
 

 

Oficio nº 106/2020                                                                  Franca, 01 de junho de 2020. 

 

Ref. Medidas adotadas frente ao Coronavírus (COVID-19), quanto a execução do pactuado 

nos planos de trabalho e nos Termos de Colaboração – Município de Cristais Paulista e 

APAE Franca/SP.  

 

Excelentíssima Senhora Prefeita, 

 

Em resposta ao oficio especial desse Gabinete, em relação as medidas adotadas 

frente ao Coronavírus, quanto a execução dos Planos de trabalho, formalizados via Termos 

de Colaboração nº 01/2020 (Educação)  e 01b/2020 (assistência social), pelo Município de 

Cristais Paulista/SP com a APAE de Franca, apresentamos as medidas adotadas no período 

de suspensão das atividades coletivas de acordo com o que segue: 

Mediante o decreto do Governo Municipal – Franca/SP, do Governo do Estado 

de São Paulo, da Resolução SEDUC 45 e 47 e da Deliberação 177 do Conselho Estadual de 

Educação – CEE, em relação a suspensão das atividades coletivas, bem como a Portaria nº 

54, do Ministério da Cidadania, a instituição informa que suspendeu as aulas/atendimentos  

presenciais a partir de 23.03.2020,  momento em que concedeu férias coletivas para todos os 

profissionais por um período de 15 dias. Cumpre esclarecer que essa suspensão foi precedida 

de vários informativos às famílias sobre medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, 

bem como de informação sobre a data da suspensão dos atendimentos. 

Findado o período de férias e em atenção as orientações dos órgãos 

governamentais de permanência do período de isolamento social, a instituição iniciou o 

atendimento remoto, nos termos da deliberação do Conselho Estadual de Educação nº 177, 

homologada pela SEDUC de 18.03.2020, quanto às aulas não presenciais e orientações dos 

órgãos oficiais da assistência social. Com a suspensão das aulas/atendimentos presenciais, 

foi necessário rever as estratégias metodológicas, com a finalidade de dar continuidade ao 

processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem, planejado pela equipe pedagógica, 

coordenadores educacionais e direção escolar.  Já a área da assistência social, também 

realizou adequações para acompanhamento remoto, com indicação de atividades, com o 

objetivo de estimular as pessoas com deficiência e acompanhar as famílias atendidas no 

período de distanciamento social em seus domicílios.  

Considerando a indagação da forma de execução das atividades previstas, foi 

criado um canal de comunicação com as famílias, via grupos de WhatsApp por salas, onde 

os professores enviaram informações, atividades, vídeo aula, bem como realizaram contato 

telefônico com as famílias, visando orientações no desenvolvimento das atividades escolares 

junto aos alunos. Ainda, com o objetivo de atingir os objetivos propostos no plano de 



 

 

trabalho, foram enviadas para as residências dos alunos, com perfil para alfabetização, 

apostilas com atividades xerografadas, visando diversificar as estratégias metodológicas.  

Na área da assistência social, foram enviados vídeos com orientações e 

atividades para realizarem em seus domicílios, através dos grupos de WhatsApp, ligações 

telefônicas e vídeos chamadas e quando necessário, foram feitas visitas domiciliares. Foi 

atendido ainda nesse período, aquelas famílias com extrema vulnerabilidade, que necessitou 

de apoio material (alimentos, leite, entre outros).  

 De acordo com o previsto nos Planos de trabalho e Termos de Colaboração 

firmado com esta municipalidade, foi pactuado a oferta de Educação Especial para pessoas 

com deficiência intelectual e múltipla na modalidade de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, bem como a oferta de atendimento na área da assistência social, na modalidade 

de Centro dia para PCD, para os alunos/usuários oriundos de Cristais Paulista. Com a crise 

sanitária pela COVID-19 os objetivos não foram alterados, mas, sim as estratégias 

metodológicas explicitadas acima, o que despendeu trabalho de toda a equipe. Ressaltamos 

por oportuno que as despesas fixas, a exemplo da equipe pedagógica e profissionais da área 

da assistência social, que estão trabalhando de forma remota, não sofreram alterações, 

ficando a instituição responsável pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas 

inerentes a esta prestação de serviço. Informamos ainda, que toda a estrutura organizacional 

essencial ao funcionamento da APAE (administrativo, contabilidade, recursos humanos, 

segurança, entre outros) está em pleno funcionamento. 

Com o objetivo de otimizar o recurso, haja visto que as receitas de captação da 

instituição reduziram aproximadamente 30% (trinta por cento), a instituição está planejando 

a redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho de alguns profissionais indiretos, 

bem como de monitores/cuidadores, considerando que trabalham diretamente junto aos 

alunos/usuários nos atendimentos presenciais. Em relação as despesas variáveis, como 

alimentação, material de consumo, entre outros, neste momento de suspensão das atividades 

presenciais, não estão sendo executadas. 

Diante deste contexto, a Diretoria da instituição deliberou pela concessão de um 

abatimento de 15% (quinze por cento) aos municípios parceiros, referente as parcelas do 

mês/competência de maio e junho, podendo o abatimento ser estendido para o mês de julho, 

caso permaneça as orientações governamentais de distanciamento social e atendimento a 

distância.   

Finalizando, nos termos dos planos de trabalho apresentados, os parâmetros de 

aferição do cumprimento das metas, será o número de alunos matriculados e usuários 

atendidos, bem como o grau de satisfação das famílias com o atendimento ofertado. Como 

meios de verificação, utilizaremos o cadastro de alunos, registro dos atendimentos/evolução 

em portfólios e prontuários, reunião da equipe técnica, devolutiva das famílias e outras 

ferramentas que possam auxiliar nesta mensuração. Os instrumentais de avaliação deverão 



 

 

ser por meio de questionário de satisfação e roda de conversa, se for o caso, considerando 

que muitas famílias demonstram muita dificuldade com a leitura e escrita.  

 Solicitamos por oportuno que o aceite a essas medidas sejam formalizadas via 

ofício, num prazo de 10 dias, a partir do recebimento deste, que terá validade para o período 

de dois meses, podendo ser prorrogado, através de nova manifestação por escrito entre as 

partes.  

Sendo o que nos cumpre informar, agradecemos e nos colocamos a disposição 

para esclarecimentos necessários, apresentando na oportunidade nossos protestos de elevada 

estima e consideração.  

Cordiais Saudações, 

 

 

 
 

 

 

Excelentíssima Senhora  

Dra. Katiuscia de Paula Leonardo Mendes 

Prefeita da cidade de Cristais Paulista – SP 

Cristais Paulista – SP 

 


