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1.

DADOS CADASTRAIS

I. Do Proponente (Entidade):
Entidade Proponente: LAR DAS MOAS CEGAS.

CNPJ: 58.198.227/0001-73.
Endereço: Av. Ana Costa n° 198 - Bairro: Vila Mathias

Santos - SP - CEP 11060-000.
Responsável pela Proponente:

Carlos Antonio Gomes -. Presidente.
Telefone para contato: (13) 3226-2760.

11.ldentificacäo para conta do repasse:
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência n° 1613- conta corrente n° 951-2
Em atendimento ao artigo 21, inciso II do Decreto n° 7.585
de 10/11/2016.
1.3.Da Coordenacao Técnica:
Técnico responsável pelo projeto: Marta da Cruz Valdivia Camargo.
Formação profissional: Pedagoga.
Registro profissional: MEC. NO 719338.

2.

PROJETO TERMO DE FOMENTO:

lnstituiçäo mantenedora do Centro de Educacao e Reabilitaçao dos Deficientes
Visuals do Lar das Moças Cegas, que fornece urn trabalho sOcio educacional e
ocupacional para pessoas corn cegueira ou visao subnormal, de ambos os sexos, a
partir da idade da instalacao da deficiência visual.
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2. fntroducão:
Nossos assistidos, residentes na cidade de Santos, são, em sua maioria, integrantes
de urn nücleo familiar de baixa renda, corn caracterIsticas tipicas dos grupos que
vivern em situacOes de fragilidade social. Representam urn enorme desafio para a
educacao e para a definiçao do conceito de apoio educativo especializado, devido a
complexidade das situacoes envolvidas, além da quantidade e da variedade de
abordagens utilizadas nos projetos educacionais, que acabam resultando nurn alto
custo dos recursos necessários.

o

trabalho desenvolvido no Lar das Mocas Cegas, ünico para deficientes visuais na
Baixada Santista- sempre tendo como foco primordial o processo de inclusão de
pessoas corn deficiência visual - tern expressiva relevância, pois auxilia nos processos
de diagnôstico sOcio-clInico-educacional, no desenvolvimento humano, na
socializacao e no apoio pedagOgico em todos os seus nIveis.

2.1.

Justificativa:

Para esse tipo de püblico, o processo de educaçao e reabilitaçao adquire especial
irnportância como mecanismo de prornocao da autoestima e de incentivo a busca de
melhor qualidade de vida. 0 objeto das acOes pretende estimular, nos assistidos, o
aprendizado, a aquisiçao de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades.
Tudo isso de urna forma dinâmica, por rneio de técnicas e materiais pedagógicos que
nao so estirnulern a aprendizado, como também apoiern tanto a habilitação daqueles
que nascem deficientes visuais, como a reabiUtaçao daqueles que precisam enfrentar
a desafio de uma nova realidade: a perda da capacidade de ver.

2.2. Objetivo geral do projeto:
Proporcionar ao deficiente visual a formaçao necessãria para o desenvolvimento de
suas potencialidades, oferecendo habilitaçao, reabilitacao e educaçao corno
elementos de auto realizaçao, preparaçao para o trabalho e preparo para o exercicio
consciente da cidadania.
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2.3. Objetivos especificos do projeto:

• Empreender e apolar atividades que visem promover a integridade fisica, psIquica
e moral dos deficientes visuals, bern como a sua educacao, habiitacao e
reabilitacao, formaçao pro fissional, emprego, cultura e prática desportiva.
• Representar e defender os direitos e interesses dos deficientes visuais perante a
comunidade.

• Promover junto

a opiniao pciblica a imagem dos deficientes visuals enaltecidos pela

educacao, cultura, trabaiho e participacao na vida social.
• Promover açOes centralizadas na famIlia, visando o fortalecimento dos vinculos e
emancipacão pessoal e social destes grupos, por melo das Redes de Proteçao.
• Esciarecer a comunidade quanto a importância de medidas que podem minimizar
os problemas visuais e o encaminharnento precoce dos casos, dando ênfase a
prevençao da cegueira.

2.4. PUblico alvo do projeto:
2.4.1. Especificacao:
Pessoas cegas ou corn baixa visâo, corn residência na cidade de Santos, de ambos
os sexos, maiores e menores - a partir da idade da instalaçao da deficiência visual
(entre 01 dia de vida ate os idosos - acima de 60 anos) e em respeito ao determinado
na lei 3.316/2016, prioritariamente de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos.
Cegueira: pessoas corn acuidade visual de 20/400 ou menos, no meihor olho após
meihor correcao óptica, e/ou corn urn campo visual reduzido a urn ângulo igual ou
menor a 20 graus do ponto de fixaçao, que necessitem do Sistema Braille e de outros
recursos didáticos especializados para a sua educaçao e desempenho social.
Baixa visão: pessoas corn acuidade visual de 20/70 no meihor olho após melhor
correcao óptica, ou evidência de tal lirnitaçao no campo visual de modo a constituir
uma deficiência do mesrno grau.
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2.4.2. Quantiflcaçäo:

Vagas para moradores de Santos
2021

-

RematrIculas

194

Disponiveis para receber
encaminhamentos da SEDUC
Santos

06

Total de vagas para 2021

200

Observaçao: Todos os encaminhados pela SEDUC serão matriculados.
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2.5. Relação dos recursos existentes a serem utilizados polo projeto.

2.5.1. Recursos fisicos:
Urn prédio de 3 (trés) andares corn area total de 1.865 rn2 e area construida
del .680 m2. 0 acesso da area interna é feito por escadas e 2 elevadores, dos
quais urn serve ate o 2 0 andar e o outro, ate o 3 0 andar.

• Piso Térreo: sala da Presidência, administracao, tesouraria,
recepcao, lavanderia, câmara frigorifica, dispensa, cozinha central,
refeitOrio, patio e 5 sanitários.
• 1 0 andar: Suprimentos e Projetos (02), sala de reuniöes (01),
Centro Especializado ern Deficiência Visual (CEDV): salas técnicas
(7). Centro de Educacao e Reabilitacao para Deficientes Visuais
(CERDV): salas de aula (4), salas técnicas (2), laboratOrio de
informática (1), irnprensa braille (1), sanitários (3), sala da diretoria
pedagOgica (1), secretaria pedagOgica (1), sala da coordenaçao
pedagOgica e professores (1), sala de rnOsica (1), sala de reuniöes
(1).
• 20 andar: salas: Tecnologia da lnformática, Eventos, Cornunicaçao,
Voluntários e CEDV. Salas de aula (08), espaco multifuncional (1),
sanitários (2), enfermaria (1), arquivo inativo (1) e almoxarifado
pedagOgico (1).
• 30andar: sala de educacao fIsica, academia, quadra de esportes,
brinquedoteca, vestiários/san itários (2).
• Anexo: Centro Aquatico Carlos lnocêncio Gornes, rua Pará 47,
para aulas de natacäo e hidroginástica dos assistidos.
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2.5.2. Recursos humanos:

• Administrativo: 45 contratados, sendo: diretor pedagógico, auxiliar de secretaria,
assistente de direçao pedagogica, coordenador pedagógico, secretário, inspetor de
alunos, merendeira, ajudante de cozinha; encarregado de servicos gerais, serviços
gerais, porteiro e menor aprendiz.
• Docentes: 21 contratados: professor e auxiliar de classe.
• Técnicos: 11 contratados sendo: psicôlogo, fonoaudiologo, terapeuta ocupacional,
fisioterapeuta, oftalmologista, auxiliar de enfermagem, ortoptista, medico
(oftalmologista, clinico geral), nutricionista e assistente social.

No

NOME

HORARIO

Diretor
PedagOgico

02

03

Assistente de
Direcao

Coordenador
Pedagôgico

40 h

40h

ESCOLARIDADE

ATIVIDADE

Nivel Superior

Gestäo escolar,
desenvolver e controlar os
trabaihos administrativos
pedagogicos.

NIvel Superior

Assessorar e participar corn
O diretor na gestao escolar
e na elaboraçao de projetos
de ensino dos atendidos
alunos junto corn os
professores, além de
controlá-los.

Nivel Superior

Participar da elaboraçao
dos projetos de ensino dos
atendidos alunos junto corn
Os professores,
acompanhar o professor
em suas atividades de
docência e avaliacao,
fornecendo subsIdios e
aperfeiçoamento constante.
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No

04

Secretário

05

Auxiliar de
Secretaria
Administrativo

06

HORARIO

NOME

40 h

40 h

Inspetor de
assistidos

40 h

ATIVIDADE

ESCOLARIDADE

Ensino Médio

Manter o born andamento
da secretaria, por meio da
elaboracao e organizaçao
da rotina administrativa e
pedagOgica.

Ensino Médio

Assessor o secretârio na
rotina administrativa
pedagogico.

Ensino Médlo

Garantir e zelar pela
Iocomocao dos atendidos
alunos corn segurança.

07

Merendeira

40 h

Ensino Médio

08

Nutricionista

40 h

Nivel Superior

09

Auxiliar de
Cozinha

40 h

Ensino Medic

10

Ajudante geral!
Servente ou
Servicos Gerais/
_______________

40 h

Alfabetizado

Processar Os alimentos
para a preparacao das
refeiçOes estipuladas pelo
nutricionista.
Controlar e oferecer uma
alirnentacao dentro dos
padroes nutricionais corn
gualidade garantida.
Assessorar as merendeiras
no preparo da alirnentacäo.
Executar pequenos reparos
de manutencao na
Instituiçao, limpeza de
todos os pavirnentos.
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No

NOME

HORARIO

ESCOLARIDADE

-

11

Porteiro

40 h

Ensino Médlo

12

Psicologo

20 h
20 h

NveI Superior

13

Fonoaudiôlogo

32 h

NIvel Superior

14

Assistente Social

20 h
30 h

Nivel Superior

ATIVIDADE
Controlar a entrada e saIda
de pessoas, observando o
movirnento das mesmas.
Receber a correspondência
em geral e de encomendas
de pequeno porte.
Auxiliar, quando solicitado
no encaminhamento dos
atendidos alunos.
Fornecer atençao
psicolOgica ao atendido
aluno e seus familiares:
Psicoterapia de apolo.
Aplicacäo das práticas
fonoaudiológicas nas areas
da linguagern, motricidade,
vozeaudição.
Garantir o acesso das
pessoas corn deficiência
visual a todos os serviços
oferecidos, buscando a
diminuicao das condiçoes
de vulnerabilidade social.
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No

15

NOME

Terapeuta
Ocupacional

HORARIO

16 h

ESCOLARIDADE

p

Nivel Superior

ATIVIDADE
Aplicaçao das práticas
ocupacionais:
Desenvolver aspectos
relacionados a atividade
da vida diana;
Realizar atendimento no
GAl (Grupo de
Atendimento
Interdisciplinar)
juntamente corn outros
profissionais;
Realizar orientacao aos
responsáveis.
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2.5.3. Recursos em equipamentos:

Técnicos/Tecnologicos:

• Equipamentos especIficos para area terapêutica de fonoaudiologia e psicologia,
técnico ocupacional e fisioterapeuta.
• Computadores, impressoras Braille, televisão, cd/dvd player, data show e demais
equipamentos afins.
PedaqOqicos:

• Máquinas braille, reglete, puncao, bengalas, assinador, sorobã, materiais
pedagógicos preparatOrios para aprendizagem da escrita braille, materiais de
estimulaçao visual sensória motora e softwares.
• Condicionamento fIsico: bicicletas ergométricas, esteiras ergométricas, camas
elásticas, plataformas vibratôrias, leg press, supinos inclinados, aparelho
multifuncional de musculacao e halteres.

2.5.4. Recursos de Consumo:

MATERIAL DE CONSUMO
Gëneros de alimentaçáo
Material de copa e cozinha
Material de acondicionamento e embalagem
Material de came, mesa e banho
Material educativo e esportivo
Material de expediente
Material de processamento de dados
Material de informätica
Material de limpeza
Uniformes, tecidos e aviamentos
Material e mao de obra para manutençao de bens imOveis
Material e mao de obra para manuteriçao de bens môveis
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MATERIAL DE CONSUMO
Material elétrico e eletrOnico
Material de proteçâo e seguranca
Material pars audio, video e foto
Ferramentas
Material hospitalar
Outros materials de consumo

3. METAS A SEREM ATINGIDAS:
3.1. Resultados quantitativos do projeto:
194 vagas para rematrIculas de atendidos alunos residentes em Santos.
006 vagas em aberto, para preenchimentos corn atendidos alunos encarninhados pela
SEDUC.
TOTAL DE 200 vagas de matrIculas (rematrIculas + novas) para deficientes visuals
moradores na cidade de Santos.
3.2. Resultados qualitativos do projeto:
• Acessoaeducacao.
• Acesso ao trabaiho.
• Defesa dos direitos da pessoa corn Deficiência Visual.
• Orientacao psicossocial as farnilias.
• Fortalecirnento de vInculos familiares.
3.3.Avaliação de metas:
As metas planejadas seräo reavaliadas trimestralmente, visando atingir 100% (cern
por cento), do item 3.1., para tanto a proposta de afericao dos atendidos alunos será
elencado por: habilitaçao, reabilitaçao e baixa visao de acordo corn faixa etãria e
especificidades.
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4. ETAPAS OU FASES DE EXECUçAO:
Trata-se de urn projeto educacional, que seguira o calendário escolar regular de
ensino na seguinte conformidade:
•

1 0 Bimestre: 27/01 a 30/04/2021 = 64 thas

•

20 Bimestre: 03/05 a 02/07/2021 = 43 dias

•

30 Bimestre: 04/08 a 30/09/2021 = 41 dias

•

40 Bimestre: 01/10 a 21/12/2021 = 52 dias
TOTAL = 200 dias letivos

No perlodo compreendido entre 09/01 a 21/12/2021, seräo realizadas: triagens,
matrIculas, elaboracao de projetos, realizacao de atMdades pertinentes ao processo
educacional (aulas, cursos, atividades), festividades e comemoraçoes tradicionais,
atividades extracurriculares (projetos externos, jogos amistosos, competiçoes
esportivas).
Todas as acoes seräo realizadas de 2 1 a 6a feira, em perlodos: matutino, no horário
das 8h as 12h; e vespertino, das 13h as 1 7h. 0 horário das 12h as 1 3h será reservado
para as refeiçOes dos atendidos alunos nos dois perIodos.
Para as assistidos que já estão incluIdos em escola regular, os horários de aula serão
programados no contra turno, nos meses de janeiro a dezembro. Todos as assistidos
terão urn projeto individual, conforme suas especificidades corn carga horária
adequada a sua necessidade.
4.1. Descrição das Etapas do Projeto:
Este projeto, para 2021, terá inIcio corn o encaminhamento dos assistidos a
lnstituiçäo, para a etapa da triagem, conforme descrito no item 4.1.1. A autorização
de matrIcula e efetuada pela SEDUC, por rneio de solicitacao escrita ou oficio da
escola.
Após a triagem seguem-se as outras etapas, descritas nos itens 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4.
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4.11. Primeira etapa: triagem.

Responsáveis: oftalmologista, assistente social, psicOlogo, pedagogo.

Procedimento:

o

primeiro contato entre o deficiente visual e a instituiçao é feito por meio da
secretária que o orienta quanto aos servicos prestados pela entidade e agenda uma
data para a triagem. Na data agendada, o oftalmologista avalia o laudo oftalmologico
ou o encaminhamento medico e outros exames complementares. Tal avaliacao
define se o paciente se enquadra no perfil da lnstituiçao. Quando não for caso de
atendimento no CERDV - Centro de Educaçao e Reabilitacao para Deficientes
Visuals - Lar das Mocas Cegas, o oftalmologista orienta o paciente para tratamento
externo.
Os casos pertinentes são encarninhados para a triagem, corn levantamento da
situacão socioeconômica dos assistidos, sua escolaridade, o histOrico da deficiência,
e o parecer da equipe envolvida (medico oftalmologista, ortoptista, assistente social,
psicologo e pedagogo). Em seguida, o Servico Social em conjunto corn a equipe de
projetos (diretor pedagOgico, coordenador pedagOgico, psicOlogo) em reunião
especIfica, analisam criticamente os dados obtidos e confirmam a participaçao dos
assistidos nos cursos definidos para o projeto de habilitaçao/reabi litaçao/ed ucacao.
Esses projetos são configurados segundo as necessidades, competências e
condiçoes individuais, de acordo corn as diretrizes de tempo e responsabilidade dos
profissionais competentes.
Após esses procedimentos é elaborado. ofIcio de encaminhamento
assistidos, para autorização de matrIcula.

a

SEDUC dos
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4.1.2. Segunda etapa: caracterização das turmas.

Responsáveis: Equipe de projeto, sendo: direçao pedagOgica, assistente de diretor,
coordenador pedagogico, assistente social e psicOlogo.

Procedimento:

Para a formacao das turmas de assistidos, são observados
critérios de idade, corn o objetivo de homogeneizaçao dos grupos,
para que possa ser alcançado o máximo rendimento do conteUdo
programatico.

• De 0 a 5 anos e 11 meses: lntervençao Precoce.
• De 6 a 8 anos e 11 meses: AEE Educativo.
De 6 a 14 anos e 11 meses: Educacao Fisica, (AVAS) Atividades da Vida Autônoma
e Social, Braille, Assinatura a Tinta, Culinária Experimental, Suporte Pedagogico,
Orientação e Mobilidade (OM) e Educacao Musical.
De 15 anos em diante, além das atividades desenvolvidas, Capacitação
Profissional.

4.1.3. MatrIculas (assistidos novos) e Rematriculas:

As matrIculas são realizadas durante todo o perlodo letivo, de acordo corn a
disponibilidade de vagas. São registradas em livro próprio, onde consta o nümero de
identificacao dos assistidos.
Os assistidos são encaminhados para rematricula, para continuidade do projeto
educacional, cumprindo esse expediente pessoalmente na entidade, no final do ano
letivo em andamento.
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4.1.4. Cronograma de desembolso:

RECEITAS / CUSTOS

(Previsâo para o ano de 2021)
Categoria
Custo Total para
atendimento de 200
atendidos alunos /
COflVefliO

Receita I Verba
Mensal I Anual
Recursos
Financeiros
Repassados
Prefeitura Municipal
de Santos

Receita I Verba
Contrapartida
Mantido pela
Mantenedora Lar
das Moças Cegas

RECURSOS
HUMANOS:
Jan a Ago/2021 e
Nov a Dez12021

Sete Out 12021
(parcela 30%)
Transporte
Despesas
Operacionais:
(água, Iuz, material
e mao de obra,
limpeza, material
didático, etc.)
Total

2.533.953,17

1.231.945,64

787.046,33

514.961,20
446.165,40

446.165,40

0,00

1.014.565,68

748.674,36

265.891,32

3.994.684,25

____ ___________________
2.941.746,60
1.052.937,65
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4.1.5. Piano de Apiicacão do Recurso:

ESPECIFICAcOES
PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA ExEcuçAo

VALOR
R$ 1.746.906,84

Despesas para pagamento de (agua, luz, teiefone, material
e mao de obra limpeza, material didatico, etc.)

R$ 748.674,36

Transporte

R$446.165,40

TOTAL

R$ 2.941.746,60

4.1.6. Contrapartida da entidade:

ESPECIFICAçOES

VALOR

PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA EXECUcA0

R$ 787.046,33

Despesas para pagamento de (agua, luz, telefone, material
e mao de obra limpeza, material didático, etc.)

R$ 265.891,32

TOTAL

R$ 1.052.937,65
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4.1.7. Projetos Educacionais: Elaboracao e Avaliação:

Ela boraçäo:
Depois da matrIcula, a equipe interdisciplinar comporá urn projeto corn as atividades
adequadas as necessidades individuals dos assistidos. Algumas dessas atividades
poderão ser realizadas em grupos de assistidos corn as mesmas caracteristicas;
outras terão urn direcionamento individual, para meihor aproveitamento do conteUdo.
São realizados programas especIficos de atendimento direto as pessoas corn
deficiência visual e as suas familias, visando proporcionar condiçoes para uma vida
independente tanto no ambiente familiar como na escola, no trabaiho e na
comunidade de forma geral.

o trabalho é desenvolvido par uma equipe interdisciplinar, cornposta por profissionais
das areas de: Ortóptica e Oftalmologia, Servico Social, Psicologia, Terapia
Ocupacional, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Pedagogia Especializada, Locomocao I
Professores de Orientacao e Mobilidade, Atividades de Vida Autônoma e Social (AVAS), Educacao ArtIstica, Educacao Musical e Educacao FIsica.
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Avaliação:

Os projetos recebem avaliaçao mensal, por rneio de urn rnonitoramento informatizado
que ao final do ano letivo indicará a percentual de aprendizado. De acordo corn o
resultado, Os assistidos recebern certificados de conclusão ou participacao no projeto.
Nesses projetos constam: objetivo geral, objetivos especIficos, percentuals de
aproveitamento e participaçâo nas atividades. Alérn desse monitoramento, as
professores registram as aulas em Diários de Classe, corn discriminaçao do conteUdo
programático, estrategias de ensino, e controle da frequência.
Quando os assistidos nao alcançarem a objetivo proposto, ele é encarninhado para
rernatricula no mesrno projeto, caso contrário, é matriculado em atividades
subsequentes.
Justifica-se a irnportancia desses projetos, corn a finalidade de habilitar/reabilitar os
assistidos, visando a independência dos rnesmos e proporcionando sua inclusão
social coma urn todo, respeitando suas especificidades e explorando suas
capacidades e competências individuais.

4.1.8. Descrição das acöes propostas do projeto:
lntervenção Precoce:
Responsável:

equipe multidisciplinar (terapeuta ocupacional, fonoaudiologa,
fisioterapeuta, psicôloga, pedagoga).

Objetivo: possibilitar a criança de zero a cinco anos e onze meses a desenvolvimenta
neuro psicomotor, concomitante a estirnulacäo visual, bern coma sua
sociabilizaçao.
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Terapia Ocupacional:
Responsável: Técnico em TO.
Objetivo: A Terapia Ocupacional por meio de técnicas orientadas visa meihorar e/ou
minimizar deficiências decorrentes de comprometimentos motor,
psicomotor, preceptor-cognitivos e sensoriais da clientela existente
na lnstituição, proporcionando uma adequada interacao nos âmbitos:
familiar, escolar, laboral e social para proporcionar uma meihor qualidade
de vida.

Psicologia:
Responsável: Psicólogo
Objetivo: Fornecer atencao psicolôgica ao cliente deficiente visual e seus familiares
por meio de ihtervencoes psicoterápicas: Psicoterapia de Apoio.

Terapia Ocupacional I Jovens e Adultos:
Responsável: Terapeuta Ocupacional
Objetivo: A Terapia Ocupacional por melo de técnicas orientadas, visa melhorar e/ou
minimizar deficiências decorrentes de comprometimentos motor,
psicomotor, preceptor-cognitivos e sensoriais da clientela existente
na lnstituiçao, proporcionando uma adequada interacao nos âmbitos:
familiar, escolar, laboral e social para proporcionar uma meihor qualidade
de vida.
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Fonoaudiologia:
Responsável: Fonoaudiologo
Objetivo: Aplicacao das práticas fonoaudiologicas nas areas de linguagem,
motricidade, voz e audicao. Tendo como funçao habiUtar e reabilitar
pessoas corn distUrbios da cornunicaçao hurnana, objetivando a interaçao
em seu grupo social.

Fisioterapia:
Responsável: Fisioterapeuta
Objetivo: Trabalhar corn o deficiente visual visando preservar, manter, desenvolver
ou restaurar a integridade de Orgãos, sistema ou funçao. Recuperar
sequelas causadas por acidentes ou doencas congênitas ou adquiridas,
estendendo-se também para prevencao e orientacao visando equilIbrio
geral da saUde e meihoria da qualidade de vida do atendido aluno.

Brinquedoteca:
Responsável: Pedagogo
Objetivo: Proporcionar aos assistidos a estirnulacao e os benefIcios que podem ser
auferidos do ato de brincar por meio de atividades que permitam urn
desenvolvimento harmonioso da sensibilidade, da afetividade e da
criatividade em sua formacao.

Utilidade Püblica - Municipal, Estadual e Federal
Sede Própria - Avenida Aria Costa, 198 - Telefone/fax: (13) 3226-2760 - CEP 11060-000 - Santos - So Paulo
Site: www.lmc.org.br
FO-158 VER

I
-

Centro de Educaço e Reabilitaço para Deficientes Visuals

Sorobã/Reglete:
Responsável; Professor
Objetivo: Desenvolver o domInio de cálculos matemáticos (as quatro operacOes) por
melo do sorobä e escrita braille, pela reglete.

Atendimento Educacional Especializado Educativo:
Responsável: Pedagogo corn especializaçao em educacao especial.
Objetivo: Promover na criança - deficiente visual, corn outras patologias associadas
- o desenvolvimento psicomotor, sensorial, cognitivo, social e emocional,
levando em consideraçao suas necessidades e caracterIsticas.

Prática Educacional Alternativa:
Responsável: Professor.
Objetivo: Desenvolver açOes educativas que enfatizam o desenvolvimento de
capacidades e habilidades necessárias a melhoria da qualidade de vida, a
participacao social e a autonomia para continuar aprendendo.

Ritmol Musicalidade em Geral corn Diversos Instrurnentos:
• Escaleta, piano, flauta, cavaquinho, saxofone, teclado, sopro e violão.
Responsável: Professor corn formacao em arte musical.
Objetivo: Levar ao conhecimento do assistido, nocOes de mUsica, ritmo e
instrumentos musicals.
Utilidade P(ibiica - Municipal, Estadual é Federal
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lntervençäo Pedagógica:
Responsável: Pedagogo corn especializaçao em educacao especial.
Objetivo: Estirnular na criança, deficiente visual, o desenvolvimento psicomotor,
sensorial, cognitivo, social e emocional.

Alfabetizacao e Aprendizado do Sistema Braille / Prática em Braille:
Responsável: Pedagoga corn especializaçao em educaçao especial e no sistema
braille.
Objetivo: Preparar o deficiente visual para ler e escrever através dos caracteres deste
sistema.

Curso de Telefonia:
Responsável: Pedagoga corn especializacao em educacao especial.
Objetivo:
Parte Teórica: Ministrar treinamento em sala de aula, preparando os assistidos para
a execuçäo das atividades em püblico, corrigindo possIveis falhas.
Parte Prática: Verificar na prática o resultado do aprendizado, orientando os
assistidos nos detaihes, corn a possibilidade de insercão no mundo
do trabaiho.

Utilidade Püblica - Municipal, Estadual e Federal
Sede Própria - Avenida Ana Costa, 198— Telefone/fax: (13) 3226-2760 - CEP 11060-000 - Santos - So Paulo
Site: www.lmc.org.br
FO-158 VER

LAR DAS MOAS CEGAS
Centro de Educaco e Reabilitaçào para Deficientes Visuals

Assinatura a tinta I Prãtica Escrita

a Tinta:

Responsável: Pedagoga corn especializacao em educaçao especial.
Objetivo: Possibilitar ao assistido, condiçao básica de firmar sua presença e opiniao
por meio do registro independente de sua assinatura.

Etica e Cidadania I Expressão Corporal:
Responsável: Pedagoga.
Objetivo: Promover aos assistidos, conhecimentos básicos de conceitos éticos,
morals e cIvicos como também ensino religioso respeitando o estado laico
inerente ao ambiente escolar.

Espaco Multifuncional:
Objetivo: Propiciar aos assistidos, comunidade e demais usuários oportunidade de
urn estudo amplo e completo, através dos livros e outros materiais,
proporcionando melos de adquirir conhecimentos e informaçoes
atualizadas, por meio da pesquisa e consulta.

Atendimento Escolar Especializado - Pedagógico e Educacional:
Responsável: Pedagoga corn especializaçao em educacao especial.
Objetivo: Orientar e realizar atividades de Apolo Educacional Especializado aos
assistidos inclusos no sistema regular de Ensino Fundamental e Médio,
segundo os conteUdos pro gramados de cada série.
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Educacão Fisica:
Responsável: Professor corn formacao em educacao fIsica.

Objetivo: Proporcionar aos assistidos urn equilIbrio harmonioso entre corpo e mente
visando dar apolo as demais atividades.

Atividades de Capoeira:
Responsável: Professor corn formacao em educacao fIsica.
Objetivo: Ilustrar o processo de pluralidade cultural da capoeira, de luta a arte,
esporte e educação, proporcionando uma atividade fisica completa
aplicada nos dois principals ciclos energeticos fIsicos: aerôbio e
anaeróbio, oferecendo assirn urna boa qualidade de vida aos assistidos.

Atividades da Vida Autônoma e Social (AVAS):
Responsável: Pedagogo.
Objetivo: Estimular no deficiente visual práticas motoras que envolvam atividades
básicas e habituais, proporcionando o máximo de independência para a
rotina diana.

Higiene e Saüde:
Responsável: Pedagogo.
Objetivo: Tratar os aspectos relacionados a Higiene e Saüde, fornecendo
informaçöes essenciais para manutenco da saüde mental e fisica dos
assistidos.
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Informática SISTEMA VIRTUAL VISION:
Responsável: Pedagogo corn especializaçao ern informática.
Objetivo: Ministrar aulas no Sistema Virtual Vision possibilitando ao atendido aluno a
utilizaçao dosrecursos oferecidos pelos programas e utilitários do sistema
Windows.

Informática SISTEMA DOSVOX:
Responsável: Pedagogo corn especializaçao em informática.
Objetivo: Ministrar aulas do Sistema Operacional Dosvox, concedendo ao deficiente
visual o acesso as rotinas informatizadas por melo dos recursos utilitários
do sistema, possibilitando oportunidades no mundo do trabaiho.

Informática SISTEMA JAWS:
Res ponsável: Pedagogo corn especializaçao em informática.
Objetivo: Ministrar aulas no Sistema Jaws, possibilitando aos assistidos, através dos
recursos oferecidos por este software (Leitor de Telas), manusear os recursos
oferecidos por programas e utilitários do ambiente Windows.

Informática SISTEMA NON VISUAL DESKTOP ACCESS:
Responsável: Pedagogo corn especializaçao em informática.
Objetivo: Ministrar aulas no NVDA possibilitando aos assistidos a utilizaçao dos
recursos oferecidos pelos programas e utilitários do sistema Windows.
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Culinária Trivial e Padaria lnclusiva:
Responsável: Pedagogo corn formacao em culinária e panificaçao.
Objetivo: Permitir que 0 deficiente visual possa preparar o seu alimento de forma
independente e segura, bern como oferecer a possibilidade de sua
insercao no mundo do trabaiho.

Orientacão e Mobilidade:
Responsável: Professor corn formaçao em educaçao fIsica e/ou fisioterapeuta.
Objetivo: Proporcionar condicoes para que o deficiente visual possa desenvolver sua
capacidade de orientacao e locomoçao, corn independência, segurança,
eficiência e adequaçao a seu potencial.

Programa Visão Eficiente I Oficina Laboral:
Responsável: Pedagogo especializado em empregabilidade.
Objetivo: Garantir direitos corn foco na promocao da integracao ao "Mundo do
Trabaiho", a partir de acoes de preparo, orientação e qualificacao da
pessoa corn deficiência visual.

Atividade da Banda:
Responsãvel: Professor corn especializaçao ern rnUsica.
Objetivo: Estimular e char oportunidades para o desenvolvimento da vocaçao
musical, despertando no assistido sua sensibilidade
latente, principalmente tendo como intuito a transmissão do
conhecimento, do fazer musical; servindo tarnbérn como ferramenta de
ensino e aprendizagem e de inclusão social.
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la
Estimulação Visual:
Responsável: Terapeuta Ocupacional.
Objetivo: Resgatar o potencial perceptivo nos assistidos de baixa visao, orientandoo a utilizar, de maneira eficiente, a sua visao residual.

Educacão ArtIstica - Müsica I História MPB - Musica Popular Brasileira:
Responsável: Professor corn formacao ern arte musical.
Objetivo: Desenvolver no assistido 0 interesse pela müsica, sua audiçao, ritmo e
sociabilidade, de modo que consiga soltar a voz corn firmeza e afinaçao,
participando de eventos agendados.

Educacão FIsica: Natacão Infantil e de Adulto:
Responsável: Professor corn formação em educacao fIsica.
Objetivos:
Natação Infantil:
Alcancar o bern estar fIsico, psicológico e social do assistido, num trabaiho
global, explorando as caracterIsticas da agua e respeitando as limitaçoes
individuals. Busca-se o desenvolvimento da resisténcia aerôbica através de
práticas de estilo, forca e potência.
Natacao / Adulto:
Visar o bern estar fisico, psicologico e social do assistido trabalhando-o de
forma global, explorando as caracterIsticas fisicas e beneficios da agua, ao
mesmo tempo respeitando os objetivos e limitaçOes individuals,
prornovendo meihorias nos sistemas cardio respiratOrio, muscular e
articular (Qualidade de vida).
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Educação FIsica: Hidroginãstica:
Responsável: Professor corn formacao em educacao fIsica.
Objetivo: Proporcionarfortalecimento e resistência muscular; condicionamento fIsico
geral; meihora da flexibilidade; melhora do equilIbrio e coordenaçao;
diminuicao do estresse; reabilitaço fIsica.

Educação Fisica: Prática Esportiva - Goalball:
Responsável: Professor corn formacao em educaçao fIsica.
Objetivo: Conceder ao assistido, por meio do esporte: condicionamento fIsico;
meihoria da autoestima; acréscimo de valores positivos (unläo do grupo,
colaboraçao, espirito de participacao e aceitaçäo de resultados);
sociabilizacao.

Educacao ArtIstica - Oficina de Artes I Oficina Pedagogica e Pré Oficina
Pedagógica:
Responsável: Pedagogo corn especializacao em trabaihos manuals.
Objetivo: Desenvolver no assistido a percepcao tátil, as habilidades manuals, corn
a utilizacao de pequenas ferramentas, dando-Ihe condicOes de vir a
exercer atividades que ajudem na renda familiar.
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Cursos de Capacitacäo:
Responsáveis: Pedagôgo corn especializacao de acordo corn curso administrado.
Objetivos, de acordo corn o curso:
Telefonia: Formar o deficiente visual na area de telefonia, tornando-o apto a ser
inserido no mundo do trabalho na funçao de telefonista.
Culinária, Pães e Doces: Permitir que o deficiente visual possa preparar o seu
alirnento de forma independente e segura, bern como
oferecer a possibilidade de sua insercao no mundo do
trabaiho.
lnformática: Preparar o assistido para ser operador/digitador e trabaihar - na area
da inforrnática - corn os sistemas Dosvox, Windows, NDVA E JAWS.
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4.2

Descricao dos prazos - Cronograma das atividades para 2021:
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4.2.1. Discriminação das Açöes:

• Janeiro (a partir da 21 semana):
Triagem: Processo de agendamento, recebimento, avaliaçao e encaminhamento Para
novas matrIculas.
MatrIculas e caracterização das turmas:
Ato efetivo de matrIculas e caracterizaçao do assistido de acordo corn idades, grau de
deficiência, atividades pretendidas (escoihas dos assistidos) e atividades indicadas
(seguindo avaliaçao dos profissionais).
Recesso Escolar: 04 a 26/01/2021, corn atividades extra classe.
JnIcio das atividades: 20/01/2021: Plànejarnento. Reuniöes de profissionais Para
determinacao de horário, de acordo corn as turmas
(caracterizacao); e elaboracao dos projetos, observando
aspectos que necessitam de atividades interdisciplinares
(uma complemental e auxilia a outra).
Perlodo letivo: 27 a 31/01/2021.

3. Fevereiro:
Triagem: ocorrem durante todo o ano.
MatrIculas: Ocorrem durante todo o ano, enquanto houver disponibilidade de vagas.
Perlodo letivo: Aulas e atividades, de segunda a sextä-feira, nos perlodos rnatutino
e vespertino.
Festividade:
Carnaval: tarde comemorativa, corn rnüsicas de ocasião, atendidos alunos e
professores caracterizados (fantasias ou adereços).
Atividade extracurricular: Estudo do rneio pelo projeto Praia.
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4. Marco:
Triagem: Ocorrem durante todo o ano.
Matriculas: Ocorrem durante todo 0 ano, enquanto houver disponibilidade de vagas.
Perlodo letivo: Aulas e atividades, de segunda a sexta-feira, nos perlodos matutino
e vespertino.
Festividade:
Festival de Talentos: corn a participaçao dos assistidos que se inscrevern para
demonstrar seus talentos nas areas de literatura e mUsica. Os melhores desempenhos
são escoihidos por jurados e contempiados corn troféus. Momento de descontração,
alegria e emoçao.
Atividade extracurricular Estudo do meio pelo projeto prala.

5. Abril:
Triagem: Ocorrem durante todo o ano.
Matriculas: Ocorrem durante todo o ano, enquanto houver disponibilidade de vagas.
Perlodo letivo: Aulas e atividades, de segunda a sexta-feira, nos periodos matutino
e vespertino.
Festividades:
1)
2)

3)

Páscoa: tarde comernorativa, corn apresentaçOes do Coral Raio de Luz e
distribuição de ovos de chocolate para as crianças.
Aniversário da entidade: café da rnanhã "cinco estrelas" para os assistidos e
voluntários. Apresentaçao do Coral Ralo de Luz e da Banda do LMC, depoimentos
de assistidos.
Datas Históricas: atividades corn os assistidos sobre as datas histôricas do mês.

Atividade extracurricular: Estudo do rneio pelo projetopraia.
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6. Maio:
Triagem: Ocorrem durante todo 0 ano.
MatrIculas: Ocorrem durante todo o ano, enquanto houver disponibilidade de vagas.
PerIodo letivo: Aulas e atividades, de segunda a sexta-feira, nos perlodos matutino e
vespertino..
Festividade: Dia das Wes. Tarde comemorativa, corn atividades programadas
envolvendo as rnães.
Atividade extracurricular: Estudo do melo pelo projeto prala.

7. Junho:
Triagem: Ocorrem durante todo o ano.
Matriculas: Ocorrem durante todo o ano, enquanto houver disponibilidade de vagas.
Perlodo letivo: Aulas e atividades, de segunda a sexta-feira, nos perlodos matutino

e vespertino.
Festividade:
Festa Junina: Tarde comernorativa apresentando montagem de barraquinhas corn
brincadeiras e comidas tIpicas; apresentaçao da quadrilha de jovens e adultos
(assistidos, professores, voluntários e.. demais colaboradores), apresentação da
quadrilha de crianças, e apresentacäo especial da quadrilha improvisada, corn as
marnães (ou papais) acornpanhando criancas corn outras comorbidades.
Atividade extracurricular: Estudo do meio pelo projeto praia.
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8. Juiho:
Triagem: Ocorrem durante todo o ano.
Matriculas: Ocorrem durante todo o ano, enquanto houver disponibilidade de vagas.
Perlodo Letivo: 01 e 02/07/2021.
Férias Escolares: 04 a 31/07/2021.
Avaliação de desempenho/reunioes da Equipe Pedagógica I

9. Agosto:
Triagem: Ocorrem durante todo o ano.
MatrIculas: Ocorrem durante todo o ano, enquanto houver disponibilidade de vagas.
Férias Escolares: 01 a 03/08/2021.
Replanejamento de Estratégias:
Os professores participam de reuniOes da equipe pedagOgica, onde cada urn expoe o
resultado de seu trabaiho, trocando experiências corn os demais colegas. As
avaliaçOes dos sucessos e dificuldades servem como indicadores para o
replanejamento das estrategias de aprendizagem.
Perlodo letivo: lnIcio em 04/08/2021: Aulas e atividades, de segunda a sexta-feira,
perlodos matutino e vespertino.
Atividade extracurricular: Estudo do melo pelo projeto praia.
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10. Setembro:
Triagem: Ocorrem durante todo o ano.
Matriculas: Ocorrem durante todo o ano, enquanto houver disponibilidade de vagas.
Perlodo letivo: Aulas e atividades, de segunda a sexta-feira, nos perlodos matutino
e vespertino.

Festividades:
1)
Desfile cIvico de 7 de Setembro": participaçao no desfile oficial da cidade, corn
a participacao de assistidos, colaboradores, voluntários e dirigentes da
instituição. Oportunidade de reforçar o patriotismo e lembrar urn importante
perlodo da histôria de nosso pals.
2)
Dia do Verde: tarde comemorativa corn atividades especIficas, visando a
necessidade de preservacao arnbiental.
Atividade extracurricular: Estudo do rneio pelo projeto praia.

11.Outubro:
Triagem: Ocorrem durante todo o ano.
Matrlculas: Ocorrem durante todo 0 ano, enquanto houver disponibilidade de vagas.
Perlodo letivo: Aulas e atividades, de segunda a sexta-feira, nos periodos matutino
e vespertino.
Festividades:
1) Semana da Criança: durante toda a semana que inclui o dia 12 de outubro
acontecem atividades direcionadas as crianças, como brincadeiras, contadores de
histórias, participacao de personagens infantis, passeio recreativo ao Projeto
Praia, e tarde de festa corn entrega de brinquedos.
2) Dia do Professor: comemoracäo corn participacao dos assistidos que
homenageiam os doOentes por meio de apresentacoes teatrais e musicals.
Atividade extracurricular: Estudo do meio pelo projeto praia.
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12.Novembro:
Triagem: Ocorrem durante todo o ano.
MatrIculas: ocorrem durante todo o ano, enquanto houver disponibilidade de vagas.
Periodo letivo: Aulas e atividades, de segunda a sexta-feira, nos periodos matutino
e vespertino.
Festividades:
1) Dia do Diabético: acao especifica de inforrnacäo e prevencão.
2) Graduaçao da Capoeira: tarde festiva para entrega de cordOes e apresentaçOes.
3) Dia da Consciência Negra: evento corn apresentaçöes e degustaçao de comidas
alusivas a data.
Atividade extracurricular: Estudo do melo pelo projeto praia.

13. Dezembro: (ate a 3a semana)
Triagem: Ocorrem durante todo o ano.
Matriculas: Ocorrem durante todo o ano, enquanto houver disponibilidade de vagas.
Perlodo letivo: Aulas e atividades de 01 a 21/12/2021.
Recesso: 22 a 31/12/2021, corn festividades pedagOgicas.
Festividades:
1) Entrega de certificados: rnanhã de comemoracao dos resultados alcancados corn
os assistidos, representados pela entrega de certificadosde participacao ou conclusão
de cursos.
2) Festa de encerramento: alrnoco comemorativo oferecido aos assistidos e
colaboradores.
3) Festa de Natal: assistidos participam da tarde descontralda e alegre, corn
apresentacOes teatrais e musicais, onde a figura do Papai Noel distribul presentes

as

crianças.
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5. PARAMETROS DE AFERIcA0:
5.1. Tipos de Afericão:

1. Aferipäo por meio dos dados de matrIcula:
Vagas oferecidas x matriculas.
2. Afericão por meio de levantamento:
MatrIculas x atendimento, cada professor/técnico indica nUmero de atendimentos,
mensais, que são anotados em planhiha propria, visando o controle da frequencia do
assistido.
3. Aferição por meio de monitoramento:

o assistido possui urn projeto em cada disciplina/atividade que frequenta, tendo em
vista suas especificidades.

o professor monitora diariamente, seu desempenho e ao final de cada més, analisa o
projeto proposto se foi alcancado ou se ha a necessidade de replanejamento para o
mês subsequente.

4. Relatorios de aferipão:
Serão elaborados relatórios detaihados das afericoes acima, itens I a 3,
trimestralmente para avaliação e verificacao da necessidade de reformulacOes,
levando-se em conta as metas propostas.

Santos, 28 de outubro de 2020.
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Marta da ~Cruz Valdivia Ooargo
Diretora Pedagógica

Presidente

-

Municipal, Estadual e Federal

Sede Própria — Avenida Aria Costa, 198—Telefone/fax: (13) 3226-2760—CEP 11060-000—Santos—So Paulo
Site: www.lmc.org.br
F0-158 VER 00

