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Associação Rênâscêr
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1.

DADOS CADASTRÂIS
Dados cadastrais da Entidade

Município/Estado:São José do
Rio Preto/SP

CN

-

Proponente:
. 77.744.007/0007-66

Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701

-

)ardim Soraia

-

5ão José do Rio Preto

-

SP

-

CEP

75075-220

Telêfoner l7

e-mail: prqic!9!.@.ass.g!.iaçe.qrc.!.a§!g!.qr8D!

Fax:

3213.9595

Ne da Conta Corrente:

Código do Eanco: Eanco do Brasil - 001

Ns da A8ência:0057-4

PÍaça de Pagamento: São José do Rio Preto

2.

Dados cadastrair do Diiigente da Entidade
Nome:Aparecido Ferreira Pachêco

Data da Possei OUO4|2O17

Nacionalidade: B.âsilêiro

Estâdo Civil: Casado

Cargo/Função:Presidente

CPF: 428.673.558-34

RG:7.546.299-0

utgao

Data da Expedição:

expedidor:

24lOAl707s

SSP/SP

Êndereço:Rua Antonio de Jesus 350, Q 01, Cond. Dahma ll - são José do Rio Preto -5P

-

cÊP

15.061.751

Telefone

Residencial:(17)

3213.9595

Telefone Celular: (17) 99775-

e-mail:

7644

administrador@associacaoren
ascer.org.br

Sao

lo.é do

Rio

tuetolsP

G.b,Él 4m1 -rárdlm SoÊh - Têt 1, - 32É.959s
uíid.d. rr - R@^e
!.b.í.É cándio Pepirâ, a0 -rârdim Màéíã - Iet 17 - 3216.9595
Em.il: oroieiosadJllplia.aoÍ!nríer oÍ8.[ Site:§w.á3sl.êorêÉser.oÍ!.br
Unid.dê
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CNPJ:

Firãnkópi@

-

RÊ5olução

no.

252 de

úl1a0o
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PROJETO

-

DescÍição da Íealidade qoe sêrá obieto da patceÍia, devendo sêr demonstÍado o
nexo enve essa rêalidadê e as atividades ou projetos e metas a serem atingidasi

|

A Associação Renascer atua desde 1993 na habílitação e reôbilitação do
deficiente intelectual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência,
e5porte/

cultura
trabalho.
No Centro Educacional Renasce., voltado ao atendimento educacional em salas
de ensino especial e ensino fundamental de 1" à 3'série, os prog.amas são aplicados
levando em consideração os interesses, capacidades, características e necessidades de
aprendizagem de cada educando, tendo em vista as diferentes caraderísticas e
necessidades

de

aluno.

cada

a

necessidade de um serviço
especializado e diÍerenciado, atrãvés de âtividâdes individuâis ou em grupos, nossos
currículos, métodos, técnicat recursos educativos são adaptados e em conformidade
com a legislação vigente, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguagens,
aplicados por umà equipe pedagógica, administratava e multidisciplinar especialazada.
Nossa pedagogía é centrada no aluno, capaz de educar de forma integrada

Por possuírem os deficientes inteleduais

todos, inclusive os

que soírem de

deficiências

graves.

Por sermos uma entidêde com fins não econômicos, com utilidade pública e
atendermos a todos os deficiêntes de forma gratuita, necessitamos de parcerias com
órgãos públicos para a manutenção da instituição, seia na parte de recursos humanos,

cu§teio

da

estrutura

e

materiaiS

de

consumo.

Desta forma, como atenderemos a até 04 munícipes de Neves Paulista, é
necessário a parceria com este município para o repasse de verba referente ao custeio
dêstês atendimentos, o que será aplicado no pagamento de íecursoS humanos e/ou
custêio e/ou materiais de consumo que estejam atrelado ao objeto-

ll

-

lde.*ificeção do obieto a ser executado;

Promover o atendimento educacional, em ensino espêcial ou Íundamental de
1" à 3'série dê âté 04 pessoas com deÍiciência intelectúal do município de Neves
Paulista.
são .rôré do Rio prero/sP
Unidad€ r-Âv. Ahélia C!ryGabriêI,4701-l.rdim Soraa. - Tel: 17 - 32r3.959s
t .idádê ll - Ru. Só.íiâna Cândio P€,eiÉ, 30 - ,âÍdiÊ M.6@nã - Íel: 17 - 3216.9595
Émail: !r!É!L]r(rI!,.!oI!!!!.11
SiteiÚqw,âssociacâorenascer-org-br
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Declaraíla d€ lJti[dâdê PúbÍ'ca Muíicbal Lêt :4a,5 de I 1/02i94
DêctáÉda ds Utilldâde Púbtie Esreduâl Lei n1 1 1 ,399 d6 04/07/03
Rêconhecilâ t tilídade Pública Fedsrat Decrêio Pubtkzdo ío Dov 17t10t97
Ceíificádo de Enridad. de Fins Fihn!ópico - Resolução ío. 252 de O6t12frO
çNPJ1 71_744.00710001&

lll

-

A dêscriÉo de metas a serem aüngidas e de atiüdades ou pÍojetos a

serem executados;

Metas
- Possibilitar aos deficientes intelectuais atendidos pelo
ensino e aprendizagem a melhora da independência,
autonomia, concentração e atenção.

Meios de verificação/lndicadoÍ
pedagógica
proposta
pedagógica anuâ|, plano de
aulas mensal,
de
frequência
alunos
mensal.

Avaliação
bimestÍal,

lista
dos

e aplicar recursos educacionais
especializados e adaptados às necessidades individuais
dos educandos, visando sua acessibilidade à inclusão,
ao social e à cidadania efetiva.
- Elaborar,

produzir

-

Desenvolveí anualmente

lv

-

01 atividade

cultural,
êsponíva, social e de saúde preventiva para as Íamílias
e comunidade, que promovam o bem estar e melhor
quâlidâde de vidâ dos familiares, em sua màioria em
situação de vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo,
estimulâr o convívio social e a maior participação das
Íamílias e comunidade na vida do aluno.

Fotos, plano de aula mensal.

Fotos, relatório do evento.

a prêvisão, se ío. o câso, de receitas e de desp€sas a sê.em .eell.adas na

execsção das atlvldades ou dos projetos abrangidos p€la parceÍla;

Verificar plano de aplicação.

São José do Rio

Prêio/sP

unidadel,av. améliacurvGabriê|,4701,1ãrdimSoÊiô-Íet: 17-3213.9595
Unldáde ll- Rua Sebáruana Cándio Pêíêna, 30 - laÍdim Mârá.ànâ -Têl:17- 3216 9595
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a forma de êxêcução das atividedes ou dos prdetos e de cumprimêntos das

metas a eles atreladas;

A

metodologia

em nosso sistema de ensino

assegurará

ao

deficiente

intelectual:

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizaçôes específicas, para
âtênder às suãs necessidades- professores com especialização adequadas para o devido atendimento especializado,

com capacidadê de avaliar as necessidades individuais, de adaptar o conteúdo dos
programas de estudo, de rêcorrer a ajuda de tecnologia, de individualizar os processos
peda8ógicos para atender a um maior número de aptidões.

Semprê os programas de estudos devem atênder às necessidâdes individuais das
criançâs e nãoo contrário.
Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer e assegurar a igualdade de
oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.

o

acesso às formas difeÍenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos

aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as
diÍerenças favorecem as relações inteípessoais, o respeito e a valorização da criança.

No currículo do ensino especial e fundamental, período matutino ou
verpertino, são oferecidos conteúdos curicula.es como Língua PoÍtuguesa,
Matemática, Ciências, Conhecimentos Gerais, Educação Física, Cultura e lnformática
adaptados de acordo com as avaliações e potenciais de cada classe.
Recúísos e proietos dê complementação pedagógica, inclusos nas disciplinas da
base comum nacional:

Área motora, sensorial e cognitiva;
Atividades de Vida Diária;
Cozinha Pedagóglca;
Visitâs / lnteração: Passeios externos reôlizados com
temas abordados em sâlâ de eula;
são Jo3é do Rio Peto/sP
l.lnidâde l-Áv. Âméliâ cüry G.b.lol, 4701- Jaidin sorâiá-Tel:17-3213.9595
Unidadê ll - Ãoa sêbaniêná Cândlo Pereira,30-lãrdim Ma6Énã - Tel: 17 - 3216.9595
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oecraÍada de Utitidâds Púbtica Municipat Lei 5455 do 11t@t94
Dêcia.âdâ dê Uülidâdê PúblÊâ Estaduál Lei n . í 1 .399 de 04/07103
R@nhêcida Uiíidade Públic5 FêdêÊl Decreto Publiedo no OOU l7í0l97
cêÍtificado de Entidade de Fi.. Fi,a.iúpico - Rê§otução no. 252 de ú,12t0o
CNPJ] 71 .714 007r'0001{6

A refeÍência teórica e de embasamento do tràbalho tem enfoque no Modelo
Ecológico Funcional (MEF) que percebe o aluno em interações âmbientais, no Currículo
Funcional Natural {CFN), para pessoas com necessidades educacionais espêciais e nos
Parâmetros Cu.riculares Nacional (PCN5).

Currículo funclonal Natural (CFN)
Esse modelo fundamenta-se numa filosoíia de educação que determina a

Íorma e o conteúdo de um currículo com características individuais, promovendo a
interação positiva do aluno com o meio, considerando os desejos, as necessidades, as
preÍerências e a cultura, pressupondo uma perspectiva sistêmica (família, escola e
comunidade social). As alterações cognitivas aumentam as dificuldades no processo de
ensino aprendizagem de habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento
acadêmico, social e autocuidado, necessitam de planejamento de ensino que valorize
as suas potencialidades, habilidades e competências e não as dificuldades.

A

avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o
conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às
possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma êção pedagógica processual
e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso
individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as
intervençôes pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve
criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandâr ampliaÉo do
tempo para a realização dos trabalhos, de informática ou de tecnologia assistiva como
uma prática cotidiana. Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.

Vl

-

a deÍinição dos parâmetros a serem utilizados para a afeÍição do cumprimentg

das metas;

Na área pedagógica: Avaliação pedagógica bimestral, pÍoposta pedagógica
anual, plano de aulas mensal, lista de frequência dos alunos mensal.

5ão iosé do q'o Prero/sp

Undadêl-Av.ÂfréliãcuryGãbriel,470l. lardiúSoàia-re,: 17-3211.9595
Unid.de ll - Rua S€t6íi.na Cándlo P.r€ira. 30 - lãrdim M.Éo.ã - Ter 17 - 321695ss
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-

os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços
praticados no mercado ou com outras parcerias da mêsma naturêza, devendo existir
elementos indicativos da mensuraÉo desses custos, tais como: cotaçõet tabelas de
preços de associaçóes profisslonais, publlcações especializadas ou quaisquer outras
fontes de lnformação disponíveis ao público;

Vll

O valor de per capita de cada aluno é de RS450,00 (quatrocentos e cinquenta

reais) mensal, valor de praticado com todas as outras parcerias de cidades da região,

como Guapiaçu, Neves Paulista, Mirassolândia, Mirassol, Uchoa, Urupês

e

que

comporta o atendimento educacional em sala de aula de até 15 alunos,02 refeições
por aluno (lanche e almoço), materiais de consumo pedagógico (como sulfite, tinta,
pincéis) e demàis custêio dâ estrutura íísica.

Vlll - Valor global pãra a execução do obieto:
Até RS22600,00 (Vinte e dois mil e seiscentos reais) anual.
Valor per capita de RS450,00 por aluno x até 04 âtendidos/mênsal.

Mais RS1000,00 (um mil rêais) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou
materiais de limpeza e/ou gêneros alimentícios e/ou materiais dê escritório) em
Junho/2018.

lX

-

Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

Vâlor

Valor

Janeiro/18
Rs1800,00

Fevereiro/18
Rs1800,00

Março/1E
Rs1800,00

Abril/18

Maio/18

R51800,00

Rs1800,00

Junho/18
Rs28oo,00

Julho/18

Agosto/18

setembro/

outubro/1

Novembro

Dezembro/1

/18

8

Rs1800,00

18
Rs1800,00

8

Rs1800,00

Rs180o,oo

Rs1800,00

Rs1800,00

são roté do Rlo Pretoy'sP
unidâd. r- av. ahéria cury Gabriê|, 4701- lardim soràiã-Íêl:17 1213.9s9s
Unidade l- Rua Sebastiâíã Cândlo Pereirâ,30-lâ.dim MaEcânã -Tê:17 -3216.9595
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Declârádã de Utitidâde Púbtica Mu.icipal tei s4ss de t1n2t%
oecarada de Urilidade púbtia EsrâduatLein'. 1i 399 dê 04/07/03
Reconhecida Utiidade Púbticá FederatOedelo pubti@do no DOU 17ltO/97
- Reso ução na 252 de o6t12ba
CNPJ: 71 744007/0001-66

cerlif@do de Entidade de Fins Fitanirópio

Total
geral

X

-

Rs22600,00

a previsão dê

duraÉo da execução dâ parcerla;

Dê Janeiro a Dezembro de 2018.

sãolGé dô Rió preto/sP
Unidadêl-Âv.ÂméliaCuryGabriêt,4701-tardimSôrátâ Tet:17-3213.9595
unidádê rr Ruâ se6âstiâná cândio Pereúã,30-lardim Marâenã-Tet:17-3216.9s9s
Email: proietos@a5sô.iaciorênasceÍ
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Site:ww.associáeo.enãscer.org.br

