Oecla.ada de Uiilidâde Pública Municipal Lei5455 de 11/02/9,1
Declarada de uiildãde Pública Estedual Leif". 11.399 de 04/07/03
Reconhecida Lltil dêdê Plbl ca Federa D€crcto Publ cãdo no DOU I 7/1 0/97
CeíiÍicado de Entidade dê Fins Filafhópico - Reso ução.' 252 de 06h2104
CNPJ: 71 744 007/0001-66

São José do Rio Preto, 12 de Novembro de 2018

oÍicio

No

12í /2018

Excelentissimo Senhor
Marcio Rogêrio Rodrigues dos Santos
Proíeito Municipal de Neves Paulista

Rêíerente: Encaminhamento de plano de trabalho e documentos para parceria de Janeiro a Dezembro de
2019

Senhor Preíeito,

A

ASSOCIAÇÃO RÉNÂSCER, inscíita no CNPJ/MF, sob n071. 744.007/0001'66

e

D.u.P.

Municipal Lei no. 5455i94, sediada na Cidade e Comarca de São José do Rio Preto/SP, na Av. Amélia
Cury Gabriel, 4701, Jardim Soraia, neste ato representada pelâ sua presidente, o Sr. Aparecido Ferreira
Pacheco, brasileiro, casado, aposentado, ponadora da câJula de ldêntidade n0.7.546.299-0 SSP/SP,
residente e domiciliado nesta cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Antonio de Jesus 350, Q 01,
Cond. oahma ll, vem expor o que segue:

A Associação

Renascer kata-se

de uma eÍrtidade assistencial, sern fins econômicos,

que

desenvolve atividades de reabilitação e habilitação clÍnica, educacional, social, capacitação e treinamento
para o trabalho.

Atualmente alende 300 (Trezentas) crlanças, adolescentes e adultos com deÍcência intelectual

ou deficiência intelectual associada à fisica, originada de lesão cerebral ou nã0, sindrome de down e
demais casos, de nossa cidade e regiao. Está devidamenle rcgistrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, confoÍme Íesolução no. 252, de 06 de Dezembro de 2000, publicada no Diário Oiicial
da União em 07/1212000, Seção l, Processo n0 44006.0A225812000-21.
Desta feita e, considerando que a Associação Renascer é uma entidade sem Íins lucrativos, o
presente é para solicitara parceria pâra o âno de 20í9 deJaneiro a Dêzêmbro, no valorde R$ 470,00

(ouatrocentos ê Cinqúenta Reais) mensais peÍ capita para até 05 atendidos dêstê Município,
desínado às dêspesas das atividdes educacionais dos atendidos e mais R$1000,00 (um mil reai§) de
mateÍiais de consumo (pedagógicos e/ou materiais de limpeza e/ou gêneros alimeniicios eiou materiais

de escdtório) em Junho/2019, totalizando o valor global de R$29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos
reais) conÍorme proieto em anexo.

sâo Jôsé do Rio P,eto/sP
unidade l" Âv. amáliã curv Gahnê],4701-Jãídim sôraiâ -Tê:17 -3213.9s9s
Unidade ll- Rúasebâílãnã Cândio Perêna,30-Jardlm Ma.a.enã -Íel:17 -3216.9595

tmail: pÍoietor@arsociacaorenasceÍ.oE,br SiteNww,a5sociacaorenas.er.Õrshr
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ao

ao

protestos de estima
e apreço e nos
se fzer necessário.
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DêdaÉda de ulilidad. Públicâ lúunicipaiLêi5455 de 11/02/94
o.claíâdâ de lJtitidade Púbtica E§taduât Lei no 1 1 .399 dê 04/0203
Reconhecid. Utilidad€ Públicâ F€doral Oecrêlo PLrbticâdo no DOU 17t10197
C.ÍtiÍicâdo de EntiÍlad€ de Fins FilantÍópico - Resotução no.252de 06 ?nO
CNPJ: 71.744 007/0001-6ô

São José do R,o DÍero, 12 de Novembro de 2018

OÍÍcio

No

í2í /20í8

Excelentíssimo Senhor
Nilton Cesar Stuqui

PreÍeito l\,4unicipal de Neves Paulista

Referênte: Encaminhamento de plâno de tabalho e documentos parâ parceria de JaneiÍo a Dezembro de
2019

Senhor Prefeito,

A

ASSOCIAÇÃO RENASCER, in§crita

no

CNPJ/Ny'F,

§ob n"71.74i.007/0001-66

e

D.U.P.

Municipal Lei no. 5455P4 sediada na Cidade e Comarca de São José do Rio Preto/SP, na Av. Amêlia
Cury GabÍiel, 470í, Jardim Soraia, neste ato representada pela sua presidente, o Sr. Aparecido Feneic
Pacheco, brasileiro, casado, aposentado, portadora da cédula de ldentidade n". 7.546.299-0 SSP/SP,
residentê e domrciliado nesta cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Antonio de Jesus 350, Q 0'1,
Cond. Dahma ll, vem exporo que seguei

A Associação

Renascer trata-se

de uma entidade âssistencial, sem Íns econômicos,

que

desenvolve atiüdades de reabilitação e habilitação clínica, educacional, social, capacitação e treinamento
para o trabalho-

Atuaimente atende 300 (Trezenlas) crianças, adolescentes e adultos com defciência intelectual

ou deÍiciência intelectual associada à Ísica, originada de lesão cerebral ou nã0, sindrome de down e
demais casos, de nossa cidade e região. Está devidamente registrada no Conselho Nâcional de
Assistência Social, coníorme Íesolugáo no. 252, de 06 de Dezembrc de 2000, publicada no Diário oficial
da União em 07/12i2000, Seção l, Processo

no 44006

.04225812000-21.

oesta íeita e, considerândo que a Associação Renascer é uma entidade sem íns lucrativos, o
presente é para solicitar a parceia para o ano de 2019 de Janeko a oezembro, no valor ds R$ 470,00

(Quatrocentos e Cinquenta Reais) mensais per capita para até 05 atendidos dêste Município,
destinado às despesas das atividades educacionajs dos atendidos e mais R$1000,00 (um mil reais)de
maleriais de consumo (pedâgógicos e/ou mate ais de limpeza e/ou gêneros alimenticios e/ou materiais

de escritório) em Junho2019, tolalizando o valor global de R$29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos
reais) conÍorme pojeto em anexo.

sãolo5é do Rio Prcto/sP
unidade r.av. Amélia curyGabr ê,4701-l.rdim sorâ a _Têl: t7 -3213.9595
!nidãde Ll- Ruasebâstiânô câôdiô p€rêna,30-.Iàrdim Màrãcânã -rel:17- 3216.9t9s
Ehail: proiêtos@a$ociacaorenaÍer.oft.br site:www.as5Õ.iacaorenascer.ors b.
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Declarâda dê Ulilidade Públicá iruíicipalLê 5455dê 1ll0294
oêdâEd. dê urilidade Públicâ Estâduat Lei nô. 1 1 .399 de 04/07/03
Rêconhecida Utilidad. Públicá Fede,alD@êto Publiedo no DOU 1710/S7
Cadiíicâdo de Eniidade d6 Fin§ Filêntrópico - Re§o uçáo no- 252 de O6h2t0A
CNPJ: 71.744.007/0001-66

Na cedeza do vosso prooto

renovam0s

colocamos a inteira disposiçáo para q

protestos de estimâ e apreço e nos

ízer ne(€ssário.

Respeitosamente:

sãolosé do Rio Preto/sp

unidadêl av,ÀôéliacuryGabriê1,4701-J.rdinsoÍaia-Tel:17-3213.9595
Unldade ll-3uê Sêbâíiâia cândió Perêka,30-lârdlm Ma6canã-Têl:17-3216.959s
Email: o.oietoslâas5o.iãcaoíênãscêr or! br 5itê:www.associa.êorcnascêr.oG.br

ctllT8o

DE BEABIL|TÁÇÀ0 E tNTEcnÁÇÂO

Deciarada de Utiidadê Públicá [4unic]par Lêi 5455 de t1102/94
Declarada de Utilidade Pública Eslâduâ Le n.. 11,399 dê O4l07l03
Reconheclda Ulilidade Púbti€ F€dêratDe€Íelo pubticado no OOU i7l10/97
Cenificêdo de Enridade dê Fins FitantÍópico - Rêsolúçào no 252 de O6t12t\e
CNPJ: 71 744.007/0001-66

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENIO

DECLARAçÃO

Eu, Aparecido Ferreira pacheco, presidente da Associação

Renascer, inscrita no CNPJ sob ns 71.744.007/0007-66, DECTARO para os devidos fins e

sob as penas dâ lei, que a organização e seus dirigentes nâo incorrem em quaisqueÍ
das vedações pÍevistas no

art.39 da Lei Federal n' 13019/2014 e no art.8"

deste

Decreto.

diâ 13 de Novembro de 2018.

Sào lo!é do Rio Preto/sP
Unidâde l - Av. Améliâ Clry Gâbriel, 4701 - Jadim so.aia-Tê:17-3213.9595
LJnldade ll-Rua Seb4n.ôa Cêndio Pereia, 30 - Jardih Mâ.acãn5-Tet 17-3216.9595

ÉmãlIproiêtoslaa$ociâcãorênascêr.ôr4.br

sitê:www.âssoclàeorêmrce..o.g.hr
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Dêcl.râ& de t tilid€d€ Pública Municipal L8i 5455 (l3 í ll02r94
DêolaÍda d. Uülldadê Públic. EllâduâlLeinô. 11.399 de 8U0703
R€conhécids Ulllidad. Poblic! FêdêrelDêcreto Publicádo ío DOU 17Íry97
CoÍtifcado d,â Entldádê dô Fins FilantÍôpico

-

R.solução no. 252 áê O6h2lOO

CNPJ: 71.7114.007/0001{€

D E C I. A R A ç Ã O CAPACIDADE FíSICA

Eu, Aparecido Fêrreira Pacheco, Presidente da Associação

Renascer, inscrita no CNPI sob ne 71.744.007/0001-66, DECLARO para os devidos fins e

sob as penas da lei, que âs instalações da instituição estão adequadas e os materiais e

equipamentos em boas condlções, para a realização do objeto pactuado.
osé do Rio Preto, dia 12 de Novembro de 2018.

rreira Pache
Presidente

ssociação Ren

sâoJosé do Rio PÍeto/SP
unidádê l -Av.Améllâ c!ry Gàbriel, 4701- Jardim So.aia -T€l:17-3213.9595
!nid.de - Rua sebâstianã Cândio Perêira,30-lãdim Maracanã -Tel:17-3216.9s9s
Enail:pÍoietos@a$oclacâorenâscê..or{.br Site:www.a$ociacaorenascer oí8.br
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DedáÉde de ulilidadê Pública lLlunicipãlLei5455 ds 11/02/94
oêclaÍadâ de ulilidadê Públk5 Estaduât Lêi no. 1 1 .399 dê 04/07/03
Rêconh.cidâ Utilidade Pública FederalDêcrelo Pubtiedo no OOU 17í0197
ceíilicado dê Enlldâdêdê Fins FilantÍÔpico - Rêsoluçáo n".252 de o6h2rca
CNPJ: 71.7/1,1.007000166

D

EC

IA

RA çÃ O DE MAIS

DE TRÊSANOS DE EXISÍÊNC|A

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associação

Renasceí, inscrita no CNPJ sob ne 71.744.007/0001-66, DECLARO para os devidos fins e

sob as penas da lêi, que a entidade possui mâis de 03 (três) anos de existência, com
cadastro ativo, comprovado por meio de documentaÇão emitida pela SecretaÍia da
Receita Federal do Brasil, com base no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

-

cNPJ.

o José do Rio Preto, dia 13 de Novembro de 2018.

irâ Pach
Presidên

Associação Renascêr

5ão José do iio P.eto/SP
lJhidadê r. av. améliê curvGâbriel, 4701-lõrdim so.aia-Ie[ 17-3213,9s95

Unidadel-RuaSebastiãnâcândioPereira,!0-lârdmMàrâcânã-Íel:17-3216.9595
Email: oroiêt6@assdiâc.oren.scer.oú,br She:www,.$ôciôcaorenascer.org,br
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D.claEdá dê Ulilidrdê Públle Munlcipâl Lêl 5455 d. 11/02./91
Declarada dê Ulilidad8 Públios Estãdusl l.8i no. I1.399 de 04/07/03
Roconh.cida l.,tllidad. Púàlicr FêdêÍal Dêcêto Pl]blicado no OOU 17,/10,97
Cedlícdo de Enü?adô dê Fim Fil.nhópico - R€sôlr!ão no. 252 de 0012/00
CNPJ: 71.744.0o2m0166

D

EC

LA

R

A ç Ã O EXPERIÊNCIA PRÉVIA

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associação

Renascer, inscrita no CNPJ sob

n! 71.744.007/0001-66,

DECLARO para os devidos fins e

sob as penâs da lei, que a entidade possui experiência prévia na realização, com
efetividade, do obieto da parceria ou de natureza semelhante.

.rosé do Rio Preto, dia 13 de NovembÍo de 2018.

rreira Pach

sãoro5é do Rio Preto/sP

unidadel -Âv.Âméliàcqry6.briel,4701--ràrdimSoraià'Tê| 17-3213.9595
Unidade

ll-Ruô sêbõstianã

Cândiô

Perêna,30-lardim Maracanã-Tel:17-3216.9595

Emall:oroietos@asso.iàcâorenâscêr.ore.b. Site$ww.aÍociacâo.enascer-org.hr

CENTNO DE REASILIÍAIÁO T INIÊGRAÇÃO

DêclaÉd. de Utilidade Pública lvtuniclpâlLêI5455 de 11/02/94
Decla.adâ de Uülidadê PúHic. Estaduat Lei nc 1 1 399 de 04r'07r'03
Reco.hecida Ulilidadê Pública FêdêElOecêto Pubiedo no DoU 17í0197
Cêrilfcado de Enüdáde de Fins Filántópico - Rsolução no. 252 de O6t t2tgô
CNPJ: 71.744.007/0001-66

DECTARAçÃODIRIGENTES

Eu, Aparecido Ferreira Pâcheco, Presldente da Associação

Renascer, inscrita no CNPJ sob ne 71.744.007 /0001 66, DECLARO para os devidos fins e

sob as penâs da lei, que â entidâde não tem como dirigente membro de poder ou

Mlnistério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública
mesma esfera governamental em que será celebrado
estendêndo-se

o

da

termo de fomento,

a vedação aos respêctivos cônjuges ou companheiros, bem

como

pârentes em ljnha reta, colateral ou por afinidadê, até o segundo grau.

José do Rio Preto, dia 13 de Novembro de 2018.

ira Pâch
Associação

5ão José dô Rio Preto/SP

rdélia cory G.briel, 4701 - J.rdió so.a iâ -Tcl:17-3213.9595
unidadel-RuasebaíianêcândoPerêirà,30-lârdimMaÍâcanã-Íel:17-3216.9595
unidadê l - av.

Emait: o.oietos@asociaGoÍenascer.oE.bÍ

Silewww as!@iacaoena@r.org.br

Dêclârada de Lnilidadê Pública Municipal Lei5455 de í l/0294
Declarada dê lJtilidâde Pública Esladual Lei n. 1 1 .399 de 04/07/03
Rêconhecida Uiilidade Pública Fêderát Dêcreto Pobticado.o OOU 17l10/97
C€difcâdo de Entidade de Fin§ Filântópico - Resotuçâo no. 252 t!ê o6112t1o
CNPJ: 71.744.007/0001-66

PLANO DE TMBALHO

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

Associação RenasceÍ
t-

DADOS CADASÍRAIS
Dados cadastrais da Entidade - Proponente:
Município/Estado:5ão losé do CNP J: 7 7.7 44.A07 /O00L-66
Rio Preto/SP

1.

EndeÍeço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701

-

Jardim Soraia

-

São José do Rio preto

-

Sp

-

CEp

1s075-220

Telefone:

7l

e-mail: proietos@associâcaoÍenascer.org.br;

Faxr

3213.9595

Ns da Conta
NP da

corrênte: 151026-6

Agência:0057-4

Código do Banco: Banco do Brasil- 001
Praça de Pagamentoi 5ãoJosé do Rio Preto

2.

Dador cadãstrais do Dirigente dã Entidade
Nome:Aparecido Ferreira Pacheco
Data da Posse: 01/04/2017

Nacionalidadei Brasileiro

Estado

Civil:

cargo/Função:Presidente

Casado

CPF: 428.673.558-34

RG:7.546.299-0

Órgão expedidor:
SSP/SP

Data da Expedição:
24/08/20!5

Endereço:Rua Antonio de Jesus 350, Q 01, Cond. Dahma lt - São José do Rio preto -Sp
15.061.751

Telefone
3213.9595

Residencial:(17)

-

CEp

Teleíone Celular: (17) 99775- I e-maili
7644
administrador@associacaoren
ascer.org.br

Sãolosé do Riô P.êIolSP
Unidadê I -Av. Amélià Cu.yGâ6.iel, 4701-lãrdim Soíàiã-Te!: 17-3213.9595
Unidade l1-Rua Sebôstlana Cándlo Perêh.,30 -lardim Ma.âcànã-Te:17-3216.9s95
Émail: proieto!@asociãcàorênãscêr.orl.br

Site:ww.assoclacão.enâscer.orB,br

(1

Oeclâ€dâ de Ulilidâde Pública lúun cipâlLei5455de 1ll02l94
Decleradá dê Utilidads Pública Esladual Lei n' 1 1 .399 de 04/07/03
Reconhecida Utilidad€ Pública Fede.âlOêcíeto Plrblicâdo no DOU 17í 0/97
CeítiÍcado dê Enlidâdê de Fins Filantópico - Resoluçao no 252 dê 06/1 2r'00
CNPJ: 71 744.007/0001.66

PROJETO

-

Oescrição da realidade que será obieto da paÍcêria, devêndo sêr dêmonstrado
nexo entre essa rêâlidede e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
|

A Associação

Renascer atua desde 1993 na habilitação

e

reabilitação do
deficiente intelectual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência,
esporte,
culturâ
trabalho.
No Centro Educacional Renâscer, voltado âo atendimênto educacionâl em salâs

de ensino especial e ensino fundamental de 1" à 3'série, os programas são âplicâdos
levando em consideração os interesses, câpacidades, característicâs e necessidades de
aprendizagem de cada educando, tendo em vista âs diferentes características e
necessidadês
de
aluno.
cada

Por possuírem os deficientes intelectuais

a

necessidade de um serviço
especializado e diferenciâdo, atrâvés de atividades individuais ou em grupos, nossos
currículo5, métodos, técnicas, recursos educativos são adaptados e em conformidade

com â legislação vigêntê, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguagens,
aplicados por uma equipe pedaBógicâ, administrativa e multidisciplinar especializada.
Nossa pedagogia é centrada no aluno, câpaz de educar de forma integrada
inclusive
deficiências graves.

os que sofrem de

todos,

Por sermos uma entidâde com fins não econômicos, com utilidâde pública ê
atendermos a todos os deficientes de forma gratuita, necessitamos de parcerias com
órgãos públicos para a manutenção da instituição, seja na parte de recursos humanos,

custeio da estrutura, materiais de consumo e avaliação multidisciplinar, conforme
encaminhamento do Município, para identificação de deficiência, fases do
desenvolvimento neuropsicomotor e indicação de programa individual de

atendimento

ou

encamlnhamento

para outra instituição

apropriada.

é

Desta forma, como atenderemos a até 05 municipes de Neves Paulista,
"/
necessária a parceria com este município para o repasse de verba referente ao custeio /

/w

5ão 16é do Rio Preto/sP

lnidade r-Av. Aóélia curyGabrlel,4701-Ja.difi SoGia-Íê | 17 - 3213.9595
Unidade rr-Rua SebastlanaCandio peÍeirô, 30-lardlm Marà.anã-rêl:17-3215.9595
Emãi| oíoietoi@asrociacàorenãscer.ore.br Siterwww.â$ô.racâôrênâscer,ôrC,br
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CEXÍBO DE REÂIILITAçÀO E IIITEEMçTO

oedarada de t litdãdê PÚbli@ Munlcip.l Lêi 5455 dê 1 1/0284
oêclaÍada ó3 Ltilidâde Públic. É3láduâl Lei no. 1 1 .399 de 04/07/03
Reconhêcida utilidáde Públic. FêdêÉlDêcreto Publicado no DOU 17l10/97
Cetutcado d€ Enlidade de Fins Fllentópic. - RêsoluÇeo n' . 252 de O6h2N0
CNPJ: 71.744.007/0001{6

destes atendimentos, o que será aplicado no paBamento de recursos humanos e/ou
custeio e/ou materiais dê consumo e/ou avaliação de alunos por equipe
multidisciplinar, que estejam atrelado ao objeto.

ll

-

ldentificação do obieto a ser executado;

1'à

Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de
3" série de até 05 pessoas com deficiência intelectual do município de Neves

Paulista.

lll

-

A descrição de metas a serem atingida5 e de atividades ou projetos

a

serem executados;

Metas
- Possibilitar aos deficientês intelectuais atendidos pelo
ensino e aprendizagem a melhora da independência,
autonomia, concentração e atençã0.

Melos de verificaÇão/lndicador
pedagógica
proposta
pedagógica ânual, plano de
aulas mensal, lista de
frequência dos alunos

Avaliação
bimestral,

mensa l.

- Elaborar, produzir e aplicar recursos educâcionais
especializados e adaptados às necessidâdês individuais
dos educandos, visando sua acessibilidadê à inclusão,
ao social e à cidadania efetiva.

Fotos, plano de aula mensal.

-

Fotos, relatório do evento.

Desenvolver anualmente 01 atividade cultural,
esportiva, social e de saúde prevêntiva para as famílias
e comunidade, que promovam o bem estar e melhor
quãlidade de vida dos familiares, em sua maioria em
situação de vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo,
estimular o convÍvio social e a maior paíticipação das
Íamílias e comunidade na vida do aluno.
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lV

-

a prevlsão, se for o caso, de receltas e de despesas a serem realizadas

execução das âtividades ou dos proretos abrangldos pela parceria;

Verificar plano de aplicação.

V

-

â Íorma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimentos das

metas a eles âtreladas;

A

metodologia

em nosso sistema de ensino assegurará ao

deficiente

intelectual:
currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas, para
atender às suas necessidades.
- professoÍes com especialização adequãdas para o devido atendimento espêcializâdo,

com capacidade de avaliar as necessidades individuais, de âdaptâr o conteúdo dos
programas de estudo, de recorrer a ajuda de tecnologia, dê individualizâr os processos
pedagógicos parâ atender a um maior número de aptidões.
Sempre os programas de estudos devem atender às necessidades individuais das
cÍianças e não o contrário.
Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer e assegurar a igualdade de
oportunidades ê a valorização da diversidade no processo êducativo.
O acesso às formas difêrenciadas de comunicação, a riqueza de estÍmulos nos
aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais ê a convivência com âs
diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança.

No currículo do ensino especial e fundamental, período matutino ou
verpertino, são oferecidos conteúdos curriculares como Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências, Conhecimentos Gerais, Educação FÍsica, Cultura e lnformática
adaptados de acordo com as avaliações e potenciais de cada classe.
Recursos

e projetos de complementação pedagógica, inclusos nas disciplinas

base comum nacionall
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Área motora, sensorial e cognitiva;
Atividades de Vida Diária;
Cozinha Pedagógica;
Visitas / lnteração: Passeios externos realizados com a Íinalidade de explorar os
temas abordados em sala de aula;

A referência teórica e de embasamento do trabalho tem enfoque no Modelo
Ecológico Funcional (MEF) que percebe o aluno em interações amblentais, no Currículo
Funcional Natural (CFN), para pessoas com necessidades êducacionais especiais e nos
Parâmêtros Curricularês Nâcional (PCNs).

Curriculo Funcional Natural (CtN)
Esse modelo fundamenta-se numa filosofia de educação que determina à
forma ê o conteúdo de um currículo com características individuais, promovendo a

interação positiva do aluno com o meio, considerando os dêsejos. as necessidades, as
preferências e a cultura, pressupondo uma pêrspectiva sistêmica (família, escola e
comúnidadê soclal). As altêrâçôes cognitivas aumentam as dificuldâdes no processo de

ênsino 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 ação pedagógica processual
e formativa quê analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso
individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem ãs
intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve
criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do
tempo para a realização dos trabalhos, de informática ou de tecnologia assistivâ como
uma práticâ cotidiâna. Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.
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Vl

-

a deÍinição dos parâmetros a serem utilizados para a aÍerição do cumprimento

das metas;

Na área pedâgógica: Avaliação pedagóBica bimestral, proposta pedâgógica
anual, plano de aulas mensal, lista de Írequência dos alunos mensal.

Vll

-

os elêmentos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma naturera, devendo existir
elementos ll|dlcativos da mensuração desses custos, tais como: cotaçôes, tabelas de
preços de associações proÍissionais, publicaçôes especiâlizadas ou quaisquer outras
fontês de inÍormação disponíveis ao público;
O valor de per capita de cada aluno é de RS470,00 (quatrocentos e setenta
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 refeiçôes
por aluno (lanche e almoço), materiais de consumo pedagógico (como sulfitê, tinta,
pincéis) e demais custeio da estrutura físicà.

Vlll - Valor global para

a execução do

objeto:

Até RS29,200,00 (Vinte e nove mil e duzentos reais) anual.
Valor per capita de RS470,00 por aluno x até 05 atendidos/mensal.

Mais RS1000,00 (um mil reais) de materiais de consumo (pêdagógicos e/ou
materiais de limpeza e/ou gênêros alimentÍcios e/ou mâteriãis de êscritório) em
.lunho/2019
Mensalmente é realizado relatório dos atendidos, com o cálculo da per
e enviado à Contabilidade/Financeiro da Prefeitura.
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lX

-

Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

laneiro/19
Rs23s0,00

.l

Valor
Total
geral

X

-

ulho/19

Rs23s0,00

Fevereiro/19
R523s0,00

Março/19
Rs2350,00

Abril/19

Agosto/19
RS235o,oo

lunho/19

Rs2350.00

Maio/19
Rs2350,00

Setembro/

Outubro/1

Novembro

Dezembro/1

19

9

/\e

9

Rs23s0,00

Rs23s0,00

Rs2350,00

Rs23s0,00
RS29.2oo,oo

a previsão de duração da execução da

De Janeiro a Dezembro de 2019.
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Lista de atendidos

1-

Felipe Kauã Palma PeÍeira

2

-José Henrique Folla Barbosa

3

-Alexandre SoaÍes Mendes

45

Beatriz Guilherme de Souza

-Vaga disponível para atendimento

/

avaliação
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