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São José do Rio Preto, 72 de Outubro de 2021.

Ofício Ne LOL/àOZL

Excelentíssimo Senhor

Carlos Eduardo Carmona Lourenço

Prefeito Municipal de Bálsamo

Referente: Aditamento de Termo de Fomento, de parceria entre a Associação

Renascer e a Prefeitura Municipal de Bálsamo para a vigência de AL|AL|2IZZ a

3uL2l2O2?

A ASSOCIAçÃO nerunSCER, insffita no CNPJ/MF, sob ns71.744.00710001-66 e

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

Preto/SP, na Av. Amélia Cury Gabriel,4TAL Jardim Soraia, neste ato representada pela

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

portador da cédula de ldentidacie n§. 7.546.2ü9-0 S§É/Sp, residente e domiciliado
nesta cidade de São José do Rio Preto/§P, na Rua Antonio de Jesus 350, Q 01, Cond.

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

quanto se segue:

A Associação Renascer trata-se de uma entidade assistencial, sem fins

econômicos, que desenvolve atividades de reabilitação e habilitação clínica,

educacional, social, capacitação e treinamento pâra o trabalho.

Atualmente atende 300 {Trezentas} crianças, adolescentes e adultos ccm

deficiência intelectual ou deficiência intelectual associada à física, originada de lesão

cerebral ou não, síndrome de down e demals casos, de nassa cidade e região. A

instituição possui a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social,

renovada Çonforme Portaria No 83, de 27 de Maio de 2020, 235874.AA1122A?020 de 0711212A20

a AB/12/2CI23.

São.losé do Rio PretolSP
Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel 4701 - Jardim Soraia - Tel: 17 - 3213,9595

Unídade ll - Rua Sebistíanã Cândío Pereira, 30 - Jardím Maraçanã - Tel: 17 - 3216,9595
Email: proietos@associacaorenascer.org.br Site:www.associacaorenascer.org.br
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Desta feita e, considerando que a Associação Renascer é uma entidade sem fins

lucrativos, que precisa de parcerias para sua manutenção, mediante recursos

insuficientes, o presente é para solicitar a parceria para o ano de 2A22 de Janeiro a

Dezembro, no valor de R$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais) mensais per capita

para até 04 atendidos deste Ívlunicípio, destinada às despesas das atividacies

educacionais dos atendidos, conforme projeto em anexo.

Na certeza do vosso prsnto atendimento, renovaÍnos nossos protestCIs de

estimaeapreçoenos
que se fizer necessário.

ra disposição para quaisquer esclarecimentos

São José do Rio PretolSP
Unidade I - Av. Ámélia Cury Gabriel,4701 -Jardim Sorãía -Tel: 17 - 3213.9595
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1. Dados cãdastrais da Éntidade - Proponente:
MunieíBiolEstãdôr São josÉ do
Rin Dr"otn/§P

i^^^' "Li\rJ: t L. t t+L+.VV l1 UUUI-OO

Ê*c.ereço: Âv. ÃrnéFia Cur,i: §abrJei, 47SÍ. *.i*rSim Soraia * 5ãeJoeé do Êio Freto * 5P * CEF

1s075-220

Telefone: 17

32r.3"959s

F*x: e - m a I i : ü"{§ietglq As§_ü çratêqIe-Oêsqe r, 0 reU;

Ns da Conta Corrente: X51002-

s

Código d* Banco: Bancc do Brasii - 001

i\tv ra5 .i&6êrr5.i q ia a-ltI r- Vq nÉçl rlrgiVvJ, -
Dr--r* da Drarmon*n' CEn intá dn Çin Drain
r r qvk u_L r q6qrrrÇrrLUi ruu

2. úatios sadãstrais do Êirigente eia Êntidade
Nnrnp:.4narpr:idn Ferreira Pacheco Itete r{a PncEp' 1\/n\l)íD1

Nacianalidade: Brasileiro Estado Civil:

Cas*do

Cargo/Função: Fresi dente

CPF: 428.S73.558-34 K(r: /.54b,1v9-u Órgão expedidür:

§SP/§F

Dâta da Ixpedição:

24iü8í2ú1s

E*dereço:Rua Antonio de Jesus 350, ü. S3., Cand. Dahm* ll - 5ão Jcsé da Rio Freto -5P - CEF

15.ü61.751

Teiefone Residenciai:

{17}3213.95§s

-eiefane Ceiuiar:

{3.7} S9775-7*44

e-maii:

administrador@asseciacaoren ascer.arg. br

PLAfltO Dã TRABATHO I PRETEffURA MUNiCIPAL DE

I. DADES CADA§TRA!§
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PROJETO

I - Descrição da realidade que será obieto da parceria, devendo ser demonstrado o

nexo entre essa realidade e as atividades ou proietos e metas ã serem atingidas;

A Assocíação Renascer atua desde 1993 na

deficiente intelectual em programas nas áreas de

esporte, cultura

habílitação e reabilitação do

saúde, educação, assistência,

trabalho.

No Centro Educacionai Renascer, voltado ão atendimenio educacional em salas

de ensino especial e ensino fundamental de L" à 3" série, os programas são aplicados

levando em consideração os interesses, capacidades, características e necessidades de

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

nococcirlarlac rla cada aluno.

Por possuírem os deficientes intelectuais a necessidade de um serviço

especializado e diferenciado, atravás de atividades individuais ou em gruposr 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, administrâtiva e multidisciplinar especiaiizada.

Nossa pedagügia 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 deficientes de forma grâtilltâ, necessitamos de parcerias com

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

custeio da estrutura, materiais de consumo e avaliação multidisciplinar, conforme
encâminhamento do MuniCípiô, pârâ identificação de deficiêÍtciâ, fãses do

desenvolvimento neuropsicomotÕr e indicação de programa individual de

atendimento ou encaminhamento para outra instituição apropriada.

Desta forma, como atenderÊmos a até 04 munícipes de Balsamo, é necessária a

parceria com este município pãrâ o repasse de verba referente ao custeio destes

São José do Rio Preto/SP
Unidade I - Av. Amélia Cury Gâbriel, 4701 -Jardim Soraia - Tel: 17 - 3213.9595

Unidãde r! - Rua SebastÍana Cândio Pereira, SO-Ja.dim Maracanã-Tel:t7 -32L6,9595
E mail: proietos@assocíacaorenascer.orR.br Site:www.associacaorenascer.org,br
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atendimentos, o que será aplicado no pagamento de recursos humanos efou custeio

de serviços elou materiais de csnsumo e/ou avaliação de alunos por equipe

multidisciplinar, que estejam atrelado ao objeto.

ll - ldentificação do obieto a ser executado;

Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de

1" à 3" série de até 04 pessoas com deficiência intelectual do município de Bálsamo.

lll - A descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a

serem executados;

Metas

- Possibilitar aos deficientes intelectuais atendidos pelo ensino e aprendizagem ê

melhora da independência, autonomia, concentração e atenção.

- Elaborar, produzir e aplicar recursos educacionais especializados e adaptados às

necessidades individuais dos educandos, visando sua acessibilidade à inclusão, ao

social e à cidadania efetiva.

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

metas a eles atreladas;

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

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

atender às suas necessidades.

- professores com especialização adequadas para o devido atendimento especializado,

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

unidade r - Av. Améria ."*T:J.",fi xi#:1l1ii,t!*ro - reÍ: 17 - 3213.e5e5
Unidade ll - Ruã Sebastíãna Çândio PeíeÍri,30-Jardim Maracanã -Te;: 17 - 3276.9595

Email: proietos@assocíacaorenascer.orÊ,br Site :www.associacaorenascer.org.br
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programas de estudo, de recorrer a a;uda de tecnclogia, de individualizãr os processÕs

pedâgógicas para atender â ury! rneisr il*mÊrc de aptidÔes.

Sempre os programas de estudos devern atênder às necessidades individuais das

crianÇas e nãe + csntrárie.

Todos e§ses dispositiv*s pÕssibilitarn êstabelÊcêr e â§segurãr a igualdade de

oportunidades e a valorieaÇãs da diversidade nü FrÊcessÊ edilcativo.

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

aspectss físicos, emeclsnãi§] cügniüvcs, psiflornstores e ssciais e a ca*vivêncla com a§

diferenças favcrecem ãs relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança.

No currículs ds ensino especial e funda*rental, período

verpertino, são oferecidos conteúdos curriculare§ como Língua

L4at*mática, Ciênclas, Conhecinrent*s Cerais" Educ*çã* Físlca, Cultura

adaptados de ac$rdo com as avaliações e pote*ciais de cada classe"

Recurscs e proietos de cCIrnplerneíltãÇã$ pedagÉgica, inclusos nas

base comum nacional:

mãtutino su

Portuguesa,

e !nf+r'mátie*

disciplinas da

Área motara, sensorial e cognitiva;
Atividades de Vida *iária;
Cazinha Pedagágica;

Visitas 1 tnteração: Passeios exter§os realizados corn a finalidade de explorar os

temas abordadcrs et'r? §ã!a de aula;

A referência teárica e de embasamento ds trabatho tesr enfoque no Modelo

Ecológico Funcianal tMEF) que percebe c aluno em InteraçÕes ambientâis, no Currículo

Funcional Natural {CFN}, parã pe§soas csrn necessidades educacionais especiais e nos

Parâmetros Curriculares Nacional {PCÍtls}"

Currículo Funcional Natural {Cf N}

Êsse m*dela fund*me*Êâ-§e n*mã fitrcsofia de educaç§o que determina a

forma e o conteúdo de urn currículo com características individuais, promovendo a

!nteraçãc positiva do aluno com o meio, ca*siderando os desejcs, as necessidades, as

unidade r - Av. Amálie .,"T:#:Í fiffT',if',íT1o,.",= * re!: 17 - 3213.eses

Unidade l! - Rrrê SebãFl!âna Câr:diç Ferçira, 3*- isrdim Maraçanã *Tçi: 1? - 3?16=S5ã5
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preferências e a cultura, pressupondo uma perspectiva sistêmica (família, escolã e

comunidade sociaU. Às alterações cognitivas aumentam as dificuldades no processo de

ensino aprendizagem de habilidades complexas, êffi áreas do desenvolvimento

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

âs suas pôtêncialidâdes, habilidadês e cômpetênüias e n§o as difieuldades.

A avaliação pedagógica ccmo 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 gue analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso

individual, prevalecendo na avaliaçâo os aspectos quâlitativos que indiquem as

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

criar estratégias considerando que alguns alunos Fodem demandar ampliação do

tempo para a realização dos trabalhos, de infôrmáticâ ou de tecnologia assÍstiva como

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

Em conformidade com os regramentos voltados às instituiçÕes privadas

vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, o plano pedagógico poderá

ser adaptado aa atendimento não presencial, caso seja necessário em decorrência do

COVID-19, conforme Decretos e Leis do Munieípio de São José do Rio Preto vigentes

em 2022, com construção conjunta pela equipe de professores e coordenador
pedagógico, levando em consideração cada turma e suãs especificidades"

V - a definição dos parâmetros a serem utilizados para ã aferição do cumprimento
das metas;

Lista de matriculados; Lista de presença mensal; Registro fotográfico; Relatório de

atividades anual.

Vl - os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços
praticados no mercado ou ccm outras parcerias da mesma natureza, devendo existir
elementos indicatÍvos da mensuração desses {ustos, tais como: cotações, tabetas de

São José do RÍo Preto/SP
Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel,4701-JardÍm Soraia -Teli 17 - 3213.9595

Unídade ll - Rua Sebastiana Cândío Pereíra, Sl -Iardim Maracanã * Tel: 17 -3216.9595
Email: proietos@assocíacaorenascer.org,br Site:www.assocíacaorenascer.org,br
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prêços de associações profissíonais, publicações especializâdas ou quaisquer outras

fontes de informação disponíveis ao público;

O valor de per capita de cada aluno é de RS560,00 {Quinhentos e sessênta

reais) mensal, valor de praticado com todas as outras parcerias de cidades da região,

como Guapiaçu, Mirassolância, Neves Paulista, Nova Aliança, Uchoa e que comporta o

atendimento educacional em sala de aula de até 15 alunos, 02 refeições por ãluno

(lanche e almoço), materiais de consumo pedagógico (como sulfite, tinta, pincéis) e

demais custeio da estrutura física.

Vll - Valor global para a execução do objeto:

Até RS27.8S0,00 (Vinte e sete miloitocentos e oitenta reais).

Valor per caplta de R5560,00 por aluno x até 04 atendidos/mensal.

Mais RS1000,00 (um mil reais) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou
materiais de limpeza e/ou gêneros alimentícios e/ou materiais de escritório) em

Junhol2O22.

Vllt - Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

São José do Rio Preto/SP
Unidade I - Av. Amélía Cury Gabriel,47O1 -Jardim Soraia -Tel: 17 - 3213.9595

Unídade ll - Rua Sebâstíana Cándio Pereirâ, 30-Jardím Maracanã -Tel: 17 - 3216.9595
Emâil: proÍêtos@associacaorenascer,org,br Site:uJww,associacaorenascer,org,br

laneiro/22 Fevereirol2
2

Março/22 AbrilÍ22 Maiol22 Junho/22

Valo
r

R$2.240,0
0

R$2.240,00 Rs2.240,0
0

Rs2.240,0
0

Rs2.240,0
0

Rs3.240,0
0

tulho/22 Agosto/22 Setembro/
22

Outubro/1
?2

Novembro

122

Dezembrol2
2

Valor Rs2.240,0
0

Rs2.240,00 R§2,240,0

0
R$2.240,0

0
R52.240,0

0
Rs2.240,00

Total R$27.880,00
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seral

Xl- a previsão de duração da execução da parceria;

De Janeiro a Dezembra de 2027.

José do o Preto, dia22 de Outubro de 2021.

São José do Río PretolSP
Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 47O1 - Jardim Soraía - Tel: 17 - 3213.9595

Unídãde ll - Rua Sebãstíana CândÍq Pereíra', 3§ - lardim Maracanâ - Tel: 17 - i216.9595
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