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  O Instituto Phala - Centro de Desenvolvimento para Surdos 
é uma Instituição sem fi ns lucrativos fundada em 1999 por pais, 
familiares e profi ssionais na área da surdez, com o objetivo de oferecer 
melhor atendimento à saúde, educação, trabalho, assistência social 
e promoção dos direitos e interesses, reivindicações e anseios das 
pessoas surdas de Itatiba e região.

  Ao longo desses anos a Instituição foi-se consolidando 
no serviço prestado à comunidade surda, desenvolvendo vários projetos, no que se refere ao atendimento 
educacional-pedagógico, psicológico, fonoaudiológico, de assistência social e profi ssionalização.

Quem
somos

VISÃO

ser referência no acolhimento 
e atendimento ao defi ciente 

auditivo

VALORES
Respeito as pessoas, 

igualdade, ética e 
honestidade, profi ssionalismo, 

responsabilidade e amor ao 
próximo

MISSÃO
Promover a inclusão social 
e a defesa dos direitos das 
pessoas com defi ciências 

auditivas.

Oferecer um programa de intervenção multidisciplinar (desenvolvidas por assistente social, 

fonoaudióloga, psicóloga, pedagoga, professor de apoio pedagógico e intérpretes de LIBRAS), 

para trabalhar as consequências educacionais, emocionais e sociais causadas pela perda 

auditiva, com enfoque bilíngue (Língua Portuguesa-Língua Brasileira de Sinais) a crianças, 

adolescentes e adultos surdos de Itatiba, bem como a suas famílias.

OBJETIVO GERAL

F Atender as necessidades linguísticas da pessoa surda com a atuação de intérpretes de 

Libras em  sala de aula, instrutor surdo e professor (a) bilíngue no atendimento especializado 

bilíngue em contra turno escolar na sede da instituição;

F Promover atendimentos para o desenvolvimento linguístico habilitação/reabilitação 

fonoaudiológica otimizando o aproveitamento do resíduo auditivo, desenvolvimento de leitura 

orofacial, e aquisição do português em sua modalidade oral e/ou escrita;

F Realizar um trabalho de acolhimento psicossocial ás necessidades da família oferecendo 

suporte necessário ao indivíduo surdo, que pode ser, em muitos casos, estigmatizado e 

preterido em suas relações sociais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

F Tipo de Proteção: Serviço de proteção social especial para pessoas com defi ciência, idosas e suas famílias.

F Caracterização do serviço:  Média complexidade

ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:
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Projeto

       Phala em Família

          Contribuir para melhorar as relações interpessoais da família, sensibilizando sobre a sua importância 

no desenvolvimento e da autonomia do fi lho surdo.

F Apoio à família que se encontra desorganizado emocionalmente devido ao diagnóstico de 
surdez do fi lho;

F Orientar as famílias quanto aos benefícios socioassistenciais aos quais os surdos têm 
direito e do seu papel protetivo junto ao fi lho;

F Fortalecer a família para que possa possibilitar o desenvolvimento pleno dos surdos no 
que se refere às suas potencialidades linguísticas, intelectuais, sociais, afetivas, emocionais e 

culturais, assegurando-lhe possibilidades de integração à sociedade.

Comemoração no Buffet Fun Ville o dia do Surdo

Visita a ReaTech

 Foi oferecido um espaço de acolhimento para as 
angústias que permeiam o contexto familiar da pessoa surda. 
No desenvolvimento do trabalho foi percebida a apropriação das 
famílias do processo de aprendizagem do fi lho surdo. 
 O serviço de Psicologia foi enxergado pelos usuários como 
apoio para seu desenvolvimento, visto que a procura por orientação 
familiar foi buscada mais por parte da família e seus usuários como 
um recurso para melhorar a comunicação na dinâmica familiar.
 Nos atendimentos com a Assistente Social e Psicóloga 
foram trabalhadas as difi culdades no relacionamento com o fi lho 
surdo e também entre os membros da família. Foi ressaltada a 
importância da autonomia para o fi lho, para que possam conquistar 
seu espaço na sociedade, sentindo-se fortalecidos diante dos desafi os da vida cotidiana.
  Houve ampla participação nas atividades e passeios promovidos pela instituição, algumas famílias puderam 
acompanhar a visita na Reatech, Biblioteca Municipal, Fabrica de Chocolate da Nestlé, e nas atividades na comemoração 

do dia do surdo, como a ida ao Cinema, Zoológico a festa no buffet 
Fun Ville.
  Desfrutaram de momentos de descontrações e 
aproximações de vínculos. A ocasião foi aproveitada para estreitar 
os laços da instituição com a família dos usuários. Foi possível 
observar, que esses momentos de conhecimentos empíricos 
proporcionaram vivências de estreitamento de vínculo familiar e 
referência de confi ança para seus membros.
            No mês de outubro iniciaram as aulas de Libras para 
os familiares dos usuários. A família entendeu a importância da 
aquisição da Libras para melhora na comunicação com o fi lho.

• Repasse de verba Estadual por meio do convênio com o CMAS – Conselho Municipal de  
 Assistência Social.

• Os serviços prestados são 100% gratuitos

• 90% dos responsáveis tiveram compreensão de si e de seus fi lhos surdos, transmitindo segurança, acreditando em suas potencialidades;

• 85% das famílias estão promovendo a independência, autonomia e fortalecimento da identidade surda e a efetivação dos seus direitos;

• 100% obtiveram conhecimento e informações acerca da surdez, direitos e deveres dos surdos;

• 90% dos responsáveis de surdos não oralizados aderiram as aulas de Libras, melhorando a comunicação com o fi lho.

• Segunda a sexta-feira das 8h00 ás 17h00
• Fevereiro a dezembro de 2017.

• 1 Psicóloga

• 1 Assistente Social / Coordenadora técnica

• Município de Itatiba• Famílias dos usuários com perdas auditivas inscritas no projeto, que são encaminhadas pela  
 Secretaria de Saúde, Educação do Município e procura espontânea

• 41 famílias de crianças, adolescentes e adultos foram atendidas neste projeto
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       Quem ouve bem aprende melhor
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          Promover reabilitação bilíngue e interdisciplinar por meio do trabalho da fonoaudióloga e da psicóloga. 

F Possibilitar o desenvolvimento das habilidades linguísticas, através da aquisição da Libras e o  
desenvolvimento das habilidades auditivas residuais;

F Promover a estimulação precoce, a fi m de tentar suprir a privação sensorial auditiva 
existente.

F Reabilitação bilíngue, desenvolvendo tanto o Português em sua modalidade oral e/ou 
escrita e a Libras.

F Trabalhar as habilidades emocionais para o seu desenvolvimento cognitivo, psicológico e 
social favorecendo o processo de inclusão social.

  Foram aplicadas atividades para Reabilitação 

fonoaudiológica aos surdos, para o desenvolvimento da fala e 

linguagem, otimizando e aproveitamento o resíduo auditivo, 

desenvolvimento de leitura orofacial, e aquisição do português em 

sua modalidade oral e/ou escrita.

   Houve orientações aos surdos e às suas famílias 

relacionadas ao manuseio e conservação da prótese auditiva, a fi m 

de reduzir o número de consertos de aparelhos auditivos. Foram 

levantadas as capacidades e habilidades já apresentadas pelos 

jovens surdos atendidos e promovido o desenvolvimento de seu 

potencial.

 Desenvolvimento por parte da psicologia de um 

trabalho de orientação e sensibilização aos surdos e suas famílias, 

partiu da proposta com as famílias para que se tornem agentes 

modifi cadores da realidade dos surdos, atuando ativamente no 

processo terapêutico, pois o envolvimento adequado dos pais irá 

contribuir para o desenvolvimento da linguagem dos fi lhos.

Em atividade no atendimento psicológico em grupo

Em atividade no atendimento fonoaudiólogo em individual

• Pessoa com perdas auditivas inscritas no projeto, que são encaminhadas pela Secretaria de  
 Saúde, Educação do Município e procura espontânea. O perfi l dos atendidos tem idade  06  
 meses a mais de 60 anos, ambos sexos com  escolaridades desde a Educação Infantil a ensino  
 Médio.  

• 41 surdos, entre crianças, adolescentes e adultos. 

• Repasse de verba do Fundo Municipal por meio do convênio com o CMDCA – Conselho   
 Municipal da Criança e Adolescente.

• Os serviços prestados são 100% gratuitos

• 80% houve melhoria nas habilidades comunicativas e no desempenho escolar;

• 75% teve desenvolvimento na oralidade e leitura orofacial;

• 80% de diminuição das difi culdades encontradas na aquisição da língua portuguesa escrita;

• 70% das famílias têm contribuído para o desenvolvimento psíquico, social, emocional, cognitivo e afetivo das crianças surdas atendidas.

• 1 Fonoaudióloga

• 1 Psicóloga

• 1 Assistente Social / Coordenadora técnica

• Município de Itatiba e Morungaba

• Segunda a sexta-feira das 8h00 ás 17h00
• Fevereiro a dezembro de 2017.
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• Repasse de verba municipal, realizado via termo de parceria entre entidade e Secretaria   
 Municipal de Educação.

• Os serviços prestados são 100% gratuitos

• 85% apresentaram melhora no desempenho escolar;

• 75% de aumento no interesse por leitura, acrescentando assim o repertório em Libras e Português;

• 80% tem autonomia em sala de aula, apresentando independência nas atividades;

• 60% de melhora na compreensão textual;

• 70% de melhoras nas notas; 

• 85% de melhora na prática da escrita, pelo reconhecimento de letras, contagem da quantidade de objetos; 

• Segunda a sexta-feira das 7h00 ás 18h00
• Fevereiro a dezembro de 2017.

• 1 Coordenação Pedagógica

• 1 Professor Bilíngüe

• 1 Instrutor Surdo

• 8 Intérpretes de LIBRAS

• Município de Itatiba• Crianças ambos os sexos com perda auditiva matriculadas na rede regular de ensino municipal  
 na Educação infantil, Fundamental I e II.

• 8 alunos matriculados na rede municipal de ensino de Itatiba com intérprete de   
 LIBRAS e instrutores surdos em sala de aula. Além deste trabalho, as crianças   
 com perda auditiva (atendidas ou não pelo intérprete) frequentam semanalmente 
 aulas de reforço escolar oferecido por professor bilíngue (Libras/Língua Portuguesa)  
 e instrutor surdo dentro da Instituição. surdos, entre crianças, adolescentes e adultos.

Projeto

       Aprendiz

          Proporcionar ao aluno surdo uma educação de qualidade criando um ambiente apropriado às 

formas singulares de seu processamento cognitivo e linguístico através da mediação de intérpretes de 

Libras e da capacitação e formação dos educadores da rede.

 O projeto visa o desenvolvimento global da criança e adolescente surdo e uma melhor qualidade 
de vida aos mesmos, o Instituto Phala há alguns anos desenvolve o Projeto Aprendiz, 

em parceria com a Secretaria de Educação de Itatiba, oferecendo acompanhamento e 
orientação pedagógica às escolas, bem como garantindo o intérprete de Libras aos alunos 
surdos matriculados nas escolas municipais. 
 As atividades desenvolvidas contemplam as aulas de apoio em contra turno com 
professor bilíngue e/ou instrutor surdo (em grupo ou individuais) na sede da Instituição, 

orientação pedagógica e formação aos intérpretes de Libras e assessoria continuada ao 
CAEPI - Centro de Atenção Educacional Psicossocial Inclusiva e às coordenações/ direções 

das escolas em que os alunos surdos estão matriculados.

Em atividade no atendimento individual da sala bilingüe

Em atividade de matemática do Projeto Khan Academy durante aula
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• Crianças ambos os sexos com perda auditiva matriculadas na rede regular de ensino municipal na   
 Educação infantil, Fundamental I e II

• 17 alunos surdos

• Repasse de verba advinda da Diretoria de Ensino de Jundiaí, através de prestação de serviço do trabalho de  
 intérpretes de Libras.

• Os serviços prestados são 100% gratuitos

• 75% identifi cam palavras chaves e as operações necessárias;

• 80% de aumento do interesse em imagens obtidas pelos livros didáticos e meios eletrônicos;

• 90% apresentam autonomia em sala de aula;

• 70% de avanços na escrita e na leitura de textos longos de maneira autônoma;

• 60% de organização de discurso, acontecimentos cronológicos e seu raciocínio acontecem em Libras;

• Alunos surdos matriculados no início do ano letivo de 2017 na rede estadual de ensino da região de Jundiaí  
 (sendo atendidos os seguintes municípios: Jundiaí, Itatiba, Campo Limpo, Várzea Paulista, Itupeva, Jarinu).

• Segunda a sexta-feira das 8h00 ás 17h00
• Fevereiro a dezembro de 2017.

Projeto

       Diretoria de Ensino - Jundiaí

          Atender as necessidades linguísticas de surdos matriculadas na rede municipal de ensino. 

 O projeto visa o desenvolvimento global da criança e adolescente surdo e uma melhor qualidade de vida aos mesmos, 

o Instituto Phala há alguns anos desenvolve o Projeto Aprendiz, em parceria com a Diretoria de Ensino de Jundiaí, oferecendo 

acompanhamento e orientação pedagógica às escolas, bem como garantindo o intérprete de Libras aos alunos surdos 

matriculados nas escolas municipais.

• 1 Coordenação Pedagógica

• 1 Instrutor Surdo

• 17 Intérpretes de LIBRAS

Projeto

       Município de Nova Odessa

          Atender as necessidades linguísticas de surdos matriculadas na rede municipal de ensino

 O projeto visa o desenvolvimento global da criança e adolescente surdo e uma melhor qualidade de vida aos mesmos, 

o Instituto Phala há alguns anos desenvolve o Projeto Aprendiz, em parceria com a Secretaria de Educação de Nova Odessa, 

oferecendo acompanhamento e orientação pedagógica às escolas, bem como garantindo o intérprete de Libras aos alunos 

surdos matriculados nas escolas municipais.

• Crianças ambos os sexos com perda auditiva matriculadas na rede regular de ensino municipal na   
 Educação infantil, Fundamental I e II

• 2 alunos surdos

• Repasse de verba municipal de Nova Odessa, realizado via termo de parceria entre entidade e Secretaria 
Municipal de Educação.

• Os serviços prestados são 100% gratuitos

• 80% dos alunos surdos tem conseguido alcançar as mesmas competências que os demais alunos ouvintes;

• 95% da ampliação constante em língua de sinais;

• 70% de expressões concretas e abstratas são apropriadas diariamente; 

• 60% da oratória em Língua de Sinais são satisfatórias e supre a ausência de alguns vocábulos com outros recursos da língua;

• 60% de organização de discurso, acontecimentos cronológicos e seu raciocínio acontecem em Libras;

• 65% solicitam novos sinais, sempre que necessário;

• 70% estruturam bem as ideias e formas raciocínios em Língua de Sinais;

• 75% aumento do repertório, compreensão da nomenclatura das pontuações e seus usos no contexto escrito, noções básicas de tradução entre os idiomas;

• 80% memorização de vocabulários do português;

• 60% tem conseguido comunicar com os demais alunos sem pedir o auxílio da intérprete e interação na aula junto aos professores.

• Alunos surdos matriculados no início do ano letivo de 2017 na rede estadual de ensino da região de Município  
 de Nova Odessa. 

• Segunda a sexta-feira das 8h00 ás 17h00
• Fevereiro a dezembro de 2017.

• 1 Coordenação Pedagógica

• 1 Professor Bilíngüe

• 2 Intérpretes de LIBRAS
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Projeto

       Município de Morungaba

          Atender as necessidades linguísticas de surdos matriculadas na rede municipal de ensino

 O projeto visa o desenvolvimento global da criança e adolescente surdo e uma melhor qualidade de vida aos mesmos, 

o Instituto Phala há alguns anos desenvolve o Projeto Aprendiz, em parceria com a Secretaria de Educação de Morungaba, 

oferecendo acompanhamento e orientação pedagógica às escolas, bem como garantindo o intérprete de Libras ao aluno 

surdo matriculado na escola municipal.

• Crianças ambos os sexos com perda auditiva matriculadas na rede regular de ensino municipal na   
 Educação infantil, Fundamental I e II

• 1 aluno surdo

• Repasse de verba municipal, realizado via termo de parceria entre entidade e Secretaria Municipal de   
 Educação.

• Os serviços prestados são 100% gratuitos

• O aluno está a dois anos sendo acompanhado por Interprete em sala de aula, não tinha língua para se comunicar, nem Libras e nem português, fazia uso 
de gestos domésticos. 

• Diante da difi culdade de comunicação o aluno era agressivo com os colegas e professor não seguia regras, pois não as entendia. 

• Hoje adquiriu a Libras e consegue se comunicar, apresenta tranquilidade ao se relacionar com os colegas de classe, interage nas atividades e brincadeiras.

•  Melhorou seu desempenho escolar.

•  Participa do reforço pedagógico na sede da instituição, onde tem ampliado seu repertório em Libras e Português.

• Aluno surdo matriculado no início do ano letivo de 2017 na rede estadual de ensino da região de Município de  
 Morungaba.

• Segunda a sexta-feira das 8h00 ás 17h00
• Fevereiro a dezembro de 2017.

• 1 Coordenação Pedagógica

• 1 Intérprete de LIBRAS
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Natureza da despesa
Total (R$) Concedente (R$) Proponente (R$)

Código Específi cação

Recursos Humanos 75.395,35 30.000,00 45.395,35

Material de consumo 0,00 30.000,00 45.395,35

Permanentes 0,00 0,00 0,00

Total Geral 75.395,35 30.000,00 45.395,35

Meta Cat. Econ. 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

Ter conhecimento dos 
direitos e do seu papel 
protetivo junto ao fi lho;

Recursos 
Humanos 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33

Desenvolvimento 
pleno dos surdos no 
que se refere às suas 
potencialidades

Recursos 
Humanos 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33

Assegurar 
possibilidades de 
integração à sociedade

Recursos 
Humanos 833,34 833,34 833,34 833,34 833,34 833,34 833,34 833,34 833,34 833,34 833,34 833,34

Vínculos familiares 
e comunitários 
fortalecidos

Material de 
consumo

Pemanentes

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

Total 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Projeto

   Phala em Família

Plano de Aplicação - R$ 1,00

Cronograma de desembolso - R$ 1,00

Natureza da despesa
Total (R$)

Concedente 
(R$)

Proponente 
(R$)Código Específi cação

Recursos Humanos 67.074,00 0,00 67.074,00

Material de consumo 0,00 0,00 0,00

Permanentes 0,00 0,00 0,00

Total Geral 67.074,00 0,00 67.074,00

Projeto

 Quem ouve bem aprende melhor

Plano de Aplicação - R$ 1,00

Cronograma de desembolso - R$ 1,00

Meta Cat. Econ. 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

Desenvolvimento de leitura 
orofacial, e aquisição do 
português em sua modalidade 
oral e/ou escrita;

Recursos 
Humanos - 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55

Desenvolvimento da fala 
e linguagem, otimizando e 
aproveitamento o resíduo 
auditivo.

Recursos 
Humanos - 2.032,54 2.032,54 2.032,54 2.032,54 2.032,54 2.032,54 2.032,54 2.032,54 2.032,54 2.032,54 2.032,50

Famílias agentes 
modifi cadores da realidade 
dos surdos, atuando 
ativamente no processo 
terapêutico.

Recursos 
Humanos

- 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55 2.032,55

Desenvolvimento de  
potencialidade, capacidades e 
habilidades

Material de 
consumo

Pemanentes

-
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

Total 0,00 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,60
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Natureza da despesa
Total (R$)

Concedente 
(R$)

Proponente 
(R$)Código Específi cação

Recursos Humanos 416.901,36 400.999,90 15.901,46

Material de consumo 8.256,73 8.256,73 0,00

Permanentes 0,00 0,00 0,00

Total Geral 425.158,09 409.256,63 0,00

Meta Cat. Econ. 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

Desenvolvimento cognitivo 
e linguístico através da 
mediação de intérpretes de 
Libras

Recursos 
Humanos - 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,50

Desenvolvimento global da 
criança e adolescente surdo e 
uma melhor qualidade de vida

Recursos 
Humanos - 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,51 12.151,50

Acréscimo no repertório em 
Libras e Português.

Recursos 
Humanos - 12.151,52 12.151,52 12.151,52 12.151,52 12.151,52 12.151,52 12.151,52 12.151,52 12.151,52 12.151,52 12.151,50

Melhora na compreensão 
textual

Material de 
consumo

Pemanentes

-
750,61

-

750,61

-

750,61

-

750,61

-

750,61

-

750,61

-

750,61

-

750,61

-

750,61

-

750,61

-

750,63

-

Total 0,00 37.205,15 37.205,15 37.205,15 37.205,15 37.205,15 37.205,15 37.205,15 37.205,15 37.205,15 37.205,15 37.205,13

Projeto

      Aprendiz

Plano de Aplicação - R$ 1,00

Cronograma de desembolso - R$ 1,00

Natureza da despesa
Total (R$)

Concedente 
(R$)

Proponente 
(R$)Código Específi cação

Recursos Humanos 608.431,06 608.431,06 0,00

Material de consumo 12.273,88 12.273,88 0,00

Permanentes 0,00 0,00 0,00

Total Geral 620.704,94 620.704,94 0,00

Projeto

      Diretoria de Ensino - Jundiaí

Plano de Aplicação - R$ 1,00

Cronograma de desembolso - R$ 1,00

Meta Cat. Econ. 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

Desenvolvimento cognitivo 
e linguístico através da 
mediação de intérpretes 
de Libras

Recursos 
Humanos - 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30

Desenvolvimento global da 
criança e adolescente surdo 
e uma melhor qualidade 
de vida

Recursos 
Humanos - 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30 18.437,30

Acréscimo no repertório em 
Libras e Português.

Recursos 
Humanos - 18.437,31 18.437,31 18.437,31 18.437,31 18.437,31 18.437,31 18.437,31 18.437,31 18.437,31 18.437,31 18.437,36

Melhora na compreensão 
textual

Material de 
consumo

Pemanentes

-
1.115,81

-

1.115,81

-

1.115,81

-

1.115,81

-

1.115,81

-

1.115,81

-

1.115,81

-

1.115,81

-

1.115,81

-

1.115,81

-

1.115,78

-

Total 0,00 56.427,72 56.427,72 56.427,72 56.427,72 56.427,72 56.427,72 56.427,72 56.427,72 56.427,72 56.427,72 56.427,74

Natureza da despesa
Total (R$)

Concedente 
(R$)

Proponente 
(R$)Código Específi cação

Recursos Humanos 74.782,16 61.240,94 13.241,22

Material de consumo 14.605,93 14.605,93 0,00

Permanentes 0,00 0,00 0,00

Total Geral 89.088,09 75.846,87 0,00

Meta Cat. Econ. 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

Desenvolvimento cognitivo 
e linguístico através da 
mediação de intérpretes 
de Libras

Recursos 
Humanos - 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,78

Desenvolvimento global da 
criança e adolescente surdo 
e uma melhor qualidade 
de vida

Recursos 
Humanos - 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,79 1.855,78

Acréscimo no repertório em 
Libras e Português.

Recursos 
Humanos - 1.855,78 1.855,78 1.855,78 1.855,78 1.855,78 1.855,78 1.855,78 1.855,78 1.855,78 1.855,78 1.855,78

Melhora na compreensão 
textual

Material de 
consumo

Pemanentes

-
1.327,81

-

1.327,81

-

1.327,81

-

1.327,81

-

1.327,81

-

1.327,81

-

1.327,81

-

1.327,81

-

1.327,81

-

1.327,81

-

1.327,83

-

Total - 6.895,17 6.895,17 6.895,17 6.895,17 6.895,17 6.895,17 6.895,17 6.895,17 6.895,17 6.895,17 6.895,17

Projeto

      Município de Morungaba

Plano de Aplicação - R$ 1,00

Cronograma de desembolso - R$ 1,00
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Natureza da despesa
Total (R$)

Concedente 
(R$)

Proponente 
(R$)Código Específi cação

Recursos Humanos 145.201,05 145.201,05 0,00

Material de consumo 29.994,39 29.994,39 0,00

Permanentes 0,00 0,00 0,00

Total Geral 175.195,44 175.195,44 0,00

Projeto

      Município de Nova Odessa

Plano de Aplicação - R$ 1,00

Cronograma de desembolso - R$ 1,00

Meta Cat. Econ. 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

Desenvolvimento cognitivo 
e linguístico através da 
mediação de intérpretes 
de Libras

Recursos 
Humanos - 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03

Desenvolvimento global da 
criança e adolescente surdo 
e uma melhor qualidade 
de vida

Recursos 
Humanos

- 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,02

Acréscimo no repertório em 
Libras e Português.

Recursos 
Humanos - 4.400,04 4.400,04 4.400,04 4.400,04 4.400,04 4.400,04 4.400,04 4.400,04 4.400,04 4.400,04 4.400,00

Melhora na compreensão 
textual

Material de 
consumo

Pemanentes

-
2.726,76

-

2.726,76

-

2.726,76

-

2.726,76

-

2.726,76

-

2.726,76

-

2.726,76

-

2.726,76

-

2.726,76

-

2.726,76

-

2.726,79

-

Total 0,00 15.926,86 15.926,86 15.926,86 15.926,86 15.926,86 15.926,86 15.926,86 15.926,86 15.926,86 15.926,86 15.926,84

Quadro de Recursos Humanos da entidade

Qtd Profi ssão
Carga Horária 

Semanal
Vínculo com 
a entidade

1 Assistente Social / Coordenadora Técnica 15h CLT

1 Coordenação Pedagógica 40h CLT

1 Psicóloga 15h CLT

1 Fonoaudióloga 16h CLT

1 Professor Bilíngue 40h CLT

2 Instrutores Surdos 40h CLT

28 Intérpretes de LIBRAS 25h CLT

Itatiba/SP, 7 de Março de 2018

 Responsável pela elaboração do relatório

Simônia Francisca de Jesus
Assistente Social - CRESS 37.654

Coordenadora Técnica

Vera Aparecida de Sá Ribeiro
Presidente da Instituição

 Responsável pela Instituição
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       Parcerias

          Identifi car os apoios externos na execução dos projetos/programas/serviços desenvolvidos 

pela entidade, ou seja, órgãos da esfera pública (federal, estadual ou municipal), entidades privadas ou 

comunitárias que apoiaram de forma técnica, fi nanceira ou administrativa.

Prefeitura do Município
de Itatiba

Prefeitura do Município
de Morungaba

Diretoria de Ensino 
Região de Jundiaí

Prefeitura do Município
de Nova Odessa

Governo do Estado
de São Paulo

Erca Química LTDA


