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São Jose do Rio Preto, 28 de Outubro de 2020.
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Prefeito Municipal de Bady Bassit

Referente: 1" A.ditarnento do plana de tr"abalha referente ec Ternno de Fomento no

AL I 2020, com vi gên cia AU AU 202L a 3t I 12 / 2021.

A" A.SSOC!A.ÇÃ.O nfrua.SCER, inscrita no CNPJ/MF, soLr ne7l.744.CIA7/AOAL-66 e

D.U.P. Municipal Lei ne. 5455/94, sediada na Cidade e Comarca de São José do Rio

Preto/SP, na Av. Amelia Cury Gabriel,47AL, Jardim Soraia, neste ato representada pela

sua presidente, o Sr. Aparecido Ferreira Pacheco, brasileiro, casado, aposentado,

portador da cédula de ldentidade ne.7.546.299-0 SSP/SP, residente e domiciliado

nesta cidade de São Jose do Rio Preto/SP, na Rua Antonio de iesus 350, Q 01, Cond.

Dahma ll, vem respeitosamente até a ilustre presença do Senhor Prefeito, para expor o

quanto se segue:

Â Â ccnnirrãa Qanrcnar tr.t1-cô áa r rma anfiárÁa rccicf onri:l com finc,-r flJJvlrqyqu LrrlrvgvL qJJrJllrrLrgr, JLrri

econômicos, que desenvolve atividades de reabilitação e habilitação clínica,

educacional, social, capacitação e treinamento para o trabalho.

Atualmente atende 300 (Trezentas) crianças, adolescentes e adultos com
J^l!-:A-^i^ i^+^l^é.,^t ^,, J^fl-iA*^i^ i-+^l^^+..^l ^--^^:^J^ \ fí-:^^ ^-:-i--J^ J.^ l^.ã^lJEllLtgtt(-tct lttLE:tgt-Lucil uu uEilLtEttLtct lttLEtELttlcil (,SStrLtctLrct cr il)tt,d, Lrl l6rlllducl uE IEJoU

cerebral ou não, síndrome de down e demais casos, de nossa cidade e região. A

instituição possui a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social,

renovada conforme Portaria n" 32/2017, item 10, de 2L/02/20I7, publicada no Diário

Oficial da União de B/A3120L7 . com validade de O7 h2/20L7 a 06112/2A20.

Desta feita e, considerândo que a Associação Renascer é uma entidade sem fins

lucrativos, que precisa de parcerias para sua manutenção, mediente recursos
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insuficientes, o presente é para solicitar a parceria para o ano de 2021 de Janeiro a

Dezembro, no valor de RS 538,00 (Quinhentos e trinta e oito reais) mensais per

capita para até 20 atendidos deste Município, destinado às despesas das atividades

educacionais dos atendidos, conforme projeto em anexo.

Na certeza do vosso pronto atendimento, renovamos nossos protestos de

arraisor !Êr' esclarecimentosa-'- -a
pcfima P anrprn P nôs rnlnramos

que se fizer necessário.
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PTANO DE TRABALHO BADY BASSITT

Associação Renascer

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

Nome: Aparecido Ferreira Pacheco Data da Posse: 0L/A4/2A77

Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Casado Cargo/Função: Presidente

CPF: 478.67 3.558-34
A
urgao

expedidor:

SSP/SP

Data da Expedição:

24/08/20ts
7.546.299-A

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

15.051.751

t- DADOS CADASTRAIS

1. Dados cadastrais da Entidade - nte:
Município/Estado: São Jose do

Rio Preto/SP

CN PJ : 7 1.7 44.00710001-66

Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701- Jardim Soraia - São José do Rio Preto - SP - CEP

L5075-220

Telefone: 17

3213.9595

Fax: ã-ma'' l, pro'tetos@assoc'@

Ne da Conta Corrente: 151020-

7

Código do Banco: Banco do Brasil - 001

2. Dados cadastrais do nte da Entidade

3213.9595 ad mi n istrador@ associ acaoren

ascer.org.br

Telefone Residencial:(17) Telefone Celular: (77) 99775-
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PROJETO

! - Desci'ição da rea!ídadê quê sêrá objeto da pai'cei'ia, devendo sêrdêmonsti'ado o
nexo entre essa realidade e as atividades ou proietos e metas a serem atingidas;

A Associação Renascer atua desde 1993 na habilitação e reabilitação do deficiente
intelectual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência, esporte, cultura e
+-^L^lli ^tt ouor ru.

Educação

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas de

educação especial e ensino fundamental de 1" à 3' série, para alunos de 06 a 30 anos,
r-nr{c nrrry,^s.. -:^ ^^l;^^J^- l^.,^-J^ ^.. ^^^-iJ^-^^Â^ ^- iâ+^,^^ê^. ê^^^^;J^.,1^^vrr\rs lrru6roilro) rdu oyllLouur iç:VdilUU eiai LUii5iueícivçiu Ur iÍiteíe55e5, LciÍjduiüdues,

características e necessidades de aprendizagem de cada educando, tendo em vista as

diferentes características e necessidades de cada 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

legislação vigente, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguagens, aplicados
por uma equipe pedagógica, administrativa e multidisciplinar especializada.

Nossa pedagogía é centrada no aluno, capaz de educar de forma integrada todos,

inclusive os que sofrem de deficiências graves.

Assistência Social

Considerando que algumas situações vivenciadas pelas pessoas com deficiência e suas
famílias aumentam o risco por violação dos direitos sociais, tanto da pessoa com
deficiência quanto dos cuidadores familiares, o Serviço de Centro Dia surgiu para
ofertar atendimento para pessoas de 18 a 50 anos de idade, em situações de
dependência associadas, com :

r fa^.,i.,4^^;^ ei+,.aaÂa.l^ ^^t^.^-^.r \.vrlvrvç:rrLto Lvttt cl )tLuçtlçl!, trc FrUUi Cáo,

o Desassistência da pessoa com deficiência pelos serviços essenciais;
o Não participação da pessoa com deficiência em atividades e serviços no território;
o lsolamento social das pessoas cuidadas e dos cuidadoresffamiliares;
o Situações de abandono, negligência e/ou maus tratos, violência física e ou psicológica;
+ Â,,-a^^i^ l^ ^,,iJ^J^.^- t^-iti^ i^J^J^ J^- ^,,iJ^J^- Í^-iti^-' Âu)EllLro uE LuruouurE) rclrrililcilc5 uu o prELcrrEuotaE: u\r) Luluo\rv) rclilllilolE) girr

virtude do envelhecimento, doença ou ausência dos pais ou responsáveis, necessidade

A
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de todos os familiares trabalharem;
Situação de estresse do cuidador familiar, em virtude da oferta de cuidados de longa
permanência;

Alto custo da oferta familiar de cuidados;
lmpedimento de acesso à inclusão produtiva dos cuidadores familiares em virtude da
necessidade de ofertar cuidados na família.
Desta forma, o Serviço de CENTRO-DIA foi implantado na Associação Renascer como
uma unidade especializada de proteção social, de atendimento durante o dia, prestâ
um conjunto variado de atividades:

de convivência grupal, social e comunitária,
cuidados pessoais;

fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais;
apoio e orientação aos cuidadores familiares;
acesso a outros serviços no território e à tecnologias assistivâ de autonomia e

convivência.

Todas estas atividades são i"eallzadas de foi'ma individual, êm gi"upo e coii'iunitáriâ
prestadas pela equipe técnica e monitores para o deficiente, cuidadores, familiares e

comunidade.

O Centro Dia oferece uma atenção integral à pessoa com deficiência em situação de
clepenclêncta durante o clia e, ao mesmo tempo, serve cle apoicr às famílias e aÇs

cuidadores familiares na diminuição do estresse decorrente dos cuidados prolongados
na família. Neste contexto, contribuem para o fortalecimento de vínculos e do papel
protetivo da família; para o favorecimento da autonomia dos cuidadores familiares nã

conciliação dos papeis sociais de cuidados, desenvolvimento de projetos pessoais,
estudos, trabalho e ccnvivência com os demais integrantes da família; além de prestar
orientação sobre a importância dos autocuidados dos cuidadores.

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

atendermos a todos os deficientes de forma gratuita, necessitamos de parcerias com
Aqq\nc ^!il^li^^. *^^,.+^^^ã^ ,{^ i^-+;+,,:-X^ ê^i^ á^ ^^.+^ A^ .^^, '..^. t ,vrõfo\JJ Purrill\rJ vc,t(, a rrrclrruLErrvclv uct rrr)tlLuryd\r, )t:Jcr iio pclr LE t/E; iç:LutJr.rJ tiulaioirr-r,),

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

encaminhamento do Município, para identificação de deficiência, fases do

desenvolvimento neuropsicomotor e indicação de programa individual de

atendimento ou encaminhamento oara outra instituicão aorooriada.
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Desta forma, como atenderemos a até 20 munícipes de Bady Bassitt, é

necessária a parceria com este município para o repasse de verba referente ao custeio

destes atendimentos, o que será aplicado no pagamento de recursos humanos e/ou
custeio de serviços e/ou materíais de consumo e/ou avaliação de alunos por eguipe
multidisciplinar, que estejam atrelado ao objeto.

ll - ldentificação do objeto a ser executado;

Educação

EJrc.*nrrrr r r+anJ!r^a+a al',^-^i^-^l ^ú ^^-:ê^ ^^-^^i^l ^,,I,,^J^*^-+-l J^ íô À 10r I \Jlll\JvEl \l dtElltf lilrE:rrLr., EuuLdLrtJttcil, çtlt EttJtttu EJpÉLiCti \ru iuiiuoaaiÉ,i!ai uc r o J

série, para até 19 educandos com deficiência intelectual do município de Bady Bassitt.

Assistência

Dallizlr n côrrrirô r,la rantra rlir Áa ílí naccna nam r{aÍiniÂnair intalarlr rrÍ r.ln mr rniríninrruqrréql v J!r vrYv uu L!ll!rv vlq u! v4 yvJJvq lviri uç.rLigiiLro rrtLgaCLLUdi U\i arrUriilal.riU

de Bady Bassitt.

Cada atendido receberá atendimento em programa específico, em consonáncia com a

avaliação de equipe, sua idade, perfil e habilidade. Neste caso os atendidos que estão
r- l"^- 

^J,,^^^i^^^l -X^ ^-+X^ -^ J^ ^--i-+A^ ^i- l/'^^+.^ ni^\ ^ ,,i.íi.i €iíea euriCaUiüíiAi, naO esiaO iio pi0§i-ari-ra Oe a55iSieftCiA (LeniIO Uiai e ViCe-VefSA,

pois são programas de áreas distintas com metodologia e objetivos diferentes,

!!! - ^ 
tlae atialia r{a aa+rc - côr^m r+inair{re a r{a r}irrialadac a, r nraia}ac â êôrôm.r. ^ 9sJ!try9v vu rrrv!qJ L9rv.rr s!.rrõruoJ I uE garrruguú- vu iJavjgrvJ q -çltlll

executados;

Educação

- Possibilitar aos deficientes intelectuais atendidos pelo ensino e ap!'endizagern a

melhora da independência, autonomia, concentração e atenção.

- Elaborar, produzir e aplicar recursos educacionais especializados e adaptados
54aa44i,J1-lar iaJi..i-1"^i- I^ê ^J,,^^^J^- .,:-^-..1^ -,,â ^^^^-i,.il:J^J^ à i-^l'.-ã^llsLcJJrLlcr\Jç:J rrrulYluucllJ \JLr) çuuLÕi iúvJ, ViJoiiUú JUci ciLci5iúiiaUdUc ci iiiLiU5ciu,

social e à cidadania efetiva,

as

dU
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- Desenvolver 01 mostra pedagógica (presencial ou virtual, o que dependerá das regras
sanitárias do momento), estimulando o convívio social e a maior participação das
r^-íl:^- .-:J^J^ ^^.,:J^ .l^ ^1.,-^ldrrlilré) E Lulttuliluctuc ttd vluo ut,, dtuitu,

Assistência Social

n-^,qÂ.,^, ^ ^.,+^^^-:- -^ll^^É;^ 
J^ ^.,^liJâ.J^ J^.,iJ^.t^. ^^-^^-- t r\JrrrLrvEr q ouLvrrtJrrro ç d rrrEili\riicl uo VudliUoUC uÇ ViU(, UoJ yçJJUoJ l\Jiai

deficiência, seus cuidadores e suas famílias;

- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras
Ài.^i+^- ^,,^ ^^*+-il. ^ i-+^--:C-^^X^ J- .l^^^-.lA^^i^,urrsrLrJJ quE L\JrrLrrr.ruEril Pcilcl ct iltLçrr5lllLctvou uo utrPtrlluEtrLlct,

- Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do Serviço, assegurando

direito a convivência familiar e comunitária;

rr-^*^. ^ L^-^fí^i^ ^- l^ +-^--3^-A--i^ J^ -^-J^ ^ ^, i+É^-- rrLIrt\JvEl ctLEsSrJJ d ugttEttLtLrJ, pruÉlcÍltd5 LlE Llcllt)lElE:trLtcl uE rcrruo E vuLrt.J

serviços sociassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de

Garantia de Direitos;

n-^..^",^- ^-^i^:- f^'áíl:^- ^^ +^-^Í^ J^ ^,,iJ-- J:*i-,.iáJ^ ^ -,,^.^l^-^^^--^ A^- rlullluvEr cll.rvtU d5 tcltillltcl) ttct LcltEtd \rc Lutucil, \liltllttultttlu ct Jucl SuulELcltE,cl uE

trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos

envolvidos e não somente cuidados de manutenção;

n'^!,^^;, ^;+,,^-Ã^- J^ -^l^-^-^rã^ ^,.t^-Ê^a+a .l^..í^^..1^. **a,an!aa+^-,l^ -^l-^ã^- Í r gYgl ril Jl Lua!.vgJ uE 5LrrJr cLcll Era ç uç)ÉaJtc l,f ç vr rLuruJ Pr \JvEr ilc:r r LEJ Lrd r gro9ov

prestação / demanda de cuidados permanentes/prolongados;

de
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lV - a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimentos das

metas a eles atreladas;

Educação: Ensino Fundamental e Educação Especial

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

^,,--!^,,1^- *Á+^J^- +Á^-;^^^ ^J,,^^+:. :-^-:^- ^^^^^:Íi^--- Lt,r I lLL]rtJS, rrrElvlJvJ, LEL|ilLcrJ, r E:Lur5vJ EUuLcrLrv\JJ g \rrõ,crrrzdvLrgS cSyELilrLclJt Pété

atender às suas necessidades.

- professores com especialização adequadas para o devido atendimento especializado,

com capacidade de avaliar as necessidades individuais, de adaptar o conteúdo dos

^.^-r^n^^ Jn ^^+..J^ J^ ^ ^i"..1^ J^ +^-^^l^Ãi- .l^ i^J;.,iJ,,^l;-^-
Pr u6r or r roJ \Iç cJll.ILJU, LrÉ r gLvl r cr cl cuu\rcl LrE LçLr rl!,r!,rE,rd, ut: il rLrrvl\,luor4or \.r§ Pt ULG:JJ\J5

pedagogicos para atender a um maior número de aptidões.

Sempre os programas de estudos devem atender às necessidades individuais das

crianças e não o contrário.

1-^i^- .li.^^^i+i.,^ê ^^ê-ila;li+^- ^^+^l^^l^^^. ^ ^ i-',-lJ-J^ .{^
r \.rurJJ gJJgJ rJrJPvJrLrYrJJ yrJ)Jruilrlcrrra cJLducrcLEi E çrJ>Eóur or o rSuorLrorJc i/=

oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.

O acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos

físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as
.Jia^.^^^^- r^..^-^^^* ^- -^l^^X^- ia+ar*a-aaai- ^ -^--^i+^ ^ ^.,^l^-i-^^:^ ,J^ ^-;â^^^uilErErr9dS rctv\JltrLEilr oJ lÉrovvg) ilrLElptr))lJcil), L, lESPErL\J E o vdlurrÁo9ou ud Llrorr9d.

No currículo do ensino especial e fundamental, período matutino ou verpertino, sãs

oferecidos conteúdos curriculares como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,

Conhecimentos Gerais, Educação Física, Cultura e lnformática adaptados de acordo

^,,^l;^êr(^- n aa+a*ri^i^ J^ ^^.l^ ^l^^-^lvr r r oJ o vorrotLrcJ E pvlEr tLrotJ Lrg LclLr€r LroJ)c,

Recursos e projetos de complementação pedagógica, inclusos nas disciplinas da base

comum nacional:

- Á r^- s^+^íâ cnnaa*ial a anani,|.i..a,- nlgq tttvLvtq, JgttJvttol g Lv6rrtLlyq,

o Atividades de Vida Diária;
o Cozinha Pedagógica;
o Visitas / lnteração: Passeios externos realizados com a finalidade de explorar os í /

temas abordados em sala de aula; 
ffi

, r/L
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A referência teórica e de embasamento do trabalho tem enfoque no Modelo Ecológico

Funcional (MEF) que percebe o aluno em interações ambientais, no Currículo

Funcional Natural (CFN), para pessoas com necessidades educacionais especiais e nos

Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs).

Currículo Funcional Natural (CFN)

Esse modelo fundamenta-sê numâ filosofia de educação que detei'mina a forma e o
conteúdo de um currículo com características individuais, promovendo a interação

positiva do aluno com o meio, considerando os desejos, as necessidades, as

preferências e a cultura, pressupondo uma perspectiva sistêmica (família, escole e

comunidade social). As alterações cognitivas aumentam as dificuldades no orocesso de

ensino aprendizagem de habilidades complexas, e ffi áreas do desenvolvimento

acadêmico, social e autocuidado, necessitam de planejamento de ensino que valorize

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

^ ^.,^li^^:^ ^^,J^-Á^i^^ ^^-^ "I:*A-i^^ ^^--:l^,^ +^^+^ ^ ^^^i.^^:-^^+^n ovoilcr9ov PçuoÉrJ6lLo L\.rrr\J Pl\rLE)JU ullt(,rrrL\,, LvrrJrLrEro LaiiLrJ \., LLrilrC:LriircttLu

previo 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 individual, prevalecendo

na avaliacão os aspectos oualitativos que indiouem as intervençôes oedagógicas do
professor. No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando

que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo para a realização dos

trabalhos, de informática ou de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana.

Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.

Assistência Social/ Serviço de Centro Dia

No Serviço de Centro Dia serão ofertados cuidados as pessoas com deficiência tendo

em vista duas dimensões: cuidados básicos essenciais para a vida diária e

instrumentais de autonomia e participação.

Os cuidados básicos ofertados aos usuários inseridos no Centro-Dia compreende:
,/ Acompanhamento e assessoramento em todas as atividades do serviço;
{ Apoio na administração de medicamentos indicados por via oral e de
externo, prescritos por profissionais;

'/ Apoio a ingestão assistida de alimentos;
'/ Apoio na realização de higiene e cuidados pessoais;

uso | ,/
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{ Realização de ações preventivas de acidentes;
'/ Realização de atividades recreativas e estímulo de independência nas
rlirrlr.!+rdar la ',iJ^ Ji4rir 1^\1n.1 -l^ ^-^-l^ É^--;t iliJ^J^-.drrvructuE) us vlud Lllot lcl \r-rvr-r), UC dLUiUU LUíai d5 lj\r55iijiiiUdíjÊ5;
'/ Colaboração nas práticas indicadas por profissionais (medicos, fonaudiólogo,
fisioterapia, terapeutas ocupacionais, dentre outros);
í Difusão de ações de promoção de saúde e inclusão social;
'/ Acompanhamento nos deslocamentos e locomoção do seu cotidiano do
fcntrn-!1!r ^ á^. ^+:!,i.1à.1^- ^.,+^.^^ê.I^ C^-.,i-^.LCrrLr v-ulcr E lloJ oLtv,uoucJ g^LEliioJ uu Jci vivu,

'/ Orientação e apoio aos cuidadores familiares.
Os cuidados instrumentaís de autonomia, convivência e participação social

ofertados aos usuários inseridos no Centro-Dia compreende:
r' Promoção de convívio e de organização da vida cotidiana;
.,/ 11----..-1..:.^^ ^-f,^ ^t^ ^-.^..:,.:- "c^-^:t:^'. ^--...^ ^t ^ ^- -:^t-' r,rE5tsilvulvilileÍttL, uu cuíiviviu Iar-úiiiar-, gaupai e süciai;,/ Acesso à informação, comunicação e defesa de direitos;
í Orientação e encaminhamento para outros serviços da rede no território;,/ Orientação sociofamiliar;
,/ Apoio e orientação a família na sua função protetiva;
-/ i.^-:- ^ --:^-+^^Ê^ .:l^J^-^^ ^ .c--^:t: ,t^'^^-^:^ *^ ^^r:J:^.--' APU|U c uiieutdçau dU5 üuiUarIOteS e TAi-rliiiai"es pAi-a a aUIünOí-nia nO COIíüiai-io

do domicílio e na comunidade;
'/ Apoio na identificação de tecnologias assistivãs para melhora da autonomia no
serviço, no domicílio e na comunidade;

'/ Estímulo de independência para atividades de vida prática, que envolvem
.^-t.+^ ca-irl âi-^"1^^â^ ^'a ^aaLi^Á+^^ ^\,+^.^^ê ^^+i^ ^,,+F^^.LUTTLO!\J )l,Lrdr, LilL\ltÕVÇtu Ettt ottil§rtçtrtEJ E^Lciaav), çlittç: LruLiuJ,
./ Mobilização de família extensa ou ampliada;
'/ Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio;
'/ Mobilização para o exercício da cidadania e participação associativa;
./ Acesso a documentos pessoais;

'i Orielrtação solire aLessu a tsertefícios Everrtuais, ao BPC, au Cadastru Úrricu cle

Programas Sociais;
r' Apoio e orientação nas situações de negligência, abandono, maus-tratos;
,/ Apoio ao associativismo e participação social,

E: r.,larnrrÂneir J^ ^^^J^*i^ a^f rtn í ô ^ -^li^^+^ ^ ^^^^-^;J^J^ ^l^Llll uELvl | çltLlc' tlo PclltLlcttllcr, w\)v lL)'LJ, g tttgLrtc,ttLg cl llcLgJJtuo\Jc Lrg

continuidade do atendimento educacional ou desenvolvimento social e

acompanhamento da pessoa com deficiência, para a continuidade de seu

desenvolvimento e aprendizagem, a forma de execução das atividades, enquanto

oerdurar a susoensão do atendimento presencial nas escolas/instituições de São José

do Rio Preto, será realizada por atendimento remoto, não presencial, com vídeo aulas I
semanais de cada disciplina (educação) e atendimento personalizado remoto lrl '',

Í \,'
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(atendimento realizado através de vídeo chamada e telefone) com agendamento com

o aluno ou família, conforme a necessidade.

Além do conteúdo on-line, um kit de atividades é entregue quinzenalmente às

famílias para a realização de atividades diariamente em casa. O que após os quinze

dias deve ser devolvido pela família à instituição para o registro do conteúdo
clesenvolrrido.

Em conformidade com os regramentos voltados às instituições privadas
vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, o plano pedagógico foi
adaptado ao atendimento não presencial, com construção conjunta pela equipe de
professores e eoordenador pedagógieo, levando em eonsideração cade trtrmâ e s(ras

especificidades.

No caso da Assistência Social, o plano de atividades também foi adaptado ao
conteúdo virtual, com a construção das atividades pela equipe técnica e monitores,
le,vando enn consideração cada turnna e suas especlficidades.

V - a definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento
l{a- 

-^+^-.uqJ aat§!çl),

Lista de matriculados; Plano de aula mensal; Vídeo aula, live; Atividades impressas

d esenvolvidas; Registro fotográfico; Relatório de atividades anual.

As vídeos aulas semanais e retorno das famílias com fotos ou vídeos estão sendo
publicadas em uma pasta, título COVID, no site da instituição:

www. associacaorenascer.org. br

Vl - os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços

praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir
elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de
preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras
fontes de informação disponíveis ao público; 

h,
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O valor de per capita de cada aluno/atendido e de RS538,00 (quinhentos e trinta e oito
reais) mensal, valor de praticado com todas as outras parcerias de cidades da região,

como Mirassol, Mirassolância, Guapiaçu, Nova Aliança, Uchoa e que comporta a

atendimento educacional em sala de aula de até 15 alunos, 02 refeições por aluno
(lanche e almoço), materiais de consumo pedagógico (como sulfite, tinta, pincéis) e
demais custeio da estrutura física.

l-fl! -. r,/llaq alah^l ^.,^-..-Ã^ J^ ^L:-.^.yrr - yqrr,r Erlr.rpqt pcrta €r ç^çr,Lrlat, \rU \,l,rEttr;

Educação

Até RS123.664,00 (Cento e vinte e três mil seiscentos e sessenta e quatro reais)
rnr rrl

Valor per capita de RS538,00 por aluno x ate 19 educando/mensal.

Mais RS1000,00 (um mil reais) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou
matpriaiç do !imnoza e/nrr çànornc alimontírinc o/nrr m:toriaic rlr: ocrrífárinl om.....t---" ú/ vu . t!u,,vi -'i'

Junho/202L.

Mensalmente é realizado relatório dos atendidos, com o cálculo da per capita

e enviado à Contabilidade/Financeiro da Prefeitura.

,l--iê+A--:- C^-i-lns)lJtÊt lLlo JUçlctt

Até RS6456,00 (Seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) anual.

Valor per capita de RS538,00 por aluno x até 01 atendidolmensal.

!!Irarrlaan+e á ra^!i:rj^ '^l^+Á-;Ã J^- ^+^^Ji.l ^ ^il^.,l^ .I^ nar ^^^i+<lvlcllJ€lltllEllLç ç rsclll4c!\Jt/ içrciL\JiiU \rUJ dLCiaUiUUJ, LíJiii U LciiLUiU Uci Íieí LciriiLd

e enviado à Contabilidade/Financeiro da Prefeitura.
4<
a\
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Vlll - Cronograma de desembolso;

EJ,.---g^ /'a\ÀraeÍ\cÀrrtrLLTULC!tOL, - r-\./rY\-LULtt I L

Janeiro/2L Fevereiro/21 Março/21, Abril/21 Maiol2L Junho/21
Valor R$10.222,00 RS10,222,00 i RS10.2z2,oo i RS10.222,00 Rs10.222,00 Rs11.222,00

luiho//1 Ago lz Setembro/ O ,2 Novembro zembro/

1_Seral I

slo/2L
21

utubro/
1 /27

tre 2L

Valor R510,222,
00

R$10.222,0

0

R510.222,
00

Rs10.222,
00

R510.222,

00

Rs10.222,00

Total Rs123.664,00

Assistência Social - CONCEDENTE

)anerroi'll , Fevererro lzt i rtaarçoilt AbntltJ- ruarolzt Junnolzl,
Valor Rs538,00 Rs538,00 Rs538,00 Rs538,00 Rs538,00 R$538,00

1 1 21. 2L

Valor Rs538,00 Rs538,00 Rs538,00 Rss38,00 Rss38,00 Rss38,00
Total
geral

Rs6456,0

0

I Agosto/21 I Outubro/z j t',tovembro , Dezembro 
;

Setembro/
21

rv ^ --^.,:-ã^ J^ J..-^-ã^ J^ ^.,^-,.-:^ J^ ^â,-^,:^.r^ -- Cl Pr çYrJCrlr, LrG tIUr ÉllGlu trs r^rLulou \ao p€l, !€t aq,

De Janeiro a Dezembro de 2021.

o José do , dia 09 de Outubro de 2020.

--^i.^ Dr I çll cl r

1 
Julho/21

ente
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