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I- DADÔS CADASTRÂIS

1. Dados cadâstrais da Entidade - Proponente:
Município/Estado:São José do

Rio Preto/SP

CNPI: 71.744.007/0001-66

Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - 5ão José do Rio Preto - 5P - cEP

1.5075-220

Telefoner 77

3213.9595

Fax: e-mail: p-fqiqlQ§.@-Q§!q!ú!êq-fe!-ê§ gtQ ;

Ne da Conta Corrente: 151014-2 código do Bãnco: Banco do Brasil- 001

Ns da Agência: 0057-4 Prâça de Pagamento: São José do Rio Preto

2. Dados cadastrais do Dirigente da Entidade
Nome: Aparecido Ferreira Pacheco Data dâ Posse: 01/04/2017

Nacionalidade: Brasileiro Éstado Civil: Casado cargo/Função:Presidênte

CPF:428.673.558-34 RG:7.546.299-0 urgao

expedidor:

ssP/sP

Datâ da Expedição:

24/08/207s

Endereço:Rua Antonio dê lêsus 350, Q 01, Cond. Dahma ll - São José do Rio Preto -SP - CEP

15.061.751

rur"@zs-|e-,natl,
3213,9595 ll'qq Ladministrador@associâcaoren
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PROIEÍO

l- Descrição dâ realidâde que será objeto dâ pârceria, dêvendo sêr demonstrado o

nexo entre essa Íêalidadê ê as atividadês ou proietos e metas a sêrem atingidas;

A Associação Renascer atua desde 1993 na habilitação ê reabilitação do

deficiente intelectual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência,

esporte, cultura e trabalho.

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas

de ensino especial e ensino fundâmental de 1'à 3'série, os programas são aplicados

levando em consideaação os interessês, capacidades, características e necessidades de

aprendizagem de cada educando, tendo êm vista âs diferentes características e

necessidades de câdâ aluno.

Por possuírem os deficientes intelectuais a necessidade de um serviço

especializado e diferenciado, através de atividades individuais ou em grupos, nossos

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos são adaptados e em conformidade

com a letislação vi8ente, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguagens,

aplicados por uma equipe pedagógica, administrativa e multidisciplinâí especializada.

Nossa pedagogia é centrada no aluno, capaz de educar de forma integrada

todos, inclusive os que sofrem de deficiências graves.

Por sermos uma entidade com fins não econômicos, com utilidade pública e

atendermos a todos os deÍicientes de forma gratuita, necessitamos de paÍcêrias com

órgãos públicos pâra a manutenção da instituição, seja na parte de recursos humanos,

custeio da estrutura, materiais de consumo e avaliação multidisciplinar, conforme

encaminhamento do MunicÍpio, para idêntificação de deficiênciâ, fases do

desenvolvimento neuropsicomotor e indicação de programa individual de

atendimento ou êncaminhamênto para outra instituição âpropriada.

Desta forma, como atenderemos a até 05 munícipes de Nova Aliança, é

necessária a paíceria com este município para o repasse de verba refêrente ao custeio

destes atendimentos, o que será aplicado no pagamento de recursos humanos e/ou
São losé dô Rio P.eto/SP

uôidade r- av. amélia cúÍy Gabriel, 4701 - Jardim so.âiâ-Iel: t7-3213.9595
Unidãde ll- Rua sebastiana Cândio Pêreirâ,30-lâÍdim Mêracânã -Tel: 17-3216.9s9s

Emâi : oroiêtosi@assoclacãorenãscêr.ôr!.br Site:www.à5!ociacaorênascer.org.br
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custeio e/ou materiais de consumo e/ou avaliação de alunos por equipe
multidisciplinar, que estejam atrelado ao objeto.

ll - ldentificação do obieto a ser exêcutadoi

Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou Íundamental de

1'à 3'série de até 05 pessoas com deÍiciência intelectual do Município de Nova

Aliança.

lll - A descÍição dê metas a serem atingldas e de atividades ou projetos a serem

executados;

Metas Meios de verif icaÇão/lndicador
- Possibilitar aos deficientes intelectuais atendidos pelo
ensino e aprendizagem a melhora da independência,
aLrtonomia, concentraÇão e atenÇão.

Avaliação pedagógica

bimestral, proposta
pedagógica anual, plano de

aulas mensal, lista de
frêquência dos alunos
mensal.

- Elaborar, produ2ií e aplicar recursos educacionais
especiãlizados e adaptados às necessidades individuais
dos educandos, visando sua acessibilidade à inclusão,
ao sociale à cidadania efetiva.

Fotos, plano de aula mensal.

- Desenvolver anualmente 01 atividade cultural,
esportiva, social e de saúde preventiva pãra as famílias
e comunidade, que promovam o bem estar e melhor
qualidade de vida dos familiares, em sua rraioria em
situação de vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo,
estimular o convívio social e a mâior participação das
fâmíliâs e comJnidade nà vida do aluno.

Fotos, relatório do evento.

sôo lGé do Rio P.êto/sP

Unidadel -Av.ÁméliàCury6ab.iel,4701-lardimSoraia-Íel: 17-3213-9s9s
!ôidadê ll-Ruã Sêbastiãôâ Când o Perêirã,30 -lãrdim Mârãcanã -T€l:17-3216.9595
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lV - a forma de execução das atividades ou dos pÍojêtos e de cumprimentos das
metas â eles atrêladâs;

A metodologia em nosso sistema de ensino assegurará ao deficiente
intelectual:

- currículos, métodos, tecnicas, recursos educativos e organizações específicas, para

atender às suas necessidades.

- professores com especialiuação adequadas para o devido atendimento especializado,
com capacidade de avaliar as necessidades individuãis, de adâptar o conteúdo dos
programas de estudo, de recorrer a ajuda de têcnologia, de individuâl12ar os processos

pedagógicos para atender a um maior número de aptidôes.

Sempre os programas de estudos devem atênder às necessidades individuais das
crianças e não o contrário.

Todos esses dispositivos possibilitam estabelecêr e assegurar â igualdâde de

oponunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.

O acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estÍmulos nos

aspectos Íísicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as

diferenças favorecem as relaçõês interpessoâis, o rêspeito e a valorização da criançà.

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 da
base comum nacional:

. Área motora, sensorial e cognitivaj

. Atividades de Vida Diária;

. Cozinha PedagóBicaj

. Visitas / lntêraçãot Passeios êxternos realizados com â finâlidade de
temas abordados em sala de aula;
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DeclaÍada de Uliti&de Púbticâ MunicipalLê 5455 de 11D2t94
DeclaÍadã de Uliidade Públicâ ÉsladuâlLeino 11 399 de 04/07/ô3
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A referência teórica e dê êmbasamento do trabalho tem enfoque no Modelo
Ecológico Funcional (MEF) que peícebe o aluno em interaçôes ambientais, no Currículo

Funcionâl Natural (CFN), para pessoas com necessadades educacionais espêciais e nos

Parâmetros Curriculârês Nacional (PCNs).

Currículo Funcional Natural (CFN)

Esse modelo fundamenta-se numa Íilosofia de educação que determina à

Íorma e o conteúdo de um currículo com caracteíísticas individuais, promovendo a

interação positiva do aluno com o meio, considêrândo os desejos, as necessidades, as

preferênciâs ê a cultura, pressupondo Lrma perspectivâ sistêmica {família, escola e
comunidade social). As âlterações cognitivas aumentam âs dificuldades no pÍocesso de

ensino aprendizagem de habilidâdes complexãs, em áreas do desenvolvimento
acadêmico, social e autocuidado, necessitâm de planejâmento de ensjno que valorize

as suas potencialidades, habilidades e competências e não as dificuldades.

A avaliação pêdagógica 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 que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso

individuâ1, prêvalecendo na avâliação os âspectos qualitativos que indiquem as

intervenções pedagógicas do professor. No processo de avâliação, o professor deve

criâr estratégias considerândo que alguns alunos podem demandar ampliação do

tempo para a realização dos trabalhos, de informática ou de tecnologia assistiva como

uma prática cotidiana. Realizamos o registro, inclusive, atrãvés de portfólio.

V - a dêfinição dos paíâmetros a serem utilizados para a aÍerição do cumprimento
das mêtas;

Na área pedagógica: Avaliação pedagógica bimestral, proposta pedâgógica

anual, plano de aulas mensal, lista de frequênciâ dos alunos mensal.

5âolosé do Rio Preto/sP
Unidad€ l- Av. Ahéliâ Curv 6âbriê1, 4701 - lârdim soraiâ-Íel:17-3211.959s

unidâde rr-Ru. sebastiãna cándio PeeiÉ,30-ra.dim Mârâ6nã-Tet:17-3216.9595
Email: o.o iêtos @ ãrsoci.caorenatceÍ.oÍa!! site:M.âs3o.iâcâorênascer.ors.hr
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Vl - os elementos que demonstaem a compatibilidadê dos custos com os preços

praticados no mercãdo ou com outras par!êrias da mesma naturezã, devendo existir
elemento5 lndicativos da mensuração desses custos, tai5 como: cotaçôes, tabelâs de
preços de associaçôes profissionais, publicações especializâdas ou quaisquer outras
íontes de inÍoÍmação disponíveis ao público;

O valor de per capita de cada aluno é de R5513,00 (euinhentos e treze reais)

mênsal, valor dê praticado com todas as outras parcerias de cidades da regiãÍr, como
Guapiaçu, Neves Paulista, Mirassolândia, Mirassol, Uchoa, Urupês e que comporta o

atêndimento educacional em sâla de aula de até 15 alunos,02 refeiÇões por aluno
(lanche e alrnoço), materiâis de consumo pedagógico {como sulfite, tinta, pincéis) e
demais custeio da estrutura física.

Vll - Valor globãl parâ a êxecução do obieto:

Até RS31780,00 (Trinta e um mjl setecentos e oitenta reais) ânual.

Valor per capita dê RS513,00 por aluno x até 05 atendidos/mensal.

Mais RS1000,00 (um mil reais) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou

materiais dê limpeza e/ou gêneros alimentícios e/ou materiais de escritório) em

lunho/2020.

sâolosé do Âio Preto/sP
unidãdê1,Áv.Âméliacury6ãhriel,4701-J.rdifr sorala-Íel: 17-3213,9595

Unidadê lr-Rua Sebastiôna Câhdio Pereía, 30-lôrdim MáÍac.nl-Tel:17-3216.9595
Émail: ooiet6@a5saiâeorên.s@r.orlbr satê:ww.âstuciãcaorenâse..o.g.br
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Dedarada d€ Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11/02.194

oêc!ârada dê Urilid.de Públicâ Eêtadual Lêl no. 11.399 de 04/07/03
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CNPJ: 71.744.007/0001{6

Vlll - Cronograma dê desembolso;

CONCEDENTE

lX - a previsão de duÍação da execução da parceria;

De laneiro a Dezembro de 2020

,À

U

são.losé do Âlo PÍeto/sP
Unidâdêr-Av.ÁméliâCury6êbriê1, 4701-JardimSoraia-Tel: 17-3213.9595

un dade rr-Rua Sebaíiêna cândio Pereirà,30-lardim Màràcanã -Têl:17-3216.9595
Êm.il: oÍoieros@âs3*iãcaorenã§.êÍ.orr.hr Silê:ww.ã.sociacaôÍêhâ5cer.ora,br

Janeiro/20 Fevereiro/20 Marco/20 Abtil/20 Maio/20 lunho/20
Valor RS2s65,oo Rs2s6s,00 RS2s65,oo RS256s,oo RS2565,oo RS2s6s,oo

Julho/20 Agosto/20 Setembro/
20

Outubro/2
0

Novembro

/20
Dezembro/2
0

Valor R52s6s,oo Rs2s6s,00 R52s6s,00 RS2s65,oo RS2s65,oo Rs2s65,00
Total
geral

Rs31780,00



São Jose do Rio Preto, 25 de Outubro de 2019

oficio No 93 /2019

Excelehtissimo Sênhor
Vandil Baptistâ Casemiro
PreÍeito Municipalde Nova Aliança

Senhor Prefeito,

A ASSOCIAÇÃo RENASCER, inscíita no CNpJ/tltF, sob ny1.744.007/0001-66 e D.U.p.
lvunicipal Lei n0. 5455/94, §ediada na Cidade e Comarca de São José do Rio preto/Sp, na Av. Amélia
Cury Gabriel,4701, Jardim Soraia, neste ato representada pela sua presidente, o Sr. Aparêcido FerreiÍa
Pacheco, brasileiro, casado, aposenlado, portador da céduta de ldentidade no. 7.546.299-0 SSp/Sp,
Íesidente e domiciliado nesta cidade de São Josê do Rio preto/Sp, na Rua Antonio de Jesus 350, e 0i,
Cond Dahma i vemexporoqueseguei

A Associação Renas@r lrala-se de uma entidade assistencial, sem fins econômicos, que

desenvolve alividades de reabilitação e habilitação clinica, educacional, social, capacitação e treinamento

Para o trabalho.

Atualmente atende 300 (Trezenlas) crianças, adolescentes e adultos com defciência intelectual
ou deíiciência intelectual associada à íisica, originada de lesão cerêbral ou nã0, sindrome de down e
demais casos, de nossa cidade e rcgião. Está devidamente regisÍada no Conselho Nacional de
Assistência Social, confonne resoiuçâo no. 252, de 06 de Dezembro de 2000, publicada no Oiário Olicial
da União em 07/1212000, Seçáo l, Processo n" 44006.002258t2000-21.

Desta leita e, considerando que a Associaçào Renascer é uma enlidade sem Íins lucrativos, o
presente é para solicitâr a pârceria para o ano de 2020 de Janelro a Dezembro, no valor de Rg 513,00
(Quinhentos e treze rêais) mensais pêr capita para até 05 atendidos deste llunicípio, destinado às
despesas das atividades educacionais dos atendidos, avaliação e mais R$1000,00 {um mil reais) de
materiâis de consumo (pedagógicos e/ou materiais de limpêza e/ou gêneros alimenticios e/ou materiais

de escÍitó o)em Junho/2020, conÍoÍme projeto em anexo.
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Na certêzâ do vosso pronto âlê , Tenovamos nossos prolestos de estirna e apreço e nos

colocamos a inleira disposição para necessan0,

Respeitosamenle,
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