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PLANO DE TRABALHO

l- ldentificação de Organização de Sociedade Civil:
01) Nome: Associaçáo Renascer
02) Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - Sáo José do Rio
Preto / São Pâulo
03) Fone; (17) 3213.9595
E-mail: proietos@associacacaorenascer.oÍo.br 

;

administrador@associacaorenascer.orq.br

04) Nome do presidente: ApaÍecido Ferrêirâ Pacheco
05) Nome do Técnico responsável: Marcia Regina Barbosa
Número do Registro Profissional: Não se aplica
06) Cargo/funçáo: Coordenadora Pedagógica
No de Registro CMDCA (x) Sim ( )Nâo
Tipo de lnscriçáo Programa (x ) Projeto (x) Serviço (x)
Vigência do rêgistro: '1210412018 a 1'110412020

07) Breve Histórico da Organizaçáo de Sociedade Civil:

A Associação Renascer é uma instituiçáo beneficente de assistência social,
com fins não êconômicos, localizada na cidade de Sáo José do Rio Preto / SP,
que atende atualmênte a 300 crianças, adolescentês e adultos com deficiência
intelectual e múltiplas, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às
'17h30, de 65 bairros do município e 08 cidâdes da região.

Desde a sua criaçáo em 1993, a Associação Renascer já beneficiou
gratuitamente centenas de pessoas com deficiências e seus familiares, todos em

situaçáo de vulnerabilidade social, risco pessoal e social, provenientes de regiÕes

dê toda a cidade.

Todas as atividades da Associação Renascer sâo realizadas por uma
equipe multidisciplinar, que trabalham o desenvolvimento integÍal do atendido,
estimulando suas funções motoras, sensoriais, cognitivas, psicológicas e sociais,
por meio da rêabilitação clínica, pedagógica (ensino especial, fundamental de 1'
à 3" série e oficinas para alunos matriculados na rede publica de ensino em

contra-turno), desenvolvimento social (centro dia com atividades de vida prática,

diária, músicâ, aúes, e teatro para pessoas com grave comprometimento motor e

neurológico), cultural, esportiva e capacitaçáo/treinamento (geração de emprego

e renda). M,
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ll - Caracterização socioeconômica de rêgião
í) Localização
Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São Jose do Rio Prêto - Sâo
Paulo - CEP 15075-220

2) Área de abrangência

Atendimento gratuito a 70 pessoas com deflciência intelectual e múltipla
deÍiciência, de 6 a 17 anos e 11 mêses, que em decorrência de suâ deflciência
apresente dificuldades de aprendizagem, atraso do desenvolvimento neurológico,
mas que com um projeto inovador e de desenvolvimento educacional, possa
ampliar os resultados de aprendizagem e letramento.

Dentre os 70 que serão âtendidos, ô0 deles já frequentam outras atividades
na instituiçáo e são de 42 Bairros de São José do Rio Preto, sendo;

Alta Vista 1

Amizade ll I
Anchieta 1

Bela Vista t 2
Boa Vista 1

Bosque Saúde 1

C Floresta Park 1

Cidade Jardim 1

Dom Lâfaiete 1

Eldorado 3
Estãncia Alvorada 1

Estância Jockey
Club 2
Estancia Sanla
Catarina 2

EstoÍil 1

Itapema 1

Jardim Arroio 1

Jardim Nunes 1

Jardim Olivêirâs 1

Jãrdim Soraia 1
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Jardim Urano 1

João Paulo ll 2

Lealdade 2

Maria Lúcia 1

Nato Vetorazzo 1

Parque Aroeiras ll 1

Parque Cidadania 3

Parque Sáo Miquel 1

Recanto do Laqo '1

Res. Ana Célia 1

Res. Bom Sucesso I
Res. Caetano 1

Res. Florida Parque 1

Santo Antonio 2
São Deocleciano 1

São Francisco 2

São Judas Tadeu 1

Solidariedade 3
Solo Saqrado 5
Vila Curti ,|

Vila Diniz 2
Vila loiranqa 1

Total 59

Também serâo abertas '10 novâs vagas para atendimento à demandâ de
atendimento contra tumo escolar neste projeto específico à pêssoas com
deÍiciência intelectual, com prioridade para quem náo êste.ia em nenhum outro
pro.ieto em contra turno escolar.

Dentre os 42 Bairros cltâdos pode-se constatar a maioria predominânte na
Zona Norte da cidade, região conforme Diagnóstico Socioassistêncial de
201512016 com maiores índices de vulnerabilidade social, risco pessoal e pessoal.

Podendo-se dêstâcar ainda sobre âlguns bairros citados e que serão
assistidos:

- Bairros mais afastados e sem servigo instalado no local:
Lealdade, Parque da Cidadania.
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- Bairros de novos loteamenlos: Vila Toninho, Lealdade e Amizade.
- BaiÍros mais numerosos: Solo Sagrado, Cidadaniâ, Éldorado, Anchieta,

Antunes e Santo Antônio;
- BaiÍros com maior número de crianças e âdolescentes: Santo Antônio e

Cidadania.
- Bairros com menor Íenda mensal: Novo Mundo, Cidadania, Leeldadê e

Amizade:
- Bairros com responsável pelo domicilio náo alfabetizado: Solo Sagrado,

Cidadania, Santo Antônio e Eldorado.
- Dentre os CRAS com maior atendimento de casos de violência à criança e

adolescente: Novo Mundo, Joáo Paulo ll, Vila Toninho e Jardim Belo Horizonte.
- DentÍo os CRAS com maiorês indicês de trabalho infantil: Jardim Arroyo,

Cidadania, Santo Antônio, Jaguaré, João Paulo Il, Felicidade, Distrito Industrial,
Aeroporto.

- Bainos de maior indice de óbito infantil: 0 a 14 anos - Cidadaniai 15 a 24
anos - Cidadania;

- Bairros com aumento de indice de CAD Único: Novo Mundo, Santo Antônio
e Cidadania.

- CRAS com mais familias recebendo beneficios: '1) ltinerante;2) Cidadania;
3) Santo Antonio; 4) Novo Mundo; 5) João Paulo Il; 6) Antunesi 7) Anchieta; 8) Vila
Toninho; 9) Solo Sagrado; 10) Eldorado.

- Bairros com mâior número de BPC para PCD: Anchieta, Novo Mundo,
Santo Antônio, Joáo Pâulo ll, Solo Sagrado e Vilâ Toninho.

Fonte: Diagnóstico Sócio Assjstencial 2015/2016

Denúê o já citãdo, pode-se considerar que a Associaçáo Renascer possui
um atendimento abrangente à população de São José do Rio PÍeto.

3) Caractêrização da populaçâo da área de abrangência

Todos os dêficientes e suas familias atendidas se encontram em siluaçâo de
vulnerabilidade social, provenientes de famllias de baixa renda, sem instruçáo ou
com a etapâ I do ensino fundamental incompleta, em ocupação informal, moradia
precária ou em loteamentos irregulares e programas de transÍerência de renda.
Assim como, também sáo atendidos deÍicientes que se enconlram em risco
pessoal e social, como violência física, sêxual, negligência, abuso, abandono, risco
de aliciamento para drogas, prostituição, agravadas muitas vezes pela condiçáo
intelêctuâl e fisica provenienle de sua deÍlciência, por precisarem de cuidados
permanentes devido ao grave comprometimento.
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4) Característica da população a ser atendida:
Público-alvo: Criança e adolescente
Faixa etária: 6 a 17 anos e 11 meses
Regime de atendimento; parcial - % perlodo
HoÍário de atendimento: 8h às 12h e das 13h30 às '17h30

Sexo: Ambos
Capacidâde: 70
Lolaçáo média mensal: 60

lll - OescÍição do PÍoreto

'1)Titulo do Projeto: Inovar para aprender

2) Objeto da Parceria:

PÍoposta de R$199.879,92 (cento e noventa e nove mil oitocentos e setenta
e nove reais e novênta e dois centavos) parâ aquisição de equipamentos e
contratação de equipe de 01 professor e 01 monitor, para ampliação qualitativa
(melhoria do serviço) e quantitativa (abeÍtura de 10 novas vagas) para um total de
70 crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, em situação de vulnêrabilidade social,
risco pessoal ê social, em projeto de contra turno escolar, que utilize a inovaçáo
educacional pâra facilitar a aprendizagem e promover a inclusáo efetiva do
deficiente intelectual e múltiplo, durante 12 meses, garantindo o dirêito à educaçáo,
à alimentação, ao lazer, à cultura, ao respeito, à Iiberdade e à convivência familiar
e comunitária.

3) Prazo de Execução - Previsão de duraçáo da execuÇáo do Projeto.
12 (doze) meses.

4) JustiÍicativa

Considerando a Nota técnica n'055/ 2013 / MEC / SECADT / DPEE, que
compreende resoluçôes, decrelos e a Política Nacional de Educaçáo Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva - MEC,2008, à luz destes documentos,
compreende-se que:

- A deficiência é um conceito em evoluçáo, que resulta da interação entrê as
pessoas com limitaçáo Íísica, intêlêctual ou sensorial e as barreiras ambientais e
atitudinais que impedem a sua plena e efetiva participaçáo na sociedade; M
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- As açÕes educativas complementares é um conjunto de atividades e
recursos pedagógicos e de acessibilidade, oÍganizados institucionalmente,
prestado de Íorma complementaí à formaçáo dos estudantes público alvo da
educaçáo especial, matriculados no ensino regular (ensino fundamental e ensino
fundamental com classes especiais).

Mediante todo o exposto acima e acrescentando:
Como se sabe a aprendizagem para pessoas com deficiências acontece de

maneira diferenciada e em tempo difêrente do habitual. Necessita-se parâ este
público de maiores estímulos e recursos, que permitam a ampliaçáo de sua

vivência e experimentâçáo, de forma a enriquecer sua aprendizagem e ace§so âo
conhecimento.

Este projeto com a âquisição de equipamentos tecnológicos inovadores, que
possuem alto custo pela tecnologia e inovação empregada, assim como

contratâçáo de equipe especializada, permitirá a eliminâçáo de barreiras para a

plena participaÇáo dos alunos, considerando suas necessidades específicas,

contribuindo para a sua inclusão e acessibilidade, evitando atos discriminatórios.

Assim seráo adquiridos recursos tecnológicos que multiplicaráo as

oportunidades, a exposiÇão do aluno ao conhêcimênto, trazendo impacto positivo

em seu processo de aprendizado e na sua formâçáo humana.

- Além de todo o cunho educacional a oferta de atividades pedagógicas no
contra turno à pessoas com deficiência, auxilia na diminuição a ameaças e
violaçôes de direitos pêla vulnerabilidade social e risco pessoal/social em que se
encontram suas Íamílias e eles mesmos, muitas vezes aproÍundados por suas
limitaçÕes neurolôgicas e físicas, como maus tratos e negligências familiares,
violênclas sexuais, fâltâ de acesso a condições de saúde, envolvimento ou
âliciamênto de edolescentes no uso ou tráfico de drogas e em outros atos
infracionais, preconceito, Íalta de acesso à formação profissional e ao emprego,
exclusão social e discriminaçáo.

Deste forma, além de todas as ferramentas e recuBos tecnológicos que
maxlmizam a aprêndizagem e toda a evoluçâo decorrente, este é um projeto que
tira a criança e adolêscente da rua, mediante programas que incentivam sua
permanência na escola, com inovaçâo tecnológica que incentiva e estimula,
lornando este êspaço um ambiente acolhedor, que inova e potencializa a evoluçáo. :/
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Vale ressaltar que a aquisição destes equipamentos e equipê especializada só é
possível com a transferência de novos Íecursos, já que os existêntes são
insuÍicientes para o investimento em novas tecnologias e apliceçáo em ferramentas
inovadoras.

lV - Meta/Objetivos

1) Mêta

GarantiÍ o atendimento educacional especializado a 70 crianças e
adolescentes, de 06 a 17 anos, provênientês de bairros em situaçáo de
vulnerabilidade social, risco pessoâl e social dê Sâo José do R:o Preto,
gratuitamente, pela aquisiçáo de equipamentos e conlralação de recursos
humanos, de forma a qualificâr e ampliar o sêrviÇo de contra tumo escolar com um
prôjeto de apoio pedagógico inovador e diferenciado, que utiliza de mesas
educacionais e da sala dê multimídia como recursos parâ facilitar a aprendizagem
e construir recursos âdaptados e acessíveis para a pessoâ com deficiênciâ
intêlectuâl e múltipla.

2) Ob.ietivo Geral

- Promovêr a ampliação qualitativa e quantitativã do atendimento educacional
especializado a 70 crianças e adolescênle, com deÍlciência, de São Josê do Rio
Preto, com idade entre 06 a 17 anos e 11 meses, em contra turno escolar, em
períodos difeíenciados dos programas.iá existentes na instituição, com recursos
tecnológicos inovadorês como a mesa educacional (uso do hardware, software e
materiais concrêtos, o ensino de forma multissensorial) sala multimidia e equipe
qualificada, para maximizar, facilitar e tornar acessível o processo de
aprendizagem ao deficiente inteleclual e múltiplo. Sendo que dos 70
atendimentos, 10 serão novas vagas abertas.

'l) Objetivos EspecíÍicos

- Adquirir equipamentos e contratar de recursos humanos especializados
para a qualiflcaçáo, mêlhoriâ e âumento do atendimento educacional à pessoa com
deficiência. -7
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- Garantir a oferte de atendimento educacional especializado, em contra
lurno escolar, a 70 deficientes intelectuais e múltiplos, por meio dê recursos
tecnológicos didáticos e interativos, promovendo a acessibilidade, adâptação e
facilitaÇáo da aprendizagem, para a conquista de melhores resultados de
desempenho educacional, o que facilitará a aprendizâgêm tanto de leitura e escrita,
como de operaçôês matemáticas, ciências sociais, diante das dificuldades que o
deficiente intelectual possui de transformar o processo lúdico em concreto,
entendendo e assimilando o conteúdo, assim como pela sala de multlmídia
estimular os diÍerentes sentldos e movimentos corporais dos deficientes,
possibilitando por meio do áudio e imagem, com jogos, músicas, dinámicas e
vídeos, o desenvolvimento da expressão, linguagem, movimento corporal, contato
com o outro, melhor interaçáo e relacionamento.

- Promover atividades culturais e sociais, dentro e fora da instituição, visando
a locomoção, integração aos territórios e aos espaços públicos, a cultura de
peÍtencimento à cidade, assim como inclusão social dos deficientes.

- Realizar atividades que promovam â interação alunos / pais / escola /
comunidade, estimulando a convivência familiar e comunitária da criança e

adolescente, assim como sua inclusão sociâl ê a conscientizaçáo da comunidade
de todo o potencial do deficiente.

V - Operacionalização

1) Aquisigão de equipamentos
Os equipamentos serão utilizados para montar uma oÍicina de apoio pedagógico,
em contra turno escolar, para atendimentos individuais e em grupo de até 04
alunos, em que serão trabalhados durante 01 hora, metodologias que ênvolvam
multimidiã (som e imagem) e demais recursos disponiveis nas mesas (como
softwares, jogos, blocos interâtivos) e sala multimídia, de forma a estimular a
aprêndizagem, tornando-a acessivel e adaptada às necessidades individuais dos
educandos.

Como funcionam as mesas educacionais;

Mesa educacional alfabeto:

A mesa utiliza animações, videos, recursos sonoros e realidadê aumentada
para conquistar a atenção dos alunos e lornar o apÍendizado mais natural e
divertido. Com a Mesa, os alunos aprêndem a reconhecer letras, construir palavras
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e associá-las a seus signiÍicados, ler, criar e interpretar textos. Apresentâ ainda
recursos exclusivos de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais.

POR OUE USAR A MESA EDUCACIONAL ALFABETO NA ESCOLA?
Blocos coloridos e môdulo eletÍônico
Encaixando blocos coloridos em um módulo eletrônico, o aluno participa de

atividades e desafios, sempre de maneira divertida e estimulante.

Acessibilidade
Blocos com letlas e etiquetas em Braile
AnimaçÕes em Libras
Regulagem de altura
Recurso de lupa

SUGESTÓES DE ENCAMINHAMENTO
Os professores contam com sugestóes, que auxiliam no processo de ensino-

aprendizagem, compostas por embasamento teórico, matêrial de apoio e atividades
que orientam e ampliam as habilidades de alfabetização e letramento a serem

trabalhadas com a mesa,

ANIMAÇÔES, VIDEoS, RECURSoS SoNoRoS E REALIDADE AUMENTADA,
Oferece rêcursos de realidâde aumentada: tecnologia que permite a

intêração dê objetos reais com âmbientes virtuais em 3D. Conta com uma câmera
de marcadores (tags) com imagens dos personagens, que são capturadas pela
câmera e transformadas em imagens 3D, que podem ser manipuladâs como
pequenas "marionetes virtuais".

E possível utilizar o mesmo módulo eletrônico da Mesa Educacional Alfabeto
para tealizar atividades da Mesa Educacional E-Blocks Matemática e da Mesa
Educacional E-Blocks lnglês, o que garante uma melhor relâção custo-benefício.

Mesa block matemática:

A Mesa Educâcional E-Blocks Mâtemática permite o trabalho conjunto de até
seis crianças, favorecendo e incentivando a socialização e o desênvolvimento de
atividades êm grupo.

As atividades trabalham quatro pÍincipais blocos de conteúdo: Números e
OperaçÕes, Espaço e Forma, Grandeza e Medidas e Tratamento dâ lnformaçáo.
Com esse conjunto de atividades os alunos exploram conteúdos relacionados à

V,L

I -'Wz
4,«
)lôt



il.ill'.aa.i í1. !intiaa.l.s .le trns rrb.nô.rcls - 
'rc!írçi. 

n':52 Cê oall2r2li00
cN;J ;1 74,i rloi:aac1 iiô

A.- ,À.1) ê aú, C:rr rl íll!: -i,rC:fl Sor3 a Sár.lr!. a. írr rrrrlo,SP
l. f i) 3:'13.45.J5 ww.associacâôÉnâscêr oro.bÍ

localizaçáo, classificaÉo, identificação de números e quantidades, padrÕes,

Íormas, medidas, capâcidades, adiÉo, subtraçáo e lógicâ.

Por que usar a mesa E-Blocks Metemática escola?
. Tem revolucionado a forma como o ensino pré-escolar, escolas e

programas de educaçáo especial em todo o mundo preparam seus alunos para o
aprendizado da Matemática.

. A Mesa Educacional E-Blocks Matemática atende versôes lnglês,
Português e Espanhol.

Mesa educacional mundo das descobertas

Com design exclusivo, a Mesa Educacional Mundo das Descobertâs Íoi
desenvolvida para incentivar o dêsenvolvimento fisico, intelectual, psicológico e
social das crianças, com atividades que evoluem de acordo com o avanço das

turmas.

Uma plataÍorma digital aliada com materiais concretos que êncoraja a

expeÍimentação por meio dê atividades lúdicas, desaflos, jogos, cantigas e uma
infinidâde de outÍas atividades, além de estimular a socialização e a colaboração

entre os alunos.

Até sêis alunos, lado a lado, manipulando materiais concretos e recursos
digitais, exercitando a coordenaçáo motora, o relacionamento e descobrindo o
mundo pelos temas da Educação lnfantil: Artes, Natureza e Sociedade, Linguagem
Oral e Escritã, Movimento, Matemática e Música.

A Mesa Educacional possui recursos de realidade aumentâda, tecnologiâ
que permite a interaÇão de objetos reais com ambientes virtuais em 3D. Com
diversas atividades ligadas à musicalização, os alunos podem montaÍ uma banda
virtual, aprendendo sobre os instrumentos, sons, ritmos, músicâs, suas
caracteristicas, origens e muito mais. Vem ainda com minibichos de pelúciâ que
interagem com o software que se lransformam em animaçoes 3D, manipuledas
como pequenas rmarionêtes virtuais".

Ambiente de aprendizagem da Mesa Educacional Mundo das Descobertâs.
Na lMesa MDD, todas as atividades Íoram desenvolvidas de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação lnfantil e nesse ambiente, cadâ eixo
curricular (Arte, Natureza e Sociedade, Matemática, Movimento, Linguagem Oral e
Escrita e Música) é representado por um animal.

La
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O QUE COMPÕE A MESA
. Câmera integrada
. Atividâdes lnterativas Multimídia
. Soflware
. Microfone
. Bichos de pelúcia que atuam como marcadores pâra as atividadês de

Realidade Aumentada
. Lâminas dê atividades
. Mousê gigante
. SugestÕes de Encaminhamento
. Materiais Manipuláveis: jogos, tangran, blocos lógicos e dominó, entre

outros

Como as mesas podem ser utilizadas por grupos de até seis alunos, que
participam juntos das atividades e permitem o desenvolvimento de habilidades
sociais importantes como colaboração e interaçáo, os alunos que não possuem
dificuldades interagem ajudando os outros amigos, fortalecendo os laços dê
amizade e de solidariedade.

2) Cont?atação de êquipe especializada
01 professor de informáticâ e 01 monitor serão contratados para atendimento

êxclusivo do pro.leto, para ãtender de forma especializada e qualificada os
educandos, fornecendo apoio pedagógico aos conteúdos do ensino fundamental
(ío à 30 série) e ensino especial, tanto de alunos matriculados no Cenlro
Educacional Renascer, como alunos da rede pública municipal de ensino
encaminhados para atendimento em contra tuÍno escolar.

3) Atividades culturais dêntro e fora da instituição
Ofertar durantes as oficinas de apoio pedagógico além de contêúdo de

letramento e reforço, atividades culturais e sociais que permitam o pertencimento
dos educandos à diferentes locais e regiões da cidade, tanto dentro como Íora da
instituiçáo.

Por exemplo, durante o conteúdo pedagógico que explora os animais da
flora e fauna brasileira, realizâr uma visita ao zoológico da cidade e Íazer um
cenário com mascotes dos animais para enriquecimento e melhor entendimento do
conteúdo a ser assimilado, assim como montar uma pequena exposiçáo na escola
para o restante dos educandos do Centro Educacional e convidar escolas públicas
do entorno para visita a estes alividâdes.
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O OUE COMPÓE A MESA
. Câmêra integrâda
. Atividades lnterativas Multimidia
. Software
.lvlicrofone
. Bichos de pelúcia que atuam como marcadores para as atividâdes de

Realidade Aumentada
. Lâminas de atividades
. Mouse gigante
. Sugestões de Encaminhamento
. Materiais Manipuláveis:.logos, tangran, blocos ló9icos e dominó, entre

outros

Como as mesas podem ser utilizâdas por grupos de até seis alunos, que
participam juntos das atividades e permitem o desenvolvimento de habilidades
sociais importantes como colaboraçâo e interação, os alunos que náo possuem
dificuldades interagem ajudando os outros amigos, fortalecendo os laços de
amizade e de solidariedade.

2) Contratação de êquipe especializada
0'l proÍessor de informática ê 01 monitor serão contratados para atendimento

exclusivo do projeto, para atender de forma especializada e qualificada os
êducandos, fornecendo apoio pedagógico aos conteúdos do ensino fundamental
('1" à 3" série) e ensino especial, tanto de alunos matriculados no Cêntro
Educacional Renascer, como alunos da rede pública municipal de ensino
êncaminhados para atendimento em contra turno escolar.

3) Atividades cultureis dentro e fora da instituição
Ofertar duranles as oflcinas de apoio pedagógico além de contêúdo de

letramento e reforço, atividades culturais e sociais que permitam o pertencimento
dos educandos à difêrentes locais e regióes da cidade, tanto dêntro como fora da
instituição.

Por exemplo, duÍante o conteúdo pedagógico quê explora os animais da
flora e fauna brâsileira, realizar uma visita ao zoológico da cidade e fazer um
cenário com mascotes dos animais para enriquecimento e melhor entendimento do
conteúdo a ser assimilado, assim como montar uma pequena exposiçáo na escola
para o restante dos educandos do Centro Educacional e convidar escolâs públicas
do entorno para visita a estes atividades.
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A mesma metodologia de aprendizagem teôrica e prática vivenciada por meio
dos recursos tecnológico, depois aplicado na integraçáo com visitas e atividades
artísticas/cullurais será aplicada o outros conteúdos relacionâdos ao português,
matemática ê ciências, de manêirâ especiÍica e adequada à idade e perfil das
turmas.

4) lnteraçáo alunos / pais / escola / comunidadê
Promover a interação e rêlacionamento dos alunos / pais / escola, por meio da

promoÇão de reuniÕes de pais, 02 vezes durante os 12 meses, com momentos de
reunião individuâl para acompanhamento sobre o desenvolvimento de seu fllho,
assim como serão executadas outrâs atividades como palestras com temâs
relacjonados à educaçáo, desenvolvimento e relacionamento entre pais e filhos.

Ao Íinal do ano letivo, em Novembro, tambêm será realizada uma Mostra
Pedagógica de forma a demonstrar todo o conteúdo aprendido pelos educandos,
com o convite aberto a pais e comunidade em geral.

Durante â Mostra os alunos tem a oportunidade de apresentar os tÍabalhos
desenvolvidos, de forma a interagir e promovêr â inclusáo social dê todo o
potencial do deficiente com familiares e comunidade.

Vl - Perâmetros para avaliação
Definir parâmetros para a serem utilizados para aferição do cumprimento das
metas.

OBJETIVO
ESPECiFICO

RESULTADOS
ESPERADOS PARAMETROS

MEIOS DE
VERIFICAç
Ão
Notas
fiscais.
Processo
de seleçâo
e entrevista.

Adquirir
equipamentos e
contratâção de
recursos
humãnos
especializados

EspecializaÇáo,
melhoria
aumento
âtendimento
educacional

do

à
pessoâ com
deficiência. recursos atendidos

pelos
equipamento
s
Número de
entrevistas

humanos.

i realizadas
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em processo
seletivo.

Participação I
frequência
escolar.
Desêmpenho
nas atividades
propostas.

Levantament
odo
desempenho
educacionâl
com
apontamento
relativo a
questões de
leitura/escritâ
, operaçÔes
básica
matemática,
ciências
sociais.
autonomia/in

Avaliação
individual
do âluno
realizada
semestralm
ente pelo
proÍessor,
com
apontament
o do início
do
processo,6
meses
depois e 12
meses

Garantir â oÍerta
de atendimento
educacionâl
espêcializado,
êm contra turno
escolar, a 70
deficientes
intelectuais e
múltiplos, por
meio de
recursos
tecnológicos
didáticos e
interativos.
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Promover
atividades
culturais e
sociais, dentro e
fora da
instituição.

Redlizàt
atividades que
promovam a
interação âlunos
/ pais / êscola /
comunidade.

Acessibilidade.
adaptaçáo e
facilitação da
aprêndizagem,
para a conquista
de melhores
resultados de
desempenho
educacional.

Locomoçáo,
integraçáo ao
territórios e aos
espaÇos públicos,
visando a cultura
de pertencimento
à cidade, assim
como inclusão
social dos
deficientes.

Visita a locâis
fora da

Número de
visitas.
Númêro de
participantes
por visita.
Observaçáo
da vivência e
experiência
dos alunos
pelos
professores e
apontamento
em relatôrio

Presença.
Relatos dos
pais e
comunidade.
Matérias na
imprensa
sobre a
exposição.

Relatórios.
Fotos.

Listâ dê
prêsença
de pais por
reunláo.
Lista de
presença
da

instituiÇão.
Convite
escolas da
pública
municipal
visita
instituiçáo.

a
rede

para
à

Promover
convivência
Íamiliar
comunitária
criança
adolescente.

Participaçào
dos pais.
Participação da
comunidade.

e
da

e

comunidade
-/
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exposição.
Fotos.
Relatôrio
para cada
evenlo.

Vll - Fases de Execução
1 - (Detalhar como se processará a execuçáo da compra).

Etapa / fasê 1o mês 20 mês 30 mês 40 mês 5o mês 60 més
Recebimento
do recurso

x

Seleção e
contrataÉo
eq u iPe

X

Aquisiçáo
equioamentos

x

Planeiamento X

lnstalação
equipamentos

x

Execucão x x X x x
Prestação de
contas

Etapa/fase 7o mês 80 mês 90 mês 10o mês 1 1o mês 120 mês
Contratação
equipe
Aquisiçáo
equipamêntos
lnstalaçáo
equipamentos
ExecuÇáo x X x x x X
Prêstação de
contas

X

I
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2-Detalhar a frequênciâ da execução das açôês: demonstrar a frequência das
açÕes desenvolvidas (diária, semanal, mensal, semestral).

O atendimento educacional especializado será realizado em contra turno,
por % período, de segunda à sexta, das th às 12h e das 13h30 às 17h30, com
atêndimento diário, com os alunos divididos por turmas de alé 4 pessoas, com
duração de 01 hora.

O protessor e monitor realizarão um atendimento especializado com
âtividades ligadas ao apoio pedagógico escolar, como lêtramento, tarêfâ assistida,
leitura e diversas atividades culturais (artisticas) e passeios ligados âo conteúdo
âssistido em aula.

Dentre os conteúdos seráo abordados a lingua português, matemática e
ciências sociais, utilizando dos diÍerentes recursos que estarão disponíveis, como
as mêsas educacionais, a sala multimidia, tablets, computadoÍes, etc.

Vlll - Recursos Fisicos

Área de 2.940 m2 de construçáo, abrigando âs seguintes instalaçÕes para as
oficinas contra turno:

Áreas comuns

Qtidade Descrição

01 Sala Esperâ/Recepção: 9longarinas c/3 lugares cada uma

01 Sala telefonista / Atendimento ao público:
01 PABX, o'l impressora multifuncionâ|,
fechado, 01 arquivo

01 balcâo, 01 computador,
01 armário de 02 portas

01 Sala Arquivo (para prontuários e documentos dos usuários)i 11

estantes com 06 prateleiras abertas cada

01 Banheiro para público I,35m x 2,8m

01 Refeitório 9,85m x 6,15m: 15 mesas com 04 cadeiras fixas, 01

bebedouro.0'í balcão de servir alimentos quentes com 08 recipientes,
06 ventiladores e 2 climatizadores

l
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01 Cozinha 6m x 5m : 01 fogão industrial 08 bocas, 01 coifa, 01 forno a
gás com 01 prateleira, 01 forno a gás com 02 prateleirâs, 0'l balcão
de mdf com 10 poÍtas e 08 gavetas, 0í ralador de queijo, 01 moedor
de carnê

0í Area de serviço para limpeza prâtos/utensilios 4m x 5m: 01 mesa de
granito, 01 bancada de granito com 08 portas de correr em baixo

01 Area de despensa (guarda de mantimentos) 4,55m x 6m: 01 freezer
horizontal 02 portas, 01 armário de 02 portas fechâdo, pratelejras
fixas de concreto abertas

01 Pátio de descanso; 80 colchonetes e 2 climatizadores

01 Biblioteca sala de 13m x 12m dividida em 03 ambientes (Biblioteca,
Sala de TV e Brinquedoteca) - Ambiente Biblioteca 04 estantes
abertas com 07 prateleiras; 01 mesa octagonal, 06 carteiras e 06
cadeiras, 08 tatames, 01 estante de alvenaria com 08 pratelejras, 01

mesâ e 02 cadeiras com 02 computadores; Ambiente de TV: 32

cadeiras, 0í TV, 01 DVD e 01 projetor; Ambiente Brinquedotecâ: 01

mesa octagonal com 08 cadeiras, 04 estantes abertas com 05
prateleiras, 06 tatames,0l TV, 01 DVD e 01 computador.

Oficinas

Descríção

Sala de teatro de 9m x 5m com 15 cadeiras, 01 mesa, 01
computador para o professor,03 armários fêchados com
estantes abertas com 05 prateleiras, figurinos e adereços, 1

1 lousa digital

cadeira e 0'l
02 portas, 04
climatizador e

Sala de música sala de 8m x 6m com
abertas com 05 prateleiras, 01 mesa,

12 cadeiras, 01 piano, 02 estântes
01 cadeira e 01 computador do

Wr
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professor, instrumentos de percussão, 03 ventiladores, 01 teclado e 04

violÕes

Sala dê ãrtes com 03 ambientes e 01 banheiro: 01 sala de 3m x 4m com

03 armários fechados de 02 portas, 01 guarda volume de 16 portas, 01

mesa e 01 cadeira do professor; 01 sala de 3m x 4m com 01 mesa
retangular e 10 cadeiras, 01 salâ de 3m x 4m com 02 mesas retangulares

e 15 cadeiras total, 01 sala de 3m x 4m com estantes abertas com
prateleiras e suportes de tela para êxposiçâo das artes confeccionadas.

Salas de 5m x 6m com 01

fechados com 02 portas,

ventiladores.

mesa e 01 cadeira do proÍessor, 02 armários
18 carteiras e 18 cadeiras, 01 lousa e 02

professor,0l
e 01 louse, 01

Sala de aula de 4m x 6m com 01 mesa e 01 cadeira do

armário fechado com 02 portas, 16 carteiras e 16 cadeiras
televisáo e 0l ar condicionado.

Sala de inÍormática: 09 computadores,
condicionados.

09 mesas e 09 cadeiras e 02 ares

OÍicina espoÍe - Quadra esportiva coberta com 01 banheiro adaptado

masculino ê 0'l feminino

Pátio de múltiplo uso interno de 16m x 7m: com í7 colchonetes, 01 cama
elástica pequena, 06 bicicletas ergomélricas, 0'l simulador escada, 03
esteiras, 02 exercitâdor de braços e pernas, 12 pesos e 03 pneus.

lX - Recursos Humanos da Organização de Sociedade Civil

CaÍga
horária

Vínc
ulo
empr

Salário
adicional
eneargos
beneÍícios (valor

lobal mênsal
R$3595,'11lmensal

R$43850,43/total

Função

Assist.Administrativoi Fina
nceiro



Cerrifêâdo de Enti&des de Fins Fila.!ópicos - Resôl'jÉô no 252 de 6t12i2a@
cNPJ: 71 .744.007/0001 -6ô

Av. Ánéiia Crry Gâb.ê|,4701 -Jz.dim Sorâie - Sáo José d§ Rio PrêtcrSP
Iel: í7) 3213.95s5 {,w..ssoclácaor..ascâ..om.br

Professor de Teatro
Professor 44hlsema

nal
CLT R$3526,09/mensa

R$45839,17ltota

Professor dê Música
Professor 44hlsema

nal
CLT R$3494,65/mensal

R$45.430.45/total

Professor

Professor 44hlsema
nal

CLT R$3.762,08/mens
al

R$48.902,7sltotâl

Monitor
Mon itoÍ 44hlsema

nal
CLT R$1986,08/mensal

R$22.933,04/tota

Monitor

Monitor 44h/sema
nal

CLT R$1.935,63/mens
al

R$22.277 .191Íotal

Monitor
Monitor 44hlsema

nal
CLT R$'1986,08/mensal

R$22.933.04

Monitor

Monitor 44h/sême
nal

CLT R$1.935,63/mens
el

R$22.277,19
Motorista - para até
20 passaoeiros

Monitor 44hrsema
nel

CLT R$3736.91/mensa
R$44.737,68/tota

Monitor escolar
Monitor 44hlsema

nal
CLT R$ 1765,o7/mensa

R$20.059,91/tota

Aux.Cozinha
Auxiliar
cozinha

44h/sêma
nal

CLT R$1501 ,6s/mensal
RS16.635,4s/total

Aux. De Limpeza

Auxiliar de
limpeza

44h/sema
nal

CLT R$1.501,65/mens

R$16635.4s/total

Contador
Contador 44hlsema

nal
CLT R$937,00/mensa

R$12.181,oo/tota
TOTAL R$384.692,75

X - Plano de Aplicação dos Recursos Financêiros
1) Recursos humanos contratados para o desenvolvimento do projeto,

programa ou ação. Demonstrar quadro

Cargo Função Cargâ
horária

Vinculo
emDreoaticio

Salário
(valor qlobal)

Professor Profêssor
informática

44hlsemanal CLT 40.933,87

MonitoÍ Monitor 44h/semanal CLT 't 8.468,90
___ l _: /
Pe I t -,./
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FGTS dos 02
profissionais

5.243,82

Cartão
alimentecáo

dos 02
Drofissioneis

4.298,32

13 salário Dos 02
prcÍissionais

4.983,66

Férias Dos 02
proÍissionais

'1.661,22

Rescisão 16.337,70
TOTAL 92.437,22

2) Material Permanente - descrever
de consumo de âcordo com a
extraindo os itens de acordo com

recurso destinado à
portaria 448 de 13
a proposta.

aquisiçáo de materiais
de setembro de 2002,

Qrid
ade

Equipament
o

Êspecificaçóes técnicas Valor unitário Valor total

03 Tv 43" Smart TV Full HD Led R$1.599,00 R$4.797,00
01 Projetor Resolução 800 x 600,

luminosidâde 3,300.00
R$2.200.00 R$2.200,00

01 Tela de
projeção
elétrica

150 Polegadas R$2.113,60 R$2113,60

01 Mini system LG 620w, CD, MP3, USB,
karaokê

R$999,00 999,00

02 Home
theather

Reproduz DVD, CD-R,
M4V, MP4, MOV

R$1299,00 R$2s98,00

04 MultiÍuncion
al Eco Tank

Tanque de tinta, funções:
impressore, scanner e
copiadora

R$999,00 RS3.996,00

02 Mesa
educacional
alfabeto

Central Educacionâl DIG
ALFA, com bancos, tampo,
gâbinête com micro
integrado, plataforma
eletÍônica, tapete

R$12.990,00 R$25.980,0
0

02 Conjunto de
blocos
matemática

Conjunto de blocos, saco
de armazenamento,
soÍtware

R$2.990,00 R$5.980,00

02 Mesa Bancos, tampo, gabinete R$ 14.990,00 R$29.980,0

,"1
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3) Material de consumo - descrever recurso destinado à aquisiçáo de materiais

de consumo de acordo com â portaria 448 de í3 de setembro de 2002,

extraindo os itens de acordo com a proposta.
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Educacional com micro integrado, big
track, kit educacional IVIDD

0

02 lvlesa
educacional
mundo das
descobertas

Kit IVIDD Escola (tapete,
caminho de letas e
números, dados hastes,
girafâ mediadora,
fantoches, embalagem)

R$4.490,00 R$8.980,00

VALOR TOTAL R$87.623,6
0

Qtid
ade

Material Especificações técnicas Valor
unitário

Valor total

02 Lego
Educacional
Lanchonete
matemátaca

131 peças - Educaçáo infantil

- malemática -
Estimula a criança a brincar e
colaborar enquanto constroem
diÍerentes tipos de comida e
aprender a classificar, contar,
associar e copiar.

R$917,20 1834,40

01 Lego
educacional
pessoas
comunidade

21 peças - Construçáo e
criatividade - apÍesenta
pessoas e profissõês, assim
como temas diferentes como
idade, gênero, relaçÕes,
DaDéis e resDonsabilidades.

R$489,40 489,40

02 Lego
educacional
emoçôes

188 peças - Exploram
emoçóes e caracteristicas
Íisicas, reconhece senlimentos
e identmcam semelhanças e
diÍerenoas.

R$627,90 1255.80

02 Lego
educacional
conjunto
cidades

226 peças - Desenvolve
habilidades criativas e
colaborativas nas crianças, ao
mesmo tempo em que elas
constroem ambientes urbanos.

R$855,00 '1710,00
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01 Lego
educacional
grande
fazenda

145 peças - Cônstruçáo,
criatividade e matemática - o
Conjunto convida as crianças
a construir e represêntar nestê
mundo emocionãnte, enquanto
constroem suas habilidades de
colaboracão e linquaqem.

R§'1293,90 1293,90

02 Lego
educacional
contando
histórias

109 pegas - Linguagem -
Promove a criatividade, a

narração de histórias,
desenvolvimento da
Iinouaoem.

R$934,80 1869,60

Valo total R$8453,10

4) Aquisição de serviços lerceiros - descrever serviços adquiridos de acordo
com portaria 448 de 13 de setembro de 2002.

Otidade ServiÇo Valor unitário Valor total
02 lnstalaÉo cÉntro educacional

alfabeto
R$762.00 R$1524,00

01 Formação cenlro educacional
alfabeto

R$3.800,00 RS3.800,00

02 lnstalaÇáo upqrade mâtemáticâ R$í 59,00 R$318,00
'01/ lnstalação mesa educacional

mundo das descobertas
R$762,00 R$1524,9P

0, Formação mesa educacional mundo
das descobertas

R$3.800,00 RS3.800,00

Valor total R$10.966.00

RECURSOS HUMANOS + EQUIPAMENTOS + CONSUMO + SERVIÇOS
TERCEIROS . TOTAL GERAL - RS199,879,92
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Xl - Cronograma de Desêmbolso
O recurso financeiro será liberado por meio de planilha de previsão entregue
mensalmente e dê acordo com o cronograma de desembolso.

Sáo José do Rio Preto. 30 de Janeiro de 2019.
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ANEXO

\í^

PROGRAMAÇÃO PEDAGOGICA

LINGUA PORTUGUESA

. A linguagem verbal possibilitâ ao homêm representar a reâlidade física e
social e, desde o momento em que é aprendida, conserva um vinculo muito
estreito com o pensamento. Possibilita não só a representaçáo e a
regulação do pensamento e da ação, próprios e alheios, mas, também,
comunicar idéias, pensamentos e intençõês de diveÍsas naturezas e, desse
modo, influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais anteriormente
inexistentes;

. Utilizâção dos mecanismos básicos do sistema de escrita para expressar-se
e comunicar-se com os outros; oralmente nas múltiplas situagões cotidianas
e por escrito, até a sistematização do uso da língua como funçáo social, ou
seja, em situaçÕes de expressão e comunicação, produzindo palavras e
lextos, percebendo as regularidades ortográficas e apropriação progressiva
do código.

META

Promover o desenvolvimento da leitura e/ou escrita, contemplando âs aulas
de Lingua Portuguesa com os recursos de jogos pedagógicos, softwares
educacionais e integração entre comunidade e escola por meio de atividades
socioculturais e vivências práticas.

MATEMÁTIGA

Desenvolvimento da curiosidade por meio de jogos e brincadeiras, registros,
observação do espaço e tempo, reconhecimento, no cotidiano, das
diferentes funções do sistema de numerâção, de resolução de situaçôes
problema que envolva números, formas, medidas e registro de diferentes
formas de cálculo.
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. ldentiÍicar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e
transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual,
caracleristico da Matêmálica como aspecto quê estimula o interesse.

META

Desenvolver o raciocínio lógico matemático dos educândos oÍerecendo a

oportunidade de manipulaÇão dê matêriais concretos, jogos lógicos e soÍtwares

educacionais a fim de contextuâlizar as aulas de matemática e oferecer

oportunidade de desenvolver capacidades como: obseryação, estabelecimento de

relaçÕes, comunicaçáo (diferentes linguagens), aÍgumentaçáo e validaÉo de

processos e o estlmulo às formâs de raciocínio como intuição, induçáo, dedução,

analogia e estimativa.

ctÊNctAS E coNHEcrMENTos GERA|S

. Utilizaçáo mediada de diferentes fontês de observaçáo e investigaçáo para

ampliaçáo de conhecimento e de recursos de aprendizagem. Percepgão dos
modos de ser, de viver e de trabalhar de alguns grupos sociais do presente
e do passado, valorizando as diferentes formas de expressão cultural, além
de compreender e respeitar os difêrentes contextos.

. Proporcionar o conhecimento e a convivência com o meio ambiente
podendo assim desenvolver a conscientizaçáo dâ preservação do mesmo de
forma concreta no desenvolvimento de ações que visam diminuir de forma
ativa o desperdicio, a poluição, a ação negaliva do homem na natureza, bem
como a rêconstruir uma sociedade firmada no compromisso de
reapÍoveilamento de materiais, reciclagem e conservagáo das espécies.

META

Promover a aprendizagem de ciências e conhecimentos gêrais possibilitando

a experimentação e a vivência dos conteúdos através do contalo com o meio
ambiente e da utilizaçáo de recursos de multimidia bem como de softwares .'
educacionais quê proporcionem descobertas e novos conhecimentos. . l,i
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