
PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃo JoSE Do RIo PRETo

CEITI'IDÃO DO 5'APOSTILAMI'NTo AO'I'EIIMO DI' T'OVIENTO CON.IUNT'O N"

03/2021/SEMAS/CNIDCA

O Murricípio dc Siro.Iosé do lLio I'reto, CNPJ/N,IF 46.5811.950/0001-80. por internrédio da Secretalia

Municipal da Assistêr-rcia Social. situada na Rua.loão Teixeira.260 - Siinta Cruz. cloravante denorninaclir

SECRE'IAI{IA. r.cpresetrtada lrc-ste ato por sua titular, flelena Cristina Rozales da Silva M:rrangoni.

portadora cla céciirla de iclenticlade I{G 20.274.638-0 SSP/SP e inscrita no CI']F/MF sob o no 169.780.618-

08, designacla por rneio da Portaria no 34.729 de 0l de janeiro de 2021. autorizada pelo Prefeito dcr

Mrrnicípio nos teunos clo Decreto no 17.703 cle 03 de fevereiro de 2017, e pelo Conselho Municipal dos

Direitos da Criartça e clo Adolescente - CMDCA, criado pela l-ei no 4.956, cle l5 dc maio de 1992 e

alterações. conr secle na Avenida Bady llassiÍ,3691- Centro - São .losé clo Itio Preto/SP. doravantc

rlct-totrtintclo sirrplesn'tc'nte CMI)CA. represeÍrtaclo neste ato por sua PresicJente. ii Sra. Fernauda Paula

Mtrgossi At'aclo. prortador da cé<iula de identiclade t{G 10.978.071-6. e inscrito no CPF/MF sob o no

321.131.338-00. eorr base na [.ei Federal rr.'I3.019/l-1 e alterações e em razão cla c:orrpctôncin iilribuícla

pelo Decr',-'to Municipal u." 17.70812017. ter-rdo enr vista zi inexistêncin cle altçrração clo o[r.jero c clo'n'alor

global do 'l'ertno clc Fomento n' 03 2021, celebradcl err i I de maio cle 2()21 . cor.r.r a Organização clr

Societlaclc Cil,il - OS(' denor-ninada Associação llenascer, após anuôucia da Cestora. I{lrrsot-VIl

apostilar o Plano cie trabalho, atendendo a solicitação conticla no OÍicio no llll202l, para alterzrção no

cronosranra cle clesenrbolso n'rrrnicipal. no r-nês de dezernbro cle 2021 . tcnclo ern vista o pa{amento dir

segunclit parcela clo l-lo salirrio clos ÍLncionários, adequando o cronograrra à plarrilha de solicitação de

recrlrsos. confbrnre segLle :

Plano de'Irulralho

Item: 3. Nlaterial rle Consumo

() ê ne ro.s ) I i tu a n t í t' i r t.t'

- Foi acrescido o ite m: Peixe:

- Foram alteraclas as especificações tecnicas do quadro de gêneros alimentícios.

[: para que no l]lcsino liquc constando as devicjas alterações ao apostilarnento.

o Jose do ,30de cie 202 l.

Secretái: icipal Assistência

ANDA PAU AI{ADO
Prcsidcnte clo Conselho Vlr,rnicipal dos Direitos da Criança e c1o Adolescente - CN4DCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz - CEP L5014-180 - São José do Rio Preto - SP

Telefone (l7l 32L16510 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br



www.assciaca orenascer. orq. br

Sâo José do Rio Preto. dia 23 de Novembro de 2021.

Oficio no12212121 - Departam*nto de P§ei+s

À Êxcelentíssima Senhora
Helena Marangoni
Secretária Municipal da Assistência Sccial

Assunto: 5" Apostilamento Termo de Fomento Gonjunto SEMASICMDCA n'
a3t2a21

Á Assocração Renascer, inscrita no CNPJ sob no 71.744.AA7/AAU-66
por seu dirigente Aparecido F*neíra Pacheca, vem solicitar o 5' apcstilamento
do Termo de Êomento Conjunto §ÉMASlefu{DCA n" Õ3i2ü21, com a aiteraçâo
dos seguintes itens:

Gêneros alimeniícios:
- Alteração de banana nanica para banana;
- Aiteração de maça fuji para ffiãÇa;
- Alteração de alface crespa para alface;
- Atteração de peito de frango, para frango;
- Alteração de carne moída petinho, parâ carne de boi;
- lnclusão de peixe;
- ,âiieração de íer-inha de tepi+ea * pec+tc 5009r - lZlano para íarinha de
tapioca - pacote;
- Alteração de pão de leite médio, para pão de leite;

Em especificações técnicas alteramos:
- De 1kg para kg
- De 1 maço para maço
- Margarina (com sal ou sem) de pote 500gr para pote ou tablete;
- De pote 2009r ou pote 320gr para pote;
- De lata 500gr para lata;
- De pacote 4009r {ou outro peso} para paeo-te;
- Os itens que tem disponível outros tipo de embalagens foi acrescentado a 

nmesma. ,\
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Justitlca-se que como a compra é realizada mensaimenie e com cotação
cq.nccífica nãn está rlisnonível e simmensa!. muitas vezes uma

outra, desta forma a retiradâ
a compra e melhor

No aguarcio cie um

do peso/medida exata, possibilita
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çENTRO OT REAEIIITAçÃO E INÍEGRAÇÂO

r DAD0§CADA§T§A!§ DA ORGANTZAçÂO PROTONENTE

1. ORGANIZAçÃO PROPONENTE: Âssociação Renascer

2. CNPJ: 7 L.7 M.A77 10001-66
3. EHDEREÇO: Av. Amélia Cury Gabriel,4701-"lardim Soraia
CIDÁDE: 5ão José do Rio Preto U.F.: SP CEP: 15075-220
TELEFONE: {17} 3213.9595
E-MAIL: projetos@ associacaorenascer.org. br

4. REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Aparecido Ferreira Pacheco
Funcão: Presidente
CPF: 428.673.558-34
RG: 7.546.299-0 SSP/SP

Telefone para contato: (17) 32L3.3595
CEL: {17} 987L8.7374
Email : aparecidopacheco@gmail.com

5. TÉcNrco REspoNsÁvEr pELo §ERVrÇo:
Ncme: Marcia Regina Barbosa

CPF: ?1-3.026.708-4*
RG:28.&7.683-9
Nún':ero do Registr* Pr"ofissional: Não se aplica
Telefone para contato: {17) 321,3.9595
CEL: {17} 99L46.L927
Email : c.pedagogica@associacaoren ascer.org. br

6. REGI§IRO NO CMDCA: {x }Sim { } Não

N9 DE INSCRIÇÃO NO CMDCA:06
vrGÊNCrA DO REGTSTRO: 10/03/2ü21a LO/O3/2*?3
TIPO DE INSCRIÇÃO: Programa { X} Projeto ( X} Serviço (X )

7. BREVE HrSróRrCA DA ORGANTZAçÃO pROpOilENTE:

A Associação Renascer é uma instituição 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

múltiplas, de segunda à sexta-feira, das th às 12h e das 13h00 às 17h00, de 65

bairrcs do municípis e 07 cidades da regiãc.



\..:': t : " rl,.t ,'l. ii:r.i: www.a$sociacaorenascer-org.br

Desde a sua criação Êm 1-993, a Âssociação Renascer já beneficiou
gratuitâmente centenas de Fesssas corn deficiências e seus familiares, tados em
É;+r rãêã.\ rla 'rr.Êna.rhilirlr.la rrrrlgl riern nacearl a earial ^rô1,Õniêh+ee ..le raaiÃa.- rlaJaLUqyqu uL vutlrLruurrruuuu JuLru., rrJLv PLJJvur u ?vLrur/ PrvrLrrru.rlvJ uL içÉruLJ uL

tcda a cidade.

T+d*s as anividartâs da Áss+r!açã+ Efna5arr sã+ reafiradas Bol' Lrm? ec:rjrpe

multidisciplinar, que trahalham * desenvalvimento lntegral da atendido,
^-+:*,,1^-J- -..-- í.^--E-- --*-^-l^:^ ^^--:+:..^- -^:^^il-i^-- ^ -^^: 'esiiríiUiânüC SüaS rijfiÇües iTiÕtúrAS, Ser'}50fiâis, C§§fiífiVAS, pSiCOÍüfliCãs e SrSCiâÍ5, púr

meio d* í*âhilitâçã* çlíniça, pedagógica {er:sin* especiãl, fi.rndamental de 1" à 3"

sÉrie e *fieirras parã 4lu**§ effi eüfttrã-turn*:. desenvqlvirlleilts sÉciai {sei"viço de

pr*teçãCI sCIüial espeÇiãl pãía p*sssas rsrft defici*nçla e suas farnilias eÍl1 eent!"ü dia,

cs*i atividsd*s de vida prática. diária, música, êrt*s" e teatrc psra pe§s*as csm gíêvÊ

cCImprornÊtirnento m*t*í e neurológice), cult*ral, esportiva Ê

capacitaçãoltrein*mento parê o trabalh* {geraçãc de enrprego e renda}.

il - CARACTTREÂçÃO §SCTECOHÔrI*§O *Â RE§Éü:

1. LOCALTZÀÇÃü

Av. Amélia Cury Gahriel, 47S1 * Jardim §craia - 5ãc J*sé do Êio Pretol§F

2. ÁRÊA DE ABRAnIGÊruCIn

&tendim*nt* gr*tuit* a 1Í.ü peísü*s c*m defiriência intelertual e múitipla
d*flciência" de 6 a 17 an*s e 13 n:eses, qt,re em d*ecrrê*cia d* s*a deficiência
ãpres*nt* dificq.rÍdades de ap.er*dizager*, atr*s* do dese*v*lvim*nt* neur+lógica,
mütür, ffiâs que coíT! um prcj*tc insvadar e de des*nv*lvimento *dr:cacE*nal, possa

amp[iar os resultadas de aprendizagem e qualidade de vid*.
Denire os 110 qire se.ãs atenriidos, todçs já fl"equentam s$tíâs atividades na

instituiçã* e sãa de 75 §airr*s de Sãc iosÉ d* Êia Pr*t*, sends:

Â!\/Õo^Rt!

BOSQUÉ DÀ TTUCIDAüE

{. FL*RTSTA PÀBI{

scí\4 5ueÊ55e

CHÁCARA 5Ã* PEDRü

i.;";' 1,,:-

BAiRRÜ QTIDÀDE
1

AMIZADE 7

ANCH{ETA .!
§

B*À VISTA t

I

1
L

t
CIDADAN'A L
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JÜ ASTURIAS

PQ BELVEDÊft8
D."1 [aÀ i^inÂftÂ&.iiÂr \-< gã çtununttaÊ

CIDADE JARDTM 4I

CRISTC RTI I
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E§TANCIA TJNITRÂ ,

FLÜRISTA PÂF,QUE I

HrGrEr§üPOLr§ !

HIPÜüROMO I
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JARDIM DOS STIXÃS d

JARilIM MARiÀ LUCIA
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t
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RES.NATO VETORAZZO
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VILA TONINHO 3
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Também serão abertas 95 nsvas yãgas para atendlmer:to à Cemanda de
atendimento contra turno escolar neste projeto específico à pessoas com deficiência
intelectual, corri prioi'idade parâ guÉm não esteja em nenhum outro pi'ojeto em cüntra
turno escolar.

Dentre os 75 Bairros citados pode-se constatar a maioria predominante na

Zona Norte da cidade, regiãa conforme Diagnóstico Soci*assistencial de 7A§/20L6
com maiores índices de vulnerabilidade social, risco pessoal e pessoal.

PQ. CIDADANIA

RES SANTA CRUZ

ÊTSIDENCIAL CAETANO

SÃO DEOCLECIANOLLL

a'rlr rh Â fti-6 á h-
JL,ILI IIAiftI C, UÊ{Ü'8.

VILA ANCHIETA

VILA CURT L

VILA DINIZ 2

VILA IDEAL 1

VILA IPIRANGA 1

VILA MACTNO L

Podendo-se destacar ainda sobre alguns bairros citados e que serão assistidos:

kt..lr--lYr-,1
,r;.flilf;\ -/t

t^ü
CINTRO DE REABILIÍACAO E INTTGRÂCÃO

PQ DAS AROEIftAS II 1

PQ ESTCRIL L

r \4 ltv srirrrlvra ttr

7

RECANTO DO LÁ6O 1

I

RES GARCIA 1

RIS SANTA ANA 2

1

1

3

1

SANTO ANTONIO 1

I
2

SÃO JUDAS TADEU 1"

6

SOLO SAGRADO 4

1
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- Bairros mais ãfastados e sem serviço instalado no local: Amizade, Lealdade,

Parque da Cidadania.
- Bairros de novos loteamentos; Vila Toninho, Lcaldade c Amizade.
- Bairros mais numerosos: Solo Sagrado, Cidadania, Eldorado, Anchieta,

Antunes e Santo Antônio;
- Bairros com maior número de crianças e adolescentes: §anto Antônio e

Cidadania.
- Bairros com menCIr renda mensal: Novo Mundo, Cidadania, Lealdade e

Amizade;
- Bairros com responsável pelo domicílio não alfabetizado: Solo Sagrado,

Cidadania, Sante Antônio e Eldorado.
- Dentre os CRAS com maior atendimento de casos de violência à criança e

adoiescente: Novo Mundo, João Paulo li, Vila Toninho e Jardim Seio Horizonte.
- Dentro os CRAS com maiores índices de trabalho infantit: Jardim Arroyo,

Cidadania, Santo Antônio, Jaguaré, João Paulo ll, Felicidade, Distrito lndustrial,
ÁéfÕpônô.

* Bairros de maior índice de óbito infantil: 0 a L4 ãnos - Cidadania; 15 a 24 anos

- Cidadania;

" Bairros com aumento de índice de CAD Único: Novo Mundo, Santo Antônio e
Cidadania.

- CRAS com mais famílias recebendo benefícios: 1) ltinerante;2) Cidadania; 3)

Santo Antonia; 4) Novo Mundo; 5) João Faulo ll; 6) Antunes; 7) Anchieta; 8) Vila
Toninho;9) Solo Sagrado; 10) Eldorado.

- Bairros com maior número de §PC para PCD: Anchieta, Novo Mundo, Santo
Antônio, João Paulo ll, Solo Sagrado e Vila Toninha.

Fonte : Di agn ósti co Sócio AssÍsten cia I àAfi I 2016

Dentre o já citado, pode-se considerar que a Associação Renascer possui um
atendimento abrangente à população de §ão José do Rio Preto.

Êm decorrência da pandemia, eóviD-lg, e conforme protocolos sanitários
geral, de cumprimento obrigatório, instituído pela Prefeitura Municipal de São José do
Rio Preto e pelo Ministério da Educação, o funcionamento das atividades escolares
fieanr eôffi câpácidârlê Ínáximã dê ãtên{tiffiêntô prêsêRêiâ|, liffiitâdâ âô Ensinô
Fundamental (séries regulares e classes especiais) até o percentualde matriculados:
- 35% nas fases vermelha e laranja;
-70% na fase amarela;
- tAA% nas fases verde e azul;
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0 escalonamento das turmas é realizado pela coordenadora pedagógica em
conjunto com as famílias, que não tem filhos no grupo de risco, e demonstram
interesse e tem disponibilidade, em participar do atendimento presencial.

Desta forma o atendimento presencial aos alunos do projeto seguirá a norma
instituída acima, ficando o restante da turma, como os casos de alunos com alto risco à
saúde {com doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, diabetes, obesidade} em
etendimento remoto, com vídeo aulas e conteúdos on-line a serem transmitidos pelos
profissionais do projeto e kits impressos e dos produtos (alimentos) a serem utilizados
nas oficinat entregues quinzenalmente.

Todas as vídeo aulas estarão disponíveis no site da instituição:
www. associ acaoren agcer.org. br

No demais, o atendimento educacional seguirá todos os protocolos de
segurãnçá instituídos para errtradã dê álunôs, pêrmãnênciâ ê prôibiçõê§ dêtêrrninadas.

3. CÂRACTERTZAçÃ,O Í,A pilpr,ríAçÃO sn Án=n EE AB*Al*eÊleCn

Todos os deficientes e suas famílias atendidas se encontram em situação de
vulnerabilidade social, provenientes de famílias de baixa renda. sem instrução ou com
a etapâ I do ensino fundamental incompleta, em ocupação informal, moradia precária
ou em lotearnentos irregulares e programas de transferência de renda.
Assim como, também são atendidos deficientes que se encontram em risco pessoal e
social, como violência física, sexua[, negligência, abuso, abandono, risco de aliciamento
para drogas, prostituição, agravadas muitas vezes pela condição intelectual e física
proveniente de sua deficiência, por precisarem de cuidados permanentes devido ao
grave comprom etimento.

4. CARACTERíSflCA DA POPULAçÃO A §ER ATENDTDA
Público-alvo: crianças e adolescentes com deficiência
Faixa etária: 6 a 1.7 anos
Sexo: masculino e feminino

ilt - DE§CR|çÃO DO PROJETO

1. TíTULO DO PROJETO: Cezinha experimental

@^
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2. OBJETO DA PARCERI,A:

Promoção elos direitos de eriançãs e adcleseentes:
3) Facílitar o acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos
humanos de crianças, adolescentes e suâs famílias e que conternplem a superação das

desigr,ralclades, afirmaçãct da diversiclade com promoção cta eqr:ldade e inclusão social.

Proteção e defesa dos direitos:
5) Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou
violados, consideradas as condiçôes de pessoas com deficiência e as diversidades de
cÂnora ariantcrãn covrral a.rl+rrral Á+nica-rraial raliaiaea çaraaianrl tarritnrial r.la
õLlrLrv, vr.ullLsYuv Jç^uq), Luú!qr9l, Llraúçv rsvtut, lLrrãrvJg, tiLrullvrtsr, LLllt!9lrsr, VU

nacionalidade e de opção política.

Protagonismo e participação de crianças e adolescentes:
10) Fomento a estratégias e mecanismos que propiciem a participâção organizada e a
expressão livre de crianças e adolescentes, em especial sobre assuntos a eles
relacionados.

3. PRAZO DE EXECUçÃO - Duração de Execuçãc do Proieto:
Exemplo: L2 meses
lnício: AL/AíIZAZI Término: 3L/ASIZü22

4. REGIME DE ATEf{DIMENTO: { } Integral {X } Parcial

5. DIAS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Segunda à sexta-feira, das 8h às t2h e das 13h
às 17h

6. TERRITÓRIO: Vila Toninho
7. CRAS DE REFERÊNCA: VIIA TONINhO

IV. JUSTIFICATIVA

Considerando a Nota técnica n' 055/ ZA13 i MEC I SECADI I DpEE, que
compreende resoluções, decretos e ã Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação lnclusiva MEC, 2008, à luz destes documentos,
compreende-se que:

- A deficiência é um conceito em evolução, que resulta da interação entre as

pessoas com limitação física, intelectual ou sensorial e as barreiras ambientais e

atitudinais que impedem â sua ptena e efutiva partlfipatãct ila socledade;
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- As ações educativas complementares é um conjunto de atividades e recursos
pedagógicos e de acessibilidade, organizados institucionalmente, prestado de forma
complementar à formação dos estudantÊs público alvo da *dueação especial,
matriculados no ensino regular (ensino fundamental e ensino fundamental com classes

especiais).

Mediante todo o exposto acima e acrescentando:
Como se sabe a aprendizagem para pessoas eom deficiências acontece de

maneira diferenciada e em tempo diferente do habitual. Necessita-se para este público

de maiores estímulos e recursos, que permitam a ampliação de sua vivência e

experimentação, de forma a enriquecer sua aprendizagem e acesso ao conhecimento.

Este projeto com a aquisiçâo de equipamentos e materiais de consumo, assim

como contratação de equipe especializada para a formação de uma oficina de cozinha

experimental, Froieto novo e diferenciado na instituição, permitirá a eliminação de

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades

específicas, contribuindo para a sua lnclusão, acessibiliciade, e alcançando resultados

de qualidade de vida, autonomia, princípios básico parâ uma vida independente e
produtiva.

Assim serão disponibilizados equipamentos, materiais e recursos humanos que

multiplicarão as oportunidades, a exposição do aluno ao conhecimento, trazendo
impacto positivo em seu processo de aprendizado e autonomia.

A oficina de cozinha experimental permite que uma grande variedade de

estímulos sejam trabalhados, o gue aguÇam os sentidcs e todas âs suas sensações
(olfato, paladar, visão, audição, tato) e, ao mesmo tempo em que se trabalham
conteúdos curriculares {funcional} de forma adaptada.

Ao se trabalhar uma receita com uma pÊssoa com deficiência, a diversidade de

estimulo, transformação do lúdico nc concreto e repetição são fundamentais:

- a receita é elaborada em um cartaz que utiliza de fontes e números grandes,

complementados por ilustração; (cartaz impresso e on-line)

- cada medida e peso trabalham com conceitos matemáticos: 1 colher, Yrxícara,

1kg 1maço, ü3 gotas;

- as matérias primas utilizadas apresentam texturas diferenciadas: a farinha que

apresenta aspecto macio e aveludad§, o ovo que é viscoso.
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- A iunção das matÉrias primas e o processo de cszinhar e assar, elridenciâm

prôces§ü§ quí!"nico§ eorn* fermentaçãc, ãque[imento, fervura, a§sim como
r----i----'. - l!-.-.iJ: --- -Éi'.i- - -il:i- -* iÍ-.-1i- * ii*..:J
[í dt t5tut íilict u ttqutuu EtÍt Sutruu, u ]uiltJu gail lrtlutuu, u ltllutuu EÍil Bd5;

- A arigem da matÉria priffi]ã tambám é trahalhada, csmc a dlferença eÍltre
f__,,!-_ l___-___ I __,_:_ _+_ __ a._ _-__:€__ i_ -__,t_. __,___ _t_t__Í.ULds, leBUllIgS e VelUUld5, i{Udtb }díJ db gF}üLd5 H ,Hgi{"}f} Ut Ldçd tltl:.i üc}d5;

tr ,t..-^^+^ ^^ *^^i J^ ^.^-^--^ .i^ ^^-;*L^-- L LrtJldtllE LrJaÍlL, llu rlrldr u(J PruLç,).3L, \JE LL,4r,rrldt,

diferenciadü§ {doce, arnargc, ãEed*}.
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imprescindível, e não só o que cúrner, mas cümCI e

imp+rtantes pârã a sãúdÊ, qua§idade d* vida * aut*n*?niã.

ãparecem cheiros e sabores

L,.*--^ - ^l:*^-.^^:^ ArrLilrlcllad cr .lilrrrgrrLal,clu E

quanto comer são fatores

Eesta m**eií*, estã é umã oficinã cor? caráter peda6ógic*, que perr*ite aiám

dç trabaihü ccín cbjetivos educaçicnais, que habilidades pãrã a vida diária e prática,

cün"i indÊpendê**ia e aut*r!*í!.t!a, sejaír *icer:ç*d*s. *§gect*s imp+rtar:tes pêra s
desenvslvimÊntü de urna pessoa cor* deficiêncla.

Para *ste trab*lhc será cCIntratad* uma equipe de:

- 03- pedag*go {44hlsemanal} e 0t nnonitcr i44hlsenranali, cCIm atuãçãa direta
junto aos atendidos para o desenv*lvimenta da sficina, ccm conteúds teóricü r
prático;

- 03" terapeuta ocupa{ionãl t30hlsemanatr}: pãrã s desenvclvinrento de

atividades de vrda prática t diária {eom*r s*zi*ho, aut*ci}idârio, llrnBeza e organlzaçã*

de unr ambissrte, etch

- *L r:utrici*r*ista {3§hfsemanal}, que auxili*rá ftã Çsmposição de carc,ápios

hal*neeados. êssirfi {úI*s aproveitameftt*s de partes de alim*r:tss que ncrmaimente

seriam dsse=rt-adas. {*r:l* cêsc*s. t*l*s. **m *rient*Sãs jíil.lto 
=+s 

pr**ssioi:*is que

exerutarn às oficinas e p*iestras junt* às fumíiías

-,4!*m *e t*do o cunhc educ*clcnal a aÍerta de ativi*ades pedãg*gieas diversas
e csrí] diferent*s estímulos, à p*sse*s c*Í,fi d*firiânçla, auxiiia na diffi;rluiçãa a

ameaça§ e violações de direit*s pela vul*erahilidade s*ciaí e risco pessoal/sociaÍ em
que §Ê encüntram suas f*mílias * eles r*e§rylcs. muitas vezes aprofundadss pôr suas
limitações neurotógicas e físicxsã rsr?ls rftaus tratas e **gligências familiares, violências
sexuêls, falta de acess$ a c*ndições de saúde, env*lviments ç* aliciamento de
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adolescentes no uso ou tráfico de drogas e em outros atos infracionais, preconceito,
falta de acesso à formação profissional e ao emprego, exclusão social e discriminação.

Vale ressaltar que a aquisição destes equipamentos e equipe especializada só é

possível com a transferência de novos recursos, já que os existentes são insuficientes

pare o investimentc em r:ova oficinâ.- eom â contrâtâção de orofissionais qualificados e

aquisição de materiais e equipamentos adequados e suficientes.

V - META
1. META:

Ofertar a oficina de cozinha experimental a 1"L0 crianças e adolescentes, de 06
a 17 anos, provenientes de bairros em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal

e social de São José do Rio Preto, gratuitamente, pela aquisição de equipamentos,
materiais e contratação de recursos humanos, de forma a qualificar e ampliar o
serviço com um projeto de apoio pedagógico, novo e diferenciado, que facilite a

aprendizagem, inclui, socializa, promove autonomia e hábitos alimentares saudáveis.

2. OBJETIVO GERAL

- Prcmcver a ampliação qualitativa e quantirativa Co atendirnents educaciona!
especializado a 110 crianças e adolescente, com deficiência, de São José do Rio Preto,
com idade entre A5 a 17 anos e 11 meses, em contra turno escolar, em períodos
,.liÍ^.^Êêi^J^- ,.1^- l.i avic+nn+nr nr inc+i+..iari* ê^m â imxlrn*<+ã^ al^ .'*^vrr§rErtLlqt,rvJ vvJ }Jrv6,rqrllqJ Jq E^rJLErrLçJ raa irrJLrLurlsv, Lvrar q rrlllJrolrlqgqv uE vrrto

oficina de cozinha pedagógica, para maximizar e facilitar o processo de aprendizagem,
socialização e inclusão do defÍciente ifiielectual e múltiplo, poi' meÍo de receitas que
ao mesmo tempo em que se é trabalhado habilidades para a vida, também é possÍvel
trabalhar conteúdos de curriculares (português, matemática e ciências).

3l oBJEÍ|VO§ ESPECíFTCOS

- Adquirir equipamentot utensílios e gêneros alimentícios que reproduzam uma
cozinha doméstica, de farma que os alunos possam ser treinados e habilitados em
atividades de vida prática e diária, gerando maior autonomia e independência para o
aluno e a diminuição da sobrecarga da família.

- Contratar um pedagogo e um mcnitor, que possam promover a integração do
conteúdo curricular da sala de aula eom a oficina, por meio do currículo funcional,
adaptado e acessível ao deficierte.



- Contratar um terapeuta ocupacional, que pelo acompanhamento individual e em
pequenos grupos, durante as aulas de cozinha, promova atividades de vida diária e
prátiea {eamei" sozinho, se servir, pegar o garfo, escovar cs clentes, embalar e guardar

alimentos, etc) de forma a gerar autonomia e independência para o deficiente
intelectual e múltiplo, público de maisr comprometimento neurológico e mCItor.

- Contratar um nutricionista, que por orientações à pedagoga, possa planejar um
cardápic semanai em conjunts com a pedagoga responsável pela oficlna, de forma a
promover uma alimentação balanceada, assim comCI o ensino de práticas corretas de
preparo, higiene e conservação de produtos. A nutricionista também realizará 02
palestras on-!i;"le perr as f=mí!!as, ccm temas relecionadcs ac eproveiternentc de
alimentos e demais práticas de armazenamento, preparo e conservação de alimentos
^ -^Í^i-ã.^-E r clErl.trg),

- Promover atividades sociais e relacionadas à culinária e gastronomia, dentro da
l--::ú..:-=^ ..:---J^ - l^-^*^^ã^ :-!---^-=^ ^ ^..1!.-,^ ^-^:* :--1..-â^ -^-?^l l^-ill)LtLutvcttr, Ytl('ta\tL, ct tuLultlutj'Érrr' iltL=E'lctvctt.r' ê LuÍLulá' Ét5JDI LtJttlL, lltLtuldt., JLrLtcil urJS

deficientes.

- Realizar atividades que promovam a interação alunos / pais / escola / comunidade,
estimulando a convivência farniliar e comunitária da criança e adolescente, assim
como sua inclusão social, relacionamento e socialização.

4 - FORMA D[ EXECUçÃO OnS ATTVIDADE§ OU DO§ PROJETOS E §E CUMPRTMENTO
DAS METAS A ELES ATREI.ADA§

[Açã-- 
--l E'e".'daçã"

Aquisição de
equipamentos

Aquisição de equipamentos
oara desenvolvimento da cficina

Não se

aolica
Não se

aplica
Não se

apllca

Carga
horária
sernanal

de cozi nha experimental
Ânuiçirãn rle

materiais de
consumo

Anrriçirãn de materiai< n:r:
desenvolvimento da oficina de
cozinha experimental

Não se

aplica
Não se

aplica
Nãs se

aplica

Calaaãa aJLIçYUU ç

contratação de
I CL(JI JUJ

humanos
Planejamento
-a - - -!:, -: J - I - -ud5 dUv,uduES

(alarãn da nrn.ticcianric irrntn à
Vv},}v.lJJlv.r9t9,ullLvu

psicóloga e administrador;
fan+ra+aaâa llaa.,man+ac aretrrtLr aLa\,arJ - l'rl,LLrtrrçrrtvJ ç

início contrato CLT

Construção grade de atividades

Nãc se

aplica
i.!ãe se

aplica

04 horas

hlãn ea

aplica

*56
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Carga

horária
mensal

Carga
horária
total
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Avaliação das
-r! a-l-l--
aUvtuaueS

Desenvolviment
o das oficinas -
pedagoga e
monitora

Acompanhame
nto terapeuta
ocupacional-
treino AVD e
AVP

Orientação
nutricional - à

pedagoga que

aplica a oficina

Reun!ã+ com
pais

',:1. www.associacaorenascer.oro.br

Reunião de equipe para trãçar
pÍanejamento de açôes
integradas, Após, cada
profissi0nal planejará suas

atividades individualmente, no
entanto le'rands enn

consideração as açÕes em
rnnirrntn am mnmantncvvr.rur.au LrD r.rvrirLr r\vr

Relatóri* de atividades: mensal
--^ír--:^-^tP! Lrrrf9avl ror

Observação e relatório de
^l--= ---- -. -1, - ----- -^!---t -- - --ueseíillJeÍilrQ seÍne5[Íar [raf d

alunos em atendimento
presencial, construção de 0L
iivro cie receita ao finai ciç

Aulas experimentais de 02
horas, cCIm turmas de até 15

alunos, 0L vez pCIr semana.

{ensino híbrido: presencial e on-
line)

44 horas
semanais

4 horas

220 horas
mensal

247C

L650Orientação por turma e
orientação individual, conforme
necessidade de cada aluno.

{ensino híbrido: presencial e on-
line)
Orientação semanal à

pedagoga, sobre cardápio
nutricionalmente equilibrado,
regras e práticas de higiene,
preparo dos alimentos. embalo
e armazenamento. {orientação
nresenrial p vírleos on-tin* *ara
f ''--' - l-" -

turmas)

Qorrniiiat rnrn n:iç n:ra

acompanhamento e
{nrtalaaimantn rlo .rínr,.lntvr tqrL!trtrLrtlv uL Y)rrLVtv

30 horas
semanais

30 horas
semanais

150

mensal

150
rnensa!

I Nãn cat"*'--
I aplica
I

['{ãc se

aplica

Portfóiio de
atividades

Construção do pornoiío cias

atividades para alunos em
atendimento presencial

15 horas

.j§r12,?i)*ü

4 horas 16 horas 192
horas

48 horas

18 horas 54 horas

1650

flQ hnrec
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02 palestras, preferencialmente
nn-line) rlrlr:ntc rr 2nar nârâ

famílias, com orientações sohre
preparo de alimentos,
hioianizerãn rarclánin<v, evr err,.ve,

substituição de alimentot
"l- ^.^á..+^. J^ -.+--ã^LUrrrPra uE PtvuuLVJ u9 E;rg!av,

aproveitâmento de cêsca§,

talos, sementes, etc.

Não se
:nlir:

r\!--^*aLrl:-^^rr^ l^ -.íl^^ 4..t--LrrSP\Jr ilrJll!âAICIL., Llt vrlr§t' átlré§

das oficinas com receitas
--^-rL!-1,- -- -----.-rJ^J^ ^esuornruas íJar a a coífiuilroaue e

dicas de reaproveitamento de
talos e cascas fia produção des

\

ins Fiiantrópicos - Resol
ÍPJ; 7i .744.007iS0§ 1 .flS

Orientação
nr r+ririnnel - àc

famílias

l-a--^ -ã ^il t L§r cllêr., L\rr t r á

comunidade

Não se
anlir:

encialmente on-line)

rlte5Ín45.

Articulação com
a rede

Realizada pela equipe técnica
para receber aiunos do proieto

2 horas I horas 96 horas

+1" mês envolveu maior tempo de planejamento das atividades;

vr - rNDrcÁDoREs/ PARÂMETROS

Objetivo
específico
Adquirir
equipament
OS'

utensílios e

gêneros

alimentícios
que
reproduzam
uma cozinha
ovnq ri rrr ontv^}Jur rrrrLrr!

â1,

doméstica.

Resultados
esperados
Treinar e
habilitar os

alunos em
atividades
de vida
prática e
diária,
gerando

maior
autonomia e

independênc
ia, assirn

como â
diminuição

lndicadores/parâmet
ro§

Número de aquisição
e instalação dos
equipamentos e

materiais de
conSumo.
Seleção de
côntrâtação dos
recursos humanos.

Número de
equipamentos e

materiais
adquiridos.
Número de
entrevistas
realizãdas em
processo seletivo.

Meios de
ver
Notas
fiscais.
Processo de
seleÇão e

entrevista.

da

sobrecarga
da família.

Contratar Promover a Participação nas Levantamento do AvaIiação

04 horas

Í\i L^-ÂàvÀt a t\rt cl)

total
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UíTI

pÊdago§ü e
,.* *sn!+^-

- Csntratar
um
terapeuta
0çupâcioRâ1,
pârâ

acompãnha
meÍlto
individuale
em grupo,
durante as

aulâs de
csuinha
experirílefit
*tdl.

integração
dç conteúdo
-,,.-i-,"1-* l^i-u!, !t-u!§! Lte

sala de auÍa

cgffi a
o*rin: rtrtr

rEeiü d0
_- ., !

funci*r'ratr

naturã1,
rr{an}acln nsuê}}wuv L

ãcessível aü
l^tr:^1^-r^uEf tLlEr rrc.

atividad*s.

- tucluçã* das
*lunes em ativid*des
de yida diária e
pr*tica.

desempenhc
ativldades
-^l^^i^^^.{^^! rtáLtli! rGr.rd-f

currículú
Íurrci*n*1,
a$tcnonriã/indep
endência dos
Bl[lnos prssenciâ!.

übservaçãc das
segui*tes
atividades:
* comer sozir:ho;
- servlr seu prst*;
- higiene p€sssal;
-autonomia;

individual
do aluno

^-L!ltrtÉ F\rãa-'_

pre§enc!a!

reãlirâda
se:?-restrã!rn

eilte pelCI
,.r
lrr vrLJiul,

e*rn
âpoíitament

rI^ inÍ+inv vv ar tiltv

do processo,
ru ;fiü5e5

depois e 1"2

lY!êqêç

utrl"lu,b.

Relatório
Ínens*l com
fçtçs {dss
ã[rin*s
preseneiaii

Lista de
matriculãdCI

s.

PsrtÍólio.
- Retatório
de
atividades
mensãi, cÊm

fütss;
- Avallação
iniciale
após 6 e 1"2

me§e§ por
âtendidÕ
dos alunos
:tenrlirlnc
pre§eficialm
Ên+ê

em

Prornover
atividades
de vida
diária e
prática

{c*mer
sczinho, se

§ervir, pegar
o gãrfo,

escovar 0s
dentes,
ernbãlãr Ê

guardar
allffieftto§,
etc) de
f*rma *

=r
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um
nutriciCInista
pãrâ

orientar â
pedagoga
(profissional
responsável
peia cozinha
experÍment
al) e dar 02
palestras

aos

familiares.

autonomia e

independênc
ia para o
deficiente
intelectual e

múltiplo,
público de
mrinr

comprometi
mento
neurológico
e motor.
hl^*^:^-..-^rrdilejdÍ ullr
cardápio
semanal, de
fcrma a

promover
uma
alimentação
balanceada,
assim corno
o ensino de
práticas

corretas de
prepãro,
higiene e

conservação
de produtos"

Orientar às

famílias com
temas
relacionados
aÕ

aproveitame
nto de
alimentos e
demais
práticas de
armazenâme
nto, preparo

e

. ^---.^!^--*r^ J-- Levdil(dilr€iltu uu
índice de Massa

Corpóreo {lMC}dos
alu*os do projeto
que estão presencial;
- Levaniamento cie

casos de atendidos
com pressão arterial
aita e ciiabetes cios

alunos que estão
presencial.

r ^..-*!^* 4.^À^ J-LevdilLdlneilL(J ud
porcentagem de
casos de alunos

a rl Ic0m ouesluaüe,
sobrepeso,
normale baixo cio

peso, dos alunos
que estão
presenciai.
Porcentagem de
ca§os com
pressão arterial
alta e diabetes
dos alunos que
estão presencial.

hl--:lL-- rldlllrild

com
acompanha
ments
inicial, após

6e12
meses dos
alunos em
atenciiment
o presencial.
- Cardápio
de receitas
balanceado;
- lnformes
com
orientações
sobre boas
prática na

cozinha;



de alimentos
e refeições.

- Promover
atividades
sociais e

relacionadas
À -, ,li ^.{.i- ^q Lutrt rqt lq ç

gastronomia

, dentro da

instituição.

Propiciar a

locomoção,
integração, a

cultura de
nar+anriman
Pçl lçlrLrr.rErr

to, assim
como
inclusão
socialdos
l^I:^:^-r*-uEllLlgilte5.

Vídeo aulas

disponibilizadas no
Youtube e demais
redes sociais parã a
-^*,.-:,{^,{lvt a !ur rru9uE, Lva. t

receitas de
reaproveitamento
de talos, cascas e

melhores receitas.

Número de visitas
ao vídeo.

Print da

tela.

- Realizar
atividades
que
promovam a

interação
alunos / pais

/ escçla I
comunidade

Estimular a

convivência
familiar e
comunitária
da criança e
adolescente,
assim como
sua inclusão
social,
relacioname
nto e
sacialização.

Participação dos pais

em reunião de
acompanhamento/o
rientação.
Participação dos pais

e comunidade em
palestra on-line, corn
tema sobre nutrição,
cuidado nCI preparo
de alimentos,
arrnazenãmento,
aproveitamento de
cascas, talos e

sementes.

Lista de presença
para reunião
presencial e print
de tela para
reuniôes on-iine.
Relatos dos pais e
cornunidade.

Lista de
presença de
pais pôr

reunião (on-

iine ou
presencial)
Fotos.

Obs: /nserir o quantidade de íinhas que se fizerem necessdnas.

vil . RECURSOS FíSrcOS

- 01 cozinha
- 01 banheiro masculino
- 01 banheiro feminino
- 01 refeitório
- 01 sala de equipe técnica

www.associaca orenascer. org.br



vm. prÁNo DE ApLlcAçÃo Do§ REcuRsos FtNANcEtRos
1. ÊECURSCS HL'MANOS somente prara CIRGANIZAÇÃC DA SOCIEEADE CtVtt- C§C

Total: Obs: Inserír a quontidade de linhçs que se fízerem necessórias.
*Fonte de Financiamento:
3 - com recurso dos Fundos Municipais

2. MATERIAL PERMANENTE

Qtdad
e

Função Formação Carga

l'rorária
semana
!

Vínculo
Empregatíci
o

Salário

Base

Fonte
Financlame
nto

01 Pedagogo Graduação
em
Pedasoeia

44
horas

CLT 2.300,00 3

01 Monitor Ensino

médio
M
horas
semana
I

CLT 1.683,40 3

01 Terapeuta
ocupacional

Graduação
em Terapia
ocupaciona
I

30
horas
semana
t

CLT 3.O70,48 3

01 Nutricionist
a

6raduação
em
nutrição

30
horas
semana
I

CLT 3.013,23 3

*Base salarial deZA2!.

l'úaterial Es peeificaçôes téçn icas OJidade Vlunit Vltotal
Fogão 05 bacas 1 Rs749,oo Rs749,00
Geladeira 400 litros 1. R$3.322,00 R$3.322,00
Freezer 228 litros 1 R$3.409,00 R§3.409,00
Microondas 341 1 Rs769,90 R$769,90
rr^^,.--i^-,J- ^--^l^rJElrur crq\Jt uE PC,i cuE 1

L
EéaÁô A^nlL+Jrvv R$249,00

Batedeira planetárla 2 R$4oo,oo RsS00,0s

Liquidificador 2 ft$199,90 R$399,80

Mesa de inox L,ZmxA,7m 1 R$873,00 R5873,00
Total R$10.571,70
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3. MATERIAL DE CONSUMO:

Ex: Matçriair a cçrçm utilíaadçs ftaF *fisinss

LJtensílios

üficina
*tde de
nlunos Materiai

Especificações
tÉenic*s Quantidad*

§emanai híone:l íotal
C*zinha exp ".t- 1u CaÇar*la 2$ L aluminio I}

Cozini:a exp 11n Caçar*tra 33-,5L eluminic
C+zinh* exp 110 CaÇarcia 41 L alumi*io L

Cczinha exp 11rt Caçar*ia 5?,2Laluminic '1

---i*l- - :---.-Lt,ílIlÍtE tsÃlJ Í tai ô---t- -t-..-,.,-:g=ts*ttFti itF Ítt#\\âar i i it I

Cosinha *xp Lt* Paneta de rressãc: 2ZL 2

Cozinha exp 11* Âssadeira RetansÊrlar ?7x3*xÇ ?

r*üzii'iriii HxíJ tTU ^--- | , -ÊlS5AUEtId ! ir 4^ Fne[dil]turi,r +f,x5ux] .>

-^-:-L^ *..*LLIZilaítct eÃH .L l"L' â^^-i-i-^
É!t5>du€,td

redsnda reta fundo
fixe:.5x§

Çozinha exr 13& Assad*i,'a
r*dsnda r*ta fu:'rd*

fixe ÊSx? 1

tozinha exp -Llu Assadeira
red*nda r*t* funC*

fixa 25x7 2
Í 

^?rhh+ 
Àv^

Lg.,l}llu !Ây
"r1{r AceqrI-i-

fczinha exp nl"tJ Âssade:r*
r*d*nda reÊê fund#
faísc 35x7 ?

I'nzin lr g cvnÉvl, t ti l* L^P 11* Ass=d*!r= Flrze 4*cm ?

Frieid*ira
Âlurninio
a;:ti*d*reni* n24 _5

Cozinha exp 1-tu f rigideira
Âtrumixio
antiaderente n38 2

Cozinha exp L10 Frigideira
AIumi*io
antladerente n36 2

I 
^?r^ha ^vhLV4ll tt !q ç4p

1an ílmalafqirr n1ô ,
4

Cozinha exp 11ü C*ldeirão Âluminia 35,31- I

Cozinha *xp { 4n
}l-\, Cald**nãe Alumini* 33,51 -L

a^,;^t ^ ^-**uatiitlg t^u Và iGiEIT G ÁLr*inia .7 Ê.tntutltttitu , rJL

Cozinha exp 110 Êscur*adeira 33,5cm 7_

Cozi*i':a exp 1 tfi LülE*res frte arrüe < irm 3

Cczini:a exp 118 Co*eha rilicor:e Ê7çr* )
Cozinha exp 1"1ü Lrôã carne 6 p*leg- 3

Cazinha exp Lts Faca carne I pal*g 2

@,
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Cazinha exp 1Lü Faca carne 1ü 2

Cozinha exp 110 Pedra de afiar t

Lú4rill!ü É^P i iÕLê Uç lvl EÊ !vJllv\ar ntaFrS

Cozinha exp L1*
Esccrredcr d*
#iacarrãü

alumi*iç 5*cm x
2llitrcs I

í^n:inira avnçv+rrrrrv !rlP
1Íí1 Pqo=dnr ria <:{rda ?Êq 1

a^-"*L^ ^-.--r_{"rztÉtÍtd fãFr i ttt

Sescascador de
lesrJmes

Cozinha exp 1'trt Essátula ã*cni Fr+f*ssi*nãl 2

eozinha exp i.1* Âmassadar de alhc ri oe nte 1

Cnzinha rxp r -!-tf
, - -----J<il I <t grãduãdã 4L

eozinhe exp 13"0 Calxa de plástic* cçtYi tarnsa 1lL 5

(azinha exp 11f\ Caixa cie plástica c*m tarêsa 251 5

LUaiirr!o Ç^p ltü Caixa de *!ástic* {üni tarfisr 43L r
J

Cczinha exp 14fraau Cclher de cafá C*!'n 6 .+

C*zinha exp i3.c falher de çhé Ç*m ã 4

Cczinha exn ?30 e*lher de s*br*n*es* **ru 6 4

Corinha exp l-l"u
Colher para
sucafcoquetel inox 30cm 2

Cozinha exp 1]"il Luva

profissienai sitric*n* e

algodã* 5ücm I

Cozinha exB t10 Prata uidro, rasc, 27cr* 10aô

Cazinha exp L1ü Prato de scbremesa 2*,5 :,n

Cozinha exp 11"ü Xícara de chá c*m 12 a

Cozlnha exp 11n Xic*ra de café c*m i-2

Cozinha exp 11n Garrafa terrnina tr,8L 1

C*Elnl:a exp ii{.., rrê[Lr íasLa 2.ê*,5

Gên*ras alimentíeias

Oficina
Qtde de

alunos Material EspecificaçSes técnicas

Cozlnha exp 1lG *a*a*a ks

Cozinha exp 1.10 Meiancia ks

LU4il !t lO ç^tJ 4.í/1:+w l.{It ê!!,{, r'iá

Cazinh* exp i"10 il.faça ko

C*zinha exp l_1"* l-in:ão kç'

f*rii':ha extr tiu ã á -*-*r\,lf l tgcl ke

C*ainha exp Abac*xi "â
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Cozinha exp 110 Mamão

Cozinha exp 110 Batata kg

Cozinha exp Tomate l\á

Cozinha exp 110 Ababora kg

Cozinha exp 110 Batata doce ke

Cozinha exp 11ü Mandioca kg

Cozinha exp 110 Cebola ke

Cozinha exp i,10 Âtho kc

Cozinha exp 11S Cencura kg

Cozinha exp 1"10 Âlface firaço

Cozinha exp 110 Rucula maç0

Cozinha exp Ltü Cheiro verde mÂan

Cozinha exp 110 Hortelã maça

Cozinha exp 110 Couve flor maçú

Cozinha exF 11n Brocolis maço

Cozinha exp 110 Presunto kg

Cozinha exp L10 Queijo mussarela kg

Cozinha exp 110 Leite integral tetra pak

Cozinha exp 1.10 Leite sem lactose

Cozinha exp 110 Margarina com sal Pote ou tablete

Cozinha exp 110 Margarina sem sal Pote ou tablete

Cozinha exp 1].G largute garrafa ou eopÕ

Cozinha exp 110 Pão de leite kilo

Cczinha exp 1L0 Pão de forma

Cozinha exp 110 Adoçante ml

Cozinha 1L* Reoueijão pÕ,te

Cozinha exp 11G

Requeijão, sem
lactose pote

Cozinha exp 110 Geleia pote

Cozinha exp 11C Açúcar cristal

Cozinha exp 1.L0 Chocolate em pó

Cozinha exp 110 Ovo

Cozinha exp L10 Pá reyal g(

Cozinha exp i10 Farinha de trigo kc

Cozinha exp 110 Leito em pó lata ou pacote

Cozinha exp 110 Pipoca pêcote

Cozinha exp 1L0 Leite condensadc
lata su embalagem tetra
pacÇcaixa

Cozinha exp 110 Creme de leite
lata ou embalagem papei
pack/caixa
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üozinha exp L1"ü

Crerne de ieite sem
lactose

lata ou erxbalagem papel
packlcaixa

fnuinhe gvn
vVL l r tr lg 9,tr

1 1ír

Cazinha exp Irvilha

Cozi*ha exp 31ü ül**
fnzinir= awn
!v4ltli:u Çf|t/ 1i* Azeite

eozinha exp 11S iubá pac*te

Cr.r;inira exp f ,Lt_] >iir

Cozinha exp :.i-0 Farinha de tapi*ta pàc*te

Cozinha exp 11* M*ihc de tom*te pacote

Cozinha exp i tl ! Maionese

Cazinha exp 110 Batata palha

Cozinha exp 11n Vinagre

Cozinha exp 1"lCI Coco raladc

Cozinlra exp 110 §olabada

Cozinha exp t_l_0 Amido de rnilh* Facote ou caixa

-11,--,--LüllíiílA cÀP 441
.L ]LU

Cazinha exp L1ü Carne de i:ai ko

Cozlnha exp LL* Peixe kc
^--a_l-- ----,LüaiÍiria exíJ l" l-lJ rrdLtr l §§

Cozinha exp LLü Salsicha kg

Cozinha exp 11ü Arrcz

Cozinha exp Ll_ü Feiiãc kg

Cazinha exp LL* Sagu hg

Cczinha exp L1ü Aveia

Cozinha *xp 110 Macarrão

Cozinha exp 110 Ê"4e1

C*zinha exp :.i"ü Grâ* de bico

eozinha exp 11* tentllha
Cozinha exp 1Lü Gelatina sem sabor

LLrêtl il td CÃU L.Lí} KiwI

Cozinha exp 1Lfl Maras*i*

Cozinha exp i":,* M*raitÊ*

Cozlnha exp 1L* LJv*

Cozinha exp II-U {cr*nte a[ir*enticÊa

Cozinha exp r_1_§ Beterraba

Co;inha exp 11* Pit*ya

C*zinha exp rL* lnhame

Cozinh= exp Llü Abacate
aazinLa avngü.: r .l rU É^F 1tn Erria ha r.la lrianuL !irÉ!

õeurno sr REABTLITAçÃo E INTEGRAüA§

lro



integral

Cozinha exp 110 Farinha de coco

Cozinha exp 11,0

Farinha de
amêndoas

Cozinha exp L10 AÇucar dernerara

Cozinha exp 1 1í1 Uva pass*

Cozinha exp 110 Chia

Cozinha exp Í.10 Leite de caco light

Cozinha exp 110

Cacau 10S% ou 50Yo

o*7A%

Cozirrha exp 110 G*rgelim

Cozinha exp L10 Gotas de chocolate

Cozinha exp 1_10 Gelatina sem açucar

Cozinha exp 110 Amendoim

Cozinha exp 1.10 Castanha do pará

Cozinha exp 110 Castanha de caiu

Csrtificaiio -ie ãntidade* rie lii-;s íilantrópíc*s -'Resr;lirção no 252 ,:ie 0611z,'?ÜSC

.ixjF.i : l'j,r'4,, ii'Í;iÜill 1 - li*
Àr,, iàl:*li;l fl1.;;,1 .$3111";; j.4ir:ij -,li:illiiirl !:i+laii:t - Íiiir.''i,;n+ i:il lÍi* Ptqtr''llÊ

:'6,i 1r 11 f,2.1 .i 5,15i."Í WWW.aSSOCiaCaOrenaScer.oro.br

IX - CRONOGRAMA DE DESEMSOI-5O

O recurso financeiro será liberado pCIr meio de planilha de previsão entregue
mensalmente e de acordo com o cronograma de desembolso

X.ANEXOS:

- Cronograma de atividades mensal/Grade de atividades semanal

- Cronograma de desembolso;

- Plano de Aplicação;

Ex: Demais mâteriais
Oficina Quantidade

de alunos
Material
3 SÊr

adquirido

Especificações
técnicas do
material

Quantidade

Semanal Mensal Total

Não se

aplica

Não se aplica Não se

aplica
Não se aplica Não se

aplica
Não se

aplica
Não se

aplica
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XI . ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nome do órgão prcpânente; AsÊÊe;ãÇão Renaseer

Nome do Dirigente: Aparecido Ferreira Pacheco

Cargo: Presidente
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO das Atividades /Projetos

cz^ r^-l l* õ:-
JdU J(,SE UU NIU

de Trabal

Novembr+

LôÍrô1ra

x[ - APROVAçÃO PELO CONCEDETUTE

Presidente do CMDCA

Iíelena Cristim Roeolesl.do §ilua

Secretária Municipôl de Assistência 50cial

CRESS 31.943

São iosé do Rio

./J
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mãteriais de consum,c

e, gontratrção de recur:;os humr:nos

amento e o|ganizaçâo das atívidaries: Construçâo Brade de atividarJes

reunião de equlpe técniúà

Avallaç§r,r obsen,;lÇão e relatdrio de der;empenho pa^a alunos êm ãtêndimento

Qgsr:Ivolvimento da oflcina - pedagoga e monitora
-- treino AVD e AVP

de nutrição junto à pêdãgo€a

Reuniâo de pais

nutriciional - pahstrâ de nutrlçâo (on-line)

co," -. 

"J*u"Íd.de 
- Vlaeo 'au;a, ae *rtAçat. metf,o*r ru*itas

Presidente
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AqulsÍção dqs equípjirnêltol

,Aq ul§.içS? m ateri{:-(le cgnsulo
e c(intÍâtaçâo dê recuÍsos humanos

Pl.qnejam$to e orqqnizas§o dasjtividadej,t construÇâo grade dE ativlgidãs
Planejameniôl reunlâo de equlp

tor relat(,río de atJvidades porj:roflsslonal

Portfólin da oficlna

evaliagâor observaçio e Íelatórlo llg alunos ern atendímernto pre*encial

oflcína de c,srinhâ e)Íperimentôl

Atendlmento enqgrypo e índlvldual de teryrpgsglElllgt?l
,ie nutriçâo junto à peJagoga

R*uniüo de país

Vídeo aulas de e melhores receitas disponibllizadar nô Youtube

Preto, r{ia

tu
.-{qL-,

ASSOCTAÇÀO\ (-

CENTÊO I}E frEAEILITAÇÂO E INT§ÊftAÇÃO
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§ierviço 1'Proj*to Cozinha Experimenrtal

Feriocllr idarie

ü1"mê§*-
§emrnisl

nííIs

Se arordo conr o

plrno drl trabalho

Ar: l'inal do

De acordo
com * plano

de trabalho
De st:ordo
com n plann

de tr;rbalha

Cr:nfrrrme

Conltrrme

De acordo
rom ,: plan$

-d_q!rüellq_

determinado

Intêrâçâ0 con a comunidade:

e melhores receitas

l\rticulação corn a rede

o
j,
§
0

I
o
.9r
.ü

3
6
t-.
ô

o
ro

o
Ê
iã

il;,s 8p0 às 12h ;
das 13h00 às

17hOO

Dfls 8i00 às 12h e
dss 12h1.5 à§

1-â,h45

e coni:ratuç§o,:Íe rÊflurso$ humanog

Ítlanejamento e organiraçâo dar ath4dades; construçâo

rla grade de atlvidades

l)lânêjãmentoi Reuníão equipê técnica (pedagogo,

terapeuta ocupãc[onâ1,, nutrlôlonlsta)

Dâs 8$0 às 12h e
das 1Xh15 às 13h45

f 
rlanejamento: relatdrl* de atividadrrs por prufissional

!,ortf6lio individual pot alun*

iwaliaçâo: observaçâo e relatórlo dc desemFenho para

0fiüina dH sürinhÊ exp,grlmentôl

Atêndlmênto ,âm grupo e lndlvldual de têrápia

ocupacíonal

{)rientaçâo de nutrlçâc, junto à pedagoga

Orientação nutricíonalr Pâlestra dê rrutriç§o {on-line)

DÍárla ipresencíal e
onJine)

Diárlo {presencial e
Ên-line)

$ lç 8100 às Í"?lr e

dus 13h00 à§

1?hô0

ttas 8100 às t2h e
dâs 12h15 à§

1:1h45

Dâs 8ro0 à§ l?h
e dag X3h00 às

17hm
Das 8:Í10 às 12h

e dôs 12h15 *r
13h45

Das 8:00 às 12h

e las Í.3h00 às

1Íh00

o*rÍ-§.c
õLt.6

9q
OO

túFúEsooa
E
i5

5âo losró dq

Presldente
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CROI\IOGÍIAMA DE AI"IVIDADE§ l\NO 3022

Serviço 7'Projeto Cm;rínha Experimenfial

p:E tt'õm!-g

/t tividades

ÂQuisiçâo dos equlparrentos __
J\quisição materiais de consumo _

e cgntxt aç-{q_ i e rF-cu r!qs*[t11lno s_

Í'lanejamento e organilaçâo das ath,ldades: t;onstrução
qei!y!!9e!-

['lanêjamento: Reunlâo equipe técnica (pedagogo,

ter
['lanejamento: relatóri,r de atividadtrs por profissional

l\rticulação com a rede

Conforme

Confcrrme

Confbrme
dema nda

Das 8:00 às 12h

e das 13h00 às

17h00

Das 7130 às 12h

e ,Cas 12h15 às

1Íth45

Sâo Josré do Rio Preto, 23 dq

RÍ'.í:j-. "
iro ijcch',i'

Das l:30 às 17he
das J.2h15 às 13h.45

o
.g
qú
oÉoõs
Íã
FOe*
o

líÍ

ü
F
i5

De ac,crdo cc,m o
plano de traLralho

D*"i00 às t 2h;
das I3h00 às

17h00

Dãs 7:30 à$ t?h e

da§:l2hl.5 às

13h45

Oas 8:0O às 12h e

dôs 13h00 às

17h00

Das 7130 às 12h e

dirs 12h15 às

x$h45

ob:ervação e relatórlo de desempenho para

Oficina de cozinha expr:rimental

/\tendimento ,3m grupo e lndividual de terapla
crcupacional

Orientâçüo de nutrÍçôrr Junto à pedagoga

Diárlê (presencial

e on-line)

Dláric (presencial

e onlíne)

o
-c
IE
õL
E'E
€5
oO
úccoos
E

iã A 5er

determinàd()

Orientação nutricional palestra de nutriçâo (on-line)

lnteração com a comunidade: Vídeo aulas de nutrição e
rnelhores recêritas disp,rnlhlllrudas nô Youtuh,ê

Frestdente



'lfi:i.,ú{'':il
CENTRO DE FEABITIIAÇÃO E INTEGRAÇÀO

CRONOGRAMA DE DÊ§EMBOL5CI DOS RECUITSOS FINAI\ICEIROS

ANO 2021

5o Apostilamento
NOME DO SERVIÇO /PROJETO: Corinha Experimental

Vigência rfa parceria: OUO6l2O2t a?tl05l2$22
do recur$o: Fundo

SITEfu1BRO 0UTUBRO NOVEMEÍIO DEZETIVIBR0Despesas

Pessoal e

Encargot;

Reajuste
Salarial

L/3 de

férias

Rescisão

Serviços de

Terceiro:i /
Benefícios

Materialde
Consumr:

Material
permanelnte

Total

JULHO

R$

1.1.001,28

R$

1.078,56

R$

5.024,00

R$

.LZJ!1

AlosTo
R$

11.001,28

R:i

17.103,84

R$

11..001,?.8

R$

1.078,5ti

R$

5.024,00

R$ 1:.,00L,28 n$ r.:r..001,28

R5 2.490,86

R$ 1"r)78,56 R$ 1r.078,56

R$ 5.rt24,ü0 R5 $.024,00

11.001,28

R$ 3.3196,89

R$ 1.078,56

R$ S.ct23,gg

Rs 2A.499,73

PRO\/ISIONAMENTO TOT'AL

RÍ;

77.CI08,96

.*,'

RS

17.103
R$ L7.tO3,8,4 R5 19.594,70

São Josd! do

R$

7".078,56

R$

7.5.387,7L

R$

1.0.562,00

Rs

3,9.023,55

6.tlt7,4L

Ri;

45"524,71

5EMA5

JUNHO

R5

1,1.001,28

13e salário
R$ 529,6(;

-*tn

RÍ;

Rli

1.(178,56

RÍi

7.1i49,92

R:}

s.024,00
RI;

10.562,0CI

R$ 529,66 Í$l
L47.96s,0AO",W

co



OE REAEILITAÇÃO E IiITEGBAçÃO

CRCINOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS hECUF$OS TINAI,ICEIRüS

A,NO 2022

5" Apostilamento
NOME DO SERVIí;O /PROJEIO: Cozinha Expenimental

Vigênc Ía d a pa rcrl ria : 0L I 06 I 202L 1, 3L I fiS I 2C122

Origem do recqlso: Fun9o lllunicipal

DÚsPesAri JANEIRC) FEVtRI':lR0 r\/tARÇü AI}RIL

Pessoal e

Encargos
It$ 11,oCI1,â8 R$ 1"t".00t",r:8 R$ 11 001,;t8 n$ 11.00:1,28

§erviços de

Terceiros /
Benefícios

R5 1.078,56 R$ 1.078,56

M;rterialde
Consumo Rs 5.023,00

MateriaI
permanente

Total Ít$ 17"102,84 tl$ 17"102,84 It$ 17. Loz,El4 R$ 17, LO2,1t4 i{$ tto?s,"84

R$ 1.650,18

R$ Ii5.0CI6,40

R$ 1.650,l.8

R$ 3.L oox.,a$

5.:[46,L9

3.Í150,4Ii

8.887,40

5.146,19

R§ :t0.092,00

13e salário

1/3 de fÚrias

lx$

L.A78,56
Rs 1.078,56

5.023,00

R$ 1.078,56

R$ 5.023,00

R$ 19.857,7{

[/Ato PROVISIONAM

ENTO
l'(]T/\L

Reajuste
Salarial

R$ 3,850,45

Rescisâo R$ 8.887,40

R$ it23,52 R$ 5J16,32

F,$

5.023.CIo

-t/
.rn§ too.§+{,s+

São '**'rm I "y',ux"*':



)

5' ltposti[amento
NOME D0 SERVIÇO/PROJETO: Coeínha Experimental
Vigâ ncía da Pa rce ria : O{ A6 I 2OZL a 31"lo5l 2(t22
Origem dc, recurso: Fundo N4unicipal

RECURSOS

CMNCA

R$ 77.008,96

R$

R$

7.5t19,92

__--_ltslzl
10.562,00

]-otal geral 147.063

cENTnO DE REABITITAçÀO E INTEGRA0ÂO

PtANCI DE APIICAç/\O DtS REC,URSürS FII{ANCEIROS

ANCI:20211.

ixÃffio »r prss,ons rfl,rce DoAçÃõDíPEssõl"s
:uníntcn

R$ *;17.008,96Rs _--
Rs 6.4!7,4L

$$--
R$

RS 7.549,92

R$ Íll§à1,71
R$ :10.562,0CI

São.josé do

Reajuste Sa I arial

R$ 6.4:17,41

CONTEft
SEMAS



,,4
.-{gl-'

nssocrncÀo\ -

CENTBO Í)E REABITIIAÇÂO E INIEGRAÇÀO

PLAI{O DE APilCAç/IO pCrS REüURSü§ FTNANCÊirROS

ANO:20211

5" llpostilamento
NOME D0 SERVIçO/PROJETO: Cozinha Experimental
Vigênc ia d a Pa rce ria : OU 06 | 2O2l a 31.105 l2(t22
Oritgem dc' rcçursq; Fundo l\4unicipal

DESPESAS RECUR§OS

CMDCA

REcunsos pnõpnros 
**T 

Da,AçÃõbE pcsroAs

pessral e Encargo§ R$ 55,006,40
Reaiuste Sal4631

J-3s salário
*R$**1,§ilgJ§
R5 5.146,19

1/r3 de férias R$ 3.850,45
Resclsao Rs 8.8t17,40

Serviços de Ter,:elros /
Benefícios Rs 5.7:t6,32

Material de Consumo R$ 20.092,00 _:r_=Material perm.tnente R$

'otal BeIâl R$ 100.348,94

PESSOT{S I oUTROS TOTAL

Rs :i5.006,40

R$ 1.650,18

R$ 5.14t,19
R$ 3.85ü,45

R$ 8.887,40

R$ 5.716,32

R$ 20.09?,00

RS

R$ tí)0.34S,.9Ít'

São José do F,io Novembro dÉ Í10

Ferre,ira

>ciaçiio I


