
São José do Rio preto, 07 de Novembro de 2022.

Ofício Ne 15712022

Excelentissimo senhor
Juíandir Sarborâ de Morais
PreÍeito Municipalde Nova Aliânça

Referente: Encaminhâmento de plano de trabalho e demais documêntos para celebração de

Termo de Eomento

A Associação Renascer inscrita no CNPJ sob nQ 71.744.OO710007-66 por seu diíigente
Apatecido Ferreira Pecheco, vem encâminhar o plano de trabalho e demais documentos, pârâ

celebração de Termo de Fomento, com vigência de o5/ol/2o23 a o4/o!/2o24, com
atendimento de âté 06 munícipes de Nova AIiança, per câpita mênsal de R5616,00 {Seiscentos
e dezesseis reais) por âluno e têto orçamentário do plano de RS45.352,00 {Quarenta e cinco
miltrezentos e cinquenta e dois reais)anual.
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OeclaÍãda de Utilidade Pública l\4unicipal Lei 5455 de 11/02/94

OêclaÍada de Urilidáde Pública Estadúal Lei n'. í1.399 de 04/07/03

Re.onhecida Urildade Públioa FedeÍâlOecreio Publicado no DOU 17110/97

CeriiÍcâdo de Entidade de Fins FilanlÍópicô - Rêsolução .Ô 252 de O6h A0

CNPJ 71.744.007/0001-66

são losé do Rio P.Eto/sP
unldáde r - av. amélia curyGab.iÊl,4701-lêrdlm Soraiô -Íel:17- 3213.9595

Unldãderl Fua Sebâstiâna Cêôdio Pereira.30-rárdim Marácanâ-Telr!7 - 3216.9595
Enôil: oroietor@a$oclàcãorenàscer,orr.br Site:ww,a3ociâcaorenscer.ors.br

Sem mais para o momento, renova de estima e



PLANO DE TRABALHO / PREFÉITURA MUNICIPAT DE NOVA ALIANçA

Associação RenasceÍ

DeclaÉd6 dê Urilidade Pública l4unicipalLeiS4S5 dê 11/0294
DeclaÍadá de utilidade Pública Estadual Lei n'. 1 1 .399 dê04/07/03

Reonhecida Utilidadê Públics FedeGlDecreto Publicad§ no OOU 17í0/97
CeítÍcado de Entidadê de Fins Filantrópico - RêsôluÇão nô . 252 de O6112nO

CNPJ: 71.7,14 007/0001S6

São roré dôRro Preto/sP
unidadel.av,anéliacuryGâbriel,4701-1.ÍdimsoGia-Tel:17 3213959s

unidade Lr- Ruã s.bâstiànà cândlo PeÍeira,30-J.rdim Mar.c.ng-Tel:17-3216,9s9s
rnài':o.ôlêro.@à«ôràraorcnasce,.o'!.or 5ltê:ww.àssociecaoFnã\.Fr.org,br

t- DADOS CADASTRAIS

1. Dados cadastÍais dã Entidade - Proponente:
CNPJ: 71.744.007/0001-66Município/Estado:São

Rio Preto/sP

75A75-220

Telefone: 17

3213.9595

Fax: e-mail: g!9jc!9§.@.assqçÉ!ê C.r.€.t&-b!

Ne da Conta Coírente: 151014-2 Código do Banco: Banco do Brasil - 001

Ne da Agência: 0057-4 Praça de Pagamênto: Sâo losé do Rio Preto

2. Dados cadastrais do Dirisente da Entidade

Nome: Aparecido Ferreira Pacheco Data da Posse: 15/05/2021

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

CPFt 428.673.558-34 RG:7.546.299-0 urgao

exPedidor:

s5P/SP

Data da Expedição:

24/08/207s

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

15.061.751

lelefone Residêncialr(17)

3213.9595

Telefone celular: \17) 99775-

7@4

e-mail:

administrador@associacaoren

ascer.org.br



OeclaÍada de Ulilidâde Pública lrunicipal Lei 5455 de 11/0294
Declárada de Utilidade Públicá EsiadualLein'. 11.399 dê 04/07/03

Rê@nhecida Utilidade Pública Fedeht Decreto Publicado no OoU l7x0i97
Cenificado de Entidade rle Fins Filanlrópico - Resoluçáo nô. 252 de 06/12/00

CNPJ: 71 .744.007/0001 66

PROJETO

l- Oescrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o
nexo entre essa realidade e as atividades ou proietos e metas a sêrem atingidas;

A Associação Renascer atua desde 1993 na habilitação e reabilitação do
deficiente inteledual em programas nas áreas de saúde, educação, assistência,

espoÍte, cultura e trabalho.

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas

de ensino especial e ensino fundamental de 1'à 3" série, os programas são aplicados

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

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

necessidades de cada aluno.

Por possuírem os deficientes intelectuais a necessidade de um seíviço

especializado e diÍerenciado, através de atividades individuais ou em grupos, nossos

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos sâo adaptados e em conformidade
com a legislação vigente, com Íoco no desenvolvimento de múltiplas linguagens,

aplicados por uma equipe pedagógica, administrativa e multidisciplinar especializada.

Nossa pedagogia é centrada no aluno, capaz de educar de forma integrada
todos, inclusive os que soÍrem de deficiências graves.

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

atendermos a todos os deficientes de forma gratuita, 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
encaminhamento do Município, para identiÍicação de deÍiciência, fases do
desenvolvimento neuropsicomotor e indicação de programa individual de

atendimento ou encaminhamento para outra instituiçâo apropriada,

Desta forma, como atenderemos a até 06 munícipes de Nova Aliança, 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

sâoJosé da Rio preto/sp
uiidàdê av amétiacurycãbne,4701-lârdimsoraia_Tet:17,3213.959s

Unrdôdet-Ruas.bôstianaCândiop.r.úa,i0-tàrdimMaracanã-Tê:17-3216.9595
Emãitrprôiêtô.íôa5sociacàorênãr.er.orFbr Site rww associic ao re nas cêr. org. b I
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Oeclaradâ dê Utilidade Pública Íl,lunicipalLêi5455 dé 11/02194

De.larada de uülidade Públioa EstadualLei n'. 11.3s9 de 04/07/03
Re@nhecida Ulilidáde Pública FedêralOecíeto Públicado no oou 17í0197
Ceílificado de Eniidâde de Fins FilantÍópico -Resolugão nô 252 de 0êh/40

CNPJ: 71.744.007/0001-6§

custeio e/ou materiais de consumo 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 06 pessoas com deficiência intelectual do Município de Nova

Aliança.

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

executados;

Metas Meios de verifi cacão/lndicador
- Possibilitar aos deflcientes intelectuais atendidos pelo

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

Avaliação pedagógica

trimestral, proposta
pedagógica anual, lista de
Írequência dos alunos
mensal.

- Elaborar, produzir e aplicar recursos educacionais
especializados e adaptados às necessidades individuais
dos educandos, visando sua acessibilidade à inclusão,
ao sociale à cidãdania efetiva.

Fotos, plano de aula mensal.

s,ão losé d. Rro prero/sp

unidadet-Av,AméliàcuryGãb.iet,4701-JardimSorâia-Íêti17-3213.9595
Unldad.ll-8u.5êbartianà Clndio Pêrêlra, 30 - J dim Mâracahl-Íeli 17- 3216.959S

Emall: proiêtos@associ.eorenâ3cêr.oE.b. Sitedw.ãssocia@orênôcr.ors,h.



lv - a Íorma de exe€ução das atividades ou dos projetos e de cumprimentos das

metas a eles atreladas;

A metodolotia em nosso sistema de ensino assegurará ao deÍiciente

intelectuall

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas. parâ

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

programas de estudo, de recorrer a ajuda de tecnologia, de individualizar os processos

pedagógicos para atender a um maior número de aptidôes.

Sempre os programas de estudos devem atender às necessidãdes individuais das

crianças e não o contrário.

Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer e assegurar a igualdade de

oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.

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

aspectos Íísicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as

diÍerenças favorecem as relaçôes interpessoais, o respeito e a valorização da cflança.

No currículo do ensino especial e fundamental, período matutino ou

veÍpertino, são ofêrecidos conteúdos curriculares como Língua portuguesa,

Matemáticâ, Ciências, Conhecimentos Gerais, Educação Física, Cultura e lnformática
adaptados de acordo com as avaliações e potenciais de cada classe.

Recursos e projetos de complementação pedagógica. inclusos nas disciplinas da

base comum nacional:

. Área motora, sensorial e cognitiva;

. Atividades de Vida Diária;

. Cozinha Pedagógica;

. Visitas / lnteraçãot passeios externos reatizados com a finalidade de explorar os
temas aboÍdados em sala de aula;

OedâÉdâ dê Ulilidadê Pública Municpal Lei5455 de l110294
OeclaÍada de Utilidade Pública Esladual Lein. 11.399dê04/07/03

Reconhêcida Ulilidadê Pública Fêderal De.rêto Pobl'câdo no DOU 17/10/S7
Ce.tncado de Entidade de Fins Filantópico - Rêsolúçào no.252 de o6l12tiO

CNPJ: 71 .744.007/0001 -66

são losé do Rio Prêtô/sP
unid.d. I Áv.Áméiiá curycâbriet/ 4701-tàrdimsorata Íel: 17-3213,9595

Unidãdê ri- Rua sêbasnâna cândiô pêreirã,30-ra.din Mãracanã_ret:17_3216,9595
Emãil: proiêtôs@asso.iã.âorenas.er.ore.br Sire:Bw.assocí.caorena*.r.org,b/



OecrãÍada de lrlilidãdê Pública Municipâl Lei 5455 de 11/02/94

DedáÉdá de Utiiidâde Pública Esladual Lei n'. 1 1 .399 dê 04/07/03

Recônhêcida Ut idadê Públl.a FederalDêcíeto Publicado no DOU 17l10i97

cediícado de Entidâde dê Fins Fila.ÍÓpico- Resolução no 252 de 06/12100

CNPJ: 71.71tt 007/0001-66

A referência teórica e de embasamento do trabalho tem enfoque no Modelo

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

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

PaÍâmetros curriculares Nacional (PCNS).

Currículo Funcional Natural (cFN)

Esse modelo fundamenta-se numa filosofia de educação que determina a

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

interaÇão positiva do aluno com o meio, considerando os deseios, as necessidades, as

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

comunidade social). As alteraçôes cognitivas aumentam as diÍiculdades no processo de

ensino aprendizagem de habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento

acãdêmico, social e autocuidado, necessitam de planejamento de ensino que vêlorize

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

A avaliação pedagógica como processo dinámico 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 Íormativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso

individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as

intervenções pêdagógicas do professor. No procêsso de avaliação, o professor deve

criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do

tempo para a realização dos trabalhos, de inÍormática ou de tecnologia assistiva como

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

Em conformidade com os regramentos voltados às instituiçôes privadas

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

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

COVID-1g, conÍorme oecretos e Leis do Município de São José do Rio Preto vi8entes

em 2022, com construção conjunta pela equipe de professores e coordenador
pedagógico, levando em consideração cada turma e suas especiÍicidades.

sâoJosÉ do Rio Prêto/sP
uhidàdêr av. amélla cury 6ab.lê1,4701-Ja.dim sorála -Têl:17 - 3213.9595

unidôdê rr- Rua sebastran. cândio PerekB,30-Jardh Maracanõ -Íêtr17,3216,9595
Em.ll: oroietos@astociàoorênàscêr.ôd.br Sít.:M.assocíáoor.nar.êrora,br
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Dêôlarâdá de Utilidadê Pública I',íunicipalLei5455 dê 11/0294
Declaíadã de utrlidadê Públicà Estadual Leino.l l 399 de 04/07/03

Rêconhecida ulilidade Pública FedeÍalDecÍeto Publlcado no OOU 17l10/97

Certifi.âdo de Entidade de Fins Filanaópico - Resolução nô 252 de Aô112fi0

CNPJ: 71.744.007/0001 66

V - a definição dos parâmetros a serem utilizados para a afeÍição do cumprimento

das metas;

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

atividades anual,

vl - os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos rom os preços

praticados no mercado ou com outras garcerias da mesma natureza, devendo existir

elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de
preços de associações profissionais, publicações êspecializãdas ou quaisquer outras

fontes de informação disponíveis ao público;

O valor de per capita de cada aluno é de RS615,00 {Seiscentos e dezesseis reais)

mensal, valor de praticado com todas as outÍas paÍceíias de cidades da região, como

Guapiaçu, Neves Paulista, Mirassolândia, Mirassol, Uchoa, Urupês e que comporta o

atendimento educacional em sala de aula de até 15 alunos, materiais de consumo
pedagógico (como sulÍite, tinta, pincéis) e demais custeio da estrutura Íísica.

Vll - Valor global para a êxecução do obieto:

Até RS45352,00 (quarenta e cinco mil trezentos cinquenta e dois reais) anuê1.

Valor per capita de R5616.00 por aluno x até 06 atendidos/mensal.

Mais RS100O,0O {um mil reais) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou
materiais de limpeza e/ou gêneros alimentícios e/ou materiais de escritório) em
Juoho/2023.

t/\
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sãó .,o5é do Rio preto/sP
unidãd€ r-ae, aôétia cury Gãbriet,47ol -ta.dim sorai. _ Têt:17 - 3213.9595

Unidãde rr- RuâSêba§tiana Cândioperêirá,30-Jàrdim Marac.nâ -telr17_ 3218,9595
Emàilr proiêtor@àssociacaorênêscêr,orr.br Sité:ww,âssoci!caor€nasc.r,org,br



Dêclaradg dê Uiilidade Pública lr,'lunicipalLei54S5 de 1110294

De.laÍada de Utilidâdê Públi@ Eslâdual Lei n'. 1 1 .399 dê 04/07/03

Remnhecida Utilidade Pública Êederal Decreto Publi@do no OOU 17l10/97

cenifiGdo de Êntidâde dê Fans FilatÚópico - Reelução no 25? de 06112100

CNPJ: 71 744 007/0001_66

vlll - Crono8rama de desembolso;

CONCEDENTE

lX - a previsão de duÍação da execução da parce.ia;

De laneiro a 0ezembro de 2023

ão losé reto,07 de Novembro de 2022.

rreira Pa

dente

são rosé do Rio Pr.to/sP
uhidâdel -av.Âméliã curyG.bdeL4701-lârdimso.ãia-Têlr 17-3213.9595

r.)nldadêrr-i!.Seba+ianáCândiopereka,S0-tardimMãra6nã-Íet:17 3216,9595
Email: pÍoretos-ôassocia@oÍênarcer,oÍr.h. sitê:Úw.a$oclacàorerasc.r.ols,br

)ane|ro/23 Fevereiro/2
3

lúarço/23 Abnl/23 Maio/23 junho/23

Valo
I

Rs3.696,0
0

Rs3.696,00 Rs3.696,0
0

Rs3.696,0
0

Rs3.696,0
0

Rs4.696,0
0

lulho/23 ABosto/23 Setembro/
23

outubro/2
3

Novembro

/23
Dezembro/2
3

Valor Rs3.696,0
0

Rs3.696,00 Rs3.696,0
0

R53.696,0
0

Rs3.696,0
0

Rs3.696,00

Total
seral

Rs45.3s2,00



oêcrarada dê urilidadê PÚblicâ MunicioalLêi 5455 de 11/0294

Dêclâráda de lrlilidade Públi6 EsladualLein'. 11.399 de 04/07/03

Reconhecida U§lidade Pública FederalOectêlo Publicado no OOU 17í0197

Certificado de Eniidade dê Fins Filanlrópicô - Resolução no.252 de 06/12]00
CNPJ: 71.744 007/0001 66

Plano de Aplicação Anual Nova Allança

Educação

ITENS DE DESPESA

VATORES (RS)

CORRENTE TOÍAT

Pêssoalr remuneração dos profissionais, bênêfÍcios/direitos
trabalhistàs, dêsde que expressàmeniê previstos em Acodo
Coletivo/ conve nçã o Coiêt iva de Tràbàlho, contribuição sociale
previdenciáriâ, vêrbas rescisóri.s proporcionâis ao período dà

Dàrceríâ. férias, 13e salário ê dissídio-

Rs32.6s3,0C Rs32.653,0C

Serviço de terc€iros/benêfí.ios (águâ, luz, têlefone, ticket
alirnentâção, vâlê trânsporte e outros sêrviços dê têrcekos Pessoa

iurídica e Í,sica)

Rs8.164,00 Rs8,164,0(

Mãtêriaisdê consumo (rênerosalimentícios, hígiênê ê limpêza,
mâterial dê escritório/expêdiêntê, material pedagótíco, gásl8lp)

K.s35,0c
Rs4.s3s,0c

TOTAL l54{.3s2,0c Rsfs)3s2,0c

REII

,/'.

5âo lcé dô Rto prêto/sP

r.)njdàdê r , av. ,améllâ curv Gabriê|, 4701 - J.rdim soraia - Í.tr 17 - 3213.9595
Unidãdêll- Rua s.bastian. CândioPerêirà,30-Jêidim Mar.c.nl-Têt:17-3216.9595

Emôllr proiêtos@assocircãôrenáscer.o,r.br sitêsw.à350ci.caorenas@r.org,br
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