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AroSTILAMENTo Ao rERMo DE coLABoRAçÃo N" tBt20L9

O município de São José do Rio Preto, CNPJ/I\,ÍF 46.588.950/0001-80, por intermédio da

Secretaria Municipal da Educação, situada na Rua General Glicério 3947 - Redentora, doravante

denominada SECRETARIA, representada neste ato por sua titular, Sueli Petronília Amancio Costa,

FtG9.759.730-2, CPF. 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto

no 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, tendo em vista a inexistência de alteração do valor global do

Termo de Parceria e a correta previsão no cronograma de desembolso dos recursos financeiros, resolve

modificar unilateralmente o Termo de Colaboração no l8l20t9 , celebrado em 01 de j aneiro de 2019 ,

com a OSC Associação Renascer por interesse público, em rzáo de medidas de prevenção e

enfrentamento do Coronavírus e, em atendimento às diretrizes contidas nos Decretos Municipais no

18.554, de1610312020,no 18.558, de20 demarço de2020, no 18.571, de24 demarço de2020,no

18.581, de 06 de abril de2020, no i8.583, de 09 de abril de 2020 e no 18.591, de 20 de abril de2020.

A SECRETARIA resolve apostilar o Termo de Colaboração no 1812019, que se regerá pela

legislação pertinente, com o intuito de compatibilízar e amenizar os impactos advindos da pandemia

do Covid-19, no contexto escolar, os quais se refletem nas atividades complementares educativas,

especificamente, flexibilizando e atualizando as ações metodológicas e os indicadores/avaliações,

constantes de cada Oficina integrante do Cronograma (Parte III), do Plano de Trabalho da OSC.

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Termo de

Colaboração no 1812019, pernanecendo validos e inalterados os itens não expressamente modificados

por este instrumento.

Por conta da pandemia do Coronavírus, retroage seu efeito a partir de 23 de março de2020.

São José do Rio Preto,01 de junho de2020.

Costa Vergínia Jr, o Herrera

Secretaria Municipal da Educação Depto de Acomp. Inst. Ed. e Comp.
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III _ CRONOGRAMA

Ações metodotógicás: Atividades-remotas'essenciais', I ., -, ': . ,.,

lndicadores/Avaliações: Vídeos, lives, atividades impressas desenvolvidas,
:,' : .-'-' -": r'rl l 'r"', " : ....-. 

:.1

rotinas.de trabalho. semanais e

OFIGINA DE ATIVIDADES FISICAS

Objetivos EspecíÍicos AçÕes/Metodologias
Duração

(início e término)
I ndicadores/ Avaliaçâo

Utilizar o esporte educacional como
instrumento de orientação e

desenvolvimento das capacidades e

habilidades motoras, de condicionamento,
destreza, objetivando a formação integral
do indivíduo, por todos os aspectos
promovidos pela prática esportiva como

autonomia e inclusão.

Por meio de caminhadas, passeios,
jogos de tabuleiro/mesa, circuitos e
esportes coletivos, como basquete,
futebol, atletismo e demaís
atividades físicas internas e

externas. Atividades na piscina,

aqualúdico.

01lO1l2O19 a

30t0612020
Lista de frequência.
Plano de aula mensal.
Registro fotográfico.
Relatório de atividades anual.
Relatório semestral individual com
descrição do desempenho dos educandos.

OFICINA DE MUSICA

Objetivos Específicos Ações/Metodologias , Duração ,

(inÍcio e término)
I nd icadores/AvaliaÇão

Permitir o bom desenvolvimento do ritmo,

dicção, comunicação, expressão,
relacionamento e inclusão do educando
com deficiência, de forma a permitir que a

música lhe ofereça a maximização do
processo de aprendizagem.

Aulas de canto e coral, bandinha
rítmica, conhecimento cultural,
apresentação de instrumentos
musicais, percussão com copos
(cup song), articulagão, dicção,
desenvolvimento da fala e cultura
local.

0110112019 a

30t0612a20

Lista de frequência.
Plano de aula mensal.
Registro fotográfico.
Relatório de atividades anual.

Relatório semestral individual com
descrição do desempenho dos educandos.

OFICINA DE TEATRO
Objetivos Específicos Ações/Metodologias Duração

(início e térmÍno)
I ndicadores/Avalíação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua General Glicério, 3947 -Vila lmperial - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - Telefone {.17l.327t 4000
gabinete@educacao.riopreto. br - www.riopreto.sp.gov.br


