
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018  

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA 

 

A APADAC, parceira do Município através do Termo de 

Colaboração 04/2018, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, 

referente a primeira parcela, para análise dos resultados obtidos.  

No relatório a Associação descreve os objetivos propostos e as 

ações desenvolvidas até o momento: 

Número de atendimentos: 10 crianças/adolescentes surdos e 84 ouvintes. 

Objetivo 01: Minimizar as barreias encontradas na comunicação. 

Resultados esperados: melhor comunicação com seus pares, podendo 

estabelecer uma comunicação eficiente com seus pares. 

Ações desenvolvidas até o momento: Iniciamos o projeto ELO – Ensino de 

LIBRAS orientado em três escolas do Município, em dias previamente agendados e com 

conteúdo solicitados pelos próprios professores de cada turma. O projeto iniciou na EEB Sólon 

Rosa, NM Tereza Lemos Preto e NM Getúlio Vargas, como podemos confirmar através das fotos 

(1, 2 e 3) e listas de presenças anexadas a este relatório. Em todas estas turmas há alunos 

surdos matriculados nelas. É interessante registrarmos que já percebemos através de 

observações e de dados coletados com as professoras, que depois do inicio deste projeto, as 

crianças e adolescentes estão interagindo mais com seus pares; 

Objetivo 2: Divulgar a cultura surda e LIBRAS 

Resultados esperados: Divulgação e divulgação do setembro azul. 

Ações desenvolvidas até o momento: 

- Divulgação das atividades realizadas pela instituição através do rádio, 

conforme foto (4) 

- Demais ações em planejamento. 

Objetivo 03: Enriquecer o vocabulário de LIBRAS para tornar-se mais fluente. 

Resultados esperados: Comunicar-se de maneira eficiente.   

Ações desenvolvidas até o momento: Oficina de libras. Será disponibilizado 

cursos de libras e encontros com atividades voltadas para a integração e aprendizagem de 

vocabulários em LIBRAS para surdos e comunidade em geral.  

- Curso, em andamento, de LIBRAS para surdos adolescentes, familiares e 

professores, ofertado gratuitamente pela APADAC em parceria com a Secretaria de Estado de 

Educação (certificado), semanalmente sob a orientação da Tradutora e Intérprete de Língua de 

Sinais, Aline Iolanda de Souza, abordando temos relacionados a Descrição Imagética, Literatura 

Surda, conversação. Conforme fotos anexadas 5,6 e 7. 

 

Objetivo 04: Compreender o funcionamento da comunidade surda. 

Resultados esperados: Ter contato com a cultura e a comunidade surda. 

Ações desenvolvidas até o momento:  



- Encontro com surdos e familiares para fortalecimento de vínculos – Atividade 

de Páscoa; Fotos 8, 9, 10 e 11. 

- Demais atividades em planejamento. 

Objetivo 05: Possibilitar o contato com o bilinguismo por crianças surdas. 

Resultados esperados: enriquecimento de vocabulário de LIBRAS e de língua 

portuguesa como segunda língua. 

Ações desenvolvidas até o momento:  

- Atendimento individual com atividades pedagógicas que estimulem a se tornar 

uma criança bilingue com aquisição de vocabulário básico de Libras e Língua Portuguesa como 

segunda língua. Atividade em desenvolvimento – Fotos 12 e 13 acostadas ao anexo. 

-Atividades em desenvolvimento.  

Objetivo 06: Transformação de competência em fonte de renda. 

Resultados esperados: Inclusão dos surdos ao mercado de trabalho, 

qualificação profissional, com como a permanência e o acesso ao primeiro emprego. 

Ações desenvolvidas até o momento:  

- Instrumentalizar o surdo para o mercado de trabalho; 

- Projeto recentemente iniciado, sem dados consistentes para apresentar. 

Objetivo 07: Transformação de competências em fonte de renda. 

Resultados esperados: Reconhecer a produção artesanal como fonte de renda.  

Ações desenvolvidas até o momento: Contato com atividades artesanais 

utilizando diferentes técnicas habilidades, atividade em desenvolvimento, pode se verificar nas 

fotos 14, 15 e 16, anexadas a este. 

... 

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse 

financeiro do Município, informou a APADAC aplicação de recursos com 

papelaria, alimentação, informática e materiais de aviamento. 

Do plano de trabalho extrai-se em síntese os seguintes objetivos: 

1. Minimizar as barreiras encontradas na comunicação; 

2. Divulgar a cultura surda e LIBRAS; 

3. Enriquecer o vocabulário de LIBRAS para tornar-se mais 

fluente; 

4. Compreender o funcionamento da comunidade surda; 

5. Possibilitar o contato com o bilinguismo por crianças surdas; 

6. Transformação de competências em fonte de renda; 

7. Transformação de competências em fonte de renda. 

 



Como objeto do Termo de Colaboração tem-se: Executar ações de 

promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da Criança e do 

adolescente com deficiência auditiva, que residam em Curitibanos.  

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e 

documentação encaminhada pela Associação de Pais e Amigos dos deficientes 

auditivos de Curitibanos - APADAC, verifica-se que o relatório abrange as ações 

apresentadas no Plano de trabalho, indicando a parcial execução dos objetos, 

com aplicação da primeira parcela, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) nas ações 

postuladas pela Municipalidade.  

Assim, pelo exposto, diante do relatório apresentado, entende-se 

que contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, 

referente a primeira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 

4.870/2017. 

 

Curitibanos (SC), 08 de junho de 2018. 

 

 

Aneliese Lang 
Gestor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência 

 


