Para a Plataforma Autismo e Trabalho
Exemplo de Boas Praticas - 8

Título: Plataforma Autismo e Trabalho
Nome da instituição empregadora
Jardim de Infância – A Previdência Portuguesa
Endereço, contactos Rua do Castanheiro, S/N
Breve caraterização da instituição /empresa (Área de trabalho, nº de trabalhadores, horário
de trabalho)
O Jardim de Infância A Previdência Portuguesa é um dos serviços prestados pela Associação
Mutalista “A Previdência Portuguesa”.
Esta instituição foi fundada em 11 de Janeiro de 1929. Um grupo de homens movidos pela vontade
de fundar uma Associação de Socorros Mútuos em Coimbra, constituído por médicos, advogados,
funcionários públicos, comerciantes, oficiais do exército e empregados bancários, quiseram então
fundar uma associação que deixasse legados aos familiares dos sócios.
Um património líquido de mais de 10.000.000 de Euros, a garantia de solidez dos Fundos
Associativos e os subsídios prontamente liquidados aos mais de 50.000 associados que foram
passando por esta instituição, justificam que A Previdência Portuguesa se apresente como uma
mutualidade de referência a nível nacional e internacional.
Esta instituição apresenta um vasto conjunto de Produtos Mutualistas, desde subsídios, planos de
poupança, empréstimo e assistência médica através de protocolos de saúde.
O Jardim de Infância assenta num projeto educativo solidamente estruturado, que teve início em 2
de Novembro de 1987. Em termos de recursos humanos o Jardim de Infância A Previdência
Portuguesa, conta com a colaboração de, 6 Educadoras, 10 Ajudantes de acção educativa, 4
Auxiliares de Serviços Gerais, 1 Cozinheiro, 1 Assistente Administrativo.

Nome da pessoa com perturbação do espetro do autismo: A.M.
Idade 26 anos
Área profissional: Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade
Breve descrição do trabalho desempenhado: - preparar o serviço relativo aos cuidados a prestar,
selecionando, organizando e preparando os materiais, os produtos e os serviços a utilizar; executar as tarefas relativas ao serviço de refeições, de acordo com as orientações da equipa
técnica (preparação de tabuleiros, arranjo das mesas, auxílio na administração da refeição, sempre
que a situação o exija); - efetuar as tarefas de limpeza e arranjo dos espaços, dos equipamentos e
da roupa; - colaborar na dinamização de atividades lúdico-pedagógicas, de acordo com as
orientações da equipa técnica (incentivar a participação das crianças e acompanhamento das
mesmas, nas suas deslocações ao exterior).

Papel do mediador Sensibilizar o jovem para a adoção de atitudes e posturas exigidas pelo mundo
laboral, como estratégia facilitadora da sua (re)inserção na vida ativa.
Contributos para a inclusão das pessoas com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA)
Com este projeto pretende-se contribuir para a promoção da qualidade de vida e do bem-estar da
jovem, bem como a adoção de competências ao nível do saber ser, saber estar e saber fazer. Além
disso, pretende-se ainda disseminar as competências apresentadas por pessoas com PEA, que
resultam num bom trabalho desenvolvido, na comunidade.

