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Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 171101'1997

Reconhecida Utilidade PúblicaEstadual Lei no í 1599 Publicado no DOU 05lA7l2OA3
CertiÍicado de Entidades de Fins Filankópicos - Resolução no 252 de 0611212000
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Municipio/Estada: São José
do Rio Preto/SP I

Endereço: Mantenedora:
QD r1En 1ç^?< 1')nJl - \,1-l tJv I J-t-Lw

Uniclade 2 - Filial paíâ cessão de espaço: Rua Sebastiana Cândio Pereira, 30 - Jardim Maracanã
São José do Rio Preto - CF,P 15ü92-22ü

Cnrir Gabriel.47ffi - Jardii, São Jose do Rio Pret*

Telefone: 17 - 3213 "9595 e*mail: projetos@associacaorenascer. org.br /
administrador@associacaorenascer. org"br I

I N" da Conta Corrente:
lacaorenasÇer.or

Código do Banco: Baiico do Brasil - ü01
5 1037*8

Público Alvo:
- 140 educandos Çom deficiência intelectual e deficiência intelectual associada a outras limitações,
como a t-isica" «im idade a partir dos 06 anos" Dara atendimento ern contra-tumo em ofiçinas
diversas.
Transporte:
- 100 çduçandos do ensino es Íundan-rental oi"r olicinas ruc necessitcr:r do rra :e esc.olar.rtÍ \rr'r'í)r\^I í^rí.t rltr .rtLl\rarVLUUt.i

As oficinas de diferentes Íecuísos aconteceram cóm t
potencialidades dos alunos com vista a uma melhor integração pessoal, social, valorizando as
dif'erentes áreas do eonheçirnento, utilizando rnateriais pedagógicos confonre âs neoessidades, <l
interesse e a idade ao atendido, de modo a facilitar seu acssso a aprendizagern prática puru u rldu
Âs atividades ocorreram em espaçús rnultifuncionais com materiais didáticos, pedagógicos,
equipamentos e profissionais com formação para o atendimento ás pessoâs corn deficiências,
projeiadas para cíerecer suporte necessário aos aiunos.
Às aficinas foram realizadas nas ü2 unidades físicas da instituição e também sm atividades

I exlçrnas çomo visitas a espaçps culturais, esportivas e de lazar dacidade.

Av. Amélia Clry Gabriel,470l-Jd.Soraia-S.J.Rio Preto-SP-CEP: 15075-220 - FonelFax: (017)3213.9595
E-mail: c.pedagogica@associacaorenascer.ory.br www.associacaorenascer.org.br

No da Acôncia; l510-5 Praça de Pagamento. São Jose iÍo Rio Preto
Termo de Colaboraçãa; SME ü2l2AI7
r-,1 t r\ 
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Itepr*sentante Legal: Aparecido Ferreira Pachecrr
Técnieo Responsável: Márcia Regina Barbosa
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Durante o periodo ocorrido tarnbérr foram Çonvidados profissionais especializados para ministrar
palestras, workshops com os alunos, onde alem de contribuírem çom novos conteúdos práticos,
ofereceram a ooor-tunidacle cle consolidar anrencl.iza.gens iá em clesenvolvimento DÊla eouine nas-.....i..r",-,-.t.,r-

áreas pedagógica, cultural, esportiva, comunicação e expressão e de saúde.

Os profissionais das oficinas alr)aram de forma colaborativa com estrategias pedagógicas que

Íâciiitararn o acesso do aiuno ao conhecimento e a sua integração no gnrpo, entre outras açÕes que
prorroveram a educaÇão inclusiva.
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Oficina de
Ahvidades
Físicas

Uttlizx o esporte | -Caminhadas ao ar I Atendidos:
educacronal como I liwe; I l4L)
ixstmmento de orientaçào e i -Piscina: 

I

desenvolvimento clas | -Circuitos Motores; i Oficinas:

-Contação de
Histórias;
-Peças teahais;
-úanças lolclõúcas;
-Jogos de
Improvisação;

Atendidos:
140

OÍicinas:
94

65Va das atendidos
obhvelam bom
desempeúo nas
atividades
propostas.
35% dos atendidos
que apresentarafir
dificuldades em
relação aos efeitos
da deficiência a

ODTIYCTAII! DOIll

desempenho nas
atividades
propostas.
3094 dos atendidos
gue apresentaram
dificuldades em
relação aos efeitos
da deficiência a
equipe vem
desenvolvendo
tájçç--,-ag#

rnelhoria nas

70% dos atendidos
obtiverarn born
desempeúo nas

atividades
propostas.

30% dos atendidos

Í-.'-"-"...-,- l l

esportiva como autonomia i I^;-^r,.^ã^ I Iu fuurusou, I I

I desenvolvendo
l.:^^t^-^
I tlwluv@ô pat a

I mehoria nas

I adaptações.
T70"/" d* atendidoit.

llr_l
permitir o bom - -Bandrrha Rrtmica: I Atendidos:
riesenvoivimento do ritmo, | -Percussâo; I i+O

capacidades e habilidades | -Atividades esportivas; | 198
motoras, de | -Jogos corn
condicionamento. destreza I Tabuleiros; Total
objetivando a fonnação | -Esportes Adaptados; I Atendimentos:
integral do individuo, por | -Atletisrno. 6.370
tocios os aspeíltos
,rr:orrrnrzir:lns reTa mátiae
Í-'j-"-" "-' 

.

dicção, cornunicação, | -Coreografia;
expressão, relacionamento | -Músicas Folclóricas; I Ofrcinas:
e inclusão do educando i -Exercícios de voz, I l4
corn deÍiciência- de fonna a I artrculaçào e dicçào;
permitir gue a música lhe | -Afinação Vocal; Total
ofereça a maximização do | -Logos: Atendimentos:
processo de aprendizagem. | -Hinos Patrióticos; ) l9')

-Coral.

Oficina de
Teatro

Desenvolver um trabalho
coln as artes-integradas, a
interdisciplinaridade, onde
ca<ia aiuno, trabalhado de
forma individual no
contexto do grupo 

2

Av. Amélia Cur1, Gabriel, 4 70 I -Jd. Soraia-S. J.Rio Preto-SP{EP :

E-mail : c,peda gogioa@associacaorenascer. org.br
1 5075-220 - Fone/Fax: (0 l7)32 1 3.9595
u.',yu,. associacaorenascer. org.br

CONTEUDO I MtrTA RESULTADOS

-OÍicina
Música

de

ATIVIDAD
t, OBJf,TIVO
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0fiçina de
Artes

Oficina de
I-f^*Á+;^^rr atur 1al4trÇd

Oficina de
Lctsc#Êg/#..

desenvolve suas
inlel i gênci as rrúltiplas.

Revelar as potencialidades,
habilidades e aptidôes de
cada aluno por difelentes
'ftçüÍsús s rridrrtas' rías

artes, de for:rra & promover
a inciusáo, expressâo e

socializaçâo e reduzir a
agressir:ielade,
impulsividade,
fuperatividade.

Possitrilitar acs alunos com
Ã*É^:A^^;^ :*r^l^^c,^IugitvJ!Ilvlê t(rtvrevrutu u

âcesso as üovas
tecnologias, para interagir,
experimentar e vivencial
rrüvãs i"urrrias úc apren*er,
por meio do computador,
tablet e demars meros de
multimídia (áuiio e som)
que lacilitern a

aprendizagem e o suÇesso

edugacional.

-Expressões corporais
e fisionômicas;
-Montagern da
apresentação de tinai
de ano e ensaios.

-Artesanatos em geral;
-Pintura om Telas,
pedras, vidros" çtc;
-D&x sumtrn';ratiles
Çom consü'ução de
painéis iiusffativos e

explicativos.

-Jogos pedagógicos
,,ri1.i-^^â^ Á^úvrll utr I réq!(lv u!

softwares e sites
educacionais;
-Coordenação
visumuit-rra úürü
utilização de reçursos
do Pánt;
-Digitação em geral
utilieando fe,flrâmentas
do Word.

T^r^1r utaLt

Atendimentos:
3. i96

Atendidos:
14A

üflcinas;
66

Total
ê.tendimentos:
2.081

Atendidas:
1À^
.f av

Total
Atendimentos:
2.100

Atendidos:
140

t_rrtglilas:
330

Total

{lus aprÊsôufsraffl
dificuldades sm
relaçáo aos efeitos
da deÍiçiência n
equipe vem
l^^^-^--^I--^-.l ^LT§iSUIIVUiVETIUU

téenieas
rreihoria

80% dos atendidos
obtiverarn trom
desempenha fiâs
;ttit'i'á.adcs
propostas.
2úüzá dos atenciiti*s
que apreseiltãÍâfi}
e1iÍiçulelades Çm.

relação aos efsitas
da de{içiência a
equipe vãr
desenvolvendo
téoniças
rnelhoda

para
Í1âS

Desenvoivimento ao -Consnução de jogos
neÁq1rÁn;^nç. d,e I i.6 o*ottávittn r1q cmenrlizscem

em pessoas com
J^C-:^.,^;^^ ;-*^1^^...^i^usllçrçlrvr(lS rllrÇlLLt Ltítl§,

com diferentôs recursos e
adaptações que perrnita ao
deÍiçiente transpor suas
iimirações e porenciafizar

Çomotorâs e de

Av. Amé1ia Crry Gabriel, 4701-.Id.Soraia-S.J.Rio Preto-SP-CEP
E-uoai1: c.pedagogica@associacacrenasce'r org.br

.;\tendiurcntr''s: riifrçutdadçs Çm

Pofru$lesa
l {^é^--:.i ^ -,lvldtçl ltdLlual-

-Ati.ridades
Reforço pedagógico:
-Tarefa acompanhada;

650/e dos atendidos
^tr +.:.,^-^* L^*(rtrft Í Ll dl tr

desempenho rrâs
atividades
propostas.

35?ô úos arenriidas
que apresentaram
dilicrildades em
relação aos efeit*s
da defiçiência, z
equipe rrem
desenvolvendo
técnicas parâ

melhoria fia§

60?ô clos atçudirios
*b#verel* klte
desempenho n*s
^L---)-)^-4rrvruíuÇ§
propostas.
40?ô dos atendidos
que apresentaram

,le

1 5075-220 - Fone6ax: (017)3213.9595
u"çlw. assooiacaoranasc er. org. br

CNPJ: 71.744.007/0001 -66

aos efeitossua§



-6=-'rssocrlc..io\, a;./

PtN^,ÍífP
cENTRo DE RE.{BILITÁÇ.Io E tl{TEcR{Ç.{o

Declarada de Utilidade Pública Municipallei no 5455 de 1110211994
Reconhecida Uülidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1711011997

Reconhecida Utilidade PúblicaEstadual Lei no 11599 Publicado no DOU O5lO7l2O03
Certificado de Entidades de Fins Filanfópicos - Resolução no 252 de O6/12n0O0

-tIigitre Possoal ê
Bucal;

funadidr-rr
140

Oficinas:
339

'T.otaÍ

Atendimentos:
10.930

Atendidos:
140

Oficinas:
ÉÀJ+

Total
Atendimentos:
1.886

Atendidos:
140

OÍicinas:
/Ln

Totai
Atendimentos:
1.601

da deÍiciênciq a
equipe vem
desenvolvendo
técniças
melhoria

80oá dos arendido.s
oblveram bom
áooam-a-ünuuüwr^rlrlrr1v rlr§

atividades
propostas.
2$%à dos atendidos
Êfüir açrrusuiiztaní
dificuldades erl
relação aos efeitos
da deficiência a
equipe vem
desenvolvendo
téçnicas
melhoria

para
nas

80% dos atendidos
obÍiveram bom
rleqêÍxnenhn n9(
atividades
^e^^^ ^+^ãl/rVPU§EJ.
20o./o dos atendidos
que apresentaram
dificuldades em
rvíaçãct aos EiEitos
da deficiência, a
equrpe vem
desenvolvendo
técnicas paÍa
melhoria nâs

90% dos atendidos
obtiveram bom
desempeúo nas
atividades
ÉffieÍe§-

l$o/a dos atendidos
Llutr (rPrç§çur.lt drr.t

dificuldades sm
relação aos efeitos
da deficiênci4 â
equipe vem
desenvolvendo

parâ
nâs

Q§çina dê
Atividade
Ã^ \/iÁo

Diátna e

Prática

Oficina de
Capoeira

Atividades
Extras

Proporcioaar às pessoas
çom deficiência condições
nârô ntra Âantrn ,1^
P*s Yuv ulrruv

possibilidades, possa
formar hábitos de
autossuficiênciq
' a tn- :
ultl-ÊpeÍi üÉÍiüi á E ãul ufi üffl tA.

Aliar movimentos de força
coordenação, desh'eza e

erx.e-tl#tin d.iaâaiçe,, além
de se caraçtenzar como
^- ^-^t ^'. ^ ^^-I: ^,,^-^,,t ^*wÀvl9lvlv !4uu v o§9u14.

Promover a sactalizagão e

lazer dos atendidos através
de atividades internas e

extemâs.

espaços utilizados para
atividades e descanso;
-Âiiniurttaç'ão
Saudável;
-Higiene, conservaçào
e aünazenamento dos
alimentos.

-História da capoeira
angola e caniigas e
iniciação a.o

movimentos básicos
í^:--^ ô nô^^^ô\.
\õarrÉo v tlwéava),

-lntrodução ac Sarnba
de Roda;
-Cantigas de Roda;
-Âuias teór'iças sobre a
História do Brasil com
a rntiuencra da
capoeira.

-Passeios culturais.
esportivos e delazer;
-Comemoração de
datas comemorâtivas
a^rê t:1gÍtiriraea{r\ Ãg

voluntários e
l-+---^^ã^ Á-u llsBr (rv(ru Lta

comunidade visando
melhor inclusão social
dos atendidos;
-Ãpresentações-,É\presentaçoes 

I

externas promovendo 
i

-T i.-noooL§rlywLq

arganização dos

CNPJ: 71 .744.007/0001 -66

10.651

Av. Amélia Crry Gah,riel, 470 l-.T<i.Soraia-S..I.Rio Preto-SP-CEP
F-mâil . mrla nnoi,.a á)cc(nnienc nrffi qcnff nro hr

15075-220 - FonelFax: (017)321 3.9595
www.associacaorenascer. org.br

educacionais. grafismo.
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integÍação em outlos
ambientes e troca de
experiências e

vivências.
-Locais:
Bibliotecas,
Academia^s-

Clubes,

técnicas para
melhoria nas
adaptações.

Represa
Teatr*s,
Bosque
Parque
Municipal,

§tv.

Facilitar
oÍicinas.

Hípica-
Municipal,

Êinarnoc

Municipal,
Ecológico

Escolas,

o acesso asTranspoile

I-/ - A NFYí}S

o transpofte de
aiunos cio ensino especiai,
fuudarnental ou oficinas.
que não residam no entorno
da instituição rlo Jardim
Soraia.

Atendidos:
10ü 

1\

Presid€nte

CNPJ: 71.744.007/0001 -66

Amélia Cur), Gatriel, 4 70 1 -Jd. Soraia-S. J.Rio Preto-SP{EP
E-mail: c.pedagogica@associacaorenascer.org,br

15075-220 - Fone/Fax: (017)32 13.9595
$.rvw. assooiacaorenasoer. org.br
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Av. Amélia Cury Gabriel, 470l-Jd.Soraia-S_J.Rio Prero-Sp-Cap: 15O75-220 - Fone/Fax (0i7)321 3.959s
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CNPJ: 71 .744.007/0001 -66

E-mail : c.pcdagogica@pssociacaorcnasccr. org.br



Av. Amélia Cury Gabriel, 4701-Jd.Soraia*S.J.Rio Preto-SP{EP
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Ar'. Amélia Cury Gabriel, 4701-Jd.Soraia-S.J.Rio Preto-SP{EP
E-mail: c.podagogica@associaoaorenascer.org.br

15075-220 - FonelFax: (017)3213.9595
wr.lryi.. as sociacao:enascer- org.br
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Amélia Cury Gabriel, 4?01-Jd.Soraia-S.J.Rio Preto-SP-CEP
E-mail: o.pedagogioa@associacaorenascer.org.br
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Av'. Amélia Cury Gabriel, 470l-Jd.Soraia-S_J.Rio preto-Sp{Ep
E-mail: c.pedagogica@associacaorenascer.org.br

CNPJ: 71 .744.007/0001 -66
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