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PLANO DE TRABALHO

I - Identificação da Organização de Sociedade Civil:
01) Nome: Associação Renascer
02) Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio
Preto / São Paulo

03) Fone: (17) 3213.9595
E-mail: proietos@associacacaorenascer.orq.br;
administrador@associacaorenascer.orq.br

04) Nome do presidente: Aparecido Ferreira Pacheco
05) Nome do Técnico responsável: Mareia Regina Barbosa
Número do Registro Profissional: Não se aplica
06) Cargo/função: Coordenadora Pedagógica
N° de Registro CMDCA (x) Sim ()Não
Tipo de Inscrição Programa (x ) Projeto (x) Serviço (x)
Vigência do registro: 12/04/2018 a 11/04/2020

07) Breve Histórico da Organização de Sociedade Civil:

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 300 crianças, adolescentes e adultos com deficiência
intelectual e múltiplas, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às
17h30, de 65 bairros do município e 08 cidades da região.

Desde a sua criação 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, provenientes de regiões
de toda a cidade.

Todas as atividades da Associação Renascer são realizadas por uma
equipe multidisciplinar, que trabalham o desenvolvimento integral do atendido,
estimulando suas funções motoras, sensohais, cognitivas, psicológicas e sociais,
por meio da reabilitação clínica, pedagógica (ensino especial, fundamental de 1°
à 3° série e oficinas para alunos matriculados na rede publica de ensino em
contra-turno), desenvolvimento social (centro dia com atividades de vida prática,
diária, música, artes, e teatro para pessoas com grave comprometimento motor e
neurológico), cultural, esportiva e capacitação/treinamento (geração de emprego
e renda).


























































