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São José do Rio Preto, 31 de Outubro de 2016.

Ofício

No.

7812016

llustríssimo Sr. Antonio da Silva Oliveira - Prefeito Municipal de Urupês
Assunto: Convênio Ano 2017

A ASSOCIAÇÃO nerunSCER, inscrita no CNPJ/MF, sob no71 .744.007t0001-66 e D.U.P" Municipal Lei

no.

5455194, sediada na Cidade e Comarca de São José do Rio PretolSP, na Av" Amélia Cury Gabriel,4701, Jardim

Soraia, neste ato representada pela sua presidente, o Srta. Elisabete Liso, brasileira, solteira, médica, portadora

da cédula de ldentidade n0. 7.838.760-7 iSSP-SP, residente e domiciliado nesta cidade de São José do Rio
Preto/SP, na Rua Siqueira Campos, 3378 - Apto 21 - Centro, vem respeitosamente até a ilustre presença de
Vossa Senhoria, para expor o quanto se segue:
A Associação Renascer trata-se de uma entidade assistencial, sem Íins econômicos, que desenvolve atividades
de reabilitação e habilitação clínica, educacional, social, capacitação e treinamento para o trabalho,

Atualmente atende 350 (Trezentas e Cinquenta) crianças, adolescentes e adultos com deÍiciência intelectual ou
deflciência intelectual associada à Íísica, originada de lesão cerebral ou nã0, síndrome de down e demais casos,

de nossa cidade e regiã0" Está devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, conforme
resolução no.252, de 06 de Dezembro de 2000, publicada no Diário Oficial da União em 0711212000, Seção l,
Processo n0 44006.00225812000-21

.

Desta feita e, considerando que a Associação Renascer é uma entidade sem fins lucrativos, o presente é para

solicitara renovação do convênio ou subvenção social para o ano de 2017,de Janeiro a Dezembro, no
valor de R$ 412,00 (Quatrocentos e Doze Reais) mensais per capita para o atendido deste Município,
destinado às despesas das atividades clinicas, educacionais

e sociais dos atendidos, conforme projeto

em

anexo.

Especiflcamente para a cidade de Urupês, hoje possuímos em nosso quadro 01 atendido, podendo ser
encaminhados novos atendidos conforme necessidade do Município, em consonância com perfil de atendimento
da Associação Renascer e ampliação do convênio per capita/mensal.
Na certeza do vosso pronto atendimento, renovamos nossos protestos de estima e apreço e nos colocamos a
inteira disposição para quaisquer esclglecimentos que se fizer necessário.
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|DENTTFICAÇÃO

| - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: Associação Renascer
ENDEREÇO: Avenida Amêlia Cury Gabriel, 4701 - CEP:15075-220
CIDADE: São José do Rio Preto
TELEFONE: (017)
FAX: (017) 3213-9595

3213-9595

E-MAIL:

VtGÊNCn NO CMAS: O3tOst2O17
CMDCA E VrGÊNCn. fifi4t2018

N.o TNSCRTÇÃO OOO E
N.o TNSCRTÇÃO OO

DO REPRESENTANTE LEGAL: Elisabete Liso
DO TECNICO RESPONSAVEL PELO PROJETO: Josimara Viudes

[.

APRESENTAçÃO

2.í lnformaçoes gerais sobre a instituição
A Associação Renascer é uma instituição beneficente de assistência social, com fins não econômicos, localizada
na cidade de São José do Rio Preto
SP, que atende atualmente a 350 crianças, adolesc,entes e adultos com
deficiência intelectual e dificuldades físicas associadas, de segunda à sexta-feira, das th às 12h e das 13h30 às
17h30, de 83 bainos do municÍpio e 11 cidades da regiã0.

/

-'

Desde a sua criação em 1993, a Associação Renascerjá beneficiou centenas de pessoas com deficiências e
seus familiares, em sua maioria, em situação de vulnerabilidade social, e em alguns casos, ísco pessoal e social
e baixa renda familiar (menos de 01 salário mínimo).

2.2 Atividades desenvolvidas

Diante das dificuldades que os alunos possuem de andar, falar, escrever, ler, compreender a língua, sentir, se
alimentar, rcalizar atividades de rotinas diárias, etc, a Associação Renascer lhes oferece a oportunidade de
superar estes limites e desenvolver ao máximo seu potencial, por meio da reabilitação clínica, pedagógica,
desenvolúmento social, cultural, esportiva e profissionalizante.

2.3 Equipe
Todas as atividades da Associação Renascer sâo realizadas por uma equipe multidisciplinar, de77 proÍissionais,
que trabalham o desenvolvimento integral do aluno, estimulando suas funçÕes motoras, sensoriais, cognitivas,
psicológicas e sociais.
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2.4 Resultados
Durante estes 22 anos de existência, muitos já foram os resultados conquistados, mediante muito esforço e
trabalho de nossos profissionais, diretores, parceiros, atendidos e seus familiares:

- Pioneiro e exclusivo na implantação em 1993 do Método Glen Domann de estimulação neuropsicomotora para
pessoas com deÍiciência intelectual e física, de alto comprometimento motor, sensorial e cognitivo, no estado de

São Paulo. Este método tem como base a estimulação em fÍeqüência, intensidade e duração de áreas do
cérebro, permitindo o alcance de muitos resultados, mesmo em pessoas com grandes lesões cerebrais.

-

lmplantação das salas de ensino fundamental, de 1" à 5o série, em 2000, para alunos em idade não
coÍTespondente a sua série e que já não era possível sua inserçã0, pela idade, nas salas da rede regular de
ensino, assim como também nas salas de EJA (Educação para Jovens e Adultos) pelo método aplicado.

-

e

serigrafia diferenciadas, com finalidades terapêuticas e
Desenvolvimento de oÍicinas de padaria
proÍissionalizantes para adolescentes e jovens, ao mesmo tempo em que ensina a prártica de um ofício,
possibilita a sustentabilidade do próprio projeto pela venda dos bens produzidos durante as atividades.

-

lmplantação em 2010 do Centro de Convivência para pessoas com idade superior a 18 anos, em que as
possibilidades de desenvolvimento na área pedagogica já haviam sido esgotadas, com a necessidade de um
trabalho de reabilita@ em novas frentes de aprendizagem. O Centro de Convivência é um projeto pioneiro no
Brasil, hoje existem aproximadamente apenas 03 Centros em todo o país.
- Conquista do Prêmio de Açoes lnclusivas - Edição 2011, promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de São Paulo, pelo p§eto Oportunidades de A a Z, que propõe a capacitação e
ínclusão de pessoas com deficiência intelectual no trabalho formal, por meio de oficinas pÉticas de Secretariado,
lnformática, Padaria, §erigrafia e Atividades Básicas. Atualmente, há nove pessoas com deficiência intelectual
inseridas no mercado de trabalho e há ainda 18 pessoas em atendimento. Neste prêmio foram premíadas dez
iniciativas - cinco govemamentais e cinco não-govemamentais - entre as 30 finalistas selecionadas. Participou
da seleção quase uma centena de organizaçÕes públicas e privadas do Estado de São Paulo.

III . JUSTIFICATIVA

Cada atendido estará em pÍogramas específicos para suas necessidades, com atividades diversas que são
desenvolvidas e visam alcançar o máximo de suas potencialidades e resultados. No item Vl!- Metodologia está
descrito o detalhamento no atendimento de cada programa.
E como a oferta de um atendimento ao deficiente é complexo e completo, de trabalho contínuo, de íntensidade e

com a atuação direta de muitos profissionais, equipamentos e materiais, há certa diferenciação em relação a
outros públicos e programas pré-estabelecidos que possuam conclusão e ou terminalidade.
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Ou seja, paru a entidade que busca sustentabilidade e melhor gestão, éIs parcerias vêm de encontro com a
transferência de recursos pam a manutenção desta prestação de serviços com qualidade, de forma contínua,
freqüente e prolongada, com a necessidade do custeio destes profissionais, na manutenção e consumo paÍa a
complementação das suas atividades para qualquer trabalho existente na enüdade.
Diante do exposto, a Associação Renascer vem solicitar à Prefeitura Municipal de Urupês um convênio no valor

de R$ 412,00 (Quatrocentos e Doze Reais) mensais per capita por aluno a ser encaminhado e matÍiculado,
onde passaÉ por atendimentos condizentes com suas avalia@s e necessidades, garantindo o acesso a uma
atendimento de qualidde, por uma êquipe mulüdisciplinar com aüvidades diferenciadas e especializadas.

IV-

OBJETIVO§

4.1. Objetivo Geral:
Atender interdisciplinarmente as pessoas com deficiência, mediante uma avaliação semestral que idenüfique um
programa individual e personalizado, visando o máximo de seu desenvolvimento neuropsicomotor e reabilitação
para uma vida a mais próxima de independente e com qualidade.

4.2. Objetivos Específi cos:

+

Promover

o desenvolvimento das habilidades e potencialidades de cada atendido, de acordo com

sua

condição;

I
I

Possibilitar a construção da autonomia, cooperação, criatividade, responsabilidade, auto<onceito positivo,
preparandoo para o efetivo exercício da cidadania;
Assistir integralmente a pessoa com deficiência, proporcionando-lhe condiçÕes para suprir todas as suas
necessidades básicas de vida;

V.

PÚBLEO ALVO

I Crianças, adolescentes e adultos de 0 a 50 anos;
t Ambosos sexos;
+ Famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.
VI.

META

O público a ser beneficiado diretamente será de crianças, adolescentes e adultos na faixa etária de 0 anos a 50
anos, provenientes em sua maioria de famílias em situação de vulnerabilidade social residentes na cidade de
Urupês/SP.
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VII. METODOLOGIA
A metodologia a ser utilizada pam o desenvolvimento do trabalho, contará com o apoio e orientação da Equipe
Técnica juntamente com a colaboração dos professores, bem como a sensibilizaçã0, incentivo, aceitação e
conscientização da população envolvida, seja ela, na parte técnica, Íamiliar ou atendidos.

,/

Educação

A

Educação na Associação Renascer vem da necessidade em que se encontram os atendidos. Chegam
apresentando desorganização neurologica, nas seis áreas de desenvolvimento do potencial humano.

Adotaremos os recursos de estimulação embasados na metodologia de Glenn Doman, somado a grandes
pesquisadores da nossa educação e daremos o direcionamento e as metas de todo o kabalho para que o
atendido consiga desenvolver e superar suas limitações.

Atividade

Obietivo

Conteúdo

Responsáve!

Língua

Desenvolver a capacidade de
aprender segundo estimulos
visuais, audiüvos e
sinestésicos; ldentifi car;
Repetir; Responder;
Nomear.

Contaç Cantar; Reproduzir:
lnterpretaç Consfuir;

Pedagoga

Matemática

Desenvolver a capacidade de
aprender segundo estimulos
visuais, auditivos e
sinestésicos; Desenvolver o
raciocínio e cálculo.

Orientação espacial; Cores;
Figuras geoméficas;
Quantidades;
Ope@es com Números
Naturais;
Espaço e Forma;
Grandezas e Medidas.

Pedagoga

Ciências

Observar, ídentificar, registrar,
comunicar caracterizar seres
vivos, meio ambiente, corpo
humano, hábitos saudáveis e
de hiqiene.

Ambientes;

Pedagoga

Portuguesa

História e
Geografia

Comparar acontecímentos no
tempo; Reconhecer algumas
semelhanças e d ifercnças
sociais, econômicas e
culturais; Estabelecer relaçÕes
entre o presente e o passado;
Conhecimento geográfico;

ldentificar e carxtenzat.

ÀL,'
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Trabalho com figuras,
notícias, informações.

Ser humano e saúde;
Recursos sustentáveis
Valores e aütudes.

;

História Local e do cotidiano;
A localidade;
Comunidade indígena;
Conteúdos comuns às
temáticas historicas;
Características e
importância social;
Natureza; ambiente;
Diferentes Daisaoens.
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Sensorial

Manipulaç Ítrlodelar;
Visualizar; Expressar

Explorar os sentidos

Pedagoga

Vida diária
(A.v.D)

Desenvolver habilidades
básicas.

Alimentação;
Higiene pessoal;

Pedagoga

Comportamento.
Música

Desenvolver as habilidades
rítmica, motoía, audiüva,
visual, n@es espacial,
temporal e lateralidade.

lnstrumentos pequenos,
confeccionados com sucata
(chocalhos, guizos)e
instrumentos industrializados
(pandeirolas e triângulos.
Outros instrumentos são
utilizados como por exemplo

Professora de
Música e
Professor de
Percussão

(tamborins, surdos,
pandeiros com cabo,
malacaxetas e mixas com
esteira), latas e tambores de
diversos tamanhos e
formatos, cabos de vassoura
e gaÍTafas plásticas
descartáveis.
lnformática

Desenvolver atividades de
Colaboração com o trabalho
pedagogico realizado em sala
de aula, favorccendo uma
aprendizagem dinâmica e
lúdica sem desviar do
conteúdo no qualcda
professor pÍogramou.

Constru@ de frases
simples utilizando Word,
Vídeos: Tia Cecéu e

Professor de

lnformática

Reciclqem do lixo-coleta
seletiva/intemet O que fazer
com caixas de leite e
ganafas Pet. Sofware
Sebran, Meio ambiente,
Coelho Sabido Jardim
lu strado dos
animais, Coelho Sabido
Jardím Zdescobdndo a
matemática.
2l alfabe;to

Educ. Física

i

Estimular a vísão e o padrão
cruzado dos alunos, Melhona
da atenção, coordenação,
equilíbrio e lateralidade;

Bola, tatame, cama elástica,
mini-jump, cone, trave de
equilibrio, pneu, bambolê,

Desenvolvimento e
fortalecimento da musculatura
dos membros inferiorcs e
superiores e do tórax;
Organização espacial, atnavés
da Ginástica Educacional;
Condicionamento fisico,
resistência card io-respiratória
e flexibilidade; Discíolina;

plinto, rede, tabela de
basquetebol, etc.

Á,1n1

§oraie

escada horizontal e vertical,

Professorde
Educação
Fisica

c[\-rRo

DE RE"{BrLrr.{ÇÀO D TNTEGRA.ÇÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1'110211994
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 'l7109l'1997
Reconhecida Utilidade Pública Estedual Lei no 11399 Publicado no DOU 0510712003
Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0611212000
CNPJ: 7í.74f .007/000í -66

Socializacão.
Propiciar a pessoa com

Artes

deficiência o conhecimento da
cultura através das Artes em
todos os aspectos como:
expressão corporal,
artesanato, artes plásticas,
pinturas em geral e

Pinturas em telas, trabalhos
com tecidos, reciclagem de
papel, reciclagem de
ganafas pets, artesanato em
madeira, releitura de obras,
essências, bijuterias, etc.

Professora de

Artes e
Pedagoga.

reaproveitamento de
materiais.

Oferecerá semanalmente:
Atividade

Diário/Semanal

Atividades Pedagogicas com Pedagogo

Diariamente

02 a 05 aulas de Educação Física/ Educador Fisico

Aulas semanais

Aula de Artes / Professora de Artes

01 aula semanal

Aula lnformática / Pedagogo

01 aula semanal

Aula Teatro Educacional / Professor de Teatro

01 aula semanal

Aula de Música / Professora de Música

01 aula semanal

Aula de Samba Lata / Professor de Percussão

01 aula semanal

Atendimentos Clinicos feito pela Equipe Técnica

Quando necessário com Equipe
Técnica Especializada

VII

.

8.1

RECURSOS FINANCEIROS

-

Subvenção Social: R$ 412,00 (Quatrocentos

e Doze Reais) mensais per capita por aluno

atendido.

8.2-Contrapartida: Hoje o atendimento por aluno está em R$820,00 (Oitocentos e ünte reais) mensal. Assim
contrapartida da instituição fica em R$408,00 (Quatrocentos e oito reais) por atendido, o que cobre

a
a

manutenção dos profissionais e estrutura completa que a instituiçâo oferece a cada deficiente.

IX. SUSTENTABILIDADE
A constru@ de parcerias requer habílidade, desprendimento e o deseio de ao somar forças e recursos cria-se a
junção e a execução de Projetos e Programas Sociais e Educacionais com dedicação e qualidade no trato com o
ser humano pela sua realidade e contexto de vida.
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O poder da transformação social é fruto dessa união entre os setores Público, Privado e Sociedade Civil
(representada pelas organizaçoes sem fins lucrativos) sinergia esta fundamental para garantir que recursos
sejam destinados da maneira eficiente e eficaz possíveis para as causas sociais.
Em conseqüência desta ação os ganhos são imensuráveis a todos os envolvidos neste processo, como uma
maior participação na comunidade, a divisão de responsabilidades, sonhos e açôes, que somados, garantem
construir e colocar em prática novas possibilidades, qualidade no atendimento, aumento do número de
beneficiários e ainda a divulgação dos parceiros.

Por isso, diante do intuito de manter, ampliar e melhorar cada vez mais o atendimento que a Associação
Renascer vem realizando no decorrer dos anos, nosso objetivo é buscar novas parcerias, para assim darmos
continuidade nas atividades correlatadas para a sustentabilidade e manutenção dos projetos e programa sociais
e educacionais.

x.

AVALAçÃO

A

avaliação será constante para que não haja interrupção nos trabalhos eÍetuados, através da equipe
multidisciplinar durante todo o processo, analisando e mensurando os resultados conquistados por cada

atendido.

São José do Rio Preto,31 de Outubro de 2016.
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