
1" APOSTILAMENTO AO TERMO Dtr FOMENTO CONJUNTO
SEMAS/CMDCA N' O5/20I9.

O Município de São José do Rio Preto, CNPJ/MF 46.588.950/0001-80, por

intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, situada na Rua João

Teixeira, 260 - Santa Cruz, dorâvante denominada SECRETARIÁ,

representada neste ato pol sua intedna, Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi,

portadola da cédula de identidade RG 20.355.615 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF

sob o n' 133.506.048-03, designada por meio dâ Poftaria n" 32.058 de 15 de

março de 2019, autorizada pelo Prefeito do Município nos temos do Decreto no

17.703 de 03 de fàveleiro de 2017, com base na Lei Federal n.o 13.019/14 e

alteraçôes e em razào da competência atribuida pelo Decreto Municipal n.o

17.708/2017, tendo em vista a inexistência de alteração do objeto e do valor

global do Termo de Fomento, após anuência da Gestora, RESOLVE apostilar o

Plano de Tlabalho anexo do Tenno de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA n"

05/201 9, celebrado em 27 de fevereir-o de 2019, com o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA e a Organização da

Sociedade Civil - OSC denominada Associação Renascer, para atendimento as

solicitações contidas no Oficio no 2512019, quais sejarn: - modiÍicação do ltem

Vll - Fases de execução para o 3o mês, para compatibilizar o cronograma de

execução com o recebimento dos materiais referentes às mesas educacionais

para o atendimento das crianças e/ou adolescentes; - remanejamento dos valores

no periodo de abril a dezembro/2O19, devido ao reajuste salarial, sendo que para

as despesas de Pessoal e encargos e serviços de terceiros/beneficios houve unl

realinhamento de valores mensalmente. utilizando-se do valor de

provisionamento; - diminuição do valor previsto para serwiços de terceiros

relacionados aos itens de serviço de fonnação, uma vez que houve desconto na
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instalação das mesas educacionais e em consequência, inclusão de despesa de

material pemanente para o mês de abril/2019 compreendendo o acréscimo de

0l equipamento de ar condicionado. Tendo em vista as alterações citadas houve

rcmanejamento de valores no Cronogmnra de Desembolso e Plano de Aplicação,

itern XI dos anexos do Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, para

que nos rnesmos hquem constando as devidas alterações,

São José do zuo Prcto, l6 de abril de 2019.
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PATRíCIA LISBOA Ii.IBEIRO I}ERNUSSI

CRESS:25.{55
Secretâ'ia Municipal da Assistência Social lnterina
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proveniente na redução de custos pelas quantclades adquiridas Oe mesas e [,
exec.rção da Íormaçao uma únrca ve/, 
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Sâo José do Rio Preto dia 03 de Abril de 2019

OÍicio no 25l2019 - Departamento de Projetos

À
Excelentíssima Senhora
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi
Secretária Municipal da Assistência Social lntêrina

Assuntor Apostilamento Termo de Fomento Conjunto SEMASiCMDCA

no 05/20í I

Prezada Senho.a,

A Associaçâo RenasceÍ inscrita no CNPJ sob no

71 744.04714041-66 poT seu d.rgente Aparecdo Ferreira Pacheco vem

solicitar o Apostilamento do Termo de Fomenio Conjunto SEMAS/CN4DCA

no05/2019, quanto a:

- Alteraçáo ltem Vll - Fases de execuçâo - ltem Execução - para

o 30 mês

- Acréscimo de 01 equlpamento de aí condicionado para a

climatização da sala do projeto. para maior conforio dos atendidos e

Íunc onamento adequados das mesas educacionais;

Diminuiçâo do valoí dos itens de serviço de Íormaçâo e

instalação das mesas educacionais, ern decarrência de um desconto

utl 
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- Reajuste salaria do monitor escolar em Abril.

- Reajuste do ticket de alimentação do monitor em Abril.

omento.

Ferreira

A!. Améliâ Cury êâúiê|,4701 -Jáídim So,âia - Sáo José do Rio
Fône í17) 3213 9595 ve-âss@iaÉoreoaseÍ.o.9.b.
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PLANO DE TRABALHO

l- ldentiÍicação da Organização de Sociêdade Civil:
01) Nome: Associação Renascer
02) Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - Sáo José do Rio
Preto / São Paulo
03) Fone: (17) 3213.9595
E-mail: proietos@associacacaorenascer.oro.br 

;

administrador@associacaorenascer.oÍo. bÍ

04) Nome do presidenter Aparecido Ferreira Pacheco
05) Nome do Técnico responsável: Marcia Regina Barbosa
Número do Registro Profissional: Não se aplica
06) Cargo/função: Coordenadora Pedagógica
No dê Registro CMDCA (x) Sim ( )Nâo
Tipo de lnscrição Programa (x ) Projeto (x) Serviço (x)
Vigência do regislro: 1210412018 a 1110412020

07) Breve Histórico da Organizaçáo de Sociedade Civil:

A Associação Renascer é uma instituiçáo beneficente de assistênciâ social,
com fins não econômicos, localizada na cidade de São José do Rio Preto / SP.
que âtende atuâlmente a 300 crianças, adolescentes e adultos com deficiência
intelêctual e múltiplas, de segunda à sexta-feira, das th às 12h e das 13h30 às
17h30, de 65 bairros do município e 08 cidades da regiáo.

Desde a sua criação em 1993, a Associação Renascer já beneficiou
gratuitâmente centenâs de pessoas com deficiências e seus familiarês, todos em
situâçáo de vulnerabilidade social, risco pessoal e social, provenientes de regiões
de toda a cidade.

Todas as atividades da Assocaação Renascer sâo reâlizadas por uma
equipe multidisciplinar, que trabalham o desenvolvimento integral do atendido,
estimulando suas funçÕes motoras, sensoriais, cognitivas, psicológicas e sociais,
por meio da reabilitação clínica, pedagógica (ensino especial, fundamental de 1.
à 3'sêíie ê oÍicinas para alunos matriculados na rede publica de ensino em
contra-turno), desenvolvimento social (centro dia com atividades de vida prática,
diária, música, artes, e teatro para pessoas com grave comprometimento motor e
neurológico), cultural, êsportiva e capacitação/treinamento (geração de emprego
e renda).

L
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ll - CaracteÍização socioêconômica da Íegiâo
1) Localização
Av. Amélia Cury cabriel,470í - Jardim Soraia - Sáo José do Rio Preto - São
Paulo - CEP 15075-220

2) Árse de abrangência

Atendimento grâtuito â 70 pessoâs com deficiênciâ intelectual e múltipla
deficiência, de 6 a í7 anos e 11 mesês, que em decorrência de sua deficiência
apresente dificuldades de aprendizagem, atraso do desenvolvimento nêurológico,
mãs que com um projeto inovador e de desenvolvimento educacional, possa
ampliar os resultados de aprendizagem e letramento.

Dentre os 70 que serão atendidos, 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 1

Anchieta 1

Bela Vista lll 2
Boâ Vista 1

Bosque Saúde 1

C Floresta Park 1

Cidade Jardim 1

Dom Lafaiete 1

Eldorado 3

Estáncia Alvorada ,l

Estância Jockey
Club 2
Estancia Santa
Catarina 2
Estoril 1

Itapema 1

Jardim Arroio 1

Jardim Nunes 1

J ard m Oliveiras 1

J ard m Soraia 1
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Jardim Urano 1

João Paulo ll 2

Lealdade 2

Maria Lúcia 1

Nato VetoÍâzzo 1

Parcue Aroeiras ll 1

Parque Cidadania 3

Paroue São Miquel 1

Recanto do Laqo 1

Res. Ana Célia 1

Res. Bom Sucesso 1

Rês. Caetãno 1

Res. Florida Parque I
Santo Antonio 2

São Dêocleciano 1

São FÍâncisco 2
São Judas Tadeu 1

Solidariedade 3

Solo Saqrado 5

Vila Curti 1

Vila Diniz 2
Vila lDiranoa I
Total

Também seráo abertas 10 novas vagas para atendimento à demandâ de
atendimento contra turno escolar neste projeto especiÍico à pessoas com
deÍiciência intelectual, com prioridade para quem não esteja em nenhum outro
projeto êm contra tumo escolar.

Dentre os 42 Bairros citados pode-se constatar a maioria predominânte na
Zona Norte da cidade, região conÍorme Diagnóstico Socioassistencial de
201512016 com maiores indices de vulnerâbilidade social, risco pêssoal e pessoal.

Podendo-se destacar âinda sobre alguns bairros citados ê que serão
assistidos: 

. /
- Bairros mais afastados e sem serviço instalado no local: Amizade, \^

Lealdade. Parque da cidadaniâ. \\ i,
I

,
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- Bairros de novos loteamentos: Vila Toninho, Lealdadê e Amizade.
- Bairros mais numerosos: Solo Sagrado, Cidadania, Eldorado, Anchieta,

Antunes e Santo Antônio;
- Bairros com maior número de crianças ê adolescentes: Santo Antônio e

Cidadania.
- Bairros com menor renda mensal: Novo Mundo, Cidadania, Lealdade e

Amizade;
- Bairros com responsável pelo domicílio não alfabetizado: Solo Sagrado,

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

adolescente: Novo Mundo, João Paulo ll, Vila Toninho e Jardim Belo Horizonte.
- Dentro os CRAS com maiores índices de trabalho infantil: Jardim Arroyo,

Cidadania, Santo Antônio, Jaguaré, João Paulo ll, Felicidade, Distrito lndustrial,
Aeroporto.

- Bairros de maior índice de óbito infantil: 0 a 14 anos - Cidadania; 15 a 24
anos - Cidadania;

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

- CRAS com mais famílias recebendo benefícios: 1) ltinerante;2) Cidadania;
3) Santo Antonio; 4) Novo Mundo; 5) João Paulo ll; 6) Antunes; 7) Anchieta; 8) Vila
Toninho; 9) Solo Sagrado; 10) Eldorado.

- Bairros com maior número de BPC para PCD: Anchiêta, Novo Mundô,
Santo Antônio, João Paulo ll, Solo Sagrado e Vila Toninho.

Fonte: Diagnóstico Sócio Assistencial 2015/20'16

Dentre o já citado, pode-se considerar que a Associação Renascer possui
um atendimento abrangente à população de São José do Rio Preto.

3) Caracterização dâ população de árêa de abrangêncie

Todos os deficientes e suas famílias atendidas se encontram em situação de
vulnerabilidade social, provenientes de famílias de baixa renda, sem instrução ou
com a etapa I do ensino fundamental incomplêtâ, êm ocupâçáo informal, moradiâ
precária ou em loteamentos irregulares e programas de transferência de renda.
Assim como, também são atêndidos deficientes quê sê êncontram êm risco
pessoâl e social, como violência fisica, sexual, negligência, abuso, abandono, risco
de aliciamento para drogas, prostituição, agravadas muitas vezes pela condiçâo
intelectual e física provêniêntê dê sua deficiência, por precisarem de cuidados
permanentes devido ao grave comprometimenlo. v
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4) Caracteísüca da população a ser atendida:
Público-alvo: Criança e adolescente
Faixa etária: 6 a 17 anos e 1'l meses
Regime de atendimento: parcial- % período
Horário de atendimento: th às 12h e das 13h30 às 17h30
Sexo: Ambos
Capacidade: 70
Lotação média mênsâl: 60

lll- Descrição do Projêto

1)Titulo do Projeto: lnovâr para aprender

2) Obieto da Parceria:

Propostâ de R$199.879,92 (cento e noventa e nove mil oitocentos e setenta
e nove reais e noventa e dois centavos) para aquisição de equipamentos e
contratâção de equipe de 01 professor e 01 monitor, para ampliação qualitativa
(melhoria do serviço) e quantitativa (abertura de 10 novãs vagas) para um total de
70 crianças e adolescentes, de 6 a 17 enos, em situaçáo de vulnerabilidâde social,
risco pessoal e social, em projeto de contra turno escolar, que utilize a inovaçâo
educacional para facilitar a aprendizagem e promover a inclusão efetiva do
deficiente intelectual e múltiplo, durante l2 meses, garantindo o direito à educação,
à alimentaÇão, ao lazer, à cultura, ao respêito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária.

3) Prazo de Execuçâo - Previsão de duÍagão da execução do Projeto.
í2 (doze) meses.

4) Justificativa

Considerando a Nota técnica n" 055/ 2013 / MEC i SECADI / DPEÉ, que
compreende resoluçÕes, decretos e a Politica Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educaçáo lnclusiva - MEC, 2008, à luz destes documentos,
comprêende-se que:

- A deficiência é um concêito êm evoluÇáo, que resulta da interação enke as
pessoas com limitaçâo física, intelectual ou sensorial e as barreiras ambientais e .

atitudinais que impedêm â sua plena e eÍêtiva participação na sociedade;
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- As âções educativas complementares ê um coniunto de atividades e
recursos pedagógicos e de acessibilidade, organizados institucionalmente,
prestado de Íorma complemenlar à Íormação dos estudantes público âlvo da
educação especial, matriculados no ensino regular (ênsino fundamental e ensino
fundamental com classês especiais).

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

maneira diferenciada e em tempo diferente do habitual. Necessitâ-se para este
público de maiores estlmulos e recursos, que permitam a ampliação de sua
vivência e experimentâção, de forma a enriquecer sua aprendizagem e acesso ao
conhecimento.

Este projeto com a aquisição de equipamentos tecnológicos inovadores, que
possuem alto custo pela tecnologia e inovação empregada, assim como
contratâçáo de equipe especializada, permitirá a eliminação 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 multiplicaÍáo as
opoftunidades, a exposiçâo do aluno ao conhecimento, trazendo impacto positivo
em seu processo de aprendizado e na sua ÍoÍmaÉo humana.

- AIém de todo o cunho educacional a oferta de atividades pedagógicas no
conlra turno à pessoas com deficiência, auxilia na diminuigão a ameaças e
violações de direitos pela vulnerabilidade social e risco pessoal/social em que se
encontram suas famílias e eles mesmos, muitas vezes aproÍundados por suas
limitaçÕes neurológicas e fisicas, como maus trâtos e negligências familiares,
violências sexuais, falta de acesso a condiçôes de saúde, envolvimento ou
aliciamento de adolescentes no uso ou tráfico de drogas ê em outÍos atos
infracionais, preconceito, falta dê acesso à formação profissional e ao emprego,
exclusâo social e discriminação.

Dêsta forma, além de todas as íeramentas e recursos tecnológicos que
maximizam a aprendizagem e toda a evolugão decorrente, este é um projêto que
tira a criança e adolescente da rua, mêdiânte pÍogramas que incêntivam sua
permanência na escola, com inovação tecnológica que incêntiva e estimula,
tornando este espaço um ambiente acolhêdor, que inova e potencializa a evolução.
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Vale rêssaltãr que a aquisição destes equipamentos e equipe especializada só é
possível com a trânsferência de novos recursos, já que os existentês sáo

insuÍicientes pâra o investimento em novas tecnologias e aplicação em ferramenlas
inovadoras.

lV - Meta/Obietivos

1) Meta

Garantir o atendimento educacional especializado a 70 crianças e
adolescentes, de 06 a 17 anos, provenientes de baiÍos em situaçáo de
vulnerabilidade social, risco pessoal e social de São José do Rio Preto,
gratuitamente, pela aquisiçáo de equipamentos e contrataçáo de recursos
humanos, de forma a qualificar e ampliar o serviço de contra turno escolar com um
proieto de apoio pedagógico inovador e diferenciado, que utiliza de mesâs
educacionais e da sala de multimidia como recursos para facilitar a aprendizagem
e construir recursos adaptados e acêssíveis para a pessoa com deficiência
intelectual e múltipla.

2) Objetivo Geral

- Promover a ampliâção qualitativa ê quantitativa do atendimento educacional
especializado a 70 crianças e adolescente, com deficiência, de São José do Rio
Preto, com idade entre 06 a 17 anos e 11 meses, em contra turno escolar, em
periodos diÍerenciados dos programas já existentes na instituiçáo, com recursos
tecnológicos inovadores como a mesa educacional (uso do haÍdware, software e
mateÍiais concretos, o ênsino de forma multissensorial) sala multimidia e equipe
qualificada, para maximizar, facilitar e tornar âcessível o processo de
aprendizagem âo deflciente intelectual e múltiplo. Sendo que dos 70
atendimentos, 10 serão novas vâgas abertas.

í) Objetivos Específicos

- Adquirir equipamentos e contÍatar de recursos humanos especializados 
_ /

para â qualificaçâo, melhoria e aumento do atendimento educacional à pessoâ com I - /deficiência. L\^
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- Garantir a oferta de atendimento educacional especializado, em contra
turno escolar, a 70 deficiêntes intelectuais e múltiplos, por meio dê recursos
tecnológicos didáticos e interativos, promovendo a acêssibilidade, adaptação e
facilitaçáo da aprendizagem, para a conquista de melhores resultados de
desempênho educacional, o que facilitará a aprendizagem tanto de leitura e escrita,
como de operações 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 multimídia
estimular os diferentes senüdos e movimentos corporais dos deficientes,
possibilitando por meio do áudio ê imagem, com jogos, músicas, dinâmicas e
videos, o desenvolvimento da expressáo, linguagem, movimento corporal, contato
com o outro, melhor interação e relacionamento.

- Promover atividades culturais e sociais, dentro e fora da instituiçáo, visando
a locomoção, integração aos territórios e aos espaços públicos, a cultura de
pêrtencimento à cidade, assim como inclusáo social dos deficientês.

- Realizar atividades que promovam a interaÇão alunos / pais / escola /
comunidade, estimulando a convivência familiar e comunitária da criança e
adolescente, assim como sua inclusão social e a conscientizaçáo da comunidade
de todo o polencial do deficiente.

V - Operecionalização

'l) Aquisiçáo de êquipamentos
Os equipamentos serão utilizados para montar uma oficina de apoio pedagógico,
em contra turno escolar, pâra atendimentos individuais e em grupo de até 04
alunos, êm que serão trabalhados durantê 01 hora, metodologias quê ênvolvam
multimídia (som e imagem) e demais recursos disponíveis nas mesas (como
softwares, jogos, blocos interativos) e sala multimídia, de forma a estimular a
aprendizagem, tornando-a acessível e adaptada às necessidades individuais dos
educandos.

Como funcionam as mesas

Mesâ educacional alfabeto:

A mesa utiliza animaçóes,
para conquistar a atenção dos
divertido. Com a Mesa, os alunos

educacionais:

vídeos, recursos sonoros e realidade aumentada
alunos e tornar o aprendizado mais natural e
aprendem a reconhêcer letras, construir palavras

L,
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e associáJas a seus significados, ler, criar e interpretar textos. Apresenta ainda
recursos exclusivos de acessibilidade para pessoas com necêssidades especiais.

POR OUE USAR A MESA EDUCACIONAL ALFABÉTO NA ESCOLA?
Blocos coloridos e módulo elêtrônico
Encaixando blocos coloridos em um módulo elêtrônico, o aluno participa de

atividades e desafios, sempre de maneira divêrtida e estimulante.

Acessibilidade
Blocos com letras ê etiquetas em Braile
Animações em Libras
Regulagem de altura
Recurso de lupa

SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTO
Os professores contam com sugestões, que auxiliam no processo de ensino-

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

trabalhadas com a mesa.

ANIMAÇÔES, VÍDEOS, RECURSOS SONOROS E REALIDADE AUMENTADA.
Oferece recursos de realidade aumentada: tecnologia que permite a

interaçáo de objetos reais com ambientes virtuais em 3D. Conta com umâ câmera
de marcadores (tags) com imagens dos personagens, que sáo capturadas pela
câmera e transformadas em imagens 3D, quê podem ser manipuladas como
pequenas "marionetes virtuais".

E possível utilizar o mesmo módulo eletrônico da Mesa Educacional Alfabeto
para realizar atividades da Mesa Educacionâl E-Blocks Matemática e da lvlesa
Educacional E-Blocks lnglês, o quê garante uma melhor relaçáo custo-benefício.

Mesa block matemática:

A Mesa Educacional E-Blocks Matemática permite o trabalho conjunto de até
seis crianças, favorecendo e incentivando a socialização e o desenvolvimento de

atividades em grupo.

As âtividadês trabalham quatro principais blocos de contêúdo: Números e

Operaçôes, Espaço e Forma, Grandeza e Medidas e Tratamento da lnformação.

Com esse conjunto dê atividades os alunos exploram conteúdos relacionados à
;/
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localização, classificação, identificação de números e quantidades, padrôes,
formas, medidas, capacidades, adição, subtraçáo e lôgica.

Por quê usâr a mesa E-Blocks Matemática escola?
. Têm revolucionado a forma como o ensino pré-escolar, escolas ê

programas de educação especial em todo o mundo preparam seus alunos para o
âprendizado da Matemática.

. A Mesa Educacional E-Blocks Matemática alende versões lnglês,
Português e Espanhol.

Mesa educacional mundo das descobertas

Com design exclusivo, a Mesa Educacional Mundo das Descobertas foi
desenvolvida para incentivar o desenvolvimento fisico, intelectual, psicológico e
social das crianças, com atividades que evoluem de acordo com o avanço das
turmas.

Uma plataforma digital aliada com materiais concretos quê encoraja a

experimentaçáo por mêio de atividades lúdicas, desafios, jogos, cantigas e uma
infinidâde de outras atividades, além de estimular a socialização e a colaboração
entre os alunos.

Até seis alunos, lado â lado, manipulando materiais concrêtos e rêcursos
digitâis, exercitando a coordenação motora, o relacionamento e descobrindo o
mundo pelos temas dâ Educação lnfantil: Artes, Natureza e Sociedade, Linguagem
Oral e Escrita, Movimento, Matemática e Música.

A Mesa Educacional possui recursos de realidade aumentada, tecnologia
que permite a interação de objetos reais com âmbientes virtuais em 3D. Com
diversas atividades ligâdâs à musicâlização, os alunos podem montar uma banda
virtual, aprendendo sobre os instrumentos, sons, ritmos, músicas, suas
características, origens e muito mais. Vem ainda com minibichos de pelúcia que
interagem com o software que se transÍormam em animaçóes 3D, manipuladas
como pequenas "marionetes virtuais".

Ambiente de aprendizagem da Mesa Educacional Mundo das Descobertas.
Na Mesa MDD, todas as atividades foram desênvolvidas de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação lnfantil e nesse ambiente, cada eixo
curriculâr (Arte, Naturezâ e Sociedade, Matemática, Movimento, Linguagem Oral e
EscÍita e Música) é represenlado por um animal.
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O QUE COMPOE A MESA
. Câmera integrada
. Atividades lnterativas Multimídia
. Software
. Microfone
. Bichos de pelúcia que atuam como marcadores para as atividades de

Realidade Aumentada
. Láminas dê atividades
. Mouse gigante
. Sugestôes 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 imporlantes mmo colaboração e interação, os alunos que não possuem
dificuldãdes interagem ajudando os outros âmigos, fortalecendo os lâços de
amizade e de solidariedadê.

2) Contatação de equipe especializada
01 professoÍ de informática e 01 monitoÍ serão contratados para atendimento

exclusivo do projeto, para atender de Íorma especializada e qualificada os
educandos, fornecendo apoio pedagógico aos conteúdos do ensino fundamental
(1o à 30 serie) e ensino especial, tânto de alunos matriculados no Centro
Educacional Renascer, como alunos da rede pública municipal de ensino
êncaminhados para atendimento em contÍa turno escolar.

3) Atividadêâ culturais dentro e fora da instituição
Ofertar durantes as oficinas de apoio pedagógico além de conteúdo dê

letramento e ÍeÍorço, atividades culturais e sociais que permitam o pertencimento
dos êducandos à diferentes locais e regiÕes da cidade, ianto dentro como fora da
instituição.

Por exemplo, durantê o conteúdo pedagógico que explora os animais da
flora e fauna brasileira, realizar uma visita ao zoológico da cidade e fazer um
cenário com mascotes dos animais pãra enriquecimento e melhor entendimento do
conteúdo a seÍ assimilado, assim como montar uma pequena exposição na escola
pâra o restânte dos educandos do Centro Educacional e convidar escolas públicas
do entorno parâ visita a estes atividades.
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A mesmâ metodologia de aprendizagem teórica e prática vivenciada por meio
dos recursos tecnológico, depois aplicado na integração com visitas e atividades
artisticas/culturais será aplicada o oulros conteúdos relacionados ao português,
matemática e ciências, de mâneira especifica e adequâdâ à idade e perfil das
turmas.

4) lnteração alunos / pais / escolâ / comunidâde
Promover a interação e relacionamento dos alunos / pais / escola, por meio da

promoção de reuniôes de pais, 02 vezes durante os'12 meses, com momentos de
reunião individual para acompanhamento sobÍe o desenvolvimento de seu Íilho,
assim como sêrão executadâs outras atividades como palestras com temas
relacionados à educação, desenvolvimento e relacionamento entre pais e filhos.

Ao final do ano letivo, em Novembro, também será realizada uma Mostra
Pedagógicâ de forma â demonstrar todo o conteúdo aprendido pelos educandos,
com o convite abêrto a pais e comunidade em geral.

Durante â Mostra os alunos tem a oportunidade de apresentar os trabalhos
desênvolvidos, de forma a interagir e promover a inclusáo social de todo o
potencial do dêficiente com Íamiliâres e comunidade.

Vl - Pârâmetros para evaliação
DeÍinir parâmetros para a serem utilizados para aferiÉo do cumprimento das
metas.

DADOS

Adquirir
equipamentos e
contralaçáo de
recursos
humanos
especializados

Númêro de Númêro de
equipamento
s adquiridos.
Número de
educando
que serão
atendidos
pêlos
equipamento
s.

Notas
Íiscais.
Processo
de sêleçáo
e entrevista.

pessoa com
deficiência.

aquisição e
instalagáo dos
equipamentos.
Seleçáo dê
contratação dos
rêcursos
humanos.

e
do

à

Número de
entrevistas
reâlizadas

RESULTADOS
ESPERADOS

MEIOS DE
VERIFICAÇ
Ão
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em processo
seletivo.

dêficientes
intelectuais
múltiplos,
mêio
recursos
tecnológicos
didáticos
interativos.

Garantir a oferta
de atendimento
educacional
especializado,
em contra turno
escolar, a 70

e
por
de

Acessibilidade,
adaptação e
facilitação da
âprendizâgem,
para a conquista
de melhores
resultados de
desempênho
educacional.

Participação I
frequência
êscolar.
Desempenho
nas atividades
prop0stâs.

Levantament
odo
desempenho
educacional
com
apontamento
relativo a
questÕes de
leitura/escrita
, operaÇôes
básica
matemática,
ciências
sociais,
autonomia/in
deDendência.

Avaliaçáo
individual
do aluno
rêalizada
semestrâlm
ente pelo
professor,
com
apontament
o do início
do
processo,6
MESES
depois e 12
meses
depois.

Promover
atividades
culturais e
sociais, dênlro e
fora da
instituiçáo.

Locomoção,
integração ao
têrritórios e aos
êspaços públicos,
visando a cultura
de peÍtencimento
à cidade. assim
como inclusáo
social dos
deficientes.

Visita a locais
Íora da
instituiçâo.
Convite a
escolas da rede
públicâ
municipal para
visita à
instituição.

Número de
visitas.
Número de
pârticipantes
por visita.
Observação
da vivência e
expêriência
dos alunos
pelos
professores e
apontamento
em relatório
espêcifico.

Relatórios.
Fotôs.

Realizar
atividades que
promovam a
interação alunos
/ pais / escola /
comunidade.

Promover a
convivência
fâmiliar ê
comunitária dâ
criança e
adolescente.

Participação
dos pais.
Participação da
comunidade.

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

Listâ de
presença
de pâis por
reunião.
Lista de
presença
da
comunidade
00r
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êxposição.
Fotos.
Relatório
para cada
evento.

Vll - Fasês de Exêcução
1 - (Detalhar como se processará a execução da compra).

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

X

Seleção e
contrataçáo
equipe

x

Aquisição
equipamentos

x

Planeiamento x
lnstalaÇão
equipamentos

x

Execucão x x x X

Prestação dê
contas

Etapa/fase 70 mês 80 mês 90 mês í 0o mês 11o mês 12o mês
Contratação
equioe
Aquisição
equiDamentos
lnstalaçáo
equipamentos
ExecuÇáo x x X x x X
Prestação de
contas

x
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2-Detalhar a frequência da execução das açÕes: demonstrar a frequência das
ações desênvolvidas (diária, semanal, mensal, semestral).

O aiendimento educacional especializado será realizado em conlra turno,
por % peÍíodo, de segunda à sexta, das th às 12h e das 13h30 às 17h30, com
atendimento diário, com os alunos divididos por turmas de até 4 pessoas, com
durãçáo de 01 hora.

O pÍofessor e monitor ÍealizaÍâo um atendimento especializado com
atividades ligadas ao apoio pedagógico escolar, como lêtramento, larefa assistida,
leitura e diversas atividades culturais (artísticas) e passeios ligados ao conteúdo
assistido em aula.

Denlre os conteúdos sêrão abordados a lingua português, matemática e
ciências sociais, utilizando dos diferentes recursos que estarâo disponÍveis, como
as mesas educacionais, a sala multimídja, tablets, computadores, etc.

Vlll - Recursos Físicos

Área de 2.940 m'zde construçáo, abrigando as seguintes instalaçÕes para as
oficinas conlra tuÍno:

Áreas comuns

Qtidade Descrição

Sala Espera/Recepçào; 9longãrinas c/3 lugares cada uma

Sala telefonista / Atendimento ao público: 01 balcão, 01 computador,
01 PABX,01 imprêssora multifuncional, 01 armário de 02 portas

fechado, 01 arquivo

Sala Arquivo (para pÍontuários e documentos dos usuáÍios): 11

estantes com 06 prateleiras abertas cada

Banheiro para público '1,35m x 2,8m

Refeitório 9,85m x 6,'l5m: 15 mesas com 04 câdeiras fixas,01
bebedouro, 01 bâlcão de servir alimentos quêntes com 08 rêcipientes,
06 ventiladores e 2 climatizadoÍes

L
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01 Cozinhâ 6m x 5m : 01 fogão industrial 08 bocas, 0í coifa, 01 forno a
gás com 01 prateleirâ, 01 forno a gás com 02 prateleiras, 01 balcão
de mdf com 10 poÍtas e 08 gavetas, 01 ralador de queüo, 01 moedor
de carne

0í Area de serviço para limpeza pratos/utensílios 4m x 5m: 01 mesa de
granito, 01 bancada de granito com 0B portas de correr em baixo

0í Area de despensa (guarda de mantimentos) 4,55m x 6m: 01 ÍÍeezeÍ
horizontal 02 portas, 01 armário de 02 portas fechado, prateleiÍâs

Íixas de concreto abertas

0í Pátio de descanso: 80 colchonetes e 2 climatizadorês

01 Biblioteca sala de 13m x 12m dividida em 03 ambientes (Biblioteca,

Sala de TV e BÍinquedoteca) - Ambiente Biblioteca 04 estantes
abertas com 07 prateleiras; 01 mesa octagonal; 0ô carteiras e 06
cadeiras, 08 tatames, 01 estante de alvenaria com 08 prateleiras, 01

mesa e 02 cadeiras com 02 computadores; Ambiente de ry: 32

cadeiras, 01 TV, 01 DVD e 01 projetor; Ambiente Brinquedoteca: 01

mesa octagonal com 08 cadeirâs, 04 estantes âbertas com 05
prateleiras, 06 tatãmes,o1 W, 01 DVD e 01 compulador.

Oficinas

Quan

tidad

e

Descrição

01 Sala de teatro de 9m x 5m com 15 cadeirâs, 01 mesa, 01 cadeira e 0'1

computador para o professor, 03 armários fechados com 02 portas, 04
estantes abertas com 05 prateleirâs, Íigurinos e adereços, 1 climatizador e
'1 lousa digital

01 01

e
Sala de música sâla de 8m x 6m com

âbertâs com 05 pratêlêiras, 01 mêsa,

'12 cadeiras,
01 cadeira

piano, 02 estantes

01 computador do

:/
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professor, instrumentos de percussâo, 03 ventiladores, 01 teclado e 04
violÕes

01 Sala de artes 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 0l cadêira do proÍessor; 01 sala de 3m x 4m com 01 mêsa
retangular e 10 cadeiras, 0'l sala de 3m x 4m com 02 mesas retangularês
e 15 cadêiras total, 01 sala dê 3m x 4m com estantes ebêrtas com
prateleiras e suportes de tela para exposiçâo das artes confeccionadas.

04 Salas dê 5m x 6m com 01

fechados com 02 portas,
ventilâdores,

mesa e 01 cadeira do professor, 02 armários
18 carteiEs e '18 cadeiras, 01 lousa e 02

0'1 Sala dê aula de 4m x 6m com 01 mesa e 01 cadeira do proÍessor, 0í
armário fechado com 02 portas, 16 carteiras e 16 cadeiras e 01 lousa, 01

televisáo e 01 ar condicionado.

0't Sala de inÍormática: 09 computadores, 09 mesas e 09 cadeiras e 02 aÍes
condicionados.

01 Oficina esporte - Quadra esportiva coberta com 0'1 banheiro adaptado
masculino e 01 Íeminino

01 Pátio de múltiplo uso interno de 16m x 7m: com 17 colchonetes, 01 cama
elástica pequena, 06 bicicletas ergométricas, 01 Simulador escada, 03
esteiras, 02 exercitador de braços e pernas, 12 pesos e 03 pnêus.

lX. Rêcursos Humanos da OÍganização dê Sociedade Civil

Cargo Função Carga
horá ria

Vinc
ulo
empr
egatí
cio

Salário +

adicional +

encargos +

beneÍícios (valor
qlobal mensal)

Assist.Administrativo/Fina
nceiro

Administrat
iva

44h/sema
nal

CLT R$3595,1 1/mensal
R$43850,43/total

/
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Professor de Teatro
Professor 44hlsema

nal
CLT R$3526,09/mensal

RS45839,17ltotal

Professor de Música
Professor 44hrsema

nal
CLT RS3494,65/mensal

R$45.430,45/total

Professor

Profêssor 44hlsêma
nal

CLT R$3.762,08/mens
al

R$48.902,7sltotal

[v]on itor
Monitor 44hlsêma

nal
CLT R$1986,08/mensal

R$22.933.04/total

Monitor

Monitor 44h/sema
nel

CLÍ R$ l .935,63/mens
al

R§22.277 .1gltotal

Monitor
Mon itoÍ 44hlsema

nal
CLÍ R§1986,08/mensal

R$22.933,04

Monitor

Monitor 44h/sêma
nel

CLT R$1.935,63/mens
al

R522.277,19
Motorista - parâ até
20 passaqeiros

Monitor 44hlsema
nal

CLT R$3736,91/mensal
R$44.737,68/total

Monitor escolar
Mon itor 44hrsema

nal
CLT R$1765,07/mensal

R$20.059,91/tota

Aux.Cozinha
Auxiliar
cozinha

44hlsêma
nal

CLT R$í 501,65/mensal
RS16.635,4s/total

Aux. De Lim eza

Auxiliar dê
limpêza

44hlsemâ
nal

CLT R$1.501,65/mens
a

RS16635.45/tota

Contador
Contador 44hísemâ

nal
CLT RSg37.00/mensa

R$12.181 ,00^ota
TOTAL R$384.692,75

X - Plâno de Apliceçáo dos Recursos Finâncêiros
1) Recursos humanos conlratados para o desenvolvimento do projeto,

programa ou ação. DemonStrar quâdro

Cargo Função Cerge
horá ria

Vinculo
êmPreqatício

Salário
(valor qlobal)

Professor Profesaor
informática

44h/semanal CLT 40.933,87

Monitor Mon itor 44h/semanal CLT 't8.468,96

:./
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FGTS dos 02
profissionais

5.283,82

Ca rtão
alimentecão

dos 02
profissionais

4.470,68

13 salário Dos 02
p.ofisgionais

4.912,47

Férias Dos 02
profissionais

í.708,68

Rescisão 17.234,76
TOTAL 94.72't,92

Cênific.dô dê Entidades de Fins FirantÍópico§ - Resoluêô no 252 de 06t1l2eaA
CNPJ: 71 7.14.007r'0001S6

Av. Amé iâ Cury GãbÍis|,4701 -Jardim Soraiâ - Sáo José do Rio Prêto/SP
Tei: (17) 3213 9595 wwú.â§sociaeorênâEcêr.oro.br

2) Material Permanente - descÍever recurso destinado à aquisição de materiais
de consumo de acordo com a portaÍia 448 de 13 de setembro de 2002,
extraindo os itens de acordo com a proposta.

J,)
/

Qtid
ade

Equipament
o

Especificaçóes técnicas Valor
unitário

Valor totâl

03 Tv 43" Smart TV Full HD Led R$1.599,00 R$4.797,00
0'1 Projetor ResoluÇão 800 x 600,

luminosidade 3,300.00
RS2.200,00 R$2.200,00

01 Tela de
projeção
elétricâ

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$2598,00

04 Multifuncion
al Eco Tank

Tanque de tinta, funçÕes:
impressora, scanner e
copiadora

R$999,00 R$3.996.00

02 Mêse
educacional
alÍabeto

Central Educacional DIG
ALFA, com bancos, tampo,
gabinete com micro
integrado, plataforma
eletrônica, tapete

R$12.990,0
0

RS25.980,00

02 Conjunto de
blocos
matemática

Conjunto de blocos, saco
de armazenamento.
software

R$2.990,00 R$5.980,00

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

l-,
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Educacional com micro integrado, big
track. kit educacional MDD

0

n2 Mesa
educacional
mundo das
descobertas

Kit IVIDD Escola (tapete,
caminho dê letas e
números, dados hastes,
giraÍa mediadora,
fantoches, êmbalaqem)

RS4.490,00 RS8.980,00

01 Condicionad
or de ar

Split 18000 BTUS, inverter,
frio

RS2380,00 R$2380.00

VALOR TOTAL RS90.003,60

3) Material de consumo - descrever recurso destinado
de consumo de acordo com a portaria 448 de 13
extraindo os itens de acordo com a proposta.

à aquisição de materiais
de setembro de 2002,

Especificações técnicas Valor total

Lego
Educacional
Lanchonete
matemática

131 peças - Educação infantil
- matemática -
Estimula a criança a brincar e
colaborar enquãnto constroem
difêrêntes tipos de comida e
aprender a classificar, contar,
associar e copiar.

R$917,20 1834,40

Lego
educacional
pessoas
comunidâde

21 peças - Construção e
criatividade - âpresenta
pêssoas e profissões, assim
como temas diferentes como
idade, gênero, relaçóes,

is e resDonsabilidades.

489,40R$489,40

Lego
êducacional
emoções

188 peças - Exploram
emoçÕes e características
físicas, reconhece sentimentos
e identificam semelhançãs e

Lego
educâcional
conjunto
cidades

226 peças - Desenvolve
habilidades criativas e
colaborativas nas crianças, ao
mesmo temDo em que elas

1710,00 :/

N,.t ,t

Qtid
ade

Material Valor
unitário

02

02 R$855,00

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

RECURSOS HUMANOS + EQUIPAMENTOS
TERCEIROS - TOTAL GERAL - R$199.879,92

+ CONSUMO + SERVIÇOS

"Ji

ASSOC AÇÀOii
I .\

/1
(,

constroem ambientes urbanos.
01 Lêgo

educacional
grande
fazenda

145 peças - Construção,
cÍiatividade e malemática - o
Conjunto convida as crianças
a construir e representar neste
mundo emocionante, enquanto
constroem suas habilidades de
colaboracão e linquâoêm.

R$1293,90 't293,90

02 Lego
educacional
contando
histórias

109 peças - Linguâgem -
Promove a criatividade, a
narração de histórias,
desenvolvimento da
linouaoem.

R$934,80 1869,60

Valor total R$8453,10

Otidade Servico Valor unitário Valor total
04 lnstalação centro educacional

alfabeto e MDD
R$487,00 R$1948,00

01 Formação cêntro educacional
alfabeto + uDorade

RSs600,00 R$5600,00

02 lnstalacão uoorade matemática R$381,00 R$762,00
01 Servico eletricista R$128,50 RS'128,50
01 Frete R$69.90 R$69,90

Valor total R$8.508,40
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Xl - Cronograma dê Dêsêmbolso
O rêcurso finânceiro será liberado por meio de planilha de previsáo entregue
mensalmente e de acordo com o cronograma de dêsembolso.

Sâo José do Rio Preto, 03 de Abril de 2019.
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