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O N11cleo de Reab冊a9aO Sao Vicente de PauIo - NUREX fdi fundado em quat「o de

agosto de m‖ novecentos e noventa, a Partir da necessidade de um tratamento especializado

Pa「a OS冊hos de seus fundadores com o o馴etivo de estimuIa「 e fomentar o ideal de servir

COmO base de todo o empreendimento digno, PrOmOVendo e apoiando a assistencia e

desenvoivimento da pessoa com de咄encia.

O Nucleo deu inicio em suas atividades na Rua Campos Me10 das 14:00 as18:00 horas

em um espa9O de 2 saIas com duas c「ian?aS, aP6s seis meses passou a 「eaIizar suas

atividades na 「ua Xavier Pinheiro NO. 184, COm 5 crian9aS. Com um n心mero considerado de

PrOCu「a Peia instituieao, houve a necessidade de abri「 o pe「iodo matutino e

COnSequentemente COntrata「 um ndmero maior de profissionais. Passou a funcionar de

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

Com a necessidade de mudan9a Pa「a um eSPa9O mais ampIo e para uma melho「

acomoda9aO mudou-Se em 1997 para a Rua Luis de Cam6es lO9, Onde permaneceu ate abril

de 2005 atendendo 23 crian9aS e adolescentes. Neste pe「iodo, O Nurex ganhou um terreno

do sindicato dos Aquavia「ios de Santos (SETTAPORT) em 1 999, desde entao, Va「ios eventos

COmO bingos, janta「es, aimo9OS foram 「eaIizados para consegui「 fundo e iniciar a construeao

da sua sede p「6pria.

Em maio de 2005 a Instituieao mudou pa「a o p「edio pr6prio e em 2006 foi autorizado

Pela Diretoria de Ensino do Estado de Sao PauIo a atuar como EscoIa de Educa9aO Especiai

4 de Agosto, COm CaPaCidade pa「a atender ate 44 c「ian9aS nO andar terreo, POSSuindo assim

3 salas de pedagogia, COm l pedagoga e l auxiliar em cada sala no pertodo matutino e

VeSPe巾no, 1 saIa de psicoIogia com uma psic6loga no periodo matutino e vespe面no atuando

tres dias por semana, 1 saia de fisiote「apia com uma fisiote「apeuta no periodo matutino e l

no pe「iodo vespe巾no, 1 sala de fonoaudioIogia com uma fonoaudi6Ioga em pe「iodo integra看

atuando tres vezes po「 Semana, 1 diretora pedag6gica, 1 secretaria, 1 aux掴a「 de Iimpeza

gerai, 1 cozinhei「a.

Os profissionais dos seto「es pedag6gico, administrativo, COZinha, Iimpeza e portaria sao

remunerados com a pa「Ceira atraves do Termo de Fomento com Secretaria

de Educa9aO (SEDUC), OS PrOfissionais do setor tecnico (Sat]de) sao remunerados com o

Termo de Fomento em parceria com a Sec「etaria de Sa血de, a manuten9aO do predio e
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mantida pela lnstitui9aO’que PrOmOVe eVentOS, bazares e conta com colabo「adores que

COntribuem,

Atualmente o Nurex atende lO9 pessoas com m輔Plas deficiencias e autistas ent「e

Crian9aS, jovens e adultos.

Os alunos sao agrupados em niveis de aco「do com seu desenvoIvimento globa一

(inteiectua看, mOtOr, etC.), que SaO baseados nos conoeitos do Bi61ogo Jean Piaget - Teoria do

DesenvoIvimento do Pensamento Infantil e Amatruda, Gese= - PsicoIogia do Desenvo!vimento

do Latente e da C「ian9a Pequena.

Nossos a看unos sao atendidos em grupos de no minimo lO alunos, aS Saias de aula sao

CaraCterizadas po「 co「 com as seguintes nomenclatu「as‥ EstimuIaeao, Pre Operacional e

A臨ebetiza9aO.

.　EstimuIacao -　SaO agruPados alunos que evidenciem desenvoIvjmento

COgnitivo cor「espondente ao periodo sens6rio motor.

・ Pr6 Ope「acional - SaO agruPados aiunos que evidenciem desenvoIvimento

COgnitivo co「「espondente ao pe「iodo p「e-OPeraCional.

・ Alfabetiza9aO - SaO agruPados alunos que evidenciem desenvoIvimento

COgnitivo cor「espondente ao pe「iodo p「e-OPe「aCional e ope「acionaI conc「eto e

aiunos que estao no cont「a tu「no na Rede Municipai de Ensino ou Escoia

P「ivada.

Missao da lnstituieao:

Manter a Esco!a de Educa9aO EspeciaI 4 de agosto que at「aves de atividades

funcionais visa a autonomia e quando possiveI a aIfabetizaeao de seus alunos, a aSSistencia,

a reab冊a9aO e a integra9aO SOCial, OPjetivando melho「 qualidade de vida e atingi「 maio「

autonomia dos aIunos

Relat6rio

O N血Cleo de Reab胴a9aO do Excepciona! Sao Vicente de Paulo - Nurex , mantenedor

da EscoIa de Educa9aO EspeciaI 4 de agosto 6 uma Entidade ativa e os servi9OS Oferecidos

COnta COm uma equipe muItip「OfissionaI e atuaeao interdiscipIina「 com atendimento nas a「eas二

assistencia Social, Educaeao e Sa的e aos seus aIunos/ usuarios dentro do que preve as

respectivas politicas. Todos os atendimentos sao ofertados gratuitamente absorvendo os

PrQjetos da lnstituieao, Sendo: Educacao: (P噂etos二Psicomot「icidade, Hist6「ia, Curricuio

FuncionaI, Cinco Sentidos, A巾es Sustentavei, M血sica, Didatica Dinamica de Ensino, Dan9a,

Educa9aO Fisica, Informatica. Estas atividades sao ap=cadas de acordo com o
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desenvoIvimento de cada aluno incitando-OS a Curiosidade, abso「gao das discip冊as

Pedag6gicas para aqueies que f「equentam a rede

「eguIa「 de ensino ou nao, 「efo「9ando assim fun96es cognitivas (mem6「ia, aten9aO, Pe「CeP9aO.

iinguagem e fun96es executivas).

Neste t「imest「e nossos aIunos se beneficiaram das aulas lOO% prese=Ciais, alguns

aiunos mantiveram seu atendimento 「emoto apresentando atestado medico que o

impossib冊avam de estarem presentes nas auIas presenciais, COntinuamos contando com a

Pa「Ceria das familias pa「a mantermos as aulas interativas. Realizamos a 「etomada com

atividades de intera9aO VOltada a dinamicas l関icas que tinham como objetivo a adapta9aO

dos aiunos no ambiente escolar,

Concluimos que sendo a ano de 2021 com alguns obstaculos, POr COnta da Pandemia

tivemos nossos objetivos pedag6gicos pa「cia!mente aIcan9ados ,COnSide「ando o resultado

Satisfat6rio e positivo.

Nos dias 6 e 7 de dezembro data da remat「icuIa pa「a o ano de 2022.
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PROJETO: HISTORIA

ReIat6rio 4O Trimestre

Estamos encerrando o ano ietivo com a maioria dos aIunos se beneficiando das atividades

PreSenCiais, e OS demais alunos que estao de atestado medico com as atividades on-!ine,

envoivemos todos os prQjetos (PSicomotricidade, Cinco sentidos, m血sica, a巾es sustentavei e

hist6ria) t「abalhando simuItaneamente com aux帥o dos PCS, at「aindo o oIhar a concent「a9aO

e a imagina9aO de cada aluno.

Nesse trimestre obtivemos uma boa pa巾Cipa9aO dos alunos nas atividades pedag6gicas,

desenvoIvendo suas habilidades e 「espeitando sempre a singularidade dos educandos.

Responsaveis peio prQjeto:

Ciebia Rodrigues Viei「a

P rofesso ra

Reg 620049

Cく訓a Rocha da Silva

Aux帥a「 de classe
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Relat6rio 4o Trimest「e

Neste trimestre nossos alunos se bene抽aram das aulas lOO% presenciais, alguns alunos

mantiveram seu atendimento remoto apresentando atestado medico que o impossib冊avam de

esta「em presentes nas aulas presenciais, COntinuamos contando com a parceria das fam帥as para

mantermos as auIas inte「ativas. Rea=zamos a 「etomada com atividades de intera9aO VOltada a

din含micas柏dicas que tinham como o切etivo a adapta9aO dos alunos no ambiente escolar.

Recorremos a socializa9ゑo; a Pe「CeP9aO auditiva, Visual, mOtOra, let「as iniciais do nome,

jogos pedag6gicos, Pa「eamentOS das formas geomet「icas, hist6「ia musical, SenSib帥za9aO SOnO「a,

di「ecionamos atividades musicais que vol[asse as emo?6es e trocas entre aIunos, Professo「as e

responsaveis,

O Quarto trimestre teve seus objetivos alcan9ados, COnSideramos o 「esultado satisfat6rio e

POSitivo置

Responsaveis pelo prqieto:

Carla C G6mes Gon9alves

P rofesso ra

Reg: 161909

Danie!le Mule「o Citro

Aux掴ar de Ciasse

、同・」、 ¥証均二壷1/事C亨a型aれdこ) 5ep棚a e帥紺諒毎期a佃)r印面云硯el布告
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P「qjeto - Artes Sustentavel

Relat6rio 4o Trimestre

O p亘yeto Artes sustentavel neste quarto trimestre trabalhou de fo「ma presencia! e fez

atendimento 「emoto atrav色s da pIatafo「ma de estudos WhatsApp para os educandos que

ap「esenta「am atestado medico, buscamos proporcionar aos educandos propostas

Pedag6gicas que teve como objetivo o desenvoIvimento cogn鮎vo, SenSO「ial, auditiva e

Visual, COntribuindo tambem para a inte「a9aO ent「e OS educandos e seus fam掴a「es que 6 de

Suma importanc盲a em tempo de isolamento sociaI.

Du「ante as atividades os educandos fize「am uso de alguns mate「iais reciclaveis

COmO: ga「「afa pet, Caixa de papeほo, 「OIo de papel higi台nico ent「e outros.

Conclu血os o ano letivo de 2021 de fo「ma satisfat6rio tanto na moda=dade presencial

COmO tambem na modalidade remota poIS Obtivemos 「esultados positivos frente　お

P「OPOStaS Pedag6gicas oferecidas, COm a devoIutiva dos 「esponsaveis atrav6s dos videos e

das fotos du「ante a execu9aO das atividades e em saIa de aula no contato direto com os

educandos que 6 de suma impo「tancia para um meIhor ap「oveitamento dos est「muIos

Oferecidos, COnC両mos que houve intera9aO, eXPIora9aO dos mate「iais apresentados com

dife「entes texturas que cont「ibuiu pra o desenvolvimento g!obal dos educandos.

Daremos continuidade ao t「abalho rea陀ado no proxlmO anO.

轟蓮闇二三
Pro範ssionai§ Responsateis三

種喜囲

Cosma Ma「ia da SiIva

P 「ofesso 「a

Ad「iana S. Soares Proetti

Aux帥a「 de classe

Rg: 1694531
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P「qieto Psicomo帥Cidade

Relat6rio 4O t「imestre

O p「qjeto psicomo鵬cidade no削timo帥mest「e de 2021 continuou a 「ealiza「

atividades que contribuiram para a autonomia, independencia, aP「endizagem e

desenvoIvimento de nossos alunos.

Nas aulas remotas e presenciais aplicamos os conceitos da psicomotricidade e

agregamos novos temas como; COnta9aO de hist6ria, a巾∋ SuSten略veI, mdsica e os 5

Sentidos, aSSim nossas atividades fica「am mais dive「S摘cadas.

Diante das p略ticas ap「esentadas os alunos tanto remotos quanto

PreSenCiaImente demonstram interesse e satisfa9aO aO desenvoIve-1as, COm materiais

elabo「ados peias p「Ofessoras, OS temaS fo略m eXPIorados e executados com bom

entendimento dos aIunos.

Os aiunos com auIas remotas tiveram assiduidade regular, enquanto aS

PreSenCiais assiduidades satisfat6「ias

Ressaita-Se a neCeSSidade de 「eincidencia das atividades pa「a um melho「

entendimento e desempenho dos alunos.

P rofesso 「a

Reg: 1694849

暢岨_
Katia CiIene Siqueira Lopes

AuxiIia「 de cIasse

`栃o exi5te apC諺ncia quanゐsepen5a em Caγinho, 5eu CmOγ 6_旬7tあme7tta[’’
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Projeto - Cinco Sentidos

Re!at6rio 4O Trimestre.

O p「Qjeto Cinco Sentidos realizou nesse trimestre, a COntinua9aO das auIas 「emotas

COm a看guns alunos que apresentaram atestado m6dico que os impossib冊avam de estarem

PreSente aS aLI!as presenciais. As auIas p「esenciais ocor「e「am de maneira柏dica e din台mica

「espeitando a particula「idade de cada aluno.

Neste trimestre foi realizado junto com alunos atividades para expIo「ar os sentidos e

a intera9aO COm a fam掴a・ Foram feitas atividades de coordena9aO mOtOra, Pintura,

b「inquedos de encaixe, Culina「ia, e dife「entes textu「as.

E importante 「essalta「 que a part雨pa9aO dos pais e 「esponsaveis e fundamental

Para O desenvolvimento e amadu「ecimento dos alunos. AIguns pais e 「esponsaveis ainda

tem demonstrado 「esist台ncia na rea=za9aO das atividades.

Concluimos que os alunos evolui「am e atingi「am os o申jetivos p「opostos de cada

atividade, 「eSPeitando o tempo de cada educando pa「a uma me!hor aprendizagem,

Pro髄ssionais Responsateis:

Josimere De Moura Silva

P 「ofesso ra

Rg: 1694527

Nadia Mauricio de Toledo

Aux帖a「 de dasse

車両{卑l冊帆綱型抑1d。 5e_pe715a e71圧し。
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Didatica Dinamica de Ensino - 4o t「imestre

Nesse trimestre continuamos o p「qjeto Didatica Dinamica de Ensino com

atividades te6ricas e博dicas usando 「ecursos de figuras de PCS, COnfec9aO de

mate「ial de apoio, 「efor9ando os contel]dos curricuIares de maneira funcionai e

adaptada as pecuiiaridades de cada aiuno.

Retomamos as auias lOO% p「esenciais de forma tranquiIa, Onde os alunos

tiveram boa pa面Cipaeao, reSPOnde「am de maneira satisfat6ria, demonstrando

COmP「eenSaO dos conte血dos, atendendo aos estimulos, COmandos e reaiizando

POSitivamente as atividades propostas,

Profissionais responsaveis:

イオ`

Rosinete MbIais BaIbosa

P 「ofessora

Reg. 0051351

RobeIfa Junqueha Garofa

Auxiliar de Classe

旧主言　∵言草高卒机士a q棚7うわ5epe耶a捕:五号両局油汗朝。再

臨三‖∴上申∴バ、用い3甲一陣即時缶’申子SP I Te1 13,323‾主∴∴l} i地堕X@gIobci迎出
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Relat6rio 4O T「imestre

P「ofessora de Educa9aO Ffsica

Mei「e Apa「ecida dos Santos Feliciano

Nesse踊mo t「imest「e do ano de 2021,軸alizamos nossas aulas de Educa9aO Fisica, COm

resultado positivo diante de todas as d甫cuIdades que enf「entamos ao deco「「er do ano Ietivo,

tivemos que nos adaptar ent「e aulas remotas e o retomo progressivo dos alunos.

Sabemos que na pandemia as fam掴as tiveram suas 「otinas transformadas significamente, O

que to「nou o desafio da parceria fam掴a e escola imprescindiveL

Seguimos com nossas aulas atendendo as necessidades dos nossos aIunos, t「abalhando

em cima de suas hab掴dades, reSPeitando o grau de d南cuidade de cada um, COm atividades

COmPartilhadas e individuais.

Meire Aparecida dos Santos FeIiciano

Professo「a de Educa辞o Fisica

CREF 1 35376-G/SP

一　宮でC詑柚∵証しi出自子中∴声十号高宮両r話柄ら宮上宮子
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Relat6「io 4O trimestre

Seto「 Nutricao

O setor de nutri9aO eSta atuando de forma presenciaI com aIunos e funcion釦os que estao

frequentando a escoia e de forma remota com aIunos que ainda nao puderam reto「nar.

Na atua9aO PreSenCiaI, Para OS alunos que fize「am essa op辞o e para funciona「ios, a

nutricionista segue planejando os ca「dapios a fim de mante「 o estado nutricional adequado, SemP「e

Priorizando a qualidade e a seguran9a nutriciona上

A16m disso, a elabo「a9aO da =sta de comp「as e as compras dos alimentos, bem como o

estoque e as vaIidades dos aIimentos (Sistema: Primeiro que venceIp「imeiro que sai), Seguem COm

rigido cont「Ole tendo em vista as ∞nStanteS doa96es de a=mentos.

A equlPe da cozinha, que SegUe atuando de fo「ma p「esencial, COntinua recebendo

Semanalmente orienta96es 「efe「entes as no「mas de vigil釦cia sanita「ia; COnt「OIe higi台nico sanitario

dos alimentos de doa9aO; ∞nt「Ole de amazenamento e estoque e higiene pessoa! de acordo com

as no「mas vIgenteS.

Com 「ela9aO aS O「ienta96es nutricionais. a atua9aO eSta Sendo feita de forma 「emota para

alunos e 「esponsaveis em formato de video quando so=citado pela equIPe Ou reSPOnSaVeis e

rotineiramente de fo「ma presenciaI a alunos e aos p「ofissionais semp「e que ha necessidade. As

instru96es se baseiam em 「ecomenda96es da O「ganiza9aO Mundial da Sande (OMS), do Guia

aIimentar para a popula9aO b「asi!eira e recomenda96es do Conselho Regional de Nutrieao,

Todas essas atua96es seguem em andamento e p「oporcionaram resultados satisfat6rios,

Santos Ol de dezembro de 2021.

Nut「icionista responsavel t6cnica二

宮
ノ/ ’

DanieぬFrancisco Prieto

CRN3 36.574
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