 	os 
mesmos. 

Através 	das 
confeccöes 	dos 
instrumentos 	serão  
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trabalbados 
concomitantemente 
alguns temas como 
cidadania, 	ética, 
pluralidade 	cultural, 
meio ambiente, vida 
familiar e social. Corn 
a 	 mUsica 
estimularemos 	os 
alunos a aptidão para 
tocar 	algum 
instrumento musical e 
cantar, 	dirninuindo o 
estresse 	e 
melhorando 	a 
atençâo 	e 
concentracao. 
Instrumentos 
confeccionados: 
chocalhos, 	xilofone, 
pandeiro, 	flauta, 
tambor e outros. 

IX -  AvALIAçA0 

As atividades de avaliaçao são consideradas parte integrante do processo de 

desenvolvimento do aluno, nao se constituindo em um momento a parte, estando estas 

A avaliação do processo de desenvolvimento realizar-se-a através da observaçao 

individual e em grupo, pela equipe interdisciplinar da escola. 

As avaliaçOes serão registradas pelos professores especializados em ficha de 

avaliaçao bimestral e em relatorio anual, demonstrando a evoluçao dos alunos e 

anexados em seus respectivos prontuários. 

A avaliaçao do aproveitarnento bimestral será expressa em conceitos que 

refletirao o rendimento de cada aluno, da seguinte forma: 

- (RIA) -Realiza corn ajuda; 

II - (RJS) Realiza sem ajuda; 

Ill - (R/R) - Realiza corn resistência; 

IV - (EA) -Ern aquisição. 

X - PUBLICO ALVb 

Pessoas corn Deficiencias Mültiplas e ,Transtorno Global de Desenvolvimento, 
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atendidos na Escola de Educaçao Especial 4 do agosto. 

Xl - METAS PARA 0 CORRENTE ANO (2021) 

- Ampliar o atendirnento em relaçao aos alunos inclusos no sistema regular de ensino; 

- Ampliar o quadro de funcionários (professores, técnicos especializados e educador 

fisico); 

- Aumentar a conclusao dos eventos, corn o objetivo de proporcionar a integraçao da 

familia e da comunidade; 

- Elaboraçao de novos projetos incluindo oficinas para atendimento corn as pessoas 

corn Necessidades Especiais mais veihas, ampliando a participaçao da cornunidade. 

- Promover cursos e palestras para a capacitaçao dos profissionais; 

- Promover cursos e palestras aos pals, farniliares e comunidade em geral, sobre os 

rnais variados temas, voltados as pessoas corn deficiência. 

XII - ATOS LEGAIS 

Autorizaçao de Funcionamento: DOE de 02/02/2006 

XIII - CURSO EM FUNCIONAMENTO 

Modalidade de Atendimento: Ensino Fundamental para Pessoas corn Deficiências 
MUltiplas e Transtorno Global de Desenvolvirnento. 
Periodo: Manha e Tarde - 02/0212006. 

a) QUADRO DE OCUPACAO DAS SALAS (indicacao das lnstalacoes) 

Ambientes NO do sala Area de 
Ocupacão 

Manha 
no de 

alunos 

Tarde 
NO de 

alunos 
Pré Operacional I e 4 007 17,10m 2  8 9 
Pré Operacional 2 e 5 008 17,10m2  8 10 
Sala Estimulaçäo I e 3 008 17,10m2  11 8 
Pré Operacional 3 e 6 010 17,10m2  9 9 
Sala Estimulacao 2 e 4 011 17,10m2  8 8 
Alfabetizacao I e 2 020 1 	26,69m2  11 11 
Estacionarnento 48,00m2  
Secretaria 9,00m2  
Recepcâo 8,10m2  
Banheiro secretaria 	,. 2,57m2  
Sala de reunlOes 10,5rn2  
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Diretoria 23,66m2  
Brechó 40,47m2  
Sala deTV 12,19m2  
Banheiro feminino 5,50rn2  
Banheiro masculino 5,50rn2  
Despensa (escada) 5,40m2  
Cozinha (Terreo) 17,38m2  
Banheiro térreo (fundos) 10,75 m2  
Banheiro térreo (fundos) 10,75m2 	 - 

Despensa de alirnentos 5,91m2  
Lavanderia 8,27m2  
Cozinha 1 0 Andar 17,72m2  
RefeitOrio 65,0rn2  
Varanda 10  Andar 24,70m2  
Banheiro fern 10  Andar 6,42m2  
Banheiro rnasc 10  Andar 6,42m2  
Sala Alfabetizacao 1 26,69 m2  
Sala Centro de Convivéncia 26,69m2  
Sala Materials 18,88m2  
Sala de Psicologia 7,81m2  
Quadra de lazer 38,40m2  
Varanda 21  Andar 8,12M2  
Sala da Presidencia 11,63M2  
Sala financeiro/adrn 10,00m2  
Sala Assistente Social Senior 11,03M2 

Sala de artesanato 24,05rn2  
Banheiro fern 21  andar 2,27rn2  
Banheiro rnasc 20  Andar 2,27m2  
Bringuedoteca 78,00rn2  
Sala de Fisioterapia 35,86m2  
Sala de Terapia Ocupacional 7,14m2  

b) QIJADRO DE HORARIO DE PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO (Capacidade 

Técnica e Operacional) 

Nome Cargo Escolaridade Horário de 
trabaiho 

Superior em 
Katia Regina Diretora Pedagogia Educaçào 2a a 6a  feira 

Prado Pedagogica Especial e Pos- 08:00h as 12:00h 
Graduada em 14:00h as 18:00h 

Educaçao corn enfase 
em Educaçao 

Especial-Grad uada 
em Psicopedagogia 

Coordenadora  2a 6  6a feira 
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• Fabiola Pedagogica - Superior em 08:00h as 12:00h 
Gouvela Pedagogia Ed. 14:00h as 18:00h 

Sestara Souza  Especial  

Arlete de Merendeira Ensino Fundamental - 22 a 6a feira 
Oliveira de Incompleto 08:00h as 12:00h 

Moraes 14:00h as 18:00h 

Marinéis de Ajudante Ensino Medio 22 a 62  feira 
Jesus Silva Geral Completo 07:00h as ii :OOh 

13:00h as 17:00h 

Adriano Leite Ajudante Ensino Media 22. a 6 a  feira08:00h 
Ferreira Geral Completo as 12:00h 14:00h 

As 18:OOh 

Maria José Ajudante Ensirio Fundamental 
22 a 52  feira 

Jeronimo da Geral Completo 07:00h as 11:00h 
Silva 13:00h as 17:00h 

Sônia Maria da Ajudante Ensino Médio 22 a 6a  feira 
Silva Gerat Completo 09:00h as 13:00h 

15:00h as 19:00h 

Ana Lucia Silva Ajudante Ensino Fundamental 22. a  62  feira 
de Andrade Geral Completo OB:OOh as 12:00h 

14:00h as 18:00h 

Maria José de Ajudante Ensino Fundamental 2a a 62  feira 
Gois Geral Incompleto 07:00h:11:00 

13:00h As 17:00h 

Joao Carlos Porteiro Ensino Fundamental 22. a 61  feira 
Amaral Filho Completo 08:00h as 12:00h 

14:00h as 18:00h 

Aparecida Secretària Ensino Media 22 a 62  feira 
Regina Santana Completo 08:00h as 12:00h 

Ribeiro -  14:00h as 18:00h 

Ivanilde Auxiliar de Ensino Medio 22 a 6a feira 
Gonçalves da Secretaria Completo 08:00h as 13:00h 

Cruz 15:00hás18:00h 

Petras Auxiliar de Ensino Media 22. A 6a feira 
Luidvinavicius Manutenção Completo 08:00h as 12:00h 

Neto - 14:00hâs18:00h 

Dennis da Silva Serviços Ensino Media 22.  a 61  feira 
Santos Gerais Completo 07: 00h as 11:OOh 

13:00h As 17:00h 
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r feira 
Samuel de 	Menor 	Ensino Médio 	08:00 - 14h:15min 

Santana 	Aprendiz 	Completo 	 41 feira 
Joaquim 	 11 :00h:45min- 

18:00h 
Sexta-feira 

11:OOh45min - 
18:OOh 

C) CORPO DOCENTE 

Nome 	Cargo 	Admissão 	Escolaridade 	Horàrio de 
trabaiho 

Superior 	2a a 6a  feira 
Adriana Dos 	Auxiliar de 	15/05/2015 	Completo 	08:00h as 
Santos Silva 	classe 	 Pedagogia 	12:00h - 

14:00h As 
18:OOh 

Superior 	2a A  52  feira 
Cosma Maria 	Professora 	20/05/2015 	Completo 	08:00h as 

da Silva 	 Pedagogia 	12:00h - 
Pós-Graduaçao 	14:00h as 

Ed. Iriclusiva. 	18:00h 

Carla Cristina 	 Superior 	22 a 61  feira 
Gomes 	Professora 	01/08/2005 	Completo 	08:00h as 

Gortçalves 	 Pedagogia 	12:00h - 
Pos Graduaçäo 	14:00h as 

Ed. Especial 	18:00h 

Superior 	2. a 6 a  feira 
Rosiriete 	Professora 	19/02/2015 	completo 	08:00h as 
Morais 	 Pedagogia 	12:00h - 

Barbosa 	 Pos-Graduaçao 	14:00h as 
Ed. Inclusiva. 	18:00h 

Superior 	2. a 6a feira 
'Clebia 	 completo 	08:00h as 
Rodrigues 	 Pedagc5gia 	12:00h- 

Vieira 	Professora 	02/0312015 	Pós-Graduaçao 	14:00h as 
Ed. Inclusiva. 	18:00h 

Superior 	2a a 6 feira 
Danielle 	Auxiliar de 	03/02/2020 	completo 	08:00h as 

Mulero Citro 	classe 	 Pedagogia 	12:00h - 
14:OOh as 

18:OOh 
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Superior 2 a  a 6 a  feira  Josimere de Auxiliar de 01/03/2016 completo 08:00h as 
Moura Silva classe Pedagogia 12:00h - 

Pôs-Graduaçao 14:OOh as  

Ed. Inclusive I 8:OOh 

Superior 2 a 6a  feira 
Renata completo 08:00h as 

Marques Professora 04102/2015 Pedagogia 12:00h - 
Ferreira POs-GraduaçAo 14:00h as 

Ed. Inclusive. 18:00h 

2a a 6a feira 
Gabriela dos Auxiliar de 03/02/2020 Superior 08:00h As 

Santos classe completo 12:00h - 
Benevides Pedagogia 14:00h as 

18:OOh 

23 â63 feira 
03/02/2020 Superior 08:00h as 

Nádia Mauricio Aüxiliar de Completo 12:00h - 
de Toledo classe Pedagogia 14:00h as 

18:OOh 

Superior 2a a 6a feira 
Meire Professora Ed. 02/02/2017 completo em 08:00h as 

Aparecida dos FIsica Licenciatura 12:00h 
Santos Plena Ed. 14:00h as 

Feliciano Fisica Pôs- 18:00h 
Graduaçao Ed. 

Inclusive. 

Superior 2a a 61  feira 
Solange Completo 08:00h as 

Aparecida Professora 22/10/2018 Pedagogia 12:00h 
Vieira Dias Pas-Graduaçao 14:00h as 

Ed. Inclusiva. 18:00h 

2a a 6a feira 
Roberta Auxiliar de Superior 08:00h as 

Junqueira Classe 14/02/2019 Completd 12:00h 
Garcia Pedagogia 14:00h as 

18:OOh 

Superior 21  a 61  feira 
Completo 08:00h as 

Celia Roche da Auxiliar de 14/02/2019 Pedagogia 12:00h 
Silva Classe 14:00h as 

18:OOh 
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NUCLEC DE aEArnuTAcAo DO EXCEPCIONAL SAO 'VICENTE DE PAULO 
MANTENEDOR 

flUjX 	 ESCOLA DE EDUCAçÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO 
CNPJ:64.042.740/0001-73 

d) QUADRO DE HORARIO DO PESSOAL DE REABILITACAO ESCOLAR 

Nome Cargo Admissäo Escolaridade Horário de 
trabalho 

Vanessa Superior Fisioterapia 
Funayama  Fisioterapeuta 23/01/2008 CREFITO 88212-F 

2 .  42 .e 6 

de Castro Pôs Graduaçao feira 

Potenza Especializaçao em 08:OOh as 
FisioterapiaTraumato 12:OOh 

- Ortopedica 

Elaine 
19/0511997 

Superior Fisioterapia 
2 a 6 feira 

Cristina CREFITO 3-21790-F 
Tomaz Fisioterapeuta Pos-Graduaçao 14:OOh as 

Gomes Especializaçao em 18:OOh 

Azevedo Fisioterapia em 
Terapia Intensiva 

Daniela Superior Nutriçao 203e 4a feira 
Francisco Nutricionista 04/10/2016 CRN3 36.574 8:00h as 

Prieto Pôs-Graduaçao 12:00h 
Especializaçao em 5a feira 

Nutriçao Clinica 14:00h as 
18:OOh 

Superior Psicologia 2. a 6a feira 
Maira Psicôloga 0310412000 CRP 29614-3 08:00h as 

Trindade Pos-GraduaçAo 12:00h 
Guimaräes Especializaçao em 14:00h as 
Rodrigues Atendimento familiar 18:00h 

2a e 52  feira 
Tatiana Terapeuta Superior Terapia 08:00h as 

Chinarelli Ocupacional 0510212015 Ocupacional 12:00h 
dos Santos CREFITO /3 16381 

- 14:00h as 
TO 18:OOh 

r 	41fe j ra  , 33 
Superior-Servico 11 h:45min 

Selma Assistente 03/0212020 Social as 18:00h 
Santos Social CRESS 65.333 53 ,6 feira 
Oliveira 8:00h as 

14h:lSmin 

"YNão existe cüficiénc:ia qtian.d selensa  em carinho, seu arnorfundàrnentaC" 
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XIV - Conclusao 

Proporcionar condiçöes para que o aluno venha a desenvolver suas 
potencialidades, de forma adequada. 

Oportunizar o desenvolvimento global do aluno proporcionando conceitos básicos 
de forma a oferecer ferramentas de aprendizaaern adequadms e motivadoras, mediando 
açOes educativas que conduzirao os educandos interiorizar Os conteUdos ministrados, 
apreender e usufruir do ambiente escolär de maneira significativa, utilizando seu meio 
social como laboratório onde o que conta e descobri-lo e descobrir-se nele. Olharmos 
para o aluno coma urn ser singular e integral. Considerar sempre que tern alga a ser 
desenvolvido e näa apenas focar nas dificuldades. 

Kitia R g na Prado 
Diretara PedagOgica 
9804938/DEMEC/SP 
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