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Tabatinga, 06 de Dezembro de 2018.

Oficio N° 70/2018.
Senhor Prefeito,

Em obediência às instruções da Prefeitura Municipal de Tabatinga e do
Tribunal de Contas do Estado, vimos pelo presente solicitar recursos financeiros para
atendimento ao Termo de Fomento a fim de suprir as necessidades da Entidade.
A Escola de Educação Especial "Anna Soler Martinez" fundada no dia 04 de
Janeiro de 1988, iniciou seu funcionamento em 16 de Setembro de 1996 em um prédio
cedido pela Prefeitura Municipal. Com a doação de um terreno pela senhora Anna
Soler Martinez, nome que leva a Escola, e apoio financeiro da Prefeitura Municipal,
que realizou em evento, uma Festa de Peão, foi possível a construção de sede
própria, onde foi a inaugurada em 06 de Setembro de 1997. Em 25 de Agosto de
1999, a APAE de Tabatinga foi reconhecida como Escola de Educação Especial
através da publicação no Diário Oficial do Estado -

Divisão Regional de

Ensino/ltápolis.
Hoje sendo a Escola de Educação Especial "Anna Soler Martinez", localizada
na Estrada Vicinal TBG 020 (continuação da Rua Joaquim Pinto Ramalho), na cidade
de Tabatinga, estado de São Paulo, CEP: 14.910-000, CNPJ: 56.893.860/0001-56,
mantida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga - APAE de
Tabatinga
A APAE então funciona enquanto Instituição Filantrópica sem fins lucrativos
dando atendimento aos alunos na área psicológica, fonoaudiológica, fisioterapeuta, na
área dentária e de apoio às famílias nas áreas psicossociais e culturais; e, funciona
também como Escola de Educação Especial no Ensino Fundamental atendendo na
área pedagógica de alunos matriculados na mesma.
Assim sendo cabe salientar que a APAE é uma Escola de Educação Especial,
portanto realiza atividades escolares diariamente, contando com cinco salas de aula
no período da manhã, onde atende 55 alunos e uma sala de Oficina e trabalhos
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artesanais no período da tarde, com a participação de 22 alunos que permanecem na
Escola nos dois períodos.
Especificamente, as cinco salas são divididas em: 1- Alfabetização, 1Educação de Jovens e Adultos Severos, 2-Estimulação e 1-0ficina.
Dentre os trabalhos desenvolvidos na área pedagógica e oficinas, observa-se
um bom resultado em relação ao trabalho desenvolvido. Não temos alunos inseridos
no mercado de trabalho devido a nossa demanda ser comprometida e não se encaixa
em tal área.
No ãmbito social desenvolvemos projetos onde trazemos as Escolas de
Ensino Regular e a sociedade para nossa Escola onde os alunos possam ter um
melhor contato com a sociedade em apresentações de seus Projetos Desenvolvidos.
A Escola tem como finalidade prestar serviço de natureza educacional
Especializada aos alunos portadores de Deficiência Intelectual, Múltipla (Deficiência
Intelectual associada à outra deficiência) e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento
(associado à Deficiência Intelectual), tem por objetivo oferecer ajuda e apoio contínuo,
diversificando o currículo e utilizando o Currículo Funcional.
Os resultados esperados dentro da Metodologia usada e dos projetos
desenvolvidos é que os alunos desenvolvam tanto na área pedagógica como social.
Sendo que nosso trabalho se desenvolve sempre esperando que nossos
alunos consigam se tornar independentes e que tenham autonomia para uma vida o
mais normal possível dentro de suas capacidades, baseados sempre no trabalho em
equipe envolvendo todos os profissionais da Unidade Escolar.
Em justificativa a este contexto relatamos que nossa Unidade Escolar atende
uma demanda de alunos comprometidos (severos) necessitando de muitos
profissionais envolvidos para os trabalhos (professores, fisioterapeuta, fonoaudióloga,
monitora, secretária, psicólogo, motorista, faxineira e cozinheira), como também
produtos de higiene pessoal, encargos sociais, material de consumo, material de
escritório, material de limpeza, honorários contábeis, combustível (transporte de
aluno), manutenção de veículos (Peças e mão de obra) e prestação de serviço.
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Aproveitamos

a

oportunidade

consideração.

Respeitosamente,

Ao Excelentíssimo Senhor
Eduardo Ponquio Martinez
Prefeito Municipal de Tabatinga

para renovar nossos protestos de estima e

