
Cerimônia de Assinatura de Contrato de Doação em prol do 

 “Projeto de Construção de Salas de Aula para Educação para 

o Trabalho da Escola de Educação Especial de São Carlos” 

  

 

 

  No dia 18 de dezembro de 2007, nas 

dependências do Consulado Geral do 

Japão em São Paulo, ocorreu a 

cerimônia de assinatura do Contrato de 

Doação pelo Programa de Assistência a 

Projetos Comunitários e de Segurança 

Humana (APC), em prol da Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) de São Carlos. O contrato foi 

firmado entre Mildred Domingas 

Battiston Passeri, vice presidente da 

APAE, e Masuo Nishibayashi, cônsul 

geral, e a cerimônia foi prestigiada por 

outros 7 colaboradores da entidade. 

 Após a assinatura do contrato, o cônsul 

geral apresentou os resultados do 

desenvolvimento do programa APC no 

território sob sua jurisdição. Disse ainda 

que estava ciente de que as salas de aula 

da APAE estavam pequenas, gerando 

várias dificuldades, entre as quais o 

acesso a alunos cadeirantes às aulas. 

Ressaltou que, com a construção de salas 

de aula para a educação para o trabalho, 

viabilizada com a cooperação do Japão, 

espera que os alunos possam ter um 

ambiente adequado para os estudos. 

Por sua vez, a vice-presidente destacou 

que a profissionalização dos alunos em 

um ambiente apropriado dar-se-á graças 

à ajuda do Japão. Desejando que as obras 

se concluam a contento, agradeceu a 

cooperação em nome dos alunos da 

instituição. 

(da esquerda) Passeri, vice-presidente da 

APAE, 

e Nishibayashi, cônsul geral  

  

    

 

  

Participantes da cerimônia de assinatura    

 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  

Nome do Projeto：Projeto de Construção de Salas de Aula para Educação 

para o Trabalho da Escola de Educação Especial de São Carlos 



Nome da Organização Donatária：Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de São Carlos 

Local do Projeto： São Carlos – SP 

Data de Assinatura do Contrato：18 de dezembro de 2007 

Valor da Doação (valor contratual)： US$86,005 

Linhas Gerais do Projeto：A APAE de São Carlos vem trabalhando ao longo 

de mais de 50 anos e atualmente presta atendimento educacional e médico a 

cerca de 500 pessoas com deficiência mental. Hoje, a educação para o trabalho 

é dada utilizando instalações de uma antiga oficina mecânica e moradias 

velhas. Porém, as salas usadas são apertadas não permitindo a aprendizagem 

aos alunos cadeirantes, as suas janelas são pequenas impedindo a circulação 

do ar e prejudicando a saúde, entre outros problemas que afligem a entidade.  

Detalhes da Doação： construção de 4 salas de aula (265 m²) 

 

  
Atualmente, a educação para o trabalho 

é oferecida em instalações de uma 

antiga oficina mecânica 

 

 

 


