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 “A ideia de uma sociedade inclusiva, se fundamenta na filosofia que reconhece e 

valoriza a diversidade, como característica inerente à constituição de qualquer sociedade. 

Partindo desse princípio e tendo como horizonte o cenário ético dos Direitos Humanos, 

sinaliza a necessidade de se garantir o acesso e a participação de todos a todas as 

oportunidades, independentemente das peculiaridades de cada indivíduo”.  

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A FUNDAMENTAÇÃO FILOSÓFICA (MEC) 

 

 

O TERCEIRO SETOR 
 

A Organização Social é uma qualificação, um título, que a administração outorga a 

uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinados 

benefícios do Poder Público com o intuito da realização de seus fins com interesses 

exclusivamente públicos e comunitários. 

A qualificação e seu funcionamento, em âmbito federal, ocorrem nos termos da Lei 

Federal nº 9.637 de 18/05/1998 e as atividades sociais regulamentadas devem ocorrer 

necessariamente ao Ensino, à Pesquisa Científica, ao Desenvolvimento Tecnológico, à 

Preservação e Proteção ao Meio Ambiente, à Cultura, Assistência social e à Educação. 

Após a qualificação e atendendo todos os requisitos previstos no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro, a Organização Social poderá contar com recursos orçamentários e bens 

públicos, transferidos mediante permissão de uso e os recursos liberados de acordo com o 

cronograma de desembolso, para executar o Contrato de Gestão. 
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Vale ressaltar que a qualificação da entidade é ato administrativo discricionário do 

Poder Público, de acordo com a conveniência e oportunidade observada pelo gestor para o 

estabelecimento de parceria com a sociedade civil organizada. 

A Organização Social faz parte do universo do Terceiro Setor que é um conjunto de 

entidades sem fins lucrativos de direito privado, regidas inicialmente pelo Código Civil e 

que têm em comum atividades em prol da solução dos problemas sociais do Estado. 

A prática da parceria com o Terceiro Setor, além de estar respaldada na Constituição 

Federal demonstra a maturidade do Poder Público no entendimento de que o Estado, embora 

necessário, imprescindível e insubstituível, não é suficiente para o atendimento da demanda 

social da população. Demonstra a conscientização de que, com o aumento da demanda social 

é necessário a adoção de postura com práticas cooperativas, predominantes na sociedade 

civil organizada. 

O Terceiro Setor, há décadas, tem sido reconhecido em todo o mundo como força de 

transformação essencial para os desafios da promoção do “bem público”. Essa nova 

sociedade de transformação coloca o Terceiro Setor como um fenômeno irreversível de 

mudança e consolidação democrática da concretização de direitos, uma vez que, essa esfera 

da realidade social é relativamente autônoma, está fora da ordem arcaica do Estado e não se 

compara à lógica do mercado, estando, por sua natureza, mais próximo da comunidade. 

A transferência da gestão de serviços a uma entidade sem fins lucrativos não deve ser 

confundida com o afastamento do cumprimento da obrigação constitucional do gestor 

público em garantir acesso aos serviços a todos os brasileiros, tampouco não há o que se 

falar em privatização da gestão de atividades essenciais uma vez que a atividade continua 

sendo essencialmente pública, ocorrendo Gestão Compartilhada, onde o patrimônio continua 

sendo público e as diretrizes emanam do Poder Público. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 – SEDEL 

Processo Administrativo nº 11.218/3418/2020 

 

1.  IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1.1.NOME DA O.S.: 

UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU  

CNPJ: 06.254.154/0001-96 

1.2.ENDEREÇO: 

Rua Francisco Quadra Castro, 160, sala 01, Centro,  

CEP: 08.675-170. 

MUNICÍPIO: Suzano UF: SP                                                                                                                           

TELEFONE: (11) 4742-4175 

E-MAIL: contato@unisau.org.br 

1.3. N/C 

1.4. N/C 

1.5.Validade do mandato da diretoria atual: de 27/10/2017 até 26/10/2021 

 

1.6. FINALIDADE ESTATUTÁRIA 

 

A Organização Social UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE 

- UNISAU é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e está em 

conformidade com a Constituição Federal, com o Novo Código civil, lei nº 10.406/02 com 

a lei nº 9.637/98 – Lei das Organizações Sociais – OS e com a Lei 8.666/93, Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos. 

Criada com a finalidade de implantar, implementar serviços nas áreas da Educação, 

Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social. A Organização Social UNISAU tem como 

visão garantir a excelência na gestão de contratos com o Poder Público e oferecer tratamento 

humanizado com base na valorização do indivíduo e da vida. Além disso, executamos 

projetos e programas com as melhores equipes, práticas gerenciais adequando sempre o 

mailto:contato@unisau.org.br
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trabalho as necessidades dos clientes, parceiros públicos, com vista à humanização, a ética 

aos aspectos ambientais e aos compromissos sociais. Também ampliamos os valores com 

responsabilidade no exercício de suas atividades. 

 

1.7. ÁREA DE ATUAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

Oferta de serviço de atendimento educacional especializado para os alunos com 

necessidades educacionais especiais e suporte aos profissionais da educação, através da: 

 Contratação e formação de pessoal de apoio para dar suporte ao atendimento educacional 

especial, possibilitando a realização de um conjunto de atividades e recursos 

pedagógicos e de acessibilidade organizados, prestados em caráter complementar às 

atividades escolares, destinado ao público-alvo da Educação Especial que dele necessite.  

 Formação e capacitação aos profissionais contratados de modo   a qualificar a atuação e 

a mediação na Educação Inclusiva, garantindo as melhorias nos resultados.  

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

2.1.Identificação do Responsável Legal: 

DIRIGENTE:  Luiz Carlos de Jesus Ferreira  

CPF: 291.646428-01 R.G: 28.604.644-7 

CARGO: Diretor Presidente 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Estrada Santa Monica, Nº 1.490, Parque Santa Rosa 

MUNICÍPIO: SUZANO UF: SP CEP: 08664-015 

TELEFONE: (11) 4803-0758 

E-MAIL: luizunisau@gmail.com 

 

2.2. Identificação do Coordenador Técnico Pedagógico do Serviço 

Nome: Cinthia Cristina Guidini 

CPF: 274.770.228-60 RG.: 27.163.102-8 

Cargo na OS: Coordenadora Pedagógica 

Profissão: Pedagoga        

Nº do Reg. Profissional:  

mailto:luizunisau@gmail.com
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Endereço completo: Avenida Celso Garcia, 1907 – cjto.:  131 blocos 4 

Belenzinho – São Paulo – CEP: 03015-000.  

Telefones: 11 96834-8445 

E mail: cinthia@unisau.org.br 

 

2.3. Identificação do profissional responsável pela prestação de contas 

Nome: Luiz Mauro Comissário 

CPF: 841.408.108-82 

RG.: 6.537.562-2 

Cargo na OSC: Prestador de Serviço 

Profissão: Contador 

N° do Reg. Profissional: 1SP181737/0-9 

Endereço completo: Avenida das Nações Unidas, 1515, apto 73, Torre 1, Santo André, SP 

Telefones: 11 99389-1137 

E-mail: mauro@unisau.org.br 

 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO 

O objeto deste Chamamento Público, é a seleção de entidade parceira com o Município 

de Guarujá SP, para firmar TERMO DE COLABORAÇÃO a fim de ofertar serviços e a 

disponibilização de profissionais de Apoio Inclusivo, para suporte aos alunos com 

necessidades especiais, matriculados na rede municipal de ensino que apresentem limitação 

motora e outras, que dificultem de forma permanente ou temporária o autocuidado, a 

alimentação, a higiene e a locomoção. Estes profissionais farão o acompanhamento em 

atividades escolares em sala de aula, para a mediação com os objetos de aprendizagem e em 

atividades extraclasses, ampliando a autonomia e a independência dos alunos.  

 

3.1.INTRODUÇÃO  

A inclusão das crianças e jovens com deficiências na escola, não acontecerá porque 

está amparada legalmente e a matrícula nas escolas públicas é obrigatória, mas sim pelo 

engajamento e a capacidade da escola em trabalhar com as diferenças individuais de seus 

alunos, possibilitando a real inclusão de todos.  
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Para compreender melhor a forma como as pessoas com deficiência são vistas na 

sociedade atualmente, é necessário, voltar ao passado e identificar o juízo de valor dado a 

elas em diferentes épocas. Porém deve-se considerar que a trajetória histórica pela qual as 

pessoas que apresentam deficiências se integram socialmente não é a mesma, não é linear 

nem idêntica.   

“Numa mesma época essas pessoas são vistas de maneiras diferentes. Como exemplo 

pode-se dizer que na história recente da humanidade, mais precisamente no século 

XX, pessoas com deficiências eram submetidas a experiências cientificas na 

Alemanha nazista de Hitler, enquanto soldados americanos que haviam sido 

mutilados nos campos de batalha eram condecorados e recebiam apoio financeiro do 

governo. Tendo em vista a ressalva feita, é conveniente que se faça um breve resgate 

histórico do deficiente ao longo do tempo. ” (FREITAS, 2011)  

 

Desde a Idade Antiga encontram-se relatos de pessoas com deficiência, em passagens 

da literatura grega e romana e em livros sagrados como Bíblia e Alcorão. A história dos 

povos antigos, como os hebreus, relata que pessoas com deficiência não eram aceitas na 

sociedade por não serem consideradas a “imagem e semelhança de Deus” e eram 

consideradas uma abominação, palavra essa, usada para referir-se a tudo que era pecado, que 

não podia fazer parte da vida.  

Como afirma Silva (1987):  

“anomalias físicas ou mentais, deformações congênitas, amputações traumáticas, 

doenças graves e de consequências incapacitantes, sejam elas de natureza transitória 

ou permanente, são tão antigas quanto a própria humanidade” (Silva, 1987, p. 21)  

É perceptível que as pessoas deficientes eram desprezadas, excluídas, segregadas, 

viviam reclusas em suas moradias tendo contato apenas com alguns familiares ou em locais 

isolados sem nem um contato com o mundo externo.  

Na literatura greco-romana o perfil aceito pela sociedade era a do corpo perfeito, pois 

a beleza e a perfeição representavam a força, a astúcia e, a inteligência. Isso pode ser 

comprovado levando em consideração a descrição dada aos heróis daquele tempo como 

Hércules, Aquiles, Afrodite, entre outros. Por outro lado, as pessoas que apresentavam 
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deficiência eram consideradas possuídas por demônios devendo ser marcadas fisicamente e 

evitadas, principalmente em público. (FREITAS, 2011)  

Na Idade Média, entre os séculos V e XV, o domínio absoluto da igreja católica fez 

emergir de maneira mais expressiva a questão da bruxaria. Os indivíduos deficientes, eram 

considerados manifestações demoníacas, pois fugir ao padrão de” normalidade”, era castigo 

de Deus. Acreditava-se que esses indivíduos não possuíam alma, e se a possuíssem seria a 

representação do maligno.  

 

Segundo Carmo (1991), na Renascença, apesar de não haver ações que viabilizassem 

a retirada dos deficientes da marginalização, houve grandes avanços nas relações entre essas 

pessoas e a sociedade em geral. Foi nesse período que iniciou a criação de leis para auxiliar 

os pobres, velhos e deficientes. Na Inglaterra a população passou a pagar uma taxa destinada 

a esse auxílio e em 1554 foi fundado na França o “Grand Bureau des Pauvres” que recolhia 

dinheiro da burguesia para manter hospitais que cuidavam de doentes, pobres e deficientes.  

No século XX, as duas grandes guerras deixaram um número elevado de pessoas com 

as mais variadas sequelas, isso fez com que as sociedades tivessem uma visão mais 

humanística em relação às pessoas com deficiências e que os governos voltassem a atenção 

para esse público, por isso houve um grande avanço na assistência as pessoas com 

deficiências. (GARCIA, 2013)  

Dentro desse contexto, percebe-se que o deficiente, em seu percurso histórico, sempre 

esteve estigmatizado a viver a margem da sociedade, ora considerado criatura não abençoada 

por Deus ora dependente da caridade alheia.  

Atualmente com as mudanças comportamentais e os avanços em relação a temas sobre 

direitos humanos procura-se resgatar a dignidade do deficiente e criar leis que assegurem 

seus direitos.  

Em 1980 a OMS – Organização Mundial de Saúde – propôs três níveis para definir as 

deficiências em geral: deficiência, incapacidade e desvantagem social. Essa proposta foi 

revista e reeditada em 2001, o que possibilitou a ruptura do isolamento da pessoa com 

deficiência em relação aos fatores contextuais e do meio, levando-as ao acesso social.  

Essa proposta chegou a sugerir a substituição da nomenclatura de “pessoa deficiente” 

por “pessoa em situação de deficiência”. Dessa forma, ao invés da pessoa sentir-se 
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discriminada em um ambiente onde só é destacado suas necessidades poderá sentir-se 

acolhida em um ambiente que se transforma para atender as suas precisões.  

A Constituição Brasileira de 1988, pelo Decreto nª 3.956/2001, no seu artigo 1ª define 

deficiência como:  

[...] “uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, 

que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, 

causada ou agravada pelo ambiente econômico e social”. Confirmando, assim, a 

deficiência como uma situação que pode ser modificada.  

 

A deficiência intelectual, segundo especialistas, é uma condição, geralmente 

irreversível, caracterizado principalmente por redução das capacidades intelectuais, 

acompanhado de limitações significativas no funcionamento das habilidades nas áreas de 

comunicação, social e acadêmica.  

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - revelou em 2015 que 6,2% 

da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A pesquisa realizada em parceria com 

o Ministério da Saúde revelou também que desse total, 0,8% da população brasileira 

apresenta algum tipo de deficiência intelectual e a maioria – 0,5%- já nasceu com as 

limitações. Entre essas pessoas, mais da metade – 54,8% - tem grau intenso ou muito intenso 

de limitação e apenas 30% frequentam algum serviço de reabilitação em saúde.  

Segundo o médico especialista em psiquiatria da infância e adolescência, Dr. Gustavo 

Teixeira em matéria publicada no site Comportamento Infantil, ele afirma que 

aproximadamente entre 1 a 2% da população mundial tem o diagnóstico de retardo mental 

prevalecendo entre pessoas do sexo masculino. O Dr. Gustavo explica que para diagnosticar 

o retardo mental é necessário um exame clínico da criança, entrevista detalhada com os pais 

e investigação criteriosa da gestação da mãe. Quando surge dúvida com relação ao 

diagnóstico, são realizados testes padronizados nos pacientes; esses testes fornecem o que é 

chamado de quociente de inteligência (Q, I). (DR. GUSTAVO TEIXEIRA, 2011)  

Segundo os critérios utilizados pela Organização Mundial de Saúde há quatro tipos de 

retardo mental: retardo mental leve – Q.I. compreendido entre 50 e 70. Retardo mental 

moderado – Q.I. compreendido entre 35 e 49. Retardo mental grave- Q.I. compreendido 

entre 20 e 34. Retardo mental profundo – Q.I. abaixo de 20.  
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Teoricamente, as crianças que apresentam retardo mental leve conseguem comunicar-

se, estudar, trabalhar e levar uma vida normal.  

Os pacientes que apresentam retardo mental moderado, possuem mais dificuldades na 

compreensão e no uso da linguagem, podendo precisar de ajuda durante toda a vida para 

enriquecer suas habilidades sociais.  

Os portadores de retardo mental grave e profundo, geralmente, apresentam 

deficiências visuais e auditivas que indicam lesões graves no cérebro e necessitam de 

acompanhamento durante toda a vida.  

Atualmente, o termo que está sendo utilizado para designar pessoas que apresentam 

deficiências cognitivas é “pessoa com deficiência intelectual”, porém, observa-se, que mais 

importante que utilizar o termo que seja “politicamente correto” para definir as pessoas, é 

que a sociedade conheça e aceite as diferenças de maneira que as pessoas possam ser 

incluídas em todos os âmbitos sociais.  

Segundo Mazzota (1996), a educação especial no Brasil teve início em 1884 com a 

criação do instituto dos Meninos Cegos (atual instituto Benjamim Constant) e do 

Instituto dos Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional de Educação do Surdos –INES) 

em 1857, na cidade do Rio de Janeiro. Essas instituições, apesar de terem sido 

precárias no tocante ao número de atendimento, representaram um grande avanço, 

pois foi a partir desse momento que surgiram discussões sobre a educação 

institucionalizada para deficientes. Até então, os deficientes eram segregados em suas 

casas, ” protegidos” da sociedade.  

 

A partir do século XX, começam a surgir movimentos em favor de uma sociedade 

mais justa e inclusiva; as pessoas deficientes passam a ser reconhecidas e a luta contra a 

discriminação ganha força.  

Em 1975, com a aprovação da Declaração das Pessoas Deficientes, foi destacado o 

direito ao tratamento para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, bem como a 

dignidade e o respeito para com seus direitos.  

Em 1981 as Organizações das Nações Unidas (ONU), declara O Ano da Pessoa 

Portadora de Deficiência. Nesses encontros discutiu-se a acessibilidade aos bens de serviço 

e correlação de oportunidades entre pessoas com deficiências ou não. As discussões 
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resultaram na aprovação, em 1982, do Programa de Ação Mundial (PAM). Este programa 

tem como finalidade "Promover medidas eficazes para a prevenção da deficiência e para a 

reabilitação e a realização dos objetivos de igualdade e de participação plena das pessoas 

com deficiências na vida social". (Resolução 37/52 da Assembleia Geral das Nações Unidas)  

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, considerou a educação como direito 

fundamental de todos. Foi então promulgado o artigo 205 que determina:  

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e  

incentivada, com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

“ (BRASIL, 1988).  

 

E no artigo 208, III declara que o:  

“Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988).  

Os movimentos e declarações internacionais, influenciaram o Brasil a um discurso 

favorável em defesa da inclusão de pessoas com deficiência intelectual no ensino regular. 

Dentre os documentos produzidos podemos destacar a Declaração de Salamanca, realizada 

pela UNESCO na Espanha em 1994 com os seguintes princípios:  

 Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de 

atingir e manter o nível adequado de aprendizagem,   

 Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas,  

 Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam 

ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais 

características e necessidades,   

 Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, 

que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de 

satisfazer a tais necessidades,   
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 Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando a educação para todos; além disso, 

tais escolas provêm uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 

eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional.   

Em 20 de dezembro de 1996 foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) nº 9394. No art. 58 institui a educação especial brasileira garantindo e 

regulamentando o acesso da pessoa com deficiência ao ensino regular inclusivo.  

Em 2001, foi criado outro documento que também ampara a educação inclusiva, o 

Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela lei nº 10.172/2001 destacando que: “o 

grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola 

inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”.  

Com o objetivo de difundir os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão de 

pessoas com deficiência no ensino regular, o Ministério Público Federal publicou em 2004 

o documento “O Acesso de Estudantes com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da 

Rede Regular”.  

Destaca-se também o ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.69, de 13 

de julho de 1990, que dispõe no artigo 54: “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.'' (BRASIL, 1990, 

p.25).  

Dentro desse contexto, percebe-se a urgência para que as escolas se adaptem para o 

atendimento individual do aluno, reconhecendo e valorizando as habilidades de cada um.   

A conquista de uma escola de qualidade e inclusiva, só irá acontecer quando, a 

participação de todos os segmentos da sociedade, em busca de um bem comum, assumirem 

o comprometimento de construírem uma educação democrática.  

Assim, cientes da responsabilidade social de todos os cidadãos, a UNISAU se 

responsabiliza por disponibilizar recursos humanos capacitados para a execução do Objeto 

proposto. 

 

3.2.JUSTIFICATIVA  
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A Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer de Guarujá, considerando as leis 

Federais nº 9.394/96 e nº 7.853/89 e o decreto nº 3.298/99 preconizam que cabe ao Poder 

Público assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício dos direitos básicos à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à 

maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-

estar pessoal, social e econômico. 

Na perspectiva da Educação Inclusiva a legislação vigente dispõe que os Sistemas de 

Ensino devem prover e promover recursos em sua organização, para o adequado atendimento 

educacional com qualidade para todos, conforme preconiza a LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação), - sempre que for necessário haverá serviços de apoio especializado para 

atender às necessidades peculiares de cada aluno com necessidades especiais (artigo 58, §1º). 

 

Considerando os referenciais legais, a Prefeitura Municipal de Guarujá, através da 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, realizou   um levantamento sobre as 

necessidades educacionais dos alunos com deficiência nas diversas especificidades como: 

Paralisia Cerebral, Deficiência Física, Múltiplas Deficiências, Deficiência Intelectual, 

Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista, Deficiência Auditiva e Visual e outros 

Comprometimentos, no qual foram identificadas as fragilidades nas áreas de higiene, 

locomoção, alimentação e também de necessidade para o acompanhamento em sala de aula 

durante atividades e outras situações correlatas. 

Partindo deste pressuposto, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que 

já atende a 34.000 (trinta e quatro mil) alunos matriculados nos diferentes segmentos:  

Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Educação de Jovens e 

Adultos, Ensino Profissionalizante e Centro de Atividades Educacionais, contabilizou que 

2,7% destes alunos tem necessidades educacionais diferenciadas e que precisam ser 

atendidos dentro de suas especificidades, com profissionais capacitados que possam 

gradativamente auxiliar em sua autonomia e integração (dados de 2020). 

A fim de oferecer um melhor atendimento ao público alvo da educação especial, 

realizaremos diversas ações específicas para atender com qualidade as necessidades dos 

alunos, referente ao atendimento educacional especializado de forma a garantir o acesso e 

permanência de todos os alunos. 
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O que justifica a contratação da UNISAU para estabelecer uma parceria, por meio da 

celebração do Termo de Colaboração na área da educação, é nossa expertise para vencer os 

três maiores desafios para a criação de uma escola inclusiva:  

➢ Fortalecer a formação dos profissionais 

➢ Criar uma rede de apoio aos alunos 

➢ Eliminar barreiras  

Portanto, a contratação da UNISAU efetivará o atendimento aos alunos com 

necessidades especiais, matriculados na rede municipal de ensino do Guarujá, nas atividades 

de apoio, locomoção, higiene pessoal, alimentação e acompanhamento em sala de aula 

durante o turno escolar e atividades extracurriculares. 

 

PERFIL DO MUNICÍPIO DO GUARUJÁ 

Guarujá é um município brasileiro do Estado de São Paulo, localizado na Região 

Metropolitana da Baixada Santista. A população, segundo a estimativa para o censo em 

2019, era de 320.459 habitantes, com uma área de 144,794 km² o que resulta 

numa densidade demográfica de 2.026,80 hab./km².   

Situa-se na Ilha de Santo Amaro, terceira maior ilha do litoral paulista e é formado 

pela sede e pelo distrito de Vicente de Carvalho; a cidade de Guarujá é conhecida como a 

"Pérola do Atlântico", devido às suas belas praias e belezas naturais. Muito procurada pelos 

turistas na alta temporada, a cidade conta com praias urbanizadas e algumas selvagens, 

acessíveis apenas por trilhas. Além do litoral, Guarujá oferece construções históricas e trilhas 

de ecoturismo. Outra atração local é a pesca artesanal, que pode ser vista e praticada em 

diversas praias do município ao longo de sua orla. 

O Guarujá tem status de estância balneária, o que garante uma verba maior por parte 

do Estado, para a promoção do turismo regional. "Guarujá" é derivado do termo tupi 

agûarausá, que designa um tipo de caranguejo, o guaruçá. 

A Ilha de Santo Amaro surge em sua atual forma no final da Era Glacial, entre 20 e 

123 mil anos, quando o Canal de Bertioga e o Estuário de Santos são abertos com a contínua 

elevação do nível do Oceano Atlântico criando a atual ilha. 

Os primeiros habitantes foram os homens dos sambaquis, grupo humano seminômade 

que habitou o litoral sul/sudeste brasileiro após o final da Era Glacial. Este povo vivia da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_da_Baixada_Santista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_da_Baixada_Santista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Santo_Amaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_de_Carvalho_(Guaruj%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A2ncia_tur%C3%ADstica_(S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ocypode_quadrata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Era_Glacial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Bertioga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estu%C3%A1rio_de_Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sambaqui
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coleta de moluscos, conchas, mexilhões e demais alimentos marinhos, bem como alimentos 

vegetais e caça de pequenos animais e peixes. Não conheciam a agricultura e seu único 

registro conhecido são os montes de restos de conchas espalhados pelo litoral, chamados de 

sambaquis. Em Guarujá, foram localizados sambaquis nas praias da Ilha do Mar Casado e 

Pernambuco. 

Após a era dos sambaquis, a ilha passa a ser visitada por grupos tupi, que deram o 

primeiro nome à ilha: Guaibê (lugar de caranguejos) e também Guaru-ya (passagem 

estreita). Os tupis não habitaram a ilha, permanecendo no entorno da Serra do Mar e 

no Planalto Paulista, mas utilizavam a ilha para a colheita de sal e pesca. 

Em 22 de janeiro de 1502, os primeiros europeus pisaram na ilha,   aportando na praia 

de Santa Cruz dos Navegantes, depois seguindo viagem à ilha de São Vicente. A ilha, 

pantanosa e acidentada, não atraiu a atenção dos colonizadores portugueses, que preferiram 

centrar esforços na vizinha ilha de São Vicente, mais ampla e salubre, e contando com um 

acesso privilegiado ao Planalto Paulistano, através de trilhas indígenas. Apesar do 

desinteresse, alguns colonos portugueses acabam se instalando na costa ocidental de Santo 

Amaro, sobrevivendo de agricultura de subsistência, pesca e reparos de embarcações 

utilizadas no estuário de Santos. 

Em 1543, quando da primeira divisão territorial brasileira, toda a região entre a ilha de 

Santo Amaro e a barra do rio Juqueririê (futuros municípios de Guarujá, Bertioga e parte de 

São Sebastião) é concedida a Pero Lopes de Sousa por seu irmão Martim Afonso de Sousa, 

sob o nome de capitania de Santo Amaro.  

A capitania, sem recursos naturais de importância e sem ligações com o Planalto, não 

se desenvolve. As únicas ações visando ocupar o território são a construção dos fortes de São 

João e São Filipe, destinados a proteção do porto do Santos, uma beneficiadora de óleo 

de baleia no extremo norte da ilha, na desembocadura do Canal de Bertioga e a ação de 

alguns grupos de jesuítas para a catequese de índios. 

Durante toda a fase colonial e imperial, a ilha não atraiu atenção, sendo povoada 

apenas por colonos pontuais e por pequenos sítios destinados a 

esconder escravos contrabandeados da África. No fim do século XIX, o surgimento do 

turismo, o desenvolvimento da economia paulista e a existência de um acesso ferroviário 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_do_Mar_Casado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_Paulista
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Vicente_(S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pero_Lopes_de_Sousa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martim_Afonso_de_Sousa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_de_Santo_Amaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_(arquitetura_militar)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forte_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_da_Bertioga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forte_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_da_Bertioga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forte_de_S%C3%A3o_Filipe_da_Bertioga
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https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_S%C3%A3o_Paulo#Hist%C3%B3ria
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rápido e fácil entre o litoral e o Planalto Paulista, provocam um novo interesse pela ilha de 

Santo Amaro. 

Em 1892, surge a Companhia Prado Chaves, que tem por finalidade a criação de uma 

vila balneária na praia de Pitangueiras e a exploração do turismo na ilha. Para a vila, são 

encomendadas 46 casas de madeira nos Estados Unidos e um hotel de luxo, contando 

inclusive com um cassino.  

O hotel, batizado de La Plage, foi também construído com a mesma madeira com que 

foram feitas as casas. Além da vila, a Companhia construiu uma linha férrea ligando o 

estuário de Santos à praia de Pitangueiras, e batizada de Tramway do Guarujá, bem como o 

primeiro serviço regular de navegação entre Santos e Guarujá. 

O empreendimento foi inaugurado em 2 de setembro de 1893 e tornou-se reduto da 

classe alta paulistana durante o verão, inclusive com a presença do presidente do Estado e 

de seus secretários.  

Em 1911, a Companhia é adquirida pelo empresário norte-americano Percival 

Farquhar, passando a se denominar Companhia Guarujá.  Foi no hotel La Plage, em 1932, 

que morreu o aeronauta e inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, onde havia se 

hospedado após sérios problemas de saúde. Em 1923, a vila foi transformada em distrito de 

paz e, em 30 de junho de 1926, o distrito tornou-se prefeitura sanitária, separando-se de 

Santos. 

O Forte dos Andradas começou a ser construído em 1934 pelo tenente-coronel de 

Engenharia João Luís Monteiro de Barros e é inaugurado em 10 de novembro de 1942, 

constituindo-se a principal defesa da entrada da Baía de Santos ao sul da Ilha de Santo 

Amaro. O fim dos jogos de azar no governo de Eurico Gaspar Dutra e a construção da via 

Anchieta, ligando a Baixada Santista a São Paulo modificam a ocupação da ilha.   

A antiga vila balneária se adensa com a chegada de maiores quantidades de turistas e 

novos moradores. Edifícios começam a surgir na orla de Pitangueiras e Astúrias e praias até 

então desertas, como Enseada,  Pernambuco e a própria Perequê começam a ser visitadas. 

Paralelamente, migrantes nordestinos migram para a ilha a procura de emprego, se fixando 

na região do velho forte de Itapema, dando origem ao distrito de Vicente de Carvalho. 

Entre as décadas de 1970 e 1980 Guarujá cresce descontroladamente. Toda a orla da 

cidade entre a praia do Tombo e Pernambuco é ocupada por diversos loteamentos e edifícios, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_Paulista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tramway_do_Guaruj%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Percival_Farquhar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Percival_Farquhar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeronauta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inventor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santos_Dumont#Morte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_paz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_paz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forte_dos_Andradas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Lu%C3%ADs_Monteiro_de_Barros
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Santo_Amaro
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_das_Ast%C3%BArias
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sem a necessária contraparte de infraestrutura. O Milagre Econômico dos anos 70, a 

construção da Rodovia Piaçagüera-Guarujá, ligando a ilha diretamente a Via Anchieta e em 

menor grau as novas rodovias Rio-Santos e Mogi-Bertioga (possibilitando o acesso ao Vale 

do Paraíba e Litoral Norte) provocam a explosão do turismo e da migração para a ilha. A 

qualidade ambiental vai caindo, com a poluição das águas, a ocupação de áreas sensíveis 

como morros e mangues e o número cada vez maior, de turistas, moradores e migrantes 

sobrecarregam o Guarujá. 

Um dos principais pontos de referências da cidade de Guarujá é o Morro do Maluf, 

entre as praias das Pitangueiras e da Enseada. Só que não tem nada a ver com a família 

Estéfano ou com os Maluf. O morro pertencia a Edmundo Maluf, industrial em São Paulo, 

solteiro, que tinha casa na ladeira do morro e dava festas memoráveis que agitavam os fins 

de semana de Guarujá. A situação se torna crítica no final da década de 1980 e início de 

1990, quando milhões de turistas visitam a ilha todos os verões, provocando o colapso da 

infraestrutura de Guarujá, com cortes de eletricidade, falta de água e poluição das praias.      

Extensas áreas do município são ocupadas por favelas, habitadas pelos migrantes em 

buscas de novas oportunidades e a criminalidade toma corpo. O cenário caótico levou a uma 

profunda crise no turismo e na economia de Guarujá, que perdeu turistas e investimentos 

para o Litoral Norte e até mesmo para outras cidades da Baixada Santista.  

A segunda metade da década de 1990 vê uma recuperação progressiva do balneário, 

com investimentos em saneamento, habitação, infraestrutura e até mesmo efeitos benéficos 

da divisão do total de turistas com outras regiões, causando menor sobrecarga para a cidade, 

que começou a receber novos investimentos e a desenvolver o turismo de negócios e a 

prestação de serviços, visando expandir sua base econômica e se tornar menos dependente 

do turismo sazonal. 

Em 2017, o salário médio mensal era de 3.1 salários mínimos. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 36% da 

população nessas condições. O PIB per capta em 2017 era de 27.220,37, com 41,8% de 

receita com fontes externas. O IDH em 2010 era 0.751. 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos é de 65,9%, sendo 41.063 matriculas no ensino 

fundamental e 11.399 matrículas no ensino médio em 77 estabelecimentos de ensino. O 

IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental, na rede pública, é de 6,0 e para os anos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Milagre_econ%C3%B4mico_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_C%C3%B4nego_Dom%C3%AAnico_Rangoni
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Mogi-Bertioga
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finais, de 4,8.  A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 18.51 para 1.000 nascidos 

vivos.  

 

 Dentre os problemas educacionais enfrentados no município, está o aumento da 

demanda de alunos com necessidades educacionais especiais em 28,9%. Para enfrentar este 

desafio, a prefeitura tem investido na contratação de pessoal especializado -  o número de 

profissionais aumentou 21,6%, de formação para os profissionais de educação e em 

parcerias. 

Para oferecer um atendimento de excelência, o Município reforçou em dois terços os 

profissionais dedicados à atenção de estudantes com deficiência, entre professores, 

intérpretes, instrutores e estagiários. A rede municipal de Guarujá conta com recursos no 

contra turno:   

Sala de Recursos Multifuncionais,  

Professor de apoio inclusivo,  

Estagiários,  

Intérpretes de LIBRAS 

Instrutores de LIBRAS. 
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Os alunos também contam com uma equipe técnica multidisciplinar de apoio 

pedagógico composta por psicólogos, psicopedagogos, assistente social e fonoaudiólogo.  

No ano passado, foram atendidos 1002 alunos   por grupos multidisciplinar, dentro de 

suas necessidades específicas, para expandir suas possibilidades de desenvolvimento. 

A maior demanda na Educação Especial do Guarujá são os alunos com transtorno do 

espectro autista, com 57% dos estudantes; 15% apresentam   deficiência intelectual; 4,3% 

com deficiência auditiva; 4,1% com paralisia cerebral; 3,5% com síndrome de down; 3,2% 

com deficiência física; 2,3% com deficiência visual e 10,6% de outros tipos de deficiências 

(dados de 2019 – portal da secretaria de Educação, Esporte e Lazer). 

A Prefeitura ampliou o atendimento prestado na Educação Especial por meio de 

convênios com entidades em 61% nos dois últimos anos, por meio de entidades conveniadas 

como a Associação dos Pais e Amigos do Autista de Guarujá (APAAG), a Associação de 

Pais e Amigos do Excepcional (APAE), o Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e 

Cerebral de Guarujá (CRPI), o Lar das Moças Cegas e o Instituto Evolução. O Guarujá 

dispõe de atendimento à domicílio, em casos solicitados pelo médico ao estudante impedido 

de frequentar a escola por graves problemas de saúde. 

A Prefeitura reforçou ações a favor da educação especial através de ações como: 

Programa Diversa – em parceria com o Instituto Rodrigo Mendes, para implantação do 

Programa Diversa, que visa incentivar a prática educacional inclusiva consistente e 

transformá-las em fonte de referência, por meio da troca de experiências. 

Projeto “Brincadeiras Musicais – Os kits da dupla musical infantil Palavra Cantada como 

incentivo ao trabalho dos profissionais da educação especial. O material, composto por 

livros, CDs e DVDs, visa promover o ensino musical na sala de aula, recurso que aprimora 

os benefícios aos alunos. 

 Libras – Quatro turmas formadas no curso Básico de Libras nível 1, oferecido pela 

Prefeitura com instrutores de Libras da Sedel. 

Sala de Recursos – Aumento de 16 para 20 horas (por turno) nas salas de recursos. 

Eventos – Pelo terceiro ano consecutivo, mantém o apoio à Caminhada da Síndrome de 

Down e Autismo, que movimenta centenas de pessoal em prol da conscientização do tema. 

Transporte – A APAE tem seis veículos, o Lar das Moças Cegas conta com dois carros e 

outros cinco para uso das escolas municipais e estaduais. 
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3.3. OBJETIVO GERAL  

Mobilizar recursos humanos e estruturais, para garantir o acesso, a permanência, e a 

frequência dos alunos, assegurando a oferta de atendimento educacional especializado, 

eliminando barreiras.  

Possibilitar a todos os alunos, a efetiva participação nas atividades educacionais, 

organizando os serviços de apoio para locomoção, alimentação e higiene, de forma que 

participem ativamente das atividades escolares:  

➢ Possibilitando a mobilidade nos diferentes espaços educativos como a transferência 

da cadeira de rodas para outros mobiliários e/ou espaços e cuidados, integrando-os 

ao seu grupo/classe garantindo o posicionamento adequado às condições do aluno;  

➢ Fazendo a troca de vestuário e/ou fraldas/ absorventes, higiene bucal em todas as 

atividades, desenvolvidas na Unidade Escolar,   

➢ Organizando a rotina de trabalho, seguindo as orientações do professor regente, 

utilizando espaços alternativos ou realizando atividades diferenciadas com o aluno, 

quando necessário;  

➢ Auxiliando na alimentação, sempre buscando a maior autonomia possível.   

➢ Criando situações, as quais viabilizem estímulos para que os educandos possam 

adquirir habilidades para executar tarefas que ainda não consigam dominar;  

➢ Executando materiais que possam facilitar o entendimento do conteúdo proposto 

pelo professor regente.  

 

3.4.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

▪ Firmar termo de colaboração entre a Prefeitura e a UNISAU para a prestação de 

Apoio Inclusivo aos alunos que apresentam limitações motoras e outras que 

acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário, no autocuidado e 

acompanhamento em atividades escolares, em sala de aula e em atividades 

extraclasses. 

▪ Incluir na comunidade escolar da rede municipal de ensino, o suporte ao 

atendimento do aluno com necessidade educacional diferenciada, que será 

executado por pessoas capacitadas para Apoio Inclusivo; 



 
                                                                                                                     

                          

 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 

contato@unisau.org.br                                                                         24 
 

Edital de Chamamento Público n° 01/2020 – SEDEL 

 
Processo n° 11218/3418/2020 

 

Data: 16/08/2020 

 

▪ Prestar, atendimento os alunos que não consigam realizar, com independência e 

autonomia, as atividades escolares de aprendizagem, de locomoção, higiene 

bucal e íntima, utilização do banheiro e que necessitam de auxílio constante para 

realizá-las.  

 

3.5. PÚBLICO ALVO  

Este plano de trabalho se destina ao atendimento de alunos matriculados na Educação 

Infantil (Creches Municipais, Conveniadas e Pré-Escolas), Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Profissionalizante e   Centro de 

Atividades Educacionais da rede pública do município do Guarujá, que apresentam 

limitações decorrentes de Síndromes diversas, como:  

Transtorno do Espectro Autista,  

Paralisia Cerebral,  

Múltiplas Deficiências,  

Deficiência Intelectual,  

Deficiência Visual,  

Deficiência Auditiva/Surdez,  

Que os impossibilitem ou gerem dificuldades no autocuidado, na locomoção e na 

realização das atividades de aprendizagem, necessitando de acompanhamento em sua rotina 

de atividades escolares. 

Os alunos que necessitam destes cuidados deverão receber atendimento de um 

profissional denominado Profissional de Apoio Inclusivo, com qualificação básica para 

desempenho de suas funções. 

O serviço prestado será direcionado conforme necessidade das escolas e orientação da 

SEDEL. 

Para dar atendimento a esta demanda e após estudos da Diretoria de Ensino, verificou-

se a necessidade de 104 Profissionais de Apoio Inclusivo, a serem contratados, para suprir, 

de forma total, a necessidade da rede municipal em 2021. 

Para tanto, nosso plano de trabalho, oferecerá um projeto de atendimento educacional 

especializado com um conjunto de atividades e recursos pedagógicos organizados, prestado 

em caráter complementar às atividades escolares, criando condições básicas para o 
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desenvolvimento dos educandos com deficiência e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento – TGD,  que não apresentarem autonomia para a locomoção, alimentação 

e higiene, auxiliando nos diferentes ambientes onde se desenvolvem as atividades comuns a 

todos, nos diferentes tempos e espaços educativos, de forma efetiva. 

“Ao refletir sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de Educação 

inclusiva, estamos considerando a diversidade de aprendizes e seu direito à equidade. 

Trata-se de equiparar oportunidades, garantindo-se a todos - inclusive às pessoas em 

situação de deficiência e aos de altas habilidades/superdotados, o direito de aprender 

a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver (CARVALHO, 

2005). ” 

Para que isso aconteça é fundamental: 

- O acompanhamento contínuo do trabalho dos Profissionais de Apoio para atuação no 

auxílio à inclusão;  

- A formação continuada dos profissionais de educação que atuam nas classes comuns 

das unidades educacionais  

 

INCLUSÃO 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – 

MEC/SEESP, tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às 

necessidades educacionais especiais e é dentro desse contexto que a UNISAU tem centrado 

suas ações. 

Vale ressaltar ainda, que é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva que consolida o direito, incondicional, de todas as crianças e jovens ao 

ensino regular e sinaliza que a Educação Especial é uma modalidade que perpassa todas as 

etapas, modalidades e os níveis de ensino, sem substituí-los. 

Os Profissionais de Apoio têm como função dar suporte aos alunos, assim como 

construir e adaptar recursos para estes estudantes. Eles realizam, o Atendimento Educacional 
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Especializado aos estudantes com deficiências, transtornos do espectro autista (TEA) e altas 

habilidades/superdotação que estão matriculados nas unidades educativas que fazem parte. 

Os Profissionais de Apoio buscam estabelecer articulações com os professores de 

turma, aproximando esses estudantes aos ambientes comuns a todos. Com isso, busca-se 

articular o trabalho desenvolvido em sala de aula auxiliando os alunos de forma a possibilitar 

a participação de todos. 

A UNISAU orientará o trabalho desenvolvido pelos Profissionais de Apoio, 

organizando um plano de trabalho que definirá as ações necessárias para a efetivação de uma 

escola inclusiva.  

Através da formação continuada, que será feita pelos Supervisores, nas próprias 

unidades de atuação, em encontros bimestrais, onde farão a observação, orientação ao 

profissional e a adaptação do auxílio a ser oferecido a cada aluno conforme sua necessidade, 

de forma a: 

 Possibilitar a mobilidade nos diferentes espaços educativos como a transferência da 

cadeira de rodas para outros mobiliários e/ou espaços e cuidados, integrando-os ao 

seu grupo/classe garantindo o posicionamento adequado às condições do aluno; 

 Fazer a troca de vestuário e/ou fraldas/ absorventes, em todas as atividades, 

desenvolvidas na Unidade Escolar;  

 Organizar a rotina de trabalho, seguindo as orientações do professor regente, 

utilizando espaços alternativos ou realizando atividades diferenciadas com o aluno, 

quando necessário; 

 Auxiliar na alimentação e higiene bucal, sempre buscando desenvolver a maior 

autonomia possível do aluno;  

 Criar situações, as quais viabilizem estímulos para que os educandos possam adquirir 

habilidades para executar tarefas que ainda não consigam dominar; 

 Executar materiais que possam facilitar o entendimento do conteúdo proposto pelo 

professor regente. 

 

Dessa forma o profissional: 

 Promove a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo. 
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 Acompanha o aluno na sala de aula e demais espaços educacionais, em conjunto com 

o professor regente.  

 Aponta, sugere recursos e adapta materiais específicos quando necessário ao 

processo educativo realizado na escola.  

 Realiza procedimentos médicos mais simples, conforme orientação de profissionais 

da saúde. 

 Comunica as ocorrências relacionadas ao aluno aos Supervisores e à Direção Escolar.  

 Organiza espaços e tempos de encontros entre as crianças e com os adultos no 

movimento de construção e criação dos conhecimentos que mobilizam os saberes 

das crianças. 

 Colabora com a formação continuada da equipe, em relação aos alunos com 

necessidades especiais.  

 Viabiliza as parcerias com a rede de serviços, com a família e comunidade que atuam 

com o aluno fora do âmbito escolar.  

 Atende de forma domiciliar, quando necessário, o público-alvo da Educação Especial 

Nosso modelo de trabalho prevê que cada supervisor, seja responsável por um grupo 

de Escolas/ Unidades, para dar assistência periódica aos Agentes de Apoio nas unidades 

integrantes de seu grupo, com o objetivo de potencializar os atendimentos aos educandos 

atendidos, ouvindo e orientando os Profissionais de Apoio. Acreditamos que desta forma, os 

Profissionais terão melhores fundamentos na prática educativa, tornando o apoio mais 

significativo. 

Cada supervisor juntamente com o profissional de apoio, elaborarão meios de 

intervenção, para os atendimentos escolares individualizados. 

1 – Número de Profissionais de Apoio Inclusivo: 104 (cento e quatro) com Formação 

Mínima no Ensino Médio, para atuarem nas unidades escolares durante todo o período 

letivo; 

2 - 01 (Hum) Coordenador com Formação Mínima, Nível Superior em Psicologia, Terapia 

Ocupacional ou Pedagogia com Habilitação em Psicopedagogia, com experiência 

comprovada de no mínimo 2 (dois) anos em funções administrativas; 
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3 - 04 (quatro) supervisores técnicos, Formação Mínima, Nível Superior em Psicologia, 

Terapia Ocupacional ou Pedagogia com Habilitação em psicopedagogia. Experiência em 

atendimento à educandos;  

4 - 04 (quatro) técnicos em enfermagem, com devida qualificação e registro no Órgão 

competente. 

 

QUADRO DE FUNÇÕES 
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QUEM O QUE COMO POR QUE PARA QUEM QUANDO 

COORDENADOR Organização da 

seleção e contratação 

de pessoal e 

supervisão dos 

trabalhos 

desenvolvidos 

Processo 

seletivo  

Termo de 

Colaboração 

SEDEL 

Guarujá 

Após 

assinatura 

contrato 

Articulação com a 

Secretaria de 

Educação 

Reuniões Monitoramento 

e avaliação do 

projeto 

SEDEL 

Guarujá 

MENSAIS 

Registros técnicos 

sobre as atividades 

realizadas, 

dificuldades 

encontradas e alcance 

de resultados 

Relatórios 

 

Monitoramento 

e avaliação 

SEDEL MENSAIS 

Capacitação e 

acompanhamento dos 

educadores e demais 

funcionários das 

unidades escolares. 

Encontros 

presenciais, 

palestras, 

estudos de caso 

e vídeo aulas, 

entre outros 

procedimentos. 

- Formação 

continuada para 

viabilizar uma 

escola inclusiva 

- Ressignificar 

as práticas 

pedagógicas 

- Melhoria das 

intervenções 

Profissionais 

contratados 

Vídeo aulas 

e atividades 

EAD 

 

SUPERVISOR Apoio e   

Acompanhamento 

dentro das Escolas do 

trabalho desenvolvido 

pelos educadores/ 

cuidadores 

Visitas in loco 

as escolas de 

seu grupo de 

supervisão 

Adequação do 

trabalho às 

necessidades 

locais 

Aos Agentes 

de Apoio 

Educacional 

periódico 

Registro de visita 

técnica in loco; 

documentação sobre a 

evolução dos alunos 

atendidos 

Relatórios 

 

Monitoramento 

e avaliação 

Coordenador 

UNISAU; 

equipes 

técnicas das 

Escolas 

Mensais 

Acompanhamento do 

trabalho realizado 

Reuniões Adequação do 

trabalho às 

necessidades 

locais 

Gestores das 

Escolas, da 

Secretaria 

Mensais 

Acompanhamento do 

trabalho realizado 

Reuniões Adequação do 

trabalho às 

necessidades 

locais 

Coordenador 

UNISAU 

Mensais 

PROFISSIONAIS 

DE APOIO 

ESCOLAR 

Atendimento 

Educacional 

Orientado   para 

mobilidade, higiene, 

cuidado, alimentação 

e acompanhamento de 

um ou mais alunos. 

Auxílio a um 

aluno ou a um 

grupo com 

necessidades 

educacionais 

especiais  

Atender as 

necessidades 

locais, 

possibilitando a 

educação 

inclusiva 

Alunos com 

necessidades 

educacionais 

especiais, 

demais alunos 

que 

necessitem 

Diário 

Qualificação do 

trabalho realizado nas 

unidades para 

melhorar o  apoio as 

Formação 

inicial e 

continuada 

Melhoria no 

atendimento aos 

alunos 

SUPERVISO

R 

Semanalmen

te 
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3.6. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA  

Considerando a resolução CNE/CEB04/2010, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a educação Básica, em especial os Artigos 21, 22, 23, 24, 25, 55, 

institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial;  

necessidades 

específicas dos alunos 

atendidos 

Registro dos avanços 

e dificuldades. Casos 

específicos 

Relatórios 

 

Monitoramento 

e avaliação 

Gestão 

Escolar; 

Supervisor 

UNISAU 

Mensais 

Integração de 

protocolos 

Reuniões Melhoria das 

práticas 

pedagógicas e 

troca de 

experiências 

Formação da 

SEDEL 

Guarujá 

Quando 

houver 

ALUNOS NEE Igualdade de 

condições de acesso, 

reingresso, 

permanência e 

sucesso na escola; 

inclusão 

Acesso, 

permanência e 

protagonismo 

Garantia de 

mobilidade 

física, 

pedagógica, 

social, 

intelectual 

Escola 

Inclusiva 

Sempre 

UNISAU  Prestação de contas Relatórios Manter a 

adequação e 

possibilitar o 

alcance de 

metas propostas 

Gestores da 

SEDEL 

Mensal 

Atualização/ 

adequação do Plano 

de Trabalho 

Apontar 

avanços e 

necessidades de 

alteração 

Manter a 

adequação e 

possibilitar o 

alcance de 

metas propostas 

Gestores da 

SEDEL 

Mensal 

COORDENAÇÃO 

DE ENSINO DA 

SEDEL 

Adequação do Projeto Reuniões Avaliar a 

execução e 

resultados 

 

Equipe técnica 

da UNISAU 

Bimestrais 
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Considerando a Lei Federal N° 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime 

jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo transferências de recursos financeiros entre 

administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades de interesse público e define diretrizes para a política de 

fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil;  

Considerando ainda, a Lei Municipal nº 3435, que disciplina a organização do Sistema 

Municipal de Ensino do Município de Guarujá e dá outras providências:   

As responsabilidades do Município com a Educação Escolar Pública serão efetivadas 

mediante:  

▪ Atendimento especializado gratuito às pessoas com deficiência 

preferencialmente na rede regular de ensino;  

▪ Levantamento sobre as necessidades educacionais dos alunos com deficiência 

em suas diversas especificidades como: Paralisia Cerebral, Deficiência Física, 

Múltiplas Deficiências, Deficiência Intelectual, Síndrome de Down, 

Transtorno do Espectro Autista, Deficiência Auditiva e Visual e outros 

comprometimentos, identificados aqueles que necessitam de auxílio para 

higiene, locomoção, alimentação e acompanhamento em sala de aula durante 

atividades e outras situações correlatas. 

 

Considerando que o Município de Guarujá, através da Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte e Lazer em 2020, atende a 34.000 (trinta e quatro mil) alunos distribuídos 

nos segmentos de: Educação Infantil (Creches Municipais, Conveniadas e Pré-Escolas), 

Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Educação de Jovens e Adultos, Ensino 

Profissionalizante e Centro de Atividades Educacionais; 

Considerando que estão incluídos nos 34.000 (trinta e quatro mil) alunos que 

frequentam a rede municipal de ensino, e que 2/3  desses  alunos tem  necessidades especiais 

que precisam de atendimento em  suas especificidades, com profissionais especializados e 

também com Profissionais de Apoio Inclusivo, para que possam se desenvolver 

gradativamente e assim ter autonomia para seguir em prosseguimento de estudos e também 

usufruir de uma vida em sociedade com mais dignidade, desenvoltura e melhor convivência 

social; 
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Considerando a elaboração do Diagnóstico Técnico para Chamamento Público com o 

objetivo de atender ao Segmento da Educação Especial; 

Considerando ainda que, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer busca oferecer um 

melhor atendimento ao público alvo da educação especial, realizando diversas ações 

específicas para atender com qualidade a este público; 

E por fim, considerando que o Ministério Público e o Poder Judiciário têm se 

manifestado quanto à necessidade de atender ao aluno com deficiência e oferecer o 

atendimento por meio de um auxiliar o qual será denominado Profissional de Apoio 

Inclusivo, tendo em vista que a Constituição Federal, o Plano Nacional de Educação e outros 

documentos que normatizam as ações referentes ao atendimento educacional especializado 

para as pessoas com deficiência, preveem a provisão de recursos que garantam o acesso e 

permanência do aluno com deficiência na escola, o que é meta da Secretaria. 

A UNISAU  efetivará o atendimento deste público, com a maior brevidade possível, 

visando o atendimento das atividades de apoio de locomoção, higiene pessoal, alimentação 

e acompanhamento em sala de aula, durante o turno escolar para os  alunos com necessidades 

especiais, matriculados na rede municipal de ensino de Guarujá, distribuídos pelas 60 

(sessenta) escolas municipais de educação Infantil, Escolas de Ensino Fundamental I e II, 

Centros de Atividades Comunitárias, e escolas de educação Infantil conveniadas, e 

apresentam Síndromes diversas como:  

Transtorno do Espectro Autista; 

Paralisia Cerebral; 

Múltiplas Deficiências; 

Deficiência Intelectual; 

Deficiência Visual; 

Deficiência Auditiva/Surdez; 

Deficiência Física; 

Síndrome de Down; 

O poder público desenvolve políticas públicas voltadas para o alcance da qualidade da 

educação para todos. Os dados do censo escolar e avaliações institucionais, demonstram a 

necessidade de avanços e incrementos na busca por uma educação mais inclusiva e de 
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qualidade, visando transformar a cidade em um município educador, por meio de um novo 

olhar sobre o processo educacional e iniciativas inovadoras.  

Diante disso, o município planejou ações estratégicas, visando a implantação de 

benefícios e serviços educacionais que atendam à necessidade de toda população da cidade 

do Guarujá, tal como a garantia de atendimento educacional especializado e suporte aos 

docentes propiciando um ensino de qualidade e a formação integral do cidadão, para todos 

os alunos que necessitem, através da celebração da colaboração com a UNISAU. 

Acreditamos que não basta que se faça a matrícula do aluno; sua permanência deve ser 

qualificada, o currículo trabalhado precisa ser adaptado, garantindo a aprendizagem e o 

desenvolvimento do educando, atendendo as diferenças individuais de todos os alunos.  

O ambiente escolar, não é só de construção do conhecimento, mas onde as pessoas se 

tornam mais solidárias e humanas. A inclusão do deficiente na rede regular de ensino, 

depende de uma adequação no currículo escolar e a modificação nas formas de ensinar e 

avaliar.  

O professor precisa ter consciência do seu papel transformador e  seja capaz de 

ressignificar as concepções, a escola, a educação, enfim as práticas pedagógicas que são 

usuais no contexto excludente do nosso ensino, em todos os seus níveis.  

Para que isso aconteça é fundamental:  

 A formação específica dos profissionais para atuação nos serviços de apoio a 

Educação Especial;  

 A elaboração e o redimensionamento do projeto de trabalho das unidades 

educacionais para assegurar a oferta a todos os alunos, nos diferentes tempos 

e espaços educativos, consideradas as mobilizações indispensáveis ao 

atendimento das necessidades específicas, bem como as condições se recursos 

humanos, físicos e materiais que favoreçam seu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento;  

 A articulação de um trabalho entre os profissionais responsáveis pelos alunos, 

os professores das classes comuns e demais educadores da unidade 

educacional;  

 A reorientação das práticas educacionais e a promoção do desenvolvimento 

através da avaliação pedagógica para a aprendizagem, realizada pelos 
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educadores da unidade educacional, com a participação, de todos os 

profissionais envolvidos no atendimento;  

 

 AÇÕES DE APOIO À INCLUSÃO  

- A priorização do acesso aos atendimentos na área da saúde, quando necessários;  

- O atendimento às necessidades de locomoção, higiene e alimentação a todos que 

necessitem, por meio da mobilização de profissionais da unidade educacional, sendo 

discutido com o próprio educando e sua família, com os educadores responsáveis por ele, de 

forma a adequar o atendimento;  

- A realização de outras modificações e ajustes necessários, adequando as unidades 

educacionais, possibilitando a acessibilidade arquitetônica, dos mobiliários e nos 

equipamentos, nos transportes, na comunicação e na informação.  

Para que sejam garantidos aos educandos, igualdade de condições de acesso, 

permanência e sucesso em uma escola inclusiva, assegurando o padrão de qualidade na oferta 

da educação escolar e o respeito à liberdade e aos direitos, o atendimento aos alunos com 

deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, que exijam apoio intensivo na 

locomoção, alimentação e higiene para participação nas atividades escolares será oferecido 

pelos agentes de apoio, na seguinte conformidade:   

 Organizando sua rotina de trabalho conforme orientações da Equipe Escolar, do 

professor regente, de acordo com suas funções;  

 Auxiliando na locomoção dos alunos nos diferentes ambientes, onde se desenvolvem 

as atividades comuns a todos, nos casos em que o auxílio seja necessário;  

 Auxiliando nos momentos de higiene, troca de vestuário e/ou fraldas/ absorventes, 

higiene bucal em todas as atividades, inclusive em reposição de aulas ou outras 

organizadas pela escola, nos diferentes tempos e espaços educativos, quando 

necessário;  

 Acompanhando e auxiliando, se necessário, aos alunos no horário de refeição;  

 Dando assistência às questões de mobilidade nos diferentes espaços educativos: 

transferência da cadeira de rodas para outros mobiliários e/ou espaços e cuidados 

quanto ao posicionamento adequado às condições do aluno;  
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 Auxiliando e acompanhando o aluno com Transtorno Global do Desenvolvimento – 

TGD - que não possui autonomia, para que este se organize e participe efetivamente 

das atividades educacionais com seu agrupamento/turma/classe, somente nos casos 

em que for identificada a necessidade de apoio;  

 Realizando atividades de apoio a outros estudantes, sem se desviar das suas funções 

e desde que atendidas as necessidades dos educandos pelas quais o serviço foi 

indicado;  

 Reconhecendo as situações que ofereçam risco à saúde e bem-estar do aluno, bem 

como outras que necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar tais como: 

socorro médico, maus tratos, entre outros e comunicar a equipe gestora para as 

providências cabíveis;  

O profissional que fará o atendimento aos alunos com deficiência e transtornos globais 

do desenvolvimento é antes de tudo um educador, parceiro do professor regente e por isso 

precisará:  

Formar vínculo  

Os cuidados físicos são a principal maneira de estreitar vínculos e transmitir para 

qualquer criança uma segurança afetiva, que a ajudará a desbravar os conhecimentos do 

mundo ao seu redor e desenvolver a autonomia. Esses são momentos privilegiados para a 

construção de vínculos e criam uma oportunidade ímpar para o trabalho de valorização da 

autoestima.   

Incentivar a autonomia  

Ao incentivar a autonomia da criança permitimos que ela enfrente obstáculos e os 

supere, descobrindo seu próprio ritmo.  

Explorar espaços e objetos  

As crianças devem ser estimuladas a explorar. A intencionalidade do educador se 

expressa na organização dos espaços e na escolha dos materiais que serão oferecidos para as 

crianças. É importante variar as situações e deixar que as crianças façam suas escolhas.     

Auxiliar na organização do tempo  

As crianças aprendem sobre a passagem do tempo, vivenciando suas próprias rotinas.  

Reforçar a criação de uma rotina dentro da escola incluindo os horários para se alimentar e 

cuidar da higiene transmitem segurança.  
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Ter escuta ativa  

A postura de observador atento permite que o educador organize suas ações com as 

reais necessidades das crianças e adolescentes. Ao observá-los brincar, interagir com outros, 

desbravar espaços e materiais, terá pistas sobre o desenvolvimento de outras atividades de 

acordo com a etapa em o aluno está, independentemente da faixa etária. Nesse processo, é 

também importante que tenha instrumentos para registrar as aprendizagens dos alunos.  

Ser proativo  

Quando se trata de educação, a versatilidade do profissional de apoio é imprescindível, 

levando em consideração que a agilidade em identificar as tarefas irá proporcionar uma 

relação mais sadia entre o profissional e o professor regente.   

Além de ser um direito, a Educação inclusiva é uma resposta inteligente às demandas 

do mundo contemporâneo. Incentiva uma pedagogia não homogeneizadora e 

desenvolve competências interpessoais. A sala de aula deveria espelhar a diversidade 

humana, não escondê-la. Claro que isso gera novas tensões e conflitos, mas também 

estimula as habilidades morais para a convivência democrática. O resultado final, 

desfocado pela miopia de alguns, é uma Educação melhor para todos. (MENDES, 

2012).  

 

FORMAS DE ATENDIMENTO 

A identificação do público-alvo é o primeiro passo para a construção de um projeto de 

auxílio e formação eficiente, portanto direcionaremos nosso trabalho aos Educandos com 

Necessidades Educacionais Especiais em virtude de deficiência e/ou Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD), Transtorno desintegrativo da Infância (psicoses), que não realizam 

atividades escolares de alimentação, higiene e locomoção com autonomia e independência 

e necessitam de mediação, matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino de Guarujá, 

de ambos os sexos, especificamente: 

1. Educandos matriculados na educação infantil;  

2. Educandos matriculados no Ensino Fundamental I e II 

3. Usuários dos Centros de Atividades Comunitárias 

4. Profissionais contratados  
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DIAGNÓSTICO  

O aumento de alunos com deficiência nas escolas regulares, chamou a atenção para a 

comunidade educativa e também para a sociedade como um todo, sobre a necessidade da 

implantação de novas políticas públicas e rediscutindo as concepções pedagógicas, 

aprimorando as discussões sobre esses temas, na tentativa de procurar métodos que garantam 

o acesso e a permanência de todos os alunos nas escolas.  

O processo de inclusão escolar tem sido um enorme desafio para a sociedade, pois 

expôs as práticas pedagógicas praticadas nas escolas, olhando não só para o deficiente, mas 

considerando as particularidades de cada aluno e dos processos diferentes de aprendizagem 

pessoal.  

Segundo Mantoan (2003, p. 97): 

“A educação inclusiva deve ser entendida como uma tentativa a mais de atender as 

dificuldades de aprendizagem de qualquer aluno no sistema educacional e como um 

meio de assegurar que os alunos, que apresentam alguma deficiência, tenham os 

mesmos direitos que os outros, ou seja, os mesmos direitos dos seus colegas 

escolarizados em uma escola regular. ” 

Partindo desse pressuposto, nos cabe identificar e direcionar os principais pontos da 

mudança necessária para alcançar o que se espera da inclusão escolar: melhor integração 

entre todos os alunos com necessidades educacionais especiais, juntamente com todo o 

conjunto escolar.  Desta forma, precisamos buscar ações e contribuições que permitam 

estabelecer e aprimorar as práticas pedagógicas inclusivas nas escolas. 

O direito à inclusão determina uma grande transformação:   

“É a escola que deve adaptar-se às condições de seus alunos e não o contrário, pois a 

proposta de inclusão defende uma escola que dirige seu olhar para o estudante em sua 

totalidade, que não se preocupa apenas com a aprendizagem dos conteúdos 

ministrados, mas que saiba respeitar e valorizar o aluno em sua essência, 

independentemente de ser esse aluno deficiente ou não (BERNARDES, 2010). ” 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E SEU CONTEXTO HISTÓRICO 

Para que possamos entender melhor sobre a educação especial no Brasil nos dias de 

hoje, faz-se necessário uma abordagem sucinta sobre a sua historicidade. Devemos recordar 
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que na antiguidade, as pessoas com deficiência não eram vistas com bons olhos, é o que diz 

Aranha (1979), “a deficiência nessa época, inexistia enquanto problema, sendo que as 

crianças que apresentavam deficiências imediatamente detectáveis, a atitude adotada era a 

da ‘exposição’, ou seja, o abandono ao relento, até a morte”. 

A idade média é marcada pelo interesse da medicina, aos portadores de alguma 

deficiência, porém, os indivíduos ainda eram discriminados pela sociedade, o interesse maior 

era com relação aos indivíduos que por algum motivo, se tornaram deficientes físicos e 

passariam a ser sustentados pelo governo, a iniciativa da medicina era devolver a estes, uma 

maneira de voltar a trabalhar e prover o seu próprio sustento. 

No Brasil, por volta do século XIX, às crianças com deficiências passaram a ser 

cuidadas por instituições religiosas, que passaram a crer que esses seres tinham alma e não 

mereciam o sacrifício de suas vidas. No início do século XX, houve o surgimento das escolas 

com atendimentos especiais, porém, uma educação a parte, esse alunado teria convívio 

apenas com outros portadores de necessidades especiais, eram instituições de natureza 

filantrópica como as APAES (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).  Por  

volta da década de 1950, a história da educação especial no Brasil, é marcada pela criação 

do Instituto Benjamin Constant (para pessoas cegas) e Instituto Nacional de Educação de 

Surdos /INES (para pessoas surdas), porém a oferta de atendimento era muito abaixo da 

demanda. 

Um passo importante para a educação especial foi à declaração de Salamanca, criado 

os princípios, direitos, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. A 

declaração de Salamanca aborda os direitos da inclusão no sistema de ensino regular; os 

direitos humanos; um sistema de educação para todos; apresenta proposta para uma nova 

visão educacional especial, com orientações e organizações que podem ser trabalhadas ao 

nível regional, nacional e internacional; apresenta um direcionamento aos educadores e as 

adequações necessárias nas escolas para o recebimento dos alunos com alguma deficiência.  

A declaração de Salamanca, abriu caminhos para uma educação inclusiva mais justa, 

pois, 

[...] O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher 

todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas ou outras. Deve acolher crianças com deficiência e crianças 
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bem-dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham, crianças de minorias 

linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos, ou zonas desfavoráveis 

ou marginalizadas (1994, p. 17-18) 

O Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, promulga a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 

Nova York, em 30 de março de 2007, regendo os direitos da pessoa com deficiência, onde 

esses, teriam o direito a educação inclusiva, pois os atendimentos em salas especiais o 

tornaram excluídos da sociedade. Conforme o parágrafo dois, artigo 24 que se refere a 

convenção, “ não pode haver exclusão do sistema de ensino regular, pelo fato de ser 

portadores de deficiências, devem ter acesso à educação inclusiva, acomodação, suporte e 

apoio individual caso seja necessitado”. 

Conforme descrito na convenção de Nova Iorque, em seu artigo 1, pessoas com 

deficiência, “são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 

pessoas. ” 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem 

como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/ super dotação, orientando os sistemas de ensino para 

garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 

mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a 

educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; 

formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; 

acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 

informação; e articulação Inter setorial na implementação das políticas públicas. 

 

Deficiência física 

A deficiência física pode ser definida como problemas que limitam a mobilidade e 

coordenação geral de algum membro do corpo, pode afetar a fala em diferentes graus. Possui 

diversas causas como lesões neurológicas, neuromusculares e má-formação congênita – “ou 
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condições adquiridas, como hidrocefalia (acúmulo de líquido na caixa craniana) ou paralisia 

cerebral. ” 

 

Deficiência auditiva 

A deficiência auditiva pode ser considerada como a perda da audição que em alguns 

casos é parcial, já outros a perdem no todo, ela costuma ser genética quando é provocada por 

má-formação, lesão na orelha ou nas estruturas que compõem o aparelho auditivo. 

 

Deficiência visual 

Segundo pesquisas do IBGE na região Sul do Brasil, 0,4% são deficientes desde o 

nascimento e, uma observação importante é que não são considerados deficientes visuais 

pessoas com doenças como miopia, astigmatismo ou hipermetropia, que podem ser 

corrigidas com o uso de lentes ou em cirurgias. A deficiência visual é considerada a perda 

parcial (de 40 a 60%) ou total da visão. Ela é dividida em 3 tipos que são: baixa visão, 

próxima à cegueira e cegueira. 

 

Surdo-cegueira 

De acordo com o site Nova Escola a pessoa surdo-cega é “aquela que tem uma perda 

substancial da visão e da audição, de tal forma que a combinação das duas deficiências cause 

extrema dificuldade na conquista de metas educacionais, vocacionais, de lazer e sociais”, 

como consta nos documentos da I Conferência Mundial Helen Keller sobre Serviços para os 

Surdo-cegos Jovens e Adultos. 

 

Síndrome de Asperger 

Crianças com Síndrome de Asperger sofrem de um Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD), que é consequência de uma desordem genética. Elas não têm 

problemas para desenvolver a fala e nem sentem dificuldade com o comprometimento 

cognitivo, no entanto, apresentam muitas semelhanças com relação à criança com Síndrome 

de Autismo. 

 

Síndrome de Williams 

http://www.ebc.com.br/noticias/2015/08/ibge-62-da-populacao-tem-algum-tipo-de-deficiencia
http://novaescola.org.br/formacao/surdo-cegueira-deficiencia-multipla-inclusao-636397.shtml
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Crianças que desenvolvem a Síndrome de Williams são mais irritadas desde o primeiro 

ano de vida. É uma doença que atinge meninos e meninas, considerada como uma desordem 

no cromossomo 7, a maioria dessas crianças possui hipersensibilidade auditiva, sentem 

dificuldades para se alimentar. Também possuem problemas motores e demoram para andar 

por falta de equilíbrio quando ainda são bebês, sentem dificuldade para andar de bicicleta, 

cortar papel e amarrar os sapatos. 

Entretanto, são muito interessadas por música, possuem boa memória auditiva, sempre 

estão sorrindo, gostam de utilizar gesto e contato visual quando falam, como também são 

muito comunicativas. Elas podem sofrer de problemas cardíacos, renais e otites. 

 

Síndrome de Rett 

A Síndrome de Rett é uma doença neurológica que atinge mais meninas. Ela é 

desencadeada por uma mutação genética. Até os 18 meses, ela aparenta normalidade, após 

esse período a criança sofre perda motora e progressiva de funções neurológicas. Ela passa 

a regredir no andar, falar e no controle e uso de suas mãos, sendo substituídos por 

movimentos involuntários, repetitivos e falsos. Além disso, há desaceleração no 

crescimento, um esquecimento nas palavras, ela apenas consegue visualizar, levando ao 

isolamento do contato social. Palavras aprendidas também são esquecidas, levando a uma 

crescente interrupção do contato social. 

 

Transtorno Globais do Desenvolvimento (TGD) 

Segundo o site Nova Escola, os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) são 

desassustes nas interações sociais recíprocas que surgem nos primeiros cinco anos de vida 

da criança. “Caracterizam-se pelos padrões de comunicação estereotipados e repetitivos, 

assim como pelo estreitamento nos interesses e nas atividades. ” 

“Os TGD englobam os diferentes transtornos do espectro autista, as psicoses infantis, 

a Síndrome de Asperger, a Síndrome de Kanner e a Síndrome de Rett.” 

 

Paralisia Cerebral 

A paralisia cerebral pode causar danos na coordenação motora e lesões que podem 

provocar alterações no tônus  muscular, que podem prejudicar fala, audição, visão, pois é 

http://novaescola.org.br/formacao/transtornos-globais-desenvolvimento-tgd-624845.shtml
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causada pela  falta de oxigênio no cérebro da criança na gravidez ou no  parto; também pode 

surgir após 2 anos do nascimento da criança em casos de sarampo, meningite, 

envenenamento ou algum tipo de traumatismo. 

 

Autismo 

O autismo é um Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) que possui influência 

genética, também é conhecido como Transtorno do Espectro Autista, é causado por falhas 

em partes do cérebro, como o cerebelo. 

De acordo com o site Nova Escola “Caracteriza-se por dificuldades significativas na 

comunicação e na interação social, além de alterações de comportamento, expressas 

principalmente na repetição de movimentos, como balançar o corpo, rodar uma caneta, 

apegar-se a objetos ou enfileirá-los de maneira estereotipada. Todas essas alterações 

costumam aparecer antes mesmo dos 3 anos de idade, em sua maioria, em crianças do sexo 

masculino. “ 

 

Síndrome de Down 

A Síndrome de Down é definida por uma alteração genética caracterizada pela 

presença de um terceiro cromossomo de número 21, o que também é chamado de trissomia 

do 21.”.  Entre as características físicas associadas à trissomia do 21 estão: olhos 

amendoados, maior propensão ao desenvolvimento de algumas doenças e hipotonia 

muscular. Crianças com síndrome de Down precisam ser estimuladas desde o nascimento 

para que sejam capazes de vencer as limitações que essa alteração genética lhes impõe. 

Como têm necessidades específicas de saúde e aprendizagem, exigem assistência 

multidisciplinar e atenção permanente para habilitá-las para o convívio e a participação 

social. 

O apoio a educação especial é um suporte que perpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades, realizando o atendimento educacional especializado, disponibilizando os 

serviços e recursos próprios desse atendimento e orientando os alunos e seus professores 

quanto a utilização do apoio nas turmas comuns do ensino regular.  

O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

http://novaescola.org.br/formacao/na-duvida-autismo-624077.shtml
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alunos, considerando as suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 

atendimento de apoio educacional complementam e/ou suplementam a formação dos alunos 

com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela.  

O atendimento de apoio educacional, proporciona o enriquecimento curricular através 

de apoio para o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, 

técnicas e tecnologia assistida, dentre outros. Ao longo de todo processo de escolarização, 

esse atendimento deve estar articulado com o trabalho desenvolvido em sala de aula.  

A inclusão escolar tem início na educação infantil, onde se desenvolvem as bases 

necessárias para a construção do conhecimento e seu desenvolvimento global. Nessa etapa, 

o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos 

aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as 

diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança. 

Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado se expressa por 

meio de serviços de intervenção precoce que objetivam otimizar o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social. 

Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional 

especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta 

obrigatória dos sistemas de ensino e deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, 

na própria escola ou centro especializado que realize esse serviço educacional.  

Desse modo, na modalidade de educação de jovens e adultos, as ações da educação 

especial possibilitam a ampliação de oportunidades de escolarização, formação para a 

inserção no mundo do trabalho e efetiva participação social.    

Para a inclusão dos alunos surdos, nas escolas comuns, a educação bilíngue - Língua 

Portuguesa/LIBRAS, desenvolve o ensino escolar na Língua Portuguesa e na língua de 

sinais, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita para 

alunos surdos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o ensino 

da Libras para os demais alunos da escola. O atendimento educacional especializado é 

ofertado, tanto na modalidade oral e escrita, quanto na língua de sinais.  Devido à 

diferença linguística, na medida do possível, o aluno surdo deve estar com outros pares 

surdos em turmas comuns na escola regular.  
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O atendimento é realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos 

específicos no ensino da Língua Brasileira de Sinais, da Língua Portuguesa na modalidade 

escrita como segunda língua, do sistema Braille, do soroban, da orientação e mobilidade, das 

atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos 

mentais superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e produção 

de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos, da 

tecnologia assistida e outros.  

Ao organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar 

o instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia intérprete, bem como de monitor ou cuidador 

aos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, 

entre outras que exijam auxílio constante no cotidiano escolar, é uma necessidade e deve ser 

suprida pelo sistema de ensino. 

Através da formação continuada, a atuação no atendimento educacional especializado 

possibilita ao Profissional de Apoio Inclusivo a qualificação para a função e atuação nas 

salas comuns do ensino regular, esta formação deve contemplar conhecimentos de apoio 

inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em visando melhorar a 

acessibilidade, os atendimentos de saúde, a promoção de assistência aos alunos. 

 

3.6.1. CAPACITAÇÃO DA EQUIPE 

Educar na diversidade exige um direcionamento para o estudo de práticas pedagógicas.  

A Formação continuada dos profissionais contratados, será orientada pelo 

Coordenador da UNISAU, e se desenvolverá ao longo do ano, conforme calendário 

conjunto, através de palestras, estudos de caso e vídeos aulas, entre outras metodologias. 

Faremos encontros periódicos, com o objetivo de ressignificar as práticas aplicadas ao 

longo do período e reavaliar as metas estipuladas no início das atividades possibilitando:  

 Reflexão sobre o trabalho das unidades educacionais, de forma a assegurar a oferta 

para todos os alunos, nos diferentes tempos e espaços educativos, consideradas as 

mobilizações indispensáveis ao atendimento das necessidades específicas de cada 

um, bem como as condições de recursos humanos, físicos e materiais que favoreçam 

o processo de aprendizagem e desenvolvimento; 
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 A possível articulação do trabalho entre os profissionais responsáveis pelos alunos e 

os demais educadores da unidade; 

 A reorientação das práticas educacionais e a promoção do desenvolvimento através 

da avaliação pedagógica visando a construção de um currículo adaptado e voltado 

para a aprendizagem através da: 

 Acessibilidade ao currículo comum, bem como a ampliação e o domínio dos 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento dos educandos em todas as 

dimensões: cognitiva, afetiva, social, moral, física e estética, por meio de práticas 

pedagógicas que valorizem as diferenças dos sujeitos e do trabalho colaborativo com 

o grupo no qual os estudantes estão inseridos;  

 Identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos que eliminem as 

barreiras existentes no processo de escolarização e desenvolvimento dos alunos, 

considerando as suas necessidades específicas e assegurando a sua participação plena 

e efetiva nas atividades escolares; 

 Oferta, de maneira articulada, pelos educadores da unidade educacional e pelo 

pessoal de apoio, possibilitando a apropriação de   diferentes tempos e espaços 

educativos por meio de trabalho colaborativo; 

 Possibilidade de ampliação de oportunidades de escolarização, a formação para 

inserção no mundo do trabalho, a autonomia e a plena participação social. 

 Elaboração de estratégias pedagógicas e formativas e às metodologias, de modo a 

favorecer a aprendizagem e a participação das crianças, jovens e adultos no contexto 

escolar e na vida social. 

 

OBJETIVOS   

 Repensar questões acerca da diversidade existente no seio da escola e como constituir 

uma equipe colaborativa que atenda essa nova concepção de escola e sociedade;  

 Refletir sobre as atividades desenvolvidas pelo quadro de apoio na escola;  

 Conhecer a importância do quadro de apoio na constituição do espaço escolar e no 

auxílio de ações para fortalecer a implementação das práticas inclusivas.  
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 Fomentar meios que englobam todas as formas de inclusão para que a segregação 

não seja mais permitida dentro do ambiente escolar;  

 Trazer questionamentos reflexivos em meio à termos de referência sobre o ideal e o 

real;  

 Tornar possível práticas construtivas e objetivas cuja os rendimentos sejam visíveis 

aos olhos de todos.  

 

CONTEÚDOS  

O conteúdo a ser desenvolvido possibilitará a elaboração de estratégias pedagógicas 

que busquem favorecer a aprendizagem e a participação dos alunos deficientes da rede 

pública do Guarujá para:  

 Auxiliar os alunos em suas necessidades básicas para que sejam realizadas sem que 

haja qualquer restrição ou dolo;  

 Garantir que as atividades rotineiras da vida escolar sejam todas realizadas;  

 Acompanhar o educando durante todo o período de sua permanência dentro das 

unidades escolares assegurando sua integridade física e emocional;  

 Elaborar recursos que possam facilitar a estadia do educando dentro da unidade de 

ensino;  

 Propiciar momentos lúdicos e prazerosos junto aos demais alunos da sala/escola;  

 Garantir que o educando assistido seja incluso em todas as atividades propostas pelo 

professor da sala, sempre levando em consideração as limitações do mesmo;  

 Tornar as vivências externas do educando base para a construção das vivências 

dentro do ambiente escolar.  

 Promover recursos que possam facilitar a estadia do educando dentro da unidade de 

ensino.  

 

TEMAS A DESENVOLVER: 

 Educação para todos: um direito constitucional garantido;  

 Removendo barreiras para a aprendizagem;  

 Os problemas vividos pelos agentes de apoio na escola e seu papel na mudança;  

 Inovação e recursos para o melhor atendimento às Pessoas com deficiência;  
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 Métodos e Intervenções;   

 Diferenças de patologias entre Síndromes e Transtornos;  

 Conteúdos Conceituais, Procedimentais, Atitudinais;   

 Comunicação Alternativa e Construção de Recursos para aplicá-la;  

 Método ABA.  

 Método TEACCH;  

 

PROCEDIMENTOS:  

 Textos, vídeos, palestras, seminários, entre outros procedimentos necessários.  

 Estudos de caso e casos para estudo;  

 Orientação direta, conforme as necessidades de cada educador;  

 Registros das observações abordadas;  

 Elaboração de um plano de ação de trabalho colaborativo que responda as 

necessidades enfrentadas pela equipe.  

 

Quanto à metodologia, para a formação continuada, devem estar alinhadas e inter-

relacionadas com o cotidiano escolar. A metodologia dos programas de atualização precisa 

considerar a prática e as experiências no contexto em que atua.  

A UNISAU em parceria com a Secretaria de Educação, pretende elencar todas as 

dificuldades expostas, com o intuito de melhorar o atendimento para os alunos, que será 

exercido pelos Agentes de Apoio dentro das Unidades de Ensino. Para isso, o Coordenador 

será o elo de ligação entre a SEDEL e os Supervisores, para orientações e alinhamentos.  

Os Supervisores farão o contato direto com os agentes de apoio em suas visitas, diárias/ 

semanais /ou quinzenais, proporcionando mais rapidez e agilidade nas orientações para sanar 

as dificuldades encontradas diariamente pelos agentes que atuam dentro das unidades. 

Assim, os supervisores podem pontuar todas as dúvidas referentes aos atendimentos com o 

coordenador do projeto sem que haja a necessidade de tirar o agente da escola para que essas 

dúvidas sejam resolvidas.  

Assim, cada supervisor, responsável por um grupo de escolas, passa periodicamente 

(dia/ semana/ quinzena) conforme a possibilidade, nas escolas de seu grupo, com o objetivo 

de potencializar os atendimentos de cada educando atendido ouvindo e orientando os 
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agentes. Desta forma, os agentes de apoio terão melhores fundamentos na prática educativa, 

tornando o apoio mais significativo.   

A formação, será via plataforma EAD, com a utilização de computador, celular ou 

tablete e será composto por vídeo aulas, materiais de apoio e questionários. Para essa 

formação o foco será a melhoria das intervenções dos educadores, a qualificação das ações, 

a otimização da gestão do tempo, dos recursos e dos resultados. 

  

 

3.6.2.  AÇÕES JUNTO AOS USUÁRIOS/FAMÍLIAS 

O Decreto nº 6.094, ao implementar o Plano de Metas/Compromisso “Todos pela 

Educação”, garante o acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às 

necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a inclusão educacional nas 

escolas públicas.  

Com a aprovação de leis especiais, determinou-se como deve ser a educação para 

alunos com deficiência, de forma inclusiva e de qualidade em todos os níveis de ensino, 

garantindo participação e aprendizagem, disponibilização de recursos de acessibilidade que 

eliminem as barreiras.   

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) estabeleceram 

que cuidar e educar não são dimensões separadas e a BNCC validou e reforçou o conceito 

de que as ações de cuidado estão plenamente integradas com as ações do conhecer e explorar 

o mundo, criando um campo propício para a sistematização dos conhecimentos.  

O cuidar e educar são duas dimensões indissociáveis no processo de construção do 

conhecimento, pois envolvem a preocupação com os tempos e espaços que asseguram ao 

educando o respeito ao direito de brincar, a curiosidade, ao acolhimento, ao lúdico, a 

interação, e particularmente, a construção às diferentes identidades e conhecimentos.  

Nesta perspectiva: A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a 

se desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver 

capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão 

expressiva e implica em procedimentos específicos (BRASIL, 2001, p.24).  

“Cuidar e educar implica reconhecer que o desenvolvimento, a construção dos 

saberes, a constituição do ser não ocorre em momentos compartimentados. A criança 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm
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é um ser completo, tendo sua interação social e construção como ser humano 

permanentemente estabelecido em tempo integral. Cuidar e educar significa 

compreender que o espaço/tempo em que a criança vive exige seu esforço particular 

e a mediação dos adultos como forma de proporcionar ambientes que estimulem a 

curiosidade com consciência e responsabilidade” (Forest & Weiss, 2003, p. 2).  

 

A prática do mediador permeia o ato de cuidar e de contribuir para a aprendizagem da 

criança e do adolescente com deficiência. Percebemos que as ações de sua função são 

desenvolvidas a partir da necessidade que o aluno apresenta, sinalizando a preponderância 

ou não do cuidar. A afetividade e o diálogo demonstram estarem presentes na ação do cuidar 

e educar.   

Ao dialogar, possibilitamos ao outro se abrir, externando o que sabe, pensa ou sente; 

é também uma ação recíproca, pois permite ser entendido pela criança e adolescente 

deficiente e ao mesmo tempo entendê-lo. Conversar sobre suas vivências, ampliando as 

possibilidades de compreensão do mundo, necessárias a construção de uma consciência onde 

o outro é importante porque me ensina, porque aprende comigo, porque é meu par.  

A escola inclusiva tem como objetivo promover a educação para pessoas com 

necessidades especiais no mesmo meio das outras pessoas. Abrir espaço para todas as 

crianças, inclusive para as crianças com necessidades especiais é um objetivo cada vez mais 

maior das escolas regulares.  

A escola inclusiva tem como principal objetivo garantir que todos os alunos atinjam 

com êxito as aprendizagens, independentemente das suas dificuldades e/ou diferenças ao 

nível cognitivo, emocional e social. Assim, atendendo às diferenças individuais dos alunos, 

a escola deve proporcionar uma educação ajustada às suas capacidades. (Bispo, 2006)  

O atendimento educacional especializado é um serviço destinado a estudantes com 

deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/ super. dotação. Seu 

objetivo é desenvolver práticas pedagógicas inclusivas e atividades diversificadas para 

eliminar barreiras no processo de ensino-aprendizagem e garantir o pleno acesso e 

participação desses alunos na escola regular. Por esse motivo, o Auxiliar de Apoio configura 

uma estratégia de acessibilidade no contexto educacional brasileiro.  

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/temas-transversais/atendimento-educacional-especializado-aee/
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A política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva define 

que a função do atendimento educacional especializado é identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade para a eliminação de barreiras em prol da plena 

participação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) 

e altas habilidades/super dotação, considerando suas necessidades específicas.  

Ressaltando que a oferta de atendimento educacional especializado é obrigatória pelos 

sistemas de ensino em todas as etapas, níveis e modalidades, ao longo de todo o processo de 

escolarização, de forma complementar ou suplementar à formação dos estudantes no ensino 

regular.  

A política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva  

estabelece que o atendimento educacional especializado é direito garantido aos estudantes 

com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/super dotação. No 

entanto, é importante esclarecer que o laudo não é obrigatório para que o aluno seja atendido.  

É um dos principais objetivos do atendimento criar ou encontrar estratégias 

pedagógicas alternativas que possibilitem a participação e a aprendizagem em sala de aula, 

criatividade é outra característica bem-vinda. E, apostar no potencial de cada um dos 

estudantes atendidos, buscando sua autonomia na escola e fora dela, para o pleno 

desenvolvimento de seu potencial.  

Além disso, considerando que o processo educacional não se esgota no ambiente 

escolar, é imprescindível que a família e a escola estabeleçam uma parceria efetiva, 

definindo estratégias complementares para o alcance dos objetivos de aprendizagem (que 

também podem ser determinados conjuntamente, considerando primordialmente o trabalho 

realizado na sala de aula regular) e a promoção da autonomia, na escola e fora dela.  

A família é o suporte emocional do aluno, e a parceria com ela é essencial. Um plano 

educacional individualizado deve ser construído em conjunto com a família, para o 

conhecimento das especificidades apresentadas por  esses alunos, para que seus 

processos de aprendizagem possam ser de fato benéficos e possamos compreender  como 

intervir e estimulá-los adequadamente. 

A participação da família não deve estar restrita às reuniões de pais, mas englobar os 

processos como um todo. A construção do portfólio individual, possibilita que os familiares 

acompanhem o desenvolvimento do aluno com avanços, desafios e possibilidades.  

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-inclusiva/
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-inclusiva
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-inclusiva
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ATENDIMENTO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO  

Enquanto sociedade, temos a responsabilidade de cuidar de nossas crianças e 

adolescentes, como assegura o ECA no Art. 4º: 

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, 

assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. ”     

Assim, entendemos que são obrigações da sociedade:  

 Oferecer aprendizagem, convivência social e respeito à dignidade como direitos 

humanos;  

 Dar reconhecimento, consideração, respeito e valorização da diversidade e da 

diferença e da não discriminação;  

 Ter compreensão da deficiência como um fenômeno sócio-histórico-cultural e não 

apenas uma questão médico-biológica;  

 Possibilitar a promoção da autonomia e do máximo desenvolvimento da 

personalidade, das potencialidades e da criatividade das pessoas com deficiência, 

bem como de suas habilidades físicas e intelectuais, considerados os diferentes 

tempos, ritmos e formas de aprendizagem;  

 Garantir a transversalidade da Educação Especial em todas as etapas e modalidades 

de educação;  

 Oferecer um currículo emancipatório, inclusivo, relevante e organizador da ação 

pedagógica na perspectiva da integralidade, assegurando que as práticas, habilidades, 

costumes, crenças e valores da vida cotidiana dos alunos, sejam articulados ao saber 

acadêmico;  

 Promover a indissociabilidade entre o cuidar e o educar em toda a Educação Básica 

e em todos os momentos do cotidiano das unidades educacionais.  

Para o cumprimento do objeto do termo de colaboração, de acordo com o termo de 

referência para elaboração do Plano de Trabalho, ofereceremos um atendimento organizado, 

coordenado, implementado, acompanhado e avaliado às necessidades de todos os alunos, 

para que permitam a igualdade de acesso e permanência na escola, aos alunos matriculados 
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na Educação Básica obrigatória, oferecido pelo município e prestado em caráter 

complementar pela UNISAU, objetivando:  

▪ A acessibilidade ao currículo comum, bem como a ampliação e o domínio dos 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento dos educandos em todas as 

dimensões: cognitiva, afetiva, social, moral, física e estética, por meio de práticas 

pedagógicas que valorizem as diferenças dos sujeitos e do trabalho colaborativo com 

o grupo no qual os estudantes estão inseridos;   

▪ A identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos que eliminem as 

barreiras existentes no processo de escolarização e desenvolvimento dos alunos, 

considerando as suas necessidades específicas e assegurando a sua participação plena 

e efetiva nas atividades escolares;  

▪ A oferta, de maneira articulada, pelo pessoal de apoio, possibilitando a apropriação 

de   diferentes tempos e espaços educativos por meio de trabalho colaborativo;  

▪ A possibilidade de ampliação de oportunidades de escolarização, a autonomia e a 

plena participação social; 

▪ A elaboração de estratégias pedagógicas e formativas e metodologias, de modo a 

favorecer a aprendizagem e a participação das crianças, jovens e adultos no contexto 

escolar e na vida social;  

▪ O desenvolvimento de desdobramentos qualificativos entre o ambiente de trabalho e 

os educandos atendidos, promovendo um clima organizacional que atinja todas as 

metas almejadas com garantia de qualidade e crescimento nas disposições das tarefas 

realizadas pelos funcionários da O.S.  

É o projeto pedagógico que orienta as atividades escolares revelando a concepção da 

escola e as intenções da equipe de educadores. Com base no projeto pedagógico a escola 

organiza seu trabalho; garante apoio administrativo, técnico e científico às necessidades da 

Educação inclusiva; planeja suas ações; possibilita a existência de propostas curriculares 

diversificadas e abertas; flexibiliza seu funcionamento; atende à diversidade do alunado; 

estabelece redes de apoio, que proporcionam a ação de profissionais especializados, para 

favorecer o processo educacional.  

É na sala de aula que acontece a concretização do projeto pedagógico - elaborado nos 

diversos níveis do sistema educacional. Vários fatores podem influenciar a dinâmica da sala 
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de aula e a eficácia do processo de ensino e aprendizagem. Planejamentos que contemplem 

regulações organizativas diversas, com possibilidades de adequações ou flexibilizações têm 

sido uma das alternativas mais discutidas como opção para o rompimento com estratégias e 

práticas limitadas e limitantes.  

Nosso objetivo é dar suporte para que as Escolas do Município do Guarujá possam, 

através da educação inclusiva, acolher todos os tipos de alunos, independente das suas 

diferenças.   

Possibilitar ao aluno, recursos diferenciados indispensáveis ao seu aprendizado, como 

adaptações físicas do ambiente escolar, pessoal de apoio preparado para auxiliar o professor 

regente, na criação de situações que favoreçam e respeitem os diferentes ritmos e estilos de 

aprendizagem dos alunos.  

A UNISAU tem como objetivo gerenciar o serviço de apoio às crianças com 

necessidades educativas especiais, visando um atendimento educacional de qualidade e 

tendo como foco tornar a permanência dos atendidos dentro das unidades escolares mais 

viável de forma que diminua a defasagem.  

Numa perspectiva de direitos, o reconhecimento das diferenças para a garantia da 

aprendizagem irrestrita (independentemente de credo, raça, gênero, condição econômica, 

social, cultural, física, mental, sensorial e linguística) é uma conquista. No entanto, impõe 

novos desafios e formas de trabalho aos educadores. Além da necessidade de atualização 

constante, considerando as grandes mudanças e transformações no sistema educacional 

brasileiro e no mundo em que vivemos, analisar o próprio fazer no cotidiano da escola é 

condição obrigatória para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas.  

A educação inclusiva   parte do pressuposto de que a diferença é uma condição 

humana. Ou seja, todos somos distintos uns dos outros. Portanto, os processos de 

aprendizagem de cada estudante são também distintos entre si.  

As pessoas com deficiência não são exceção nesse sentido. Ainda que apresentem 

pareceres diagnósticos absolutamente iguais, duas pessoas podem reagir às mesmas 

estratégias pedagógicas   de maneiras bem diferentes. Simplesmente porque são diferentes 

entre si, ainda que tenham uma característica comum: a deficiência.  

A formação do profissional no contexto da educação inclusiva resulta da vivência e da 

interação cotidiana com cada um dos educandos, com e sem deficiência, a partir de uma 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/o-que-e-educacao-inclusiva/
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/estrategias-pedagogicas/#atividades-diagnostico
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/estrategias-pedagogicas/#atividades-diagnostico
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/estrategias-pedagogicas/#atividades-diagnostico
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prática pedagógica dinâmica que reconhece e valoriza as diferenças. Não há especialização 

capaz de antecipar o que somente no dia a dia poderá ser revelado.  

O currículo corresponde ao conjunto de conteúdos que devem ser abordados pelos 

educadores em cada nível de ensino. Um currículo fundamentado na perspectiva inclusiva   

precisa estar alinhado com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e, ao mesmo tempo, 

dialogar com as particularidades sociais, culturais, regionais e os diferentes modos de 

aprender de cada estudante.  

Não se trata de adaptar o conteúdo curricular a fim de reduzi-lo para alguns alunos, 

mas, sim, de flexibilizá-lo para que todos se reconheçam nele   e sejam protagonistas do 

próprio processo educacional.  

Para desenvolver ao máximo as potencialidades de cada estudante, tornar a experiência 

da aprendizagem relevante e significativa é basilar. Trata-se de um desafio: conectar as 

características e os interesses de cada um dos alunos à base curricular comum, de modo que 

todas as áreas do conhecimento sejam trabalhadas a partir e através daquilo que já sabem ou 

gostariam de saber.  

Um currículo inclusivo nada mais é que a coesão da Base Curricular Comum com o 

contexto da sala de aula, ou seja, de cada um dos estudantes que a compõe. Para que isso 

seja possível, é importante que os educadores conheçam os alunos, suas características 

sociais, culturais e individuais e as levem em consideração ao elaborar o pedagógico.  

Desenvolver ao máximo as potencialidades de cada estudante implica considerar os 

assuntos ou atividades que lhes interessam e mobilizam. Possibilitando inclusive que os 

próprios estudantes façam escolhas, priorizando o que chamamos de eixos de interesse. Não 

se trata de nivelar por baixo, restringindo ou privando, mas, ao contrário, trata-se de expandir 

possibilidades.  

Considerando que os domínios das mais diferentes áreas do conhecimento se 

interconectam, todas podem ser trabalhadas a partir dos eixos de interesse de modo muito 

mais espontâneo, prazeroso e significativo.  

A BNCC define as aprendizagens essenciais às quais todos os estudantes têm direito. 

Ou seja, quando dizemos que todos, sem exceção, têm direito à educação, não estamos nos 

referindo somente ao acesso. A perspectiva inclusiva indica que qualquer estudante tem o 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/conceitos-fundamentais/#perspectiva-inclusiva
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/conceitos-fundamentais/#perspectiva-inclusiva
https://diversa.org.br/artigos/eixos-de-interesse-pontes-para-o-aprendizado-e-desenvolvimento-de-todos-os-alunos/
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/conceitos-fundamentais/#perspectiva-inclusiva


 
                                                                                                                     

                          

 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 

contato@unisau.org.br                                                                         55 
 

Edital de Chamamento Público n° 01/2020 – SEDEL 

 
Processo n° 11218/3418/2020 

 

Data: 16/08/2020 

 

direito de acessar o mesmo currículo, para o pleno exercício da cidadania e a consequente 

inclusão social.  

A acessibilidade prevê a eliminação de barreiras presentes no ambiente físico e social 

que impedem ou dificultam a plena participação das pessoas com e sem deficiência em todos 

os aspectos da vida contemporânea. A acessibilidade é fundamental para a inclusão e deve 

estar presente em diferentes contextos, tais como: arquitetônico, comunicacional, 

metodológico, instrumental, atitudinal, programático, entre outros.  

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (ATIVIDADES, METAS, ETAPAS OU FASE) 

PRAZO PARA EXECUÇÃO 

 

ATIVIDADES PARA  ADAPTAÇÃO CURRICULAR 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1ª AULA PERCEPÇÃO ATENÇÃO MEMÓRIA LEITURA E 

ESCRITA 

PSICOMOTRICIDADE 

2ª AULA RACIOCÍNIO 

LÓGICO-

NATEMÁTICO 

MEMÓRIA LEITURA E 

ESCRITA 

MEMÓRIA ATENÇÃO 

 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

3ª AULA ATENÇÃO PSICOMOTRICIDADE ATENÇÃO ATENÇÃO MEMÓRIA 

4ª AULA LEITURA E 

ESCRITA 

RACIOCÍNIO 

LÓGICO-

NATEMÁTICO 

PERCEPÇÃO RACIOCÍNIO 

LÓGICO-

NATEMÁTICO 

PERCEPÇÃO 

• Jogos, brincadeiras, atividades interativas conforme o conteúdo e a compreensão do 

aluno 

 

O Prazo de execução do plano de trabalho é de 12 (doze) meses a contar da assinatura 

do Contrato de Gestão Compartilhada, podendo ser prorrogado conforme norma legal, até 

60 (sessenta) meses. 

 

ESTRATÉGIA DE 

ATUAÇÃO 

INSTRUMENTAIS  RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSÁVEIS PELA 

EXECUÇÃO /PRAZO 

Contratação de 

Formadores de 

equipe: 

Coordenador  

e Supervisores   

Processo Seletivo Contratação de  

1 Coordenador e de 4 

supervisosres 

UNISAU Central 

 Mês 1  
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Estudo da 

Realidade Local 

Diagnóstico, 

levantamento das 

características 

estruturais, da demanda e 

da comunidade atendida  

Adequação de ações 

para atingimento das 

metas propostas 

Coordenador do Projeto 

Supervisores 

SEDEL 

Mês 1 

Contratação da 

equipe operacional 

responsável pela 

execução das 

atividades  

Processo seletivo para 

recrutamento dos agentes 

de apoio e equipe 

operacional,   

 

Contratação de  

104 Agentes de 

Apoio Inclusivo;  

4 Técnicos de 

Enfermagem 

Coordenador do Projeto 

UNISAU Central 

Mês 1 

Formação   

Inicial da Equipe  

Acolhimento e 

capacitação dos 

colaboradores 

contratados 

Elaboração do 

cronograma de 

formação 

Coordenador do Projeto 

UNISAU Central 

Supervisores 

Mês 1 

Formação  

Continuada da 

Equipe 

- atendimento individual  

- Encontros semanais  

- Estudo de caso  

- Aulas EAD 

- Vídeos 

- Palestras 

Preparação dos 

Colaboradores para 

atendimentos 

qualificados 

(Supervisores) (coordenador/ 

supervisores) (coordenador/ 

agentes de apoio/ supervisores) 

Formador da UNISAU Meses 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Formação 

Integrada 

Encaminhamento de 

pessoal às formações 

promovidas pela 

secretaria municipal de 

educação,  

Melhoria nas 

intervenções dos 

agentes de apoio 

inclusivo 

sempre que forem  

disponibilizadas vagas para a 

participação dos contratados.   

Meses 1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Reuniões Análise para a evolução/ 

melhoria do atendimento 

dos alunos  

 

 

Adaptação ao apoio 

oferecido à 

necessidade de cada  

alunos com diferentes  

necessidades 

especiais;  

Gestores da UNISAU. com  a 

Equipe Técnico- educacional 

da Secretaria de Educação 

Meses 1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Avaliação do 

processo 

Pesquisa de satisfação 

usuários e colaboradores 

Ajustes no 

atendeimento de 

acordo com as 

necessidades 

apontadas pelas 

avaliações 

Colaboradores 

Alunos 

Pais e familiares 

Equipes Gestoras 

Meses: 3,6,9,12 

Monitoramento 

Pedagógico 

Supervisão e 

acompanhamento das 

ações executadas no 

âmbito do projeto.   

 

avaliar o atendimento 

aos alunos  

SEDEL 

Gestores 

UNISAU 

Meses 1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;  

Monitoramento 

Fiscal 

Executar e acompanhar a 

execução do Plano 

Financeiro 

controle de  despesas 

com recursos 

humanos.   

SEDEL 

Prefeitura 

UNISAU 

Meses 1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Monitoramento 

Contábil 

Divulgar o balanço 

contábil do programa  

controle de todas as 

receitas e despesas 

realizadas durante o 

período anterior à 

entrega do balancete 

Equipes de Acompanhamento 

da Secretaria Municipal de 

Educação  

.Meses 1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 
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Avaliação e 

resultados 

esperados 

Elaborar e entregar o 

balanço Contábil Parcial 

–  

 

prestação de contas 

mensal de acordo 

com a legislação 

vigente.   

 

UNISAU 

Meses 1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Elaborar e entregar o 

balanço Contábil Final –  

 

prestação de contas 

final de acordo com a 

legislação vigente.   

UNISAU 

Meses 1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Elaboração de relatório 

qualitativo de metas,  

 

Prestação de contas 

do plano de trabalho  

primeira semana do mês 

seguinte ao mês de referência  

quanti-qualitativo.  

 Meses 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

 

5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

Para garantir melhor abrangência no atendimento, será feito um levantamento com 

base nas informações disponibilizadas pela SEDEL visando quantificar o quadro de alunos 

presente em cada Unidade Escolar, adequando o quadro de Agentes de Apoio disponíveis 

nas unidades, de forma que:  

 100% dos agrupamentos sejam atendidos - Os alunos com necessidades educacionais 

especiais serão agrupados seguindo-se os critérios da SEDEL;  

 100% dos profissionais contratados sejam atendidos através da formação continuada.  

Para o monitoramento e avaliação das metas serão utilizados os seguintes indicadores: 

 Lista de alunos atendidos;  

 Percentual de atendimento dos alunos com necessidade educacionais especiais em 

cada unidade;  

 Acompanhamento do plano de trabalho considerando o alcance dos objetivos, metas 

e resultados;    

 Acompanhamento diário pela equipe técnica nas unidades de execução; 

 Reuniões bimestrais da equipe técnica do serviço com o responsável pela 

coordenação de ensino da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer para avaliação da 

execução e resultado das ações desenvolvidas 

 Acompanhamento periódico dentro das Unidades de Ensino feito pela equipe técnica 

da UNISAU; 

 Relatórios mensais do Coordenador da UNISAU direcionados à SEDEL sobre as 

atividades realizadas, dificuldades encontradas e alcance de resultados;   
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 Relatórios mensais feitos pelos agentes de apoio direcionados à equipe técnica da 

UNISAU, com intuito de supervisionar as tarefas realizadas e melhorar  as 

intervenções;  

 Pesquisa de Satisfação aplicada à toda a comunidade escolar.  

 

Metas quantitativas: 

a) Processo Seletivo para recrutamento, seleção e contratação de agentes de apoio escolar no 

suporte aos alunos com necessidades educacionais especiais  

b). Garantir a disponibilidade de até 104 (cento e quatro) Profissionais de Apoio Inclusivo, 

de acordo com a demanda de alunos e disponibilidade orçamentária, no apoio aos professores 

da rede de ensino e suporte aos alunos com necessidades educacionais especiais, distribuídos 

nas Unidades Escolares;  

c). Ofertar formação continuada aos profissionais contratados para que possam auxiliar 

diretamente no serviço do mesmo com o objetivo de facilitar o entrosamento entre o agente 

e a criança atendida.  

 

Metas qualitativas: 

a). Relatar imediatamente qualquer situação de violação de direitos do educando; 

b). Priorizar a construção da autonomia do educando; 

c). Adotar cuidados específicos em atividades de vida diária para aqueles que não apresentam 

autonomia para alimentação, higiene e locomoção; 

d). Promover a mediação com os objetos de aprendizagem (livros, material pedagógico, 

professores); 

e). Manter a organização do ambiente educativo e materiais dos educandos; 

f). Manter o trabalho conjunto com os professores titulares da classe. 

g) Formação continuada aos profissionais contratados  

 

AÇÕES/ PROJETOS PARA EFETIVAÇÃO DA ECOLA INCLUSIVA 

Rotina diária estruturada — oferecer uma previsibilidade de acontecimentos, que 

permitam situar a criança e o adolescente no espaço e no tempo, onde a organização de todo 
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o contexto se torna uma referência para a sua segurança interna, diminuindo assim os níveis 

de angústia, ansiedade, frustração e distúrbios de comportamento.  

O professor também se beneficia dessa rotina à medida que consegue operacionalizar 

os objetivos do Planejamento Individual de Ensino de maneira mais dinâmica e organizada. 

A rotina deve ser compreendida como planejamento e organização e não uma restrição à 

criatividade do educador, permitindo a ele a possibilidade de maior visualização sobre todo 

seu trabalho.  

Valorização de elementos da natureza — estimula o aluno a perceber seu meio ambiente 

através da observação e contato com elementos, como sol, chuva, árvores, animais, visando 

a facilitar sua percepção e diferenciação no mundo.  

Abordagem vivencial da aprendizagem — a vivência das atividades programadas facilita 

a participação e o envolvimento com o objeto de trabalho, com auxílio verbal e físico por 

parte do agente de apoio. A abordagem vivencial permite que um mesmo objetivo para uma 

determinada criança seja trabalhado em vários contextos, possibilitando assim maior 

generalização e funcionalidade de sua aprendizagem.   

Respeito à condição humana— enfatiza a colocação da criança num programa adequado 

onde as possibilidades de sucesso sejam mais frequentes do que as de fracasso. O esforço 

será tão valorizado quanto o resultado.   

Utilização da música — é um recurso importante na sala de aula, para compor um ambiente 

harmonioso durante a realização de outras atividades.  

Diversificação - Muitos alunos aprendem melhor por meio de uma abordagem 

multissensorial: vendo, copiando, fazendo, sentindo.  

Repetição -  benefício de repetições e ampla variedade de explicações sobre um mesmo 

conteúdo – Apresente todos os trabalhos com apoio visual: material impresso, testes e 

exercícios de escrita adaptados, cartões, sequenciamento de cartões/frases, diagramas, 

imagens, fotografias, ícones, símbolos.  

- Certifique-se de que instruções orais sejam reforçadas visualmente – Use materiais 

concretos e práticos sempre que possível. Use linguagem simples e familiar. Mantenha as 

instruções curtas e concisas.  Reforce instruções com diagramas e signos.  
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- Foque em palavras-chave e certifique-se de que os significados foram entendidos. – 

Reforce visualmente as palavras-chave e o vocabulário específico de determinado tema com 

símbolos, ícones e diagramas.  Esteja preparado para usar recursos adicionais/específicos.  

- Efetivar um atendimento organizado, coordenado, implementado, acompanhado e avaliado 

às necessidades que permitam igualdade de acesso e permanência na escola, dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, matriculados na rede municipal de ensino. 

 

FORMAS DE ACESSO DO SERVIÇO  

Os locais de atuação dos profissionais de apoio inclusivo deverão ser indicados pela 

Secretaria de Educação, Esponte e Lazer.  A parceria entre a UNISAU e Secretaria de 

Educação de Guarujá será efetivada nas seguintes Unidade escolares: 

 

6. RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O quadro de recursos humanos disporá dos profissionais necessários em razão das 

especificidades do serviço, contemplando as seguintes categorias e respectivas atribuições: 

 A Equipe de Administração e Gestão do projeto será constituída de acordo com as 

necessidades do programa, por prestadores de serviços especializados na área de 

atuação, de acordo com o Regulamento de Contratações.   

 A Equipe de Assessorias também será constituída, de forma a dar o suporte 

necessário para a excelência do trabalho, cobrindo todas as necessidades e 

possibilidades para seja cumprido o proposto, objetivando o bem-estar das crianças.  

 

 

COORDENADOR   

Formação mínima: nível superior em Psicologia, Terapia Ocupacional ou Pedagogia com 

habilitação em Psicopedagogia.  

Experiência comprovada, de no mínimo 02 (dois) anos, em funções administrativas, 

conhecimento na área de gestão de pessoas e projetos, preferencialmente projetos 

pedagógicos.  

Principais atividades a serem desenvolvidas: gestão da entidade; elaboração, em conjunto 

com a equipe técnica e demais colaboradores, do projeto político-pedagógico do serviço; 
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organização da seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos desenvolvidos; 

articulação com a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. 

 

SUPERVISÃO TÉCNICA  

Formação mínima: nível superior em Psicologia, Terapia Ocupacional ou Pedagogia com 

habilitação em Psicopedagogia. Experiência no atendimento a educandos. 

Principais atividades a serem desenvolvidas: elaboração, em conjunto com coordenador e 

demais colaboradores do Projeto Político-pedagógico do serviço; apoio na seleção dos 

profissionais de apoio inclusivo e demais funcionários; capacitação e acompanhamento dos 

profissionais de apoio inclusivo e demais funcionários; apoio e acompanhamento do trabalho 

desenvolvido pelos profissionais de apoio inclusivo; organização das informações dos 

alunos, na forma de prontuário individual; subsidiar o coordenador e os membros da equipe, 

em questões administrativas. 

 

PROFISSIONAL DE APOIO INCLUSIVO  

Formação mínima: nível Ensino Médio. Principais atividades a serem desenvolvidas: 

Principais atividades: Realizar a recepção do aluno no portão com no mínimo 10 (dez) 

minutos de antecedência ao início das aulas, auxiliando-o no transporte de materiais e objetos 

pessoais e acompanhando-o até a sala de aula. 

- Garantir o acesso e o deslocamento do aluno em todo o ambiente escolar, ficar de prontidão 

para executar, quando solicitado, as funções de oferecer o lanche, higiene bucal, acompanhar 

para uso do sanitário, realizar sua higiene íntima, manuseio de sondas, troca de vestuário 

e/ou fraldas. 

- Executar, com segurança, as manobras posturais, de transferência e de locomoção, 

conforme conhecimentos necessários ao desempenho da função, dando assistência nas 

questões de mobilidade para o educando cadeirante e/ou com mobilidade reduzida, nos 

diferentes espaços escolares, , atividades extracurriculares e transporte escolar, transferência 

de cadeira de rodas para outros mobiliários, apoio na locomoção para os vários ambientes 

e/ou atividades escolares, assim como nos cuidados quanto ao posicionamento adequado às 

condições do educando. 



 
                                                                                                                     

                          

 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 

contato@unisau.org.br                                                                         62 
 

Edital de Chamamento Público n° 01/2020 – SEDEL 

 
Processo n° 11218/3418/2020 

 

Data: 16/08/2020 

 

- Deslocar e movimentar corretamente e com segurança o aluno, para a realização das 

atividades escolares, externas à sala de aula dentro dos limites da escola, conforme 

conhecimentos necessários ao desempenho da função. 

- Acompanhar o aluno, no horário do intervalo, até o local apropriado, como pátio, cantina 

ou refeitório e auxiliá-lo durante a alimentação e após, em sua higiene. Ao final do intervalo, 

auxiliá-lo no retorno à sala de aula, conforme conhecimentos necessários ao desempenho da 

função. 

- Acompanhar o aluno em aulas e/ou atividades extras que não se insiram no período escolar. 

- Compreender indicações básicas contidas no histórico escolar do aluno assim como no 

Plano de Atendimento Educacional Especializado, Relatórios, Laudos Médicos e 

Terapêuticos dos alunos com referência às necessidades especiais. 

- Colaborar com o professor titular ou professor da sala de aula e/ou Direção da escola quanto 

a execução das atividades propostas aos alunos interagindo com os demais professores da 

escola. 

- Apoiar o processo de inclusão do aluno com deficiência. 

- Favorecer a autonomia dos educandos, considerando as suas especificidades, 

potencialidades e necessidades. 

- Utilizar e realizar a manutenção dos equipamentos e utensílios habitualmente utilizados 

pelo aluno para alimentação e higiene. 

- Zelar pela higiene e manutenção dos materiais de procedimentos específicos para o asseio 

do aluno. 

- Zelar pelo desempenho dos serviços, de forma que, não se coloque em risco a saúde e bem-

estar de acordo com a particularidade e necessidade de cada aluno. 

- Comunicar aos responsáveis da unidade escolar, professor da sala, professor especialista, 

sempre que necessário, as ocorrências relacionadas ao aluno. 

- Seguir orientações dos profissionais da escola, em especial do professor regente e equipe 

técnica pertinentes ao atendimento do educando. 

- Preencher sistematicamente, conforme orientações da Secretaria de Educação, Esporte e 

Lazer, Setor de Educação Especial, os registros de atendimento e ocorrências para o 

acompanhamento do aluno. 
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- Reconhecer as situações que necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar tais como 

socorro médico, as quais deverão seguir os procedimentos já previstos e realizados na 

unidade escolar quando necessário. 

- Acompanhar, no término da aula, o aluno até o portão, e entregá-lo a pessoa responsável, 

não estando liberado de suas obrigações enquanto não transferir responsabilidade pelos 

cuidados do aluno a essa pessoa. 

- Cumprir horário e estar adequadamente identificado. 

- Participar das formações propostas pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer 

quando convocado. 

- Comunicar antecipadamente ausências e possíveis faltas. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM:  

Formação mínima: curso técnico de enfermagem 

Principais atividades: Principais atividades:  contribuir para a formação integral dos 

estudantes da rede de ensino por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, 

orientar e monitorar casos de agravos de saúde e com procedimento que são pertinentes à 

atuação desse profissional 

 

Se ao longo da vigência do contrato, de comum acordo entre as partes, a contratada ou 

o Contratante se propuserem a realizar novas contratações e serviços, diferentes daquelas 

apontadas no termo de referência, bem como aprimoramento das Capacitações, Formações, 

Treinamento, Compra de Materiais e Manutenção Predial, estas deverão ser previamente 

estudadas e pactuadas pela Diretoria, que serão autorizadas após análise técnica, 

separadamente do já pactuado, sendo então, elaborado o orçamento econômico – financeiro 

discriminado e homologado através de Termo de Colaboração, uma vez que este serviço não 

está contemplado na planilha financeira apresentada.  

 

6. REGIMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

 

6.1. Recursos Utilizados para desenvolver o serviço 

 

6.1.1. Permanente 
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DESCRIÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/ELETRÔNICOS QTDE. Valor/ano 

NADA CONSTA - - 

 - Total - 

 - R$ - 

 

6.1.2. Processo de Seleção 

 

REGRAS PARA PROCESSO SELETIVO E CONTRATAÇÃO DE 

COLABORADORES 

 

Objetivo 

Normatizar o processo de Recrutamento e Seleção de candidatos para as vagas 

disponíveis de acordo com os cargos/funções e competências que serão desenvolvidas nas 

atividades das unidades e serviços de saúde, orientando os gestores e candidatos quanto 

aos procedimentos de recrutamento, seleção e contratação desses novos colaboradores, de 

forma ampla, transparente e o mais justa possível. 

 

Todo o processo de Recrutamento e Seleção de novos colaboradores, ampliação de 

quadro e substituição deverá ser realizado em conjunto pelo Departamento de Recursos 

Humanos, Diretoria e Gestores do Projeto. 

 

O processo terá início somente após as  assinaturas do Corpo da Diretoria Geral, 

Financeira, Administrativa. 

 

O preenchimento da requisição com todos os dados solicitados e as devidas 

assinaturas é essencial para a continuidade do processo de seleção. 

 

É de responsabilidade de cada Gestor abrir a vaga com o Recursos Humanos, assim 

como passar todas as informações sobre o cargo, atividades e perfil. Bem como histórico 

de desligamento. 

 

O setor de Recrutamento e Seleção manterá informado o requisitante da vaga sobre 

o andamento do processo seletivo e caso não apresente nos prazos estipulados deverá 

enviar ao requisitante um relatório das dificuldades encontradas para ajuste de perfil e do 

processo. 

 

Preferencialmente todos os responsáveis de área deverão respeitar os processos, 

orçamento e prazos para as solicitações de vagas e demissionais. 

 

7. Valor Global da Proposta 
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O valor global da proposta para a execução do projeto proposto, representa o valor 

total (anual) de R$ 5.766.253,86 (cinco milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos 

e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), para a vigência 2021/2022. 

 

8. Plano de aplicação dos recursos públicos financeiros 

 

8.1.1. Consumo 

 

Tipo de Despesas Descrição dos itens 
Valor 

mensal 

Materiais de Escritório 
mobiliário; material de papelaria, material de 

informática; microcomputadores; laptop; 

estabilizador; impressora multifuncional; 

 R$       400,00  

Materiais 

Didáticos/Pedagógicos/Atividad

es 

jogos, brinquedos, livro didático acessível, outros 

materiais para projetos, materiais para adaptação 

das especificidades p/ex: engrossadores de lápis, 

plano inclinado, tesouras acessíveis, quadro 

magnético com letras imantadas; recursos de 

comunicação alternativa e aumentativa; auxílios 

ópticos: tele lupas (monoculares e binoculares) e 

lunetas teles sistemas; para perto - óculos especiais, 

lupas manuais ou lupas de mesa e de apoio; tipos 

ampliados, softwares com magnificadores de tela e 

programas com sintetizadores de voz, acessórios 

como lápis 3b ou 6b, canetas de ponta porosa, 

cadernos com pauta ampliada, tiposcópios, entre 

outros; globo terrestre tátil; guia de assinatura; 

caixinha de números; bola com guizo; kit de 

desenho geométrico; teclado com colmeia; alfabeto 

digital, braile tátil; "softwares" leitores de tela, 

sintetizadores de voz, material dourado; esquema 

corporal; bandinha rítmica; tapete alfabético 

encaixado; sacolão criativo - monta-tudo; quebra-

cabeças - sequência lógica; dominó de frases; 

dominó de animais em libras; dominó de frutas em 

libras; dominó tátil; alfabeto braile; caixa tátil; 

memória tátil; entre outros; big giz de cera; anel 

adaptador para escrita; entre outros; 

 R$    5.000,00  

Materiais de Expediente material de papelaria, mobiliário para secretaria,   R$    1.000,00  

Materiais de Limpeza mop; panos para limpeza, insumos  R$       400,00  

Produtos de Higiene Pessoal 

papel higiênico e papel toalha; sabonete líquido, 

álcool em gel; luvas descartáveis, lenço 

umedecido, material para primeiros socorros, 

fralda, absorventes; lençol descartável; álcool 

líquido 

 R$       500,00  

Combustível / Carro Alugado    R$    4.500,00  

Locação de Núcleo 

Administrativo 
  

 R$   11.000,00  
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Uniformes    R$    5.650,00  

Valor Total Mensal  R$   28.450,00  

Valor total Anual  R$ 341.400,00  

 

  
8.1.1. Serviços de terceiros 

 

Tipo de Despesas Valor Mensal Valor Anual 

Água e esgoto  R$               400,00   R$            4.800,00  

Energia elétrica  R$               600,00   R$            7.200,00  

Telefone  R$               400,00   R$            4.800,00  

Internet  R$               600,00   R$            7.200,00  

Serviços de Contabilidade  R$          15.000,00   R$        180.000,00  

Assessoria Jurídica  R$          15.000,00   R$        180.000,00  

Assessoria Financeira  R$          15.000,00   R$        180.000,00  

Assessoria Administrativa  R$          15.000,00   R$        180.000,00  

Assessoria em Recursos Humanos  R$          15.000,00   R$        180.000,00  

Assessoria Pedagógica (Formação Continuada)  R$          15.000,00   R$        180.000,00  

Padronização do Projeto  R$          15.000,00   R$        180.000,00  

Serviços Terceirizados (ASG)  R$          15.000,00   R$        180.000,00  

Exames admissional, demisional, PCMSO e etc  R$          12.600,00   R$        151.200,00  

 

 

8.1.2. Manutenção 

Tipo de Despesas Valor Mensal Valor anual 

Manutenção predial  R$                 -     R$                 -    

...     

 

 

8.1.3. Equipamentos/ bens permanentes 

Tipos de Despesas Valor Mensal Valor anual 

Mobiliário específico para os ambientes adaptados  R$            3.000,00   R$          36.000,00  
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8.1.4. Recursos Humanos 

8.1.4.1. FOLHA DE PAGAMENTO 

 

 

 

8.1.4.2.ENCARGOS TRABALHISTAS 

 

 

 

8.1.4.3.PROVISIONAMENTO 

 

 

Cargo / Função Qtde
Escolaridade e 

Formação

Carga 

Horária 

Semanal

Regime 

Trabalhista

Remuneração 

individual (valor 

bruto mensal)

Valor Total

COORDENADOR (EQUIPE UNIDADES) 1 SUPERIOR 44 CLT 5.000,00R$           5.000,00R$           

SUPERVISOR TÉCNICO 4 SUPERIOR 44 CLT 4.000,00R$           16.000,00R$         

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 4 SUPERIOR 44 CLT 1.663,35R$           6.653,40R$           

AGENTE DE APOIO ESCOLAR 104 MÉDIO 44 CLT 1.214,00R$           126.256,00R$       

CO O RDENADO R (EQ UIPE GESTÃO  

LO CAL)
1 SUPERIOR 44 PJ 6.000,00R$           6.000,00R$           

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 3 MÉDIO 44 PJ 3.000,00R$           9.000,00R$           

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 MÉDIO 44 PJ 2.500,00R$           7.500,00R$           

MOTORISTA 1 MÉDIO 44 PJ 2.500,00R$           2.500,00R$           

Valor Mensal 178.909,40R$       

Valor Anual 2.146.912,80R$    

Cargo / Função Qtde INSS (mês) FGTS (mês) PIS (mês) IRRF (mês) Valor Total

COORDENADOR 1 1.000,00R$     400,00R$        50,00R$          -R$             1.450,00R$             

SUPERVISOR TÉCNICO 4 800,00R$        320,00R$        40,00R$          -R$             4.640,00R$             

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 4 332,67R$        133,07R$        16,63R$          -R$             1.929,49R$             

AGENTE DE APOIO ESCOLAR 104 242,80R$        97,12R$          12,14R$          -R$             36.614,24R$           

Valor Mensal 44.633,73R$           

Valor Anual 535.604,71R$         

Cargo / Função Qtde
13º Salário 

(mês)
Férias (mês)

Rescisão 

(mês)

13º INSS /   

13º FGTS / 

13º PIS (mês)

Valor Total

COORDENADOR 1 416,50R$        555,50R$        160,00R$        367,50R$        1.499,50R$            

SUPERVISOR TÉCNICO 4 333,20R$        444,40R$        128,00R$        294,00R$        4.798,40R$            

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 4 138,56R$        184,80R$        53,23R$          122,26R$        1.995,35R$            

AGENTE DE APOIO ESCOLAR 104 101,13R$        134,88R$        38,85R$          89,23R$          37.864,17R$           

Valor Mensal 46.157,43R$           

Valor Anual 553.889,15R$         



 
                                                                                                                     

                          

 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 

contato@unisau.org.br                                                                         68 
 

Edital de Chamamento Público n° 01/2020 – SEDEL 

 
Processo n° 11218/3418/2020 

 

Data: 16/08/2020 

 

 

 

8.1.4.4. BENEFÍCIOS 

 

 

 

 

8.2. TOTAIS 

 

 

 

 

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO 

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

9.1. Concedente 

 

 

Cargo / Função Qtde
Vale 

Alimentação

Vale 

Transporte
Cesta Básica

Seguros / 

Outros
Valor Total

COORDENADOR 1 185,00R$        189,20R$        -R$             22,00R$          396,20R$                

SUPERVISOR TÉCNICO 4 185,00R$        189,20R$        -R$             22,00R$          1.584,80R$             

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 4 185,00R$        189,20R$        -R$             22,00R$          1.584,80R$             

AGENTE DE APOIO ESCOLAR 104 185,00R$        189,20R$        -R$             22,00R$          41.204,80R$           

Valor Mensal 44.770,60R$           

Valor Anual 537.247,20R$         

Valor Mensal Valor Anual

28.450,00R$           341.400,00R$         

134.600,00R$         1.615.200,00R$      

-R$                    

3.000,00R$            36.000,00R$           

178.909,40R$         2.146.912,80R$      

44.633,73R$           535.604,71R$         

46.157,43R$           553.889,15R$         

44.770,60R$           537.247,20R$         Benefícios

Material de consumo

Serviços de terceiro

Manutenção

Equipamentos

Folha de pagamento

Encargos trabalhistas

Provisionamento

Mês/Ano janeiro-21 fevereiro-21 março-21 abril-21 maio-21 junho-21

Valor 480.521,16R$       480.521,16R$       480.521,16R$       480.521,16R$       480.521,16R$       480.521,16R$       

Mês/Ano julho-21 agosto-21 setembro-21 outubro-21 novembro-21 dezembro-21

Valor 480.521,16R$       480.521,16R$       480.521,16R$       480.521,16R$       480.521,16R$       480.521,16R$       
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10. DATA, ASSINATURA, IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

Guarujá, 14 de agosto de 2020 

 

_______________________________________ 

LUIZ CARLOS DE JESUS FERREIRA 

DIRETOR PRESIDENTE 
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GESTÃO DE PESSOAS 

O processo de Gestão de Pessoas ou Gestão de Recursos Humanos está estruturado de 

forma a garantir a qualificação e as competências adequadas aos colaboradores que 

desenvolverão suas atividades e competências de forma segura, eficiente e eficaz. 

A política de Recursos Humanos da UNISAU é pautada e desenvolvida através de 

estratégias que garantam o alinhamento, com a missão, visão, valores e política ambiental 

da instituição, com o contratante, com a legislação e principalmente com o respeito aos seres 

humanos. 

A Gestão por Competência é um conjunto de ferramentas práticas, consistentes, 

objetivas e mensuráveis que torna possível a Unidade instrumentalizar o processo de 

Recursos Humanos e Gestores para fazer Gestão e Desenvolvimento de Pessoas com foco, 

critério e clareza.  

As ferramentas da Gestão por Competência entregam ao Gestor uma forma prática de 

gerir e desenvolver pessoas continuamente, de forma homogênea, com o objetivo de 

estabelecer uma cultura organizacional também homogênea e produtiva. Cultura essa em 

que os gestores se percebam remando na mesma direção, somando forças para o alcance de 

objetivos comuns e resultados cada vez melhores. Levamos em consideração do 

investimento contínuo, pois é esse modelo de Gestão que determina maior ou menor 

produtividade e qualidade através do Capital Humano, alinhamos então eficácia em 

resultados. 

O conjunto dos subsistemas de Gestão por Competência serve para fornecer todas as 

ferramentas necessárias para organizar os Recursos Humanos, tendo o perfil certo no lugar 

certo e investir no desenvolvimento de competências necessárias para atingir os resultados 

esperados de cada colaborador 

Definido então as Competências Essenciais (organizacionais), que teve como 

indicador: missão, visão, valores, estratégias, princípios, filosofia, cultura e objetivos. 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
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A Avaliação de Desempenho é um instrumento que se torna um facilitador do 

autoconhecimento, autodesenvolvimento, autocrítica, auto reformulação e melhoria 

contínua. Estimula o desenvolvimento das competências que são necessárias para a eficácia 

em todas as atribuições dos cargos. Estimula o líder a desenvolver as competências da 

liderança Coach, para que seja capaz de treinar, orientar, desenvolver, integrar e motivar a 

equipe para a eficácia em resultados. Estreitando o relacionamento entre líder e liderado, ou 

seja, entre avaliador e avaliado. Promovendo o planejamento de acompanhamento de metas 

conjuntas de desenvolvimento. 

Esse instrumento fornecerá histórico de desenvolvimento de cada colaborador, 

participação em treinamentos, feedbacks em processos seletivos internos, bem como os gaps 

de competência dos colaboradores, cargos, equipes, áreas, departamentos, unidades do PS 

como um todo, enriquecendo o Levantamento de Necessidades de Treinamento. 

A Equipe de Gestão e Administração do projeto será constituída de acordo com as 

necessidades do programa, por prestadores de serviços especializados na área de atuação. 

 

I – COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

A Coordenação Administrativa desenvolverá trabalhos, em prol do desenvolvimento 

do objeto do Edital pela UNISAU. Escalonados na seguinte racionalidade: 

Coordenar administrativamente a equipe de gestão do Projeto junto às Unidades e a 

Diretoria de Saúde; 

Conferir os procedimentos adotados e adotar medidas saneadoras; 

Conferir os procedimentos de aquisições e investimentos; 

Orientar os membros das equipes sobre questões de gestão e administrativas e 

diretrizes da Entidade; 

Realizar todas as demais ações necessárias ao bom desenvolvimento dos trabalhos, 

podendo avocar funções, sempre que necessário e autorizado pela diretoria da UNISAU. 
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II – SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA E SUPERVISÃO FINANCEIRA 

A Supervisão Financeira desenvolverá trabalhos em prol do desenvolvimento do 

objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 

Supervisionar as atividades e documentos de índole financeira do Projeto; 

Realizar controle e encontro de contas do Projeto;  

Cadastro e pagamento de fornecedores do Projeto, ainda que em parceria com a equipe 

da sede da Entidade; 

Negociação e controle de dívidas; 

Controle de boletos, notas e outros documentos fiscais/ financeiros; 

Promover os cálculos de tributação incidente e outros recolhimentos legais ou de 

categorias profissionais; 

Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom andamento dos 

trabalhos do Projeto. 

A Supervisão Administrativa, por sua vez, desenvolverá trabalhos, em prol do 

desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 

Supervisionar as atividades e documentos de índole administrativa do Projeto; 

Realizar controle de documentos do Projeto; 

Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom andamento dos 

trabalhos do Projeto. 

 

III – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  

A Assessoria de Comunicação desenvolverá trabalhos, em prol do desenvolvimento 

do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 

Promover a informação do Projeto junto à comunidade assistida; 

Desenvolver instrumentos e meios de comunicação vocacionados à dispersão dos 

conhecimentos e práticas do projeto, inclusive índole educativa, à população assistida;  
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Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom andamento dos 

trabalhos do Projeto. 

 

V – ASSESSORIA CONTÁBIL 

A Assessoria Contábil desenvolverá trabalhos, em prol do desenvolvimento do objeto 

do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 

Assistência e processamento em toda rotina Contábil do Departamento Pessoal; 

Geração e transmissão da GFIP, CAGED e RAIS; 

Emissão da guia GPS, DARF de PIS s/ folha salários, IRRF s/ salários, IRRF s/ 

autônomos e guias sindicais; 

Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, 

estaduais ou municipais; 

Assistência na elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos 

correlatados; 

Orientação da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 

como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS, e outros aplicáveis às relações de 

emprego mantidas pela CONTRATANTE; 

Emissão e controle das certidões negativas da INSS, FGTS, Trabalhista Federais, 

ICMS, ISS e falências ou concordatas; 

Preenchimento de fichas cadastrais/ IBGE e outros que vierem a ser instituídos e 

necessários; 

Orientações Contábeis na área do terceiro setor. 

 

VI – ASSESSORIA TÉCNICA DE METAS DO PROJETO 

A Assessoria Técnica de Metas do Projeto desenvolverá trabalhos, em prol do 

desenvolvimento do Objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 
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Analisar os procedimentos realizados segundo as diretrizes do Projeto proposto; 

Propor ajustes nos procedimentos adotados pelas equipes para ajustamento da 

população; 

Realizar reuniões técnicas comas equipes, sempre que necessário; 

Acompanhar o desenvolvimento das metas do Projeto e propor mudanças ou ajustes, 

sempre que necessário. 

 

VII – ASSESSORIA JURÍDICA  

A Assessoria Jurídica será um serviço essencial tendo em vista a amplitude do Projeto, 

a grande quantidade de funcionários envolvidos, os fatores de risco sujeitos a intervenção 

preventiva de índole jurídica, bem como eventuais lides que possam surgir e em que haja a 

necessidade de tutela dos interesses envolvidos pela UNISAU para com a comunidade, para 

com terceiros e com a própria Municipalidade. 

A advocacia preventiva e consultiva deverá possuir uma atuação proativa na 

abordagem das questões jurídicas, a significar reduzir ao mínimo os eventuais riscos e os 

custos possíveis do Projeto, por meio de orientações preventivas e consultas nas áreas 

trabalhista, pública e do terceiro setor mais propriamente e de modo amplo, embora 

especializado, evitando, assim, possíveis demandas judiciais ou extrajudiciais, velando, 

sempre que possível, pela solução não litigiosa de conflitos surgidos. 

O serviço deverá atuar ativamente desde a contratação do empregado, dando 

orientações e soluções quanto a forma de contratação, orientando e elaborando o contrato de 

trabalho apropriado, bem como presta todo o suporte necessário no dia a dia da empresa, 

auxiliando o RH, informando e tirando dúvidas acerca de quais posturas a UNISAU deverá 

tomar em caso de infrações cometidas pelos empregados, resguardando os interesses 

públicos e próprios do Projeto. Os procedimentos de prestações de contas, a interação junto 

a órgãos de fiscalização e controle, também farão parte do universo da prestação. 

Realizar-se-á, ainda, a auditoria jurídica nos processos e procedimentos em que a 

UNISAU figure como parte ou interessada e consultoria em tomadas de decisões que 
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impactam o cotidiano do Projeto. Uma das melhores alternativas institucionais para evitar a 

ocorrência de um grande número de processos judiciais ou conflitos, que demandam mais 

gastos e prejudicam a imagem da Entidade e do Projeto, é a prevenção por meio de 

profissionais capacitados da área jurídica. 

Contudo, a pretensão prioritária de uma atuação jurídica preventiva não eliminará a 

eventual necessidade de intervenção também no campo contencioso, patrocinando demandas 

ou defesas, realizando o acompanhamento dos processos e adotando a melhor estratégia em 

prol da preservação das práticas legítimas adotadas no Projeto, a fim de resguardar os 

interesses envolvidos e minimizar eventuais prejuízos. 

É de suma importância a ocorrência de tal procedimento, vez que possibilitam o debate 

com nossos clientes, permitindo o alinhamento de procedimentos, objetivos e explanação de 

fatos novos com o intuito de informar, revigorar e aprimorar a prestação de serviço.  

 

VIII – ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 

A Assessoria Administrativa desenvolverá trabalhos, em prol do desenvolvimento do 

objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 

Consultoria e assessorial na área administrativa; 

Propostas de soluções administrativas aos membros da equipe e junto às unidades 

administradas; 

Realização de reuniões de trabalho; 

Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom andamento dos 

trabalhos do Projeto. 

 

IX – ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS  

A Assessoria em Recursos Humanos desenvolverá trabalhos, em prol do 

desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 

Planejamento e gerenciamento da gestão de pessoas; 
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Participação no Processo de Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento 

de pessoal, avaliação de desempenho; 

Acompanhamento dos serviços gerais ligados à área administrativa;  

Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom andamento dos 

trabalhos do Projeto. 

 

X – ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO  

A Assessoria em Recursos Humanos desenvolverá trabalhos, em prol do 

desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 

Promover reuniões com a equipe administrativa e das unidades administradas; 

Propor medidas para o incentivo profissional e valorização dos trabalhos coletivos e 

individualizados dos membros da equipe; 

Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom andamento dos 

trabalhos do Projeto. 

 

XI – ASSESSORIA FINANCEIRA  

A Assessoria Financeira desenvolverá trabalhos relacionados ao planejamento, à 

execução e ao controle de todas as atividades relacionadas às necessidades de compras, 

contratações diversas, distribuições de materiais, gerenciamento de contratos, convênios, 

parcerias, elaboração e execução orçamentária do Projeto, ações de investimento, entre 

outras (controle e fornecimento de materiais e pessoal, exceto atos exclusivos de gestão de 

recursos humanos e folha de pagamento). 

Também executará atividades financeiras necessárias à implementação do plano de 

ações e metas estabelecidas no Projeto. 

Observará se determinada despesa é viável economicamente, sobre como reduzir 

endividamento, sobre como construir ferramenta de controle de fluxo de Caixa, se o custo 

de capital da UNISAU para o Projeto está excessivamente caro, sobre como entender o nível 
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da saúde financeira do Projeto, se vale a pena às famílias fazer investimentos bancários ou 

em imóveis, entre outros auxílios compatíveis com as ações pretendidas. 

XII – EDUCAÇÃO CONTINUADA 

A Educação Continuada desenvolverá trabalhos, em prol do desenvolvimento do 

objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 

a. Desenvolver, no âmbito de atuação da Gestão e desenvolvimento de ações, a ampla troca 

de experiências dos profissionais envolvidos na prestação de serviço, subsidiando-os de 

informações técnicas; 

b. Ministrar cursos de aperfeiçoamento, capacitação e treinamento, que objetivem a 

excelência na prestação dos serviços e asseguração da formação inicial e de educação 

continuada da equipe tanto assistencial quanto, não assistencial, também ofertando palestras 

ou cursos para todos os funcionários; 

c. Desenvolver o material necessário aos eventos de formação dos profissionais. 

 

XIII – ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS  

A Assessoria em Prestação de Contas, sem sombra de dúvidas, se caracteriza pela sua 

imprescindibilidade e superior importância no escopo da prestação de serviços; ora, a 

regularidade, higidez e transparência nos processos de Prestação de Contas, tendo em vista 

a origem dos recursos empregados no desenvolvimento dos serviços do objeto do Edital, 

oriundos do Erário Municipal, refletem a necessidade de escorreita e imediata prestação de 

contas. 

Para que isto se operacionalize da forma mais fluida, correta e técnica possível até 

mesmo pela pujança do Projeto, dos interesses envolvidos pela UNISAU para com a 

comunidade, para com terceiros e com a própria Municipalidade, se mostra imprescindível 

o assessoramento em favor desta Organização Social no decorrer da vigência do Contrato de 

Gestão que decorrerá desta licitação. 

Serão as premissas da assessoria em Prestação de Contas dos recursos empregados no 

decorrer do Contrato de Gestão que advirá deste Chamamento Público: 
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a. Elaborar e revisar as prestações de contas parciais periódicas, bem como a prestação final 

e consolidada decorrentes do Projeto, em nome da CONTRATANTE quanto ao regular 

emprego de recursos públicos, bem como conferir a documentação de índole financeira e 

contábil enviada por terceiros, mas que integrará, velando pelos princípios e regras 

incidentes; 

 

b. Assegurar a íntegra tempestiva e promover as retificações ou adendos que se fizerem 

necessárias nas prestações de contas devidas pela CONTRATANTE. 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Para que possamos manter a qualidade no serviço prestado, a PROMOVE irá aplicar 

pesquisa de satisfação com intuito de avaliar a prestação do serviço. A pesquisa será aplicada 

aos gestores públicos e a população.  

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO 

PELA PROMOVE:  

1- Quão capacitados nossos Gestores Técnicos são:  

o Extremamente Capacitados  

o Muito Capacitados  

o Moderadamente Capacitados  

o Pouco Capacitados  

o Nada Capacitados  

 

2- Quão prestativos nossa equipe Multidisciplinar é:  

o Extremamente Prestativos  

o Muito Prestativos  

o Moderadamente Prestativos  

o Pouco Prestativos  

o Nada Prestativos  
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3- A sua expectativa com o serviço prestado pela PROMOVE foi melhor do que o esperado, 

foi pior do que esperado, ou exatamente o esperado:  

o Muito Melhor  

o Moderadamente Melhor  

o Pouco Melhor  

o O esperado  

o Pouco Pior  

o Moderadamente Pior  

o Muito Pior  

 

4- Quão eficiente se mostrou nossa equipe do Setor Administrativo são:  

o Extremamente Eficiente  

o Muito Eficiente  

o Moderadamente Eficiente  

o Pouco Eficiente  

o Nada Eficiente  

 

5- Quão é sua satisfação em relação a quantidade de colaboradores direcionados ao 

desenvolvimento das atividades:  

o Extremamente Satisfeito  

o Muito Satisfeito  

o Moderadamente Eficiente  

o Pouco Eficiente  

o Nada Eficiente  

Dos itens 1 ao 5, quais os pontos positivos e pontos a melhorar? Descreva-os, por favor: 

(sugestões opcionais) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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