
ESTADO DE GOIÁS
SECRXTARJA DE EDUCAÇÂO

1. Dados Cedastrais

Partícipe I

Endêreço: Quínta Avenida, Qd. 71,212, Setor Leste Vila Nova, CEP 74.643-030

Dados do representante do Partícipe l:

Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira

RG ns. 368625 SESDC/RO-2ê Via, inscrita no CPF ne 329.607.192-04

Partícipe ll

Dados do representante do Partícipe ll:

Albanir Pereira Santa

RG n" 864.250-451392 SSP/GO inscrito no CPF n" 057.289.9L2-20

Função: Presidente

2. Descrição do Objeto

Secretaria de

Quinta Avenida, Qd. 7 l, 212,
cação

órgãolEntidade

Estado de Goiás/Secretaria de Educação

CNPJ:

01.409.705/0001-20

Cargo: Secretária de Estado Função: Direção Superior

CNPJ:

01.240.688/0001-40

Associação de Pais ê Amigos dos Excepcionais de Goiânia

Mantenedora do Centro Educacional Professor Anísio Teixeira

Endereço:

Rua 255, ne 628, Setor Coimbra, Goiânia - GO - CEP:74.533-150.

Cargo: Presidente

Ajuste: Convênio Educacional 094/07 , Worcogado por meio do 13e Termo aditivo

Período de Execução: lnício: Q7/07/2O20 / Término: 3tlt2/2O22

ldentíficação do Objeto:

Celebração de Acordo de Cooperação que tem como objeto a prestação de serviços educacionais por

parte da Unidade Escolar supramencionada para atender alunos especiais com deficiência intelectual,

síndromes, transtornos globais do desenvolvime

turno matutino e vespertino.

múltipla, de variadas faixas etárias, no

4)7

deficiên

Leste Vila Nova, CEP 7 4.643-030
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3. Recursos alocados paÍa a execução do objeto

Não haverá transferência de recursos financeiros à conveniada.

4. Justificativa da Proposição:

O CEPAT - Centro Educacional Professor Anísio Teixeira mantido pela Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Goiânia, é uma associação civil, filantrópica, cuja natureza é de Assistênciâ Social, a

qual desenvolve ações nas áreas: da Assistência Social, Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Lazer, Estudo

e Pesquisa, Formação e Qualificação profissional das pessoas com deficiência. Foi fundada em

Assembleia realizada em 29 de maio de 1969 por um grupo de pais e pessoas interessadas na causa da

Pessoa com Deficiência. Tem como missão articulor e promover oções do prevençõo à inclusõo, nd

perspectívo de melhorio do quolidode de vido dos usuórios dd lnstituição e fomÍlio. Enquanto instituição

de assistência social trabalha de forma artículada e integrada com as áreas da Assistêncio Sociol,

Educoção, Soúde, DeÍesa de Direitos, Autodqensoúo e Família.

A continuidade do presente ajuste se dá em razão da relevância da proposta de atendimento

especializado em educação, saúde e ação e promoção social direcionado à alunos que apresentam

necessidades educacionais especiais, requerendo atenção individuallzada nas atividades da vida

autônoma e social, recursos, ajudas, apoios intensos e contínuos, bem como adaptações curriculares

tão significativas que a escola regular ainda não conseguiu prover.

o funcionamento dêsta escola especial cumpre fielmente todas as diretrizes emanadas pela legislação

específica sob oríentação da Secretaria de Estado da Educação e conta com uma proposta de

escolarização substitutiva, apresentando um Projeto Político pedagógico que contempla as

orientações do Conselho Estadual de Educação no que diz respelto ao cumprimento de 200 dias

letivos, 800 horas aulas, avaliação de desempenho escolar e certificação e ou terminalidade

específica, a conclusão de escolaridade nas diversas etapas da Educação Básica ao educando com

deficiência intelectual e múltipla, por meio de relatório descritivo sobre as habilidades e competência

adquirído ao longo de sua vida escolar, quando esgotada todas as possibilidades de escolarização.

4. Cronograma de execução

Secretaria de Estado da Educação

Quinta Avenida, Qd.71,212, Setor Leste Vila Nova, CEP 7 4.643-030

Metas:

O desenvolvimento plêno de nosso Proj P P noa mo ICOt Ped eco ed sDe nvoe e ont adABó

ua lid a com o compromisso social em atender asEscola tem como objetivo garantir uma escol
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necessidades educacionais da pessoa com Deficiência lntelectual e Múltipla de nível de apoio extensivo

e ou generalizado, contribuindo para o desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho, mediadas por ações integradas e complementares com

centralidade na família, a fim de propiciar o acesso ao atendimento educacional de qualidade, visando

o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como a melhoria da qualidade de vida da

pessoa com deficíência, usuário dos serviços da APAE Goiânia GO.

5. Expressa anuência dos partícipes:

Partícipe l:

Aparecida de avt Soares Pereira

Secretária do da Educação

Partícipe ll:

J

Albanir Pereira ntana

Secretaria de Estado da Educação

Quinta Avenida, Qd.71,212, Setor Leste Vila Nova, CEP 74.643-030
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goiânia
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