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r - roENT|FrcAçÀo Do oBJETO
1 Objeto a sêr executado:

Execrrtar ações educativas no conlralurno escolar. para crianças e adolescentes e jovens (de
acordo com o nivel de maturidade/idade mental). makiculados no ensano fundamental e
ensino especial. priorizando os elunos da.ede pública municipal e os do Centro Educaciona
Renâscêr. seguidas das dêmais redes êducacionais Íendo como objêto a ser executado o
alendimento de 140 educêndos. com deÍicÉncia intelectual e múltipla deficéncia, com dade
a partir dos 6 anos. parâ o atendrmento em contraturno escolaÍ em oíicinas diveasas, tais
corno: (Atividades físicas música. leatro. artes manuars, informáticã. letramento, AVD,
capoeirâ e colônia de fêrias). Essas oficrnas sêrão ofêrtadas nos períodos malutino ê
vespertino. de segunda à seíajeira. dâs 08h00 às '!2h00 e das 13h30 às 17h30. com
turmas de 12 até 20 alunos, âgrupados sêgundo idade, lnieresse. aptidóes ê habilidades,
com aulâs de th de duração, podendo o aluno frequentar as oficnas de 1 a 5 vezes por
semânã.
O atendimento em grupos específicos se fâz necessário pelas hmatâções e diíiculdadês, lanto
intelectuais (pnncipalraente) quanto físcas, com um professor ou monitor que atende
diretâmentê o aluno durante as ofcinas também é necessário o inspetor para hgenrzâÇão
trôca dê fraldâs, banho e circulaçâo pêlas dependências da unidade que âcontêcen
frequentemente com alunos caderaantes e de menor idade
Alêm das âtividades ofeatâdas dentro da instituição, são programados passeios culturais ê
esportivos fora da entidade, dê forría a propiciâr vivências. inclusáo e sociâlizaçâo êntrê eles
e com a comunidade.
Propoícionar transpoÍle a '100 educandos do contrâ turno escolar- ensino espêcial ou
fundamental, matÍiculados na Associação RênasceÍ e rede pública de ênsino, quê res dam
fora do entorno da entidade e sê encaixem em criténos de prioridade estabelecidos pêla
equiPe
Nos meses de jâneiro e julho. econtecerão âlivtdades Íecrealivas difeÍencaadas durante 't5
dias. na Colônra de Fêria, com participâção dos alunos segundo interesse da familia, em
horáriô normâl dê etendimêntô

2. DescriÇâo da RealidaderPúblico Alvo:
n ÁsJociaçao nen-ascer iôi túnaaoa em ross pãr um gúo oe pãÉ aá pessoas c
deficiência inlelectual. de forrna a posslbilitar o atendimento gratuito a pessoas em situaÇão
de vulnerabilidâde. em programas de habilttâção e reabilitaçâo com mêtodos e recursos
diferenciados que pêrmatissem novas possibildades e melhores resultados âos deficientes.
Com o passar do ternpo, surgiram novas demandas para o atêndimenlo educacional do
defciente intêlect!âl e em 2002 pârâ o atendimênto êspêcializado aos êlunos pervêstvos
com âlto grau de dependência. muitas vezes agravados por questões de seúde, assrm como
defasagem de dâdê, séíie. que é ltmúado ao âtendtmenlo pela rede públice
Em Julho de 2013 iniciarem as oÍicinas de atendimento em contra turno escolar pera garantií
ao dêficiênte intelêctual âtividâdes ê recursos clifêrênclados e adâptados às suas limltaÇóes
espêciíicas de Íormâ a complêmentar e facilitar â apÍendizagem e o desempenho escotar.
poí meio de oficinas, possibilitando o desenvolvimento de novas habilidades e âptidões nas
áreas de músrca. teatro e anes manua,s
O atendimênto em contrâ iurno esco âÍ aconlece nas 02 l-.lnidadês da Associação Renascer:
Unrdâdê 1 - Mantenêdora: Av Amélia Cury Gabíiel.4701 - Jerdim Soreia - São Josê do Rio
Prêto - SP - CEP 15075-220 ê Unrdede 2 - Frliâl: Rua Sebastrane Cândrdo Pereira, 30
Jardim Merecanã - São José do Rio Preto - CÊP 15O92-22O. A Assoclaçáo tem como meta
atender 14O alunos enr contraturno êscolar. do sexo rnascu ino ê feminino. matriculêdos na
rede púbicâ mu!§ipal e no Centro Educacional Renascer (prioritâriamente), seguido dâs
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demfG redes no ãniino especiat e eniíó fundamental oo * aà :" ano. com roaoe a part,r
dos 6 (seis) anos. de Sáo José do Rro Prelo A nlalorla dos atendidos sâo íesidentes da
Zona Norte ê bairros adjacentes e períéícos da cidade (Santo Antônio. Marla LÚcia.

Cdâdanra. Nova EsperãnÇâ Solo Sagrâdo Rêsrdencial Amizade Sanla Ana. Lealdadê, Bêla
Vista Condomínio Matinha Estância Santâ Catarina, Vêlorázzo, João Páulo ll
Solidânedade. Vila Toninho. Ana Célia. JaÍdim Nunes e outros). com alto indice de

4lle r4qlldade §99lql e oriu nd os de Prog rem a s de Í râ n sfe rên ciê d€ Re nd a

3. JustiÍicativa dã Proposiçâo:
Como se sebe. a aprendrzagêm para pessoês com deÍictêncras âconlece de maneira
diíerenciadâ e em tempo drferenle do hábrtual Necessila-se. para este pÚblico. maioíes
eslimulos e recuísos. qúe perm{am e amphação de sua vivência e experimênlação. de foÍma
a enriquecêr sua aprendzagem e acesso ao conhecrmento
Considerando a Nota técn ca n'055i 2013 / MEC / SECADI / DPEE, que cornpreende
resoluções. decÍetos e a Politrcâ Nacronal de Educeçáo Éspecial na Perspectrva da
Educaçáo lnclusiva - IúEC 2008. à luz destes doôumêntos. compreende-se que
- O poder públaco deve assegurar às pessoas com deftctêncta o âcesso a um sistema
educacronal Lnclusivo em todos os nivers
' A deficrênciâ é um conce(o em evolução que resulta dê rnlerêção entre âs pessoas com
lamitaçáo físrca inlêlectual ou sensorial e as barrerras ambientais e atitudinais que impêdem
a sua plena e efetiva part c pação na sociedade;
' Os sistêmas de ensino devem garanirr o acesso ao ensrno regular e a oferte de
atendrmento err contra{urno aos estudantes com defrciêncral
- A educêÇão especial é uma moda|dade de eôsrno transversal aos níveis. elapas e
modaldades que drsponrbrliza recúrsos e servlços e reahza o atendimenlo educâcronal
especralizado. de forma complementar à escolanzaçáo
- As açóes educâtivas complementares sáo um conjunto de atividades e recursos
pedagógrcos e de acessibilidade, organizados tnstrtucronalmenle, prestados de forma
complementar à formaÇão dos estudantes públlco alvo da educaÇâo especial rnatriculados
no ensrno regular (ensino fundamental e ensrno fundamenlal com clâsses especiais)
Medrante todo o exposto acimâ e acrescentando:
A AssocLaçáo Renascêr já possur vasta experiêncra no alêndrmento ao púbhco com
dêticrêncrâ rntelectual e múllipla deficrênciâ com equape qualírcada e especrâlizadâ. que
constantementê aeâhza cursos e capecrtaÇôes para sua alualizaçáo. Busca seÍÍrpte novos
recuísos e ferramentâs pedagógicâs (âdâptadas pelos píóprios profissionais como também
lecnolôgicas e mLrltrmidia de comunicaÇáo alternatrva e novos métodos) pâra a facilitação da
apaênd zagem de forma a eiminaT barrerras para a plena pedicipaÇão dos alLhos.
consrdeÍando suâs necessrdêdes especiÍcâs contribuindo para a sua inclusáo evdando atos
discrirnrnalóíos.
A oÍerta de oíicinâs pedãgogrcas. culturars. êsportrvas e a(islrcas para eslê público âlvo
multiphcam as oportunidades rmpâctam posrtrvamenle o processo de apíendizagem e sua
Íorínação humana. garanl ndo-lhes direitos e reduzindo drariamente indices de exciusão.
violêncÍa. âbandono. abuso e aliciamento de menores parâ o tráfico de droges e proslituiçâo
Dênke os sêrvaços ofêrtados pêlo Cenko Educacional Renascer eslá. também, o transpode
para '100 educandos de São Josê do Rro Preto. que não res dam no eniorno do Bairro Jardim
Sorara. onde está locâlaada a rnslttuiÇáo pnofizando assim o atendrmento aos áluôos que
possl.lêra baixê rendâ e mobrhdade reduzida âva|âcjos segundo crilérios sócio asslslencrars
estabêlecrdos e analsâdos pela equipe da entrdade O transporie eslá dividrdo por ÍegrÕes e
o moloísta lercerrrzâdo segúe uína lrnha defrnrda por crriénos de mobilidâde/logistica e
distância. com o objetivo de fazer o percLrrso no menor tempo possivel. com pontos deíinidos
nos bairros pâra o embaÍque e desembaÍque dos alunos Estes pontos nas áreas rurats com
estrada de têÍíâ sêráo na vra asíaltada maLs pTóxrma evltando, em dlas chuvosos.
atolamentos. preiuizos aos ôJlibus/v!!!€ atrasos
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4. Objetivos Gerais
- Desênvolver, por meio de aÇôes educa|ves complementares. oficinas de músrca tealro.
artes mânuais, esportes iníormática letramento. ativadâdes de vida drária e prálicâ, um
conjunto de atrvrdâdes, recursos e acessibtltdade. oÍerêcidos de forma cornplementar à
escolaÍização dos estudântes com deficiênoa rnleleclual. malriculados nas c asses comuns
da Íede pública dê Ensino ou nâ Associação Renescer. de formâ que se multipliqúem as
oportunidades de aprendrzagem ê que os estudanlês desenvolvam processos
intelêctuâiíexercicio dâ atividade coqnrtrva habrhdades rnter ê lôtrapessoars que tenham
rmpâcto positrvo em sua formaÇão humana e conslruçáo dê sua crdadânia.

e permitam potencralizar a aprendzagem e o suces§o educacional locados nâ mêlhorâ da
independência. autonomia. concentração e atençáo
- Reâhzâr o transporle de 100 educandos do conlra turno educaçáo especial e ensino
fundemental, que nâo Íesrdam no entorno da rnstturçáo no Jardrm Soraia.
- Elaborar, produziÍ e inserir recursos educacionais especiaLzados e adapledos ás
nêcêssidades rndivrduais dos educandos. vrsando a sua acessrbilidade â inclusão ao sociale
à cidadahiâ eíetive.
- Dêsenvolver encontro anual com ahvidádes culturârs êspo.trvas e sociáis para as famiiras e
comunidade. que promova o bem-eslar rnteíaÇão e Lnclusáo entrê
deficieôtes/íamrlares/comunidade e dues reunrôes com pars pâra acompenhamenlo e
pan.crpaçâo na vroe escolar de seu f. ho

Promover a artrculâção tniersetoriai com as diferentes polilicâs públicas, famihas e equrpes.
visando a íormâÇáo integÍal dos educandos _

6. Avsliâção geral
- eesquisa oe éat sfaçaõ anuarcom fam lrares àos ãtendrdos que pãrmita a mànsuãçaó aa
evoluçáo do alLrno quanto a autonomra e rndependência estrutura físrce. equipe e recuísos

r pedagóg cos aplicados
- RealizaÇáo de reunrôes qúrnzenars de HTPC de equtpe de professores e monito.es. com
avalaçáo do kabalho realizâdo. ãnálse e sugeslão de questóes a melhorar. documentadas
por rneio de ata de reunião.
- Reuniáo semanel de equipe técnica multdrsctpltnar (saúde educaÇáo ê assistência) com
anállse e discussáo de câsos. reglsirada em âta dê Íeunião
. RêáhzaÇão oe reLnrào seranal oe D'etolla con' regrstro ê..1 ata de reuntáo. cora
êvaliâção do tÍabelho rnstrtucronel pontos de oesteque pontos a melhorar. planejâmento e
rndrceçâo de direÇôes e âçôes Essas reunroes drzem respetto ao trabalho da lnstiluiçáo
como um todo e não somente sobre âs êçôes educactonars complementares (olcrnas êm
côôtra turno do projeio)
- Prêstaçôes de contas mensârs quadínreslrars. anuais e ítnal de vigência (relatórios de
execução do objeto e execução Ílnanceira)
- Fo!ôs,!]!-ASe!!.!atrevistas_e rêlatos de aiêndidôs e de seus responsáveis. _ ]7. Prazo de exêcuç?o, _
De 01 de Janerro de 2019 a 30 dê Junho de 2020

Trabâlhar as reats necessrdades dos ahnos respêttando os ntmos e drversos esttlos de

5. Metas Gerais

l
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Obietivos Especlficos IUrizaÍ d esporte educacibrit como I Poí mero de cámrnhadas l-01/ol20lg; - úsla de eqGncia
rnstrumento de orrentaÇâo e I passeios. togos de tabulei ohesa | 3oro6t2o2o I p ano de auia mensal.
desenvolvlmento das capacdaoês e lcrrcurtos e esportes coletivos | | Registro ÍotogíáÍco.

III - CRONOGRAI,IA
oflcrNA óE ATtvtDÃoEs FistcAs 

-

*i"n"**a"o*t*, - [ ^ta"*^"a"aa*ut izar o espone eutrcãõnãi 
"om-] 

e-r mero ae ãm,ntraoas-l-f;ffilrr-a;a;c-

com deÍlciência. dê forma a permitir que a mus câis. percussão com copos ReÉlorio de ãtrv dades anual.I música lhe ofereça a maximizaÇão do (cup song), artrculação drcçào Reiatório semestrat individual com

tl:*":::T:T'*"]__ iff""""i"imento 
oa tâta e cutiura I l:::fi:il" * dêsempenho dos

OFICINA DE TEATRO
Obietrvos Especiíicos ] Ações/Metoootogias fDu,açáo [ ---tnoicaooês/Avãiaçáo

I habirdades motoras. dê coidicionamento i cono basquete. rureool, attetismá | Cããi,:,rà 0" ãtrioJ"" "nr"r I

ldestreza. obielivândo a ÍormaÇão integral e demars at'vdades íis,cas I Relaló.io semestíâr rno,vtduat com .

ldo iad;vidLo. por todos os aspeclos I rnleínas e exteÍnâs Aflvroades na I descflção do desempenho dos
i oro'novdos pela pÍátrca esporlNa como ptsctna. aquelúdico educandos.

lâ?il'"Jll? H,t?"^' I 
-1

I objetivos Lspecificos 
- 

J- AÇõesfi'itêlodoros,ai 
. 

l ouraçao , lndicadores/Avatiaçao 

- 

J

I cerm,t r o bom-deservorvrmenro oo .,rno 
I er'". ou 

"ãnto " "o,ar 
oa"oi"r-'ã 

Ul4dr 
Â-ilã'.ililo) - u,;tu o" t,"qren"ia

drcçáo comunlcação expressáo. I rltmtca conhecrmenlo culluÍal, 3OlO6t2O2O Plano de âJlâ mensal
,elac,onarenlo e r,rc,üsão oo edJcanoo I apesentaÇão de tnslrumenlos Regtstro fotogíáfico

lndicádores/ Avaliação
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õetãàro'uerr.rr. iãUárho con as anes 
- 

| Exêrcicros- oe nrêrâlividâdê
J rntegrades. a rnterdrsc p na.|dade onde I rrrprovrsaçào e cr|altvrdade,
I cada a,.rno kabalhaôo de to'ma ,ndivioual pârltctpaçáo da montagem de
: ro co'llexto oo g(rpo, deseTvolve sudc .ote,ros, coreogÍafras 'gur ros

rnte|géÍrcras nult,p aS ensâos para apÍesentaÇões e
demâis âÇóes que comporten) o

I oÊrciul óe mres n,lrruÀrs l9ê!a

' Obletivós EipeciÍicos AÇôes/lúetodologras

RevelaÍ às poleacraldac,es hâbrhdêdes e P:nlrra eq câtxâs oe maoerra
aptrdôes de câda aluno por dríerentes decopagem lela lecrdo papel e
recursos e nrélodos das arles de forma a demals mâteÍiats drsponivets
píomover a inclusáo expressâo e Produção de palnérs e ;hachepô
socializaçâo e reduzir a agressrvidade. com pâpêl machê e reciclagem
rmpuísrvrdadê hrperalrvrdade CuslomrzaÇáo de peÇes como

I chrnelos rêlógros e Íoupas.
I

0110112019 a
30to6t2020

I

Relatório de atividades anual.
Relalóíio semeskal individual com

I

I

I

descrição do desempenho dos

Io@t
I (intcio e téÍlino) i l

0'liO1/2019 a Lrsta de írequênoa.

PREFEII URA DE

30/06/2020

Lista de frequência
Plano de aulâ mensal
Registro fotográfrco.

Plano de âula mensal
Registro fotográírco
Rêlalôno de ativdades anual
Relatório semestral rndividual
descrção do desempênho
educandos
lúostra dos trabâlhos confeccionados

com
dos 

l

l
" 

Obpirvos Especiíicos 
.l 

Açôes/Mêiodotog,as

I Possibrl[aÍ aos alunos cora deíiciéncra P.ooorcronar a ap-e']dtTage.n

I rnle'ectual o acesso ás novas tecnologias. básica dos Íecursos oe têcnorogta
'paÍa rnteragú. experiÍenlar e vrvencrar da .íoínaÇão err softwares como
novas Íormas oe aprendêr. poí mero do W,noows. WoÍo inteÍnel logos

Duração
inÍcio e término
01tú12A19 a
30to6t2020

lndicadores/AvaIação

,lLista oe rreq,,enciá-
1 Plãno de âulâ mensãl

I Registro fotográfico.
I Relalório dê atividades anual

computador tâblet e demâis meios de pedagógicos. aLtlas interattvas e
multimidia (audio e som) que facilitem e I demais ÍêrraÍnenlas.

_qprendrzagem ê o suceglC eqggq,Q!9le!

Relatóro serreslra/ indlvidLrâl
descriÇáo do desêmpenho
educândos

com
dos

OFICINA DE LETRAMÊNTO --l
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objetivos Espêciírcos

Dese-nvolvimento ao máxrmo dâ

Açôes/[Ietodologras

Reforço e complemeôtâÇão de
âtividades pedagógrcas, tarêía
acompanhâdê. teorla por r'tleio de
estímulos e metodologias
diíerenciadas objetivando o
alcance das múltplas l,nguâgens

Duração
(anicaqq!érry1o

0110112019 a
30t0612020

lnd cado.es/Avâliâção

aprendizâgem em pessoas corn
deÍicréncras rn(elêctLtais com drÍerentes
recursos e adaptacóes q!e peÍrnlta ao
deÍicrente tÍanspoÍ suas limitaçóes e com

dos
educacronais

OFICINA OE ATIVIDADE OE VIDA DIARIA E PRATICA_--^-::..:-*^,;-=--^.-.:---,)E ATIVIDADE OE VIDA DIÂRIA E PRÁTICA
õ5etivãs especitiàri§- ----.| 

-lçoislttletoooiosias- 

-J - Ouraçao
- - 

bOiet'rãJ gspecitrcot- -- - ' Áções/l\rletodotolias- I O,rraÉo tndrcedorerAvat'ação

p.opo.cronar ás oessoas com deÍicrênc,a 
I ,,n,"n" ou..o", ârrmenta;ão i 

t'tii8;iã'll':"' 
Lrsrá-de Írequêncri

polencializar suas conquistas

condiÇôes para quê dentro de suas saúde. segurança at vidades
posslbrlidâdes. possam formar hábitos de r domêslicas passeros culturars e

l

I

3010612020 I Plêno de aula mensa
RegrstÍo fotográfrco

aúossuÍiciência rndependência e j sociais I Relalóno de atividades anuâl
autonomra I Relalório semestíal tndtvidual

I I ioescrçao do desempenho

- I - I 

-- 

educandos 

--OFICINÂ CAPOEIRA
@-@uraÉo-T-- I nd-rcadoresiAvat'aÇáo
, _ "_tO-:=*U*""_ 

lnd-rcadoresiAval'aÇáo

dos

educardos

,1
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Alrar mov fiêntos de Íorça coordenaÇão,
destaeza e eqlti lbrio d nâmico. alénr de se
caracterizar como
caÍdiovascular

Aliar por uma ativrd adã- fiiiiã
especiíica, aspectos artisticos e
musicais trazidos pela prática da
capoeira.

01/01t2019 a
34t06t2020

Lista de frequência
Plano de aule mensal
Registío fotográftco.
Relâtôrio de ativtdades anual
Re alóío semestral ndividuâl com
descíção do desempenho dos
educandos
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B. Cronoqrâma de Âtividades
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08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30 x lx

lA,moço litõo - lx Ix x x Ix
I Lancne da rarae lry 1o1t1,os , I x t ll l* --l
iõotônra de Férias 0B oo ás 12 oo e t 3 30 às i 7 30 - 
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I Olicrnâs ê Alrvidades Pedagógrcas. Fsporl,vas ' Rea,izaàas ao ongo da semana. conformÉ quadro de horár rosãaborado I

lculturars. Recreatrvas e4l.ê oul.as íconforme pela ellidade I

lAdrculação com os pars ' feunrao ãm oais ]qq,ngqt4lgn*
llnicúçao com anioe , eaã ãnca.n,nnamento oe oemano, ln,4gryglrg1" ;

]Rêunião 
de Equroe Pedagógrca , O""rr" - 'Z :O 

"s 
r S,OO_IOrir,."natr*nt" _ .l

I Duração do Projeto lO1 de JaneiÍo de 2019 a 30 oejunho de 2020 l
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C. Recurso3 Loqisticos

Area de 2.940 m' de conslrução. abngando as seguintes lnstalaçóes para as oficinas e sala de educação especial:

Áreas comuns

:Banhe,ro para púb

01

Bânhêrro parâ púb rco 1 35Ín x 2.Bm
RêlêúôÍro !l ti5m x ai l5m l5 rnês:ines'as com a ãaaiiãs Rxas. I Oebeaouro 't Oácao de sirvir atimentosRêíeitório 9B5m x 6.15m 15 mesas
quentes com I ÍecrÍecrpentes, 6 ventladores e 2 cimatzadores

dê serviço pâíâ limpeza pratos/utensÍli
)ortas e B qavelas 1 raladoÍ de qleijo, 1-rloedor dê carne 

"]
ios 4m x 5m: 1 mêsâ de granito, 1 bancada de gran to com 80l portas de correr embaixooones de correr embelxo

^- --Àr., de d-espeisa (qr,,ããã de manÍmIÃios) í 55m x 6m 1 rreezliiõnorizontar z ponas. t arrnáro oãã
01

de despense (guarda de mantimenios) 4 55m x 6m 1 freezer horizontal 2 portas, 1 aÍrnáíio de 2

L

PREFEIÍURA DE

RIO PRETO

querres rorn o rcç.u e

ô. Cozr,lhe6mr5,i 1'logáo inLj.rslllc, con_ 8 oocas 'corfa. 1'o'1o a gás cor ' p'ale eira lÍoÍro a gas
"' com 2 pralelerras. I bâlcão de mdf co!1llolortas e B qavelas 1 raladoÍ de qleijo, 1-Íoedor dê carne 

]

^. Àrea de servrco paía l npeza pratos/utensÍlios 4m x 5m: 1 mêsâ de qranito. 1 bancada de qran to com 8

f-
0'l Pátiode descansol80 c91!!9!4ele 1c_1,-q!E9. ole1

Biblioiecâ sala de 13m x 12m dividida em 3 ambientes (Biblioteca, Sala de TVe Branquedoteca)-
Ambienle Biblioteca 4 estantes abertas com 7 prateleirasi '1 mesa oclogonal 6 cartêrres e 6 cadêiras, I

Ot I tatames. '1 eslante de alvenafla com I píatelelras 1 mesa e 2 cadeiras corn 2 coraputâdores Ambiente

I de ÍV 32 caOerras. '1 TV 1 DVD e 1 projetor Ambiente Brinquedotecar 1 mesa octogonal com I
I cadeiras. 4 êstanles qbe la!!9!!plats!9!Iê§.q !qt?!!ej.l_Iy.q1 q[D e l qStrpCledor _

Oêscrição ___l

1 balcão, 1 computador. T PABX '1 impressora multiÍuncional 1



OÍicinâs
Ouaniidade
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oescrição .11

Sila de reatro ãe gn-.] bm con 15 cade ,as. , mesa. 1 ãããl?a e I conprrtador piããprqÍessor 5 ]armários fechados com 2 portas 4 estantes abertas com 5 prateLeiras, iigurinàs'á aaereços. .t

climalizâdor e 'l lousa digitat
Salâ de músrca sala de Bm x 6m com i2 caaãras. 1 ptano 2 estanles âbertas com 5 pralele ã1 mesa
]!9!9{a e 1 coorp^utadglqg_prQlqssor rnstrumenlos de percussao s ventitaJoiãs, t teclado e 4 violÕes
sata àãartes àom 3 amoG"tÊ" 

" 
r'o"nne"à, i ;uãá"1;.;;;:""r;;ilfi;a;;fr.":::;;,#iti

:ifl1"^l:l:I"::^1^6 p11,"t 1,T*.] cade.ra do professor l satade 3m x4m;om l mesa retansutar
e 10 cadeiras, 1 sala de 3m x 4m com 2 mesas relangulares e 1S cade ras lotal 1 sala de 3m r 4m contestantes âberlas com pratelêrras e s!portes de telajgra êxposiçãqdas artes confecclonadas
Satas de 5m x 6m com tãesa e t cáaeira oo proiããor. z i.,n,irt* i""nffi=. 

"or-i f",r"". ie"",r",.. ;
1B caderas 1 lousa e 2 venliledorês
salê de aula de 4m x 6m com 1 rreú e r càder.e do oÍotesso. r ar-áno Íéchado corn z porras 16
cafteiras. e 16 câdeirâs e 1 lousa, 1 telev são e 1 ar condicionado
Salê!!q iníortráica: s compLbOop§-s m-sas e s calélãa e 2;res conãrconaaóÀ.
Ofiqna esporle Quadra êsoortivâ côhêrr" ""- ú""h.,ã "a"^r.^^ ----,,r-^ ^ ,OÍrcrna esporie Quadrà êsporlrva coberia aon I bênhetÍo adapta_oo m-asculirà e t terrrrno
P-áro-de múttiplo Lrso,intemoãõ tom izm com .t z colchoneG!': camã etaÀiica peqi.ni, À Urc,ctãias

01

L-
lot
for -Io1-L oÍnélflcás 1 stmuladorêscada 3 estelÍâs. 2 êxercttâdores de b e 12 pesos ê 03
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IV - PLANO DE APLICAç
NatuÍezâ de Despesas

Pâfiea - Material de Consumo
A1 - Materiâis pâÍa Pequenos Reparos e lllenutênção.
Abraçadeira, aÍnianto, apârêlhos sanitários. arames liso e farpado. areia. aÍgamassa,
benjamins, boca de lobo. boia, brila brocha cabo metálico. câbo cadeado, cal calha,
canaleta. câno. cimenio, circuatos elekônicos cola. condutores condulores de fios,
conexóês, cuTvas disruntores, dobrâdiça. enxáda. enxadáo. espelho para tomada, extensão
de energia. fechaduras, ierro, fita isolante. gaxetas. gesso, grade. graíite imperrneabilizânte.
isolantes acústicos e térmicos. joelhos, lâmpadas. lavatórios. lima. lixa lona luminária
luvas. madeiía, mangueirâ. marco de concreto. massa coÍridâ. nlple, parafusos, prâs
prgmeÍrtos prncel plnos e prlgs, poftaS e podâ s, pregos. ralo. Íastelo, reatores rolos, rufo.
solventes siÍáo, iampa para vaso lampáo de Íerro. tanque telha, fijolo. lrnta lornadas.
torneira, tíincha, tubo de concÍeto, válvulas. verniz, vidro

descârtável (grande),

,arra panela, pâno de

000 0,00

L
A2 - Utensilios pâra copâ ê cozinhâ.
Abridor. bacia, bandeja caldeirão. colher concha, copo. copo
escumadeira. íacâ fósforo. frgideira garfo. guardanapo descartâvel
prato, penerra, prato. lábua de carne tige a toalha de mesa

A3 - Material de Higiêne e Limpêza.
iAgLJa sanrtaria, áicool liqujdo e em gel. amacranle balde. cera, cesto para lixo, cloro,
condrconador, creme denlal. desinÍelânte detergente, escova de dênte, esponja de aço,
esponla multruso haste ílexivel inseticida, luska móveis pá para lixo, palha de aç0, pano de
cháo, pânos paía linlpeza. papel higiênico, papêl toelhâ, penle, pente fino. porta
sabão/sabonele removedor. rodo, sabão em barrâ, sâbào em pó, sabonete, saco plástico,

I sharrpoo, sâPonáceo vassoura

2191,17 ;

L-

2 191

000 000

ri

L___ I



PREFEITU RA DE

RIO PRETO

lantejoules, lápis de cor, linha, lixa. lúva, maquiagêm, mâssinhe, palhetas palilos de sorvelê,
papel camurça papel cartào. papel cottacl, pâpêl crepom. papel fanlasia, papel k a,?. papel
laminado papêl verniz pedraria. pincel para pintura, potes plásticos. prendêdor, reÍil de
cola qlrente rêgua, revólvêr parâ cola quente sprây colorjdo. tecdos, têla. tinta. ttnta para

Acessórios para computador (peças periíéricos; mouse: leclada pen dive: toner cartucho)
âgenda escolaÍ. almofada para carimbo, apâgador, aponlador. bateria, bloco para rascunho.
borracha. cadernetâs. caderno. calculadora, câneta caneta marca texto, carbono, cârimbo,
CD-R, clagsificador clipe. colchete. corretivo. durex. DVD-R êlástico envelope, espátulâ.
estêncil. estilete, extralor de grarnpo. fita adesiva giz grêfile. grampêador. grampo. lacÍe,
láprs, lapiseira, íivro de ata, livro dê ponto. papel sulfite, pasla pêrcevejo. perfuÍador, pilha.
pinça. prncel atômrco, pláslicos porta lápis rêgistÍador, régua selos para correspondência

82 - Trânsporle Pessoa JLrrídica (molorista e frelamenlo

-l
l

I

7.092,00

39.441.05

60.792,0! 60 797 08
315,104,_04 :ts roa.oq

000 0,00
. 84 - Servico dê TeleÍonia/lntemet I 0 00 I 0-00
I 85 - cás 0,00L o,o0

l4larrytgryàã a9 eàgfpa-mãjl.s de intormátú e recargas rie toners I cart-uc_troi- I 
- 

-_ 
otroF__ SJS

ll

I
30 157.88 30.'t s7,86
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21 166,74
32 149 99
2 212.95

17.511A7
77 608 65

162 191,42
865.010,84

Totais de Recursos Humanos

Consumo + Serv. iàrcãiros ineCurso!

0.00 o.o0

412.91
17.511.47
77 608.65

. _ 162.191,42
E65.0.t0.84
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V. CRONOGRAMA OE DESEMBOLSO

Concedênte:
Prefeitura Municipal de Sáo Jose do Rio Preto - Secretaria Í\runicipal de EducaÉo

llieta ián/19 fev/19 me./í9 abr/í9
Recul§os Humânos 36 343.33 29 913.67 32.452 53 32.452 53
Material de Consumo 2191.17 2 191 .17 2191.17 2.191.17
Sefticos de Terceiros 21.531.16 21 537.76 21 537 .76
Íotal Mênsal 60.072,26 53.642,60 56.181,46 56-í8í,46
Mota maíí9 iu n,/í 9 iuUí9 áqo/í9
Rêculsos Humanos 38 584 40 57 247 ,O3 18.070.05 3E.814.46
Metêrial dê Consumo 2191.17 2191,17 2.191,17 2.191.17
SeÍviços de ÍeÍceiÍos 22 227 74 21 699 41 21 699.41 21.813,53
Total Mensal 63.003.31 81.097,61 41.960,63 62.8í 9.í 6
Mêtâ seyí9 ouu19 nov/í 9 dêzl19
Recurcos Humanos 34 761 98 34 761 98 52.142.97 54.095,35
Material de Consumo 2 191 17 2191,17 2.191.-t7 2 191.17
Sêrviços de Tercêiros 21.718,43 21 718.43 21.71A,43 21 547 .17
Total Mensal 58.67í,58 58.671,58 76.052,57 77.833,69
Mêta iân,20 levl20 rnafl20 abr/20
Recursos Humanos 34.903.26 39 266 95 3.t .881 72 34 937 ,27
Maleriel dê consumo 2 191 17 2151,17 2 191 17
Se iaos de Têrceiros 21 833.89 21 833.89 21 833,89 21.833,89
Íotal Mensal 58.928.32 63.292,01 55.906,78 58.962,33
Mêta mail20 iun/20
Rscutsos Humanos 52 372 A2 49 857 .12
Material de Consumo 2191 1l 2191,í6
Serviços de Têrceiros 23 83S,01 23 235.74
Total Mensal 78.403,00 75.2A4,O2
Total da vigência da paÍceria (0í/01í20'19 a 30106/2020) RS'1..t36.964,37
Rescisôes ContÉtuais R§ 162.í9r,42
Féries e seus encargos (asomâdos no total da vigência da parcêria) RS 77.608,65
Pr€visáo do Valo. Global R$ 1.299.í55,79
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VI- ASSINATURA DO
Nome da Entidade: Associacáo Ê
Nome do Dirigente: Aparec ào Fe

PELO CONCEDENT=

Sào Jose do R o preto 30 cie novembro de 2018
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