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PLANO DÉ TRABALHO

. Dãdos dâ lnstituição

Razão Socialj AssoclaÇõo Renoscet

Sigla: Associação Renascer

CN? t: 7 1,.7 44.AO7 10001-66

Endereço: Av. Améiia Cury Gabriel, 4701

CEPI 75074-220

Município: São José do Rio P!.êto

Telefoner(17) 3213.9595

E-mail: projetos@associacâorenascer,org.br

Site: www,ossociocoare nosce t,org - br

. Responsável pela lnstituição frelocianar o diÍigente rlaxima da entidade)

CPF Nomê Completo CâÍgo
428.673.558-34 Aparccido Ferrei ro Pacheco Prcsidente

. Contexto da lnstituição

Característica da lnstituição:

Pessoa Juidico de direito privodo constituido sob a fomo de ossociqçõo civit, com fins
nõo econômícos, sem cunho político ponidário, de assistência saciol, de reabilitoçõo,
de saúde, esporte, culturol, educocíonal, de estudo e pesquiso, com duraçõo por tempo
indeteÍminodo. Tendo por íinolidade: otendet pessoos cofi deÍiciêncio intelectuol ou
deÍiciênciq intelectuol e Íísico, oiginqda de lesdo cerebrul, síndrome de dawrt e nos
demdís casos.

Histórico da lnstituição:

A Associação Renascer ó uma instituiçâo beneficente de assistência social, com
fins não econômicos, localizada na cidade de São José do Rio preto / Sp, que atende
atualmente a 320 crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e
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múltiplas, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h00 às 17h00, de 65

bdirros do município e 0/ cidades da região.

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

situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social, p.ovenientes de regiões de

toda a cidade.

Todas as atividades da Associação Renascer são realizadas por umâ 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"
serie e oficinas para alunos em contra-turno), desenvolvimento social (serviço de
proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias em centro dia,

com atividades de vida prática, diá.ia, música, artes, e teatro para pessoas com grave

compÍometimento motor e neurológico), cultural, esportiva e

capacitação/treinamento para o trabalfio (geração de emprego e renda).

Parcerias firmadas:

Os fiunícÍpes de Bsdy Bossitt são pogos com recursos 0penqs desto porcerio.

. Qualificação do Plano de Trabalho

Objeto:

Promover o atendimento educacional, em ensino espêcial ou fundamental de 1" à 3'
série, para educandos com deficiência intelectual do município de Bady Bassitt.

Local ondê sêrá executado o obieto:

Sede: Av Amelio Cury Gobtiel, 47A1 - Jqdin SaÍoia - Sdo Jasé do RÍo Prcto/Sp
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Caracterizasão do público-alvo do proieto:

Pessoas com deficiência intelectual, que não possam ser contemplados pela rede

regutar de ensino, com perfil e idade ( de 6 a 29 anos e 11 meses) para êtendimento

em classes de educação especial.

Responsávêl Técnico pela execução:

Educação; Edelâine Nasser Bãptista Coordenadora Pedagógica - CPF: 096.122 158 55

QuadÍo de Trabaihadores da osc:

Custeados pela parceria

Nome Função Vínculo

Luiz Femanda Perpetua Auxiliar manutenção CLT

Educêção Custeados por outras parcerias

Coroline Colebtusca ProÍessor CLT

loõa Pedto Pierini Monitor escolâr CLT

Nome Função Vínculo

Edelaine l.lasser Boptista Coo.denadorâ Pedâgógica CLT

Bruno Romires Vslejo Professor de Educação CLT

tísica
Jocediva das Santos Professora de Artes CLT

Rui Bueno dos Santas Professor CLT

. Meta Quantitativa:

Descrição da meta: Atender i4 f)essaos co,7t deficiênÇia inlelectuol, can vorioçõa de

50% o menas au 5A% o mois-

Ações para alcance: Atendlmento educacional, de segunda à sexta Íeira, por ntelo
período, dividido erír turmas segundo sua idade, avaliação pedagógica e habilidades. O



ô.
-§h-a í'
7\

-rn r c-' r qioril" "' Á

Dêdàràdâ de utilidade Públicá Munkipal Leirs 5455de 11/0211994

Rêconhê.ida Utilidade Públkâ rêderâlDê.reto publicado nô DoU 17loel1se7
Rêconhecidâ utilidâde Públi.â Estadual Leine 11.399 Plblicado no Dou 05/0711003

cêrtifi.ado de Entidadês dê tins FilantÍópicor- Resôluçãó n! 252 d. 06/t2lzaoo
cNPr: 71.7aa.007/0001 66

slstema de ensino assegurará ao deflcÍente intelectual: - currículos, métodos, técnicas,

recursos educativos e or8ãnizaÇôes específicas, para atender às suas necessidades; '
professores com especiallzação adequadas para o devldo êtendimento especializado,

corn câpacidade de avaliar as necessidãdes individuais, de adaptar o conteúdo dos

progrãmâs de estudo, de recorrer a ajuda de tecnologia, de individLlalizar os processos

pedagógicos para atender a um maior número de aptidôes.

Situação Pretendida: Atender às necessidades individuais dos educandos, assegurar a

lgualdade de oportunidades e a valorização da dive.sidade no processo educativo.

lndicador: Lista de rnatriculêdos; Lista de presença mensali Registro fototráflco;
Relâtór"io de atividades anua.

Meta Qualitativa

Descrição dâ meta: Possibilitar aos deÍicientes intelectuais atendidos pelo ensino e

aprendizagem a melhora da independência, autonomia, concentração e atenção.

Ações para alcancê: Utilizoção do Currículo Funcional Nqtural.

Situação Pretendida: Utilizar de uma filosofla de educação que determina a forma e o

conteúdo de um currÍculo com características individuais, prornovendo a interação
positiva do aluno com o mêio, considerando os desejos, as necessidades, as

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

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

ensino aprendizagem de habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento
acadêmico, social e autocuidado, necessitam de planejamento de ensino que valorize
as suas potencialidades, habilidades e competências e não as dificuldades.

lndicador Relotótio pedsgógico; Pesquiso de satisÍação onuol com pdis.
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" Etapas ou Fases da Execução

Educâção

Etapa Dias

Triagem/Avaliação diagnóstica Canfotme demandq

Des€.ição

Matrícula
Avaliação pedagógica

Planejamento
Aulas

40 Outubto o Naven1brc
' Semestral
05 Janeiro

Reunião de pais
2A0 Janeira q Dezembro

04 Junho e Novembro
Prestação de contas Mensal

. Plano de Aplicaçâo de Recursos

Descriçâo da Despesa Natureza Despesa Valor Anual %

P€ssoal: remunêíação dos Recursos Humanos
píof issionais, ben€fícios/dire'to§
úabàlhistas, d€s.le que
êxpressâmêntê previstos em Acordo
Colerivo/ Convenção Coletiva de
Trâbalho, contlibuição social e

previdenciária, verbas rescisórias
píoporcionais ao período da

RS 129.473,24 86,98

pa í.êriâ, lé.iâs, 13e salá.io e

dissídio.
sêrviço dê têrcêiros/bênêfícios Servlços de Terceiros RS 19.366,76 I I n)
(ásua, luz, telefone, ticket
alimentação, vale transporte e

outíos serviços dÊ tercêkos pês.oa
jurídicã e física)
Materiais de consumo (sêneros Material de consumo RS0,00 0,00
âlimentícios, hisiene Ê limpeza,
material de ês.ritóriolexpediênte,
mãterial pedasósi.o, gáslglp)

ToÍalgeral R$148.840,00 100
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. Cronograma dê Desembolso

N9 da PaÍcela Valor da PaÍçela Mês de Previsão
do RePasse

1s

2e

3e

49

Rs11.296,37 laneiro/2023
Fevereiro/2023

RS10.959,49 s€tembro/2023
RS10.959,49 outubro/2023
R515.927,74 Novembro/2o23

7,59
'1,59

5e

6e

Rs11.296,37
R51,1.296 ,31 Maryo/2A23 l,sg
R511.296,37 Abtil/2023 l,se
Rs12.892,6s Maio/2023 8,66

RS11.756,25 )unho/2023 7,9

Rs10.959,49 Julho/2023 7,36

RS:t0.959,49 Agosto/2023 7,36

7,36

7,36

70,7

R§19.239,90 Dezembro/2o23 12,94

. Recebimento dos Recursos

Banco: 001- Banco do Brasil

Agência:0057-4

conta coríentei 151020-7

. Previsão de Execução

Início de Vigênciar 01/01/2023

Término da Vigência: 3U72/2023

. Declaração

Na qualidade de representante legal da OSC, DECLARO, para flns de prova junto
à PreÍeitura Municipal de Body Bossitt, para os efeitos e sob as penas da lei, que

inexiste qualquer débito em mora ou situaçâo de inadimplência com o tesouro ou
qualquer órgâo ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transÍerência de

recursos oriundos de dotaçôes €onsignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de

plano de trabalho.


