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1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

1.1- TíTULO DO PROJETO:

Atendimento educacional para
pessoas com Transtorno do
EspectroAutista que são atendidas
na AMALitoral.

1.2 - PERíODO DE EXECUÇÃO:

Inicio: 01 de janeiro de 2021

Ténnino:31 de dezembro de 2021

1.2-IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Atendimento educacional á pessoas com Transtorno do Espectro Autista
que são atendidas na AMA Litoral

Objetivo Geral

Efetivar parceria junto a Secretaria Municipal de Educação para a contratação

de profissionais a fim de oferecer serviços especializados educacionais às pessoas

com Transtorno do Espectro Autista- TEA na AMA Litoral se, contribuindo assim na

vida pessoal, social e educacional.

Objetivos Específicos

o Oferecer atendimentos individuais/grupos relacionado a pedagogia, educação

física, artes e música para os atendidos da AMA Litoral se, como forma

complementar aos atendimentos clínicos que são desenvolvidos na instituição.

• Contratar profissionais de pedagogia/educação especial/psicopedagoga;

profissional de artes; música e educação física.

• Promover e acompanhar a inclusão destas crianças, adolescentes, jovens e

adultos em sua vida escolar.

• PrQmover capacitação/roda de conversa com os profissionais da rede

municipal de educação para trabalhar com pessoas com TEA, bem como de

seus pais e familiares;
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• Contratação dos seguintes profissionais:

Funcão Quanl Formacão Caraa Horária

Professora de Música 40H 01 Musicoterapia 40 horas semanal

Professor Educação Especial! 02 Pedagogia 40 horas semanal
Pedagogo/psicopedagogo -
40H
Professor de Educação Física 01 Educação Física 40 horas semanal

-40H

Professor de Artes 40H 01 Artes 40 horas semanal

Estagiária de pedagogia 40h 01 Em andamento - 40 horas
I Dedaaoaia

1.3.Descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e
interesse público relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada
diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu nexo com as
atividades ou metas da parceria:

O autismo é um transtorno do desenvolvimento que geralmente é

diagnosticado, na criança por volta dos três anos de idade, como um distúrbio

neurológico que compromete a habilidade da criança na comunicação, na interação

com outra criança e na maneira convencional de aprender. Além disso, também é

caracterizado por comportamentos, atividades e interesses restritos, repetitivos e

estereotipados. Essas manifestações, a respeito do desenvolvimento da criança com

autismo, variam dependendo do nfvel e idade de pessoa para pessoa. Nesse sentido

é de fundamental importância trabalhar de acordo com as habilidades e

potencialidades de cada um, visando a inclusão social e educacional dos mesmos.

Observa-se que o índice de pessoas com Transtorno do f=.spectro Autista- TEA

vem aumentando, sendo que até o momento não se tem uma causa definida. Nesse

sentido quanto mais precoce for o diagnóstico, bem como o tratamento de pessoas
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com TEA, maiores as chances de haver um melhor desenvolvimento de suas

habilidades e potencialidades de acordo com cada caso.

No município de Balneário Camboriú, encontramos um crescente número de

crianças e adolescentes com diagnósticos e que precisam de atendimento e

intervenções clinicas para que possam desenvolver habilidades e ter uma vida

nonnal com sua família, na escola, na sociedade, entre outros.

Nesse sentido a AMA Litoral busca oferecer o atendimento interdisciplinar para

54 pessoas com Transtorno do Espectro Autista, nas áreas de fisioterapia,

fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, musicoterapia, pedagogia, educação

física, atendimento psicossocial e o apoio as famílias.

Salienta-se que os profissionais de pedagogia, artes, música e educação física

juntamente com os demais profissionais, contribuem no tratamento das pessoas com

Transtorno do Espectro Autista, a qual trabalham as habilidades e

potencialidades. Segundo Freire (1997), uma boa proposta é aquela que facilita o

desenvolvimento onde a criança vacila diante das dificuldades, mas se sente

motivada, com seus recursos atuais, a superá-Ias, garantindo as estruturas

necessárias para níveis mais elevados do conhecimento.

Com isso o projeto visa contratar profissionais da pedagogia, educação física,

música e artes para realizar atendimento individuais e grupo, como forma de

contribuir e fazer a diferença na vida de cada atendido de acordo com cada caso e

investindo no Muro e transformando vidas.

1.4 METODOLOGIA DE TRABALHO

o respet?tivo projeto terá duração de 12 meses ou seja de janeiro a dezembro de

2021, a qual será realizado na AMA Litoral- unidade Balneário Camboriú SC, sendo
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que pretende oferecer atendimento á 94 pessoas com diagnóstico de Transtorno do

Espectro Autista na AMA Litoral localizada na Rua São Paulo, nO470, bairro dos

Estados - Balneário Camboriú SC.

Nesse sentido o projeto visa contratar profissionais relacionados a educação: 1

professor de música, 40 horas; 1 profissional de artes, 40 horas; 1 profissional de

educação física, 40horas e 2 profissionais de pedagogia/educação

especiaUpsicopedagogia. 40horas; 1 estagiária de pedagogia, 40 horas. Todos os

profissionais de segunda á sexta das 8h ás 12h e das 13h30min ás 17h30min.

Nesse sentido haverá o pagamento dos profissionais ( educadora de artes, música,

educação física, pedagogia e estagiária de pedagogia) bem como o pagamento dos

encargos sociais.

Além do mais é realizado os atendimentos individuais e em grupos com os

profissionais citados de acordo com cada caso. Salienta-se que fica a critério dos

mesmos juntamente com a equipe clínica a forma de atendimento que venha

contribuir no tratamento das crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro

Autista.

Assim com a contratação dos respectivos profissionais buscaremos contribuir

no desenvolvimento físico, mental, social e educacional dos mesmos. A música pode

auxiliar a desenvolver outras áreas relacionadas ao conhecimento, interação social,

autoestima, ajuda a desenvolver o ser humano como sujeitos mais sensíveis, criticos

e reflexivos. A Educação,Físicapode contribuir além do desenvolvimento físico motor,

coordenação, agilidade, criatividade, integração, entre outros. Já a arte busca a

desenvolver o individuo em ações que envolve imaginação, criatividade, sentimentos,

comportamento, entre outros. A pedagogia vai ao encontro da dificuldade de cada

criança e adolescente no que diz respeito a aprendizagem, coordenação motora,

ampliação do conhedmento, entre outros. Em relação aos materiais que cada área

fica a cargo da instituição, a qual buscaremos parceiros e doações como forma de
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contribuir na qualidade dos serviços prestildos.

Desse modo, toda a equipe de profissionais da AMA litoral buscam fazer a

diferença na vida do indivíduo na sua totalidade a fim de transformar vidas das

pessoas com Transtorno do Espectro Autistil.

2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem
atingidas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar
ou obter

Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de
duração das etapas, fases ou atividades, devendo estar claros, precisos e
detalhados os meios utilizados para o atinaimento das metas

2.1-META 2.2.
2.3- INDICADOR 2.4- DURAÇAO

ESPECIFICA
FislCO

çÃO/
LOCALlDAD
E

QUANTIDAD TÉRMINO
UNIO E INiCIO
ADE

(01)Atendimento de (01)Professor Atendi Atendimento 01 de 31 de

Musicoterapia de Musical mento de acordo janeiro dezembro

sede da s coma 2021 de 2021

Instituicão necessidade

(01) Atendimento de (01) Atendi Atendimento 01 de 31 de

Educação Flsica Professor de menta de acordo janeiro dezembro

Educação coma de de 2021

Física/sede necessidade 2021
da instituicão

(02) Atendimento de (02) Atendi Atendimento 01 de 31 de

Pedagogia/psicopedag Professor de menta de acordo janeiro dezembro

aga/educadora PedagogialEd coma de de 2021
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especial ucação necessidade 2021

EspeciaVpsic
opedagoga

(01)- Atendimento Estagiária da atendi Atendimento 01de 31 de

Pedagogia pedagogia mento de acordo janeiro dezembro

coma de de 2021
necessidade 2021

(01) Atendimento de (01 ) Atendi Atendimento 01 de 31 de

Artes Professor de mento de acordo janeiro dezembro

Artesl sede coma de de 2021

da instituicão necessidade 2021

3 - PLANO DE APLlCACÃO

esoecificacão
3.2-UN1DADE 3.3- QUANTIDADE 3.'\. _ valor mensal

Contratação de educador físico Unido 01 R$ 4.690,OO

Contratação de educador de artes Unido 01 R$ 4.690,00

Contratação de Unido 01 R$4.690,00

professor de música/educador musical

Contratação de Unido 02 R$4.690,00

pedagogalpsicopedagogaleducadora cada uma

especial Total:
9.380,00

Contratação de 1 estagiária de pedagogia Unido 01 R$3.000,OO

f~5-ATIVIDADES OU ~~~~ A SEREM EXEC~ADOS PELA esc 5.6-UNIOADE 5.7. QUANTIOAOE

contra rtIda8 contra "dafinanceira .sehouver

Atendimento com equipe clínica ( fisioterapia, Atendimento 94 atendidos

fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, s da instituição

pedagogia, música, artes, educação Física, entre

outros) e atendimento com a equipe psicossocial
formada por Assistente Social e Psicólogos.
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Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas ou de alteração da realidade local:

./ Usta de presença com assinaturas, justificando a participação nas atividades
realizadas (atendimentos, oficinas, reuniões e intervenções):

./ Relatório de atividades desenvolvidas pelos pacientes;

./ Imagens dos pacientes, de acordo com a autorização da imagem.

Salienta-se que em caso de pandemia, as atividades/atendimentos previstos no
plano de trabalho poderão ser executados de forma remota, sem prejudicar os
atendimentos, bem como a prestação de contas.

4 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

4.1. CONCEDENTE (REPASSE)
META-2021

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO

RS9.239,91 RS25.579,26 RS25.579,26 RS25.579,26 RS25.579,26 RS2S.579,26

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVE~mR DEZEMBR

O O

RS25.579,2 RS25.579,26 RS25.579,26 RS38.242,26 R$73.698,66 R$16.592,61

6

TOTAL: R$ 342.407,52

4.2.PROPONENTE (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, QUANDO HOUVER)
RSO,OO
I

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO

RSO,OO RSO.OO RSO.OO RSO.OO RSO,OO RSO,OO

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

RSO,OO RSO,OO RSO.OO RSO,OO RSO,OO RSO,OO

TOTAL: R$O,OO
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5 - PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

I

I

5.1-Receitas Previstas 5.2..JJNIOADE 5.3-VALOR 5.4-TOTAL
UNITÁRIO

(S.S-TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 0,00

5.6-Oespesas Previstas 5.7..JJN1DAOE 5.8-VALOR 5.9 - TOTAL
UNITARlO

Contratação dos profissionais: R$

Profissional de artes, educação física,
342.407,52

profissionais de pedagogia, estagiária de
pedagogia, música e encargos sociais.

!S.10-TOTAL GERAL DESPESAS: R$ 342A07,52

6-0BSERVACÕES GERAIS

-
Lino Carlos Franzoi

Presidente AMA Litoral
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07 - APROVAÇÃO

} APROVADO

) APROVADO COM RESSALVA

) REPROVADO

Balneário Camboriú - SC, 10 de novembro de 2020

Responsável pelo órgão repassador de recursos

Ha'ldée A~sanLet~,13019
P cenas .

Gestorade ar '864312011
t&t. '7.609 Oecre o

Gestor de Parceria
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