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2" ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N"
03/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE BARREIRAS/BA E O MOVIMENTO DE
INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO
ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI
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O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob rf 13.654.405/0001-95. com sede à Rua Edgar
Pitta, 914 — Loteamento Aratu, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza
Sobrinho, portador da Carteira de Identidade n° 2091375, SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, e o
MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI, sociedade
civil de direto privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n°. 05.391.160/0001-22, com sede neste
município de Barreiras, BA, representada por seu Presidente, Sr. Ivanildo Brito dos Santos, portador do
CPF n° 940.966.515-91 e do RG n° 07841172102 SSP/BA, na forma da Lei n° 13.019, de 31/07/14 e suas
alterações através da Lei n° 13.204, de 14/12/15, e do Decreto Municipal n° 245/2017, consoante ao
Processo Administrativo n° 1776/2018, celebram o presente Termo Aditivo mediante as cláusulas e
condições a seguir relacionadas;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do Termo de Fomento ora aditado fica prorrogado até 31/12/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O montante total de recursos a ser empregado na execução do objeto deste Termo de Fomento é de R$
568.412,76 (quinhentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e setenta e seis centavos), aplicados
conforme cronograma de desembolso abaixo.

Meta Jan/19 F6V/19 Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19

1 R$ 47.367,73 RS 47.367,73 R$ 47.367.73 RS 47.367,73 RS 47.367.73 RS 47.367.73
Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19

R$ 47.367,73 RS 47.367,73 RS 47.367,73 RS 47.367,73 RS 47.367,73 RS47.367,73

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas decorrentes do presente Termo de Fomento correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:
Unidade: 03.08.50 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2026 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.50.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recursos: 01 - Receita e Trans. De Imposto - Educação 25%

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
Fica alterada a Cláusula Segunda - Das Obrigações dos Partícipes, acrescentadas as alíneas abaixo:

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
[...]
i) Afixar em sua sede, em locais de fácil visualização para todos, as placas alusivas à parceria firmada

através do termo ora aditado, conforme modelos disponibilizados pela Administração Pública Municipal;
j) Apresentar nas Prestações de Contas a(s) Certidão (ões) Negativa(s) de Débito do Imóvel junto ao

Município, no caso de locação de imòvel(is) necessário(s) ao desenvolvimento das atividades da
Organização da Sociedade Civil, conforme previsto no Plano de Trabalho.

k) Realizar as aquisições de bens e/ou materiais (se previstas no Plano de Trabalho) em estabelecimentos
locais do município de Barreiras/Ba, salvo impossibilidade comprovada.

1) Utilizar os valores dos salários pagos pelo Município de Barreiras/BA através do Processo Seletivo em
vigor, como parâmetros para estabelecer os valores dos salários pagos à equipe necessária ao
desenvolvimento das atividades previstas.

m) Caso haja previsão no Plano de Trabalho de gasto com combustível para veículo (s) de propriedade da
OSC, esta deverá apresentar nas Prestações de Contas comprovante fornecidos pelo Posto de Combustíveis
(com nome e assinatura do responsável) contendo a data do abastecimento, o número da placa e a
quilometragem do veículo abastecido.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento ora aditado e que não foram
objeto de alteração.

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial do Município de Barreiras/BA, dentro do
prazo estabelecido pelas normas em vigor.
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E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, na
presença de testemunhas abaixo.

Barreiras, BA, 12 de dezembro de 2018.

Nome; JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito Municipal de Barreiras
CPF: 176.219.505-44

Nbme: IV)^NILDO BRITO DOS SANTOS
Presidente - MIQUEI
CPF: 940.966.515-91

Testemunhas

Nome:
CPF:

/, ' I í~* C .Ã..,»- \

Nome: _ ' i
CPF: c: ' V- . í:

CONFERE coito ORML



í^'- = /V/pX

€L
Id: -.■-"
\a-

PUUHO DE TRABALHO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em_0£/ 0-í /^XQ

■

PLANO DE TRABALHO



PLANO DE TRABALHO

Óigão / Entidade Proponente
MIQUEI - Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial
Tndenendente

CNPJ

05.391.160/0001-22

Endereço
Rua Ttamarati. N® 153. Bairro Renato Gonçalves

EA.

Associação privada -
OSCIP:

08015010690/2003-17
Cidade

Barreiras

TÜF CEP

BA 47.806-032

DBB / Telefone

(77) 3612-6633

Conta Corrente

12259-9

Banco Agência
Brasil 5746-0

Praça de pagamento
Barreiras

Nome do Responsável
Tvanildo Brito dos Santos

CPF

940.966.515-91

Cl / Ói^ão Expedidor
07.841.721-02

Caigo
Presidente

Função Matrícula

Endereço

Rua Atalanta, n° 25, Bairro São Miguel - Barreiras/BA

CEP

47.800-484

Nome do Responsável
Amanda da Silva Sá Teles

CPF

500.771.125-04

Cl / Óigão Expedidor
4.825.432-05 SSP/BA

Caigo
Vice-Presidente

Função Matrícula

Endereço

Av. Hermientino Vieira Souza, n°658. Bairro Novo Horizonte —
Barreiras/BA

CEP

47.800-000

Nome

Prefeitura Municinal de Barreiras

CNPJ/CPF

13.654.405/0001-95

Endereço
Rua Edaar de Deus Pitta. 914-lot. Aratu - Barreiras BA

CEP

47.802-064

Responsável Institucional pela assinatura do Convênio
.Toão Barbosa de Souza Sobrinho

CPF

006.560.515-23

CARGO

Prefeito

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
Titulo do Projeto
Miquei - Plano de Trabalho 2019

Período de Execução

Início

20/03/2019

Ténnino

31/12/2019

Identificação do Objeto
Cumprindo o que determina o Termo de Fomento n° 03/2017 em sua Cláusula Sexta — "Da
Vigência", §1°, esta proposta vem fundamentar a reprogramação do saldo remanescente
de 2017 e 2018 no valor de R$ 64.457,29 incluindo os rendimentos das aplicações
contidas na Poupança e no fundo de investimento, com o objetivo de justar as despesas
de aluguel, água, energia e a contratação de um professor.
Justificativa da Proposição
A MIQUEI é uma OSCIP (Organização da sociedade civil de interesse público) que atua na
defesa dos dimitos e inclusão social de pessoas com deficiêimia. Ao longo dos últimos 16
anos, seguimos uma linha que busca a autonomia e o empoderamento das PCDs, através de
seu desenvolvimento educacional, físico, psicossocial, cidtural e econômico — trabalho que
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se tomou referência na cidade die Barreiras e na Região Oeste.

Em 2018 fechamos o ano com 30 alunos no atendimento educacional especializado - AEE,
em 2019 foram feitas 57 matrículas. Já no curso de Libras, a previsão inicial para 2019 era
de 150 vagas, atualmente temos 220 alunos matriculados. Salientamos que a formaç^ em
Libras cumpre um p^el importante de inclusão social das pessoas surdas em nossa cidade,
na medida em que, entre nossos alunos temos profissionais de diferentes áreas (educação,
saúde, segurança, comercio e srariços.
Com o crescimento da demanda dos serviços oferecido pela Miquei inqjactou
significativamente em tais despesas especificamente nas contas de água, luz e folha de
pagamento, além do reajuste do aluguel. Sendo necessário a reprogramação do saldo
remanescente de 2017 e 2018 para a complementação dos ajustes dessas despesas e a
contratação de mais um professor.
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Indicador FMco Duração
Meta

Fase

J

1

1

Unidade Quantidade Início Término

1

1.1

Atividades

pedagógicas do ano
letivo de 2019.

Atendimento

educacional

especializado.

Alunos da

Miquei
57vagas

Março
9102

Dezembro
9102

1.2

Projeto "Meio
Ambiente - Bioma

Cerrado"

Alunos da

Miquei
57 vagas

1.3

Consultaria e

assessoria no campo
da inclusão social.

Comunidade

em geral

Oferta a

dqpender
da demanda

2

2.1
Curso básico de

Libras

Comunidade

em geral
250 vagas

Março
2019

Dezembro
2019

2.2
Curso intermediário

de Libras

Curso avançado de
Libras

2.3

Oficina de Libras

para profissionais da
educação

Profissionais

da área da

educação

40 vagas

2.4

Oficina de Libras

para profissionais da
saúde

Profissionais

da área da

saúde

20 vagas

2.5
Oficina "Culinária

em Libras"

Pessoas com

surdez.
40 vagas

2.6
Curso de português
modalidade escrita.

Pessoas com

surdez
20 vagas

2.7 Curso de Braille Comunidade óOv^as

2.8 Oficina de Soroban

em geral
(cegos,
videntes e

20 vagas

CONFERE coy o ORmi
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baixa visão) 1

3.1 Oficina de teatro 20 vagas
\  *

3.2 Oficina de dança Alimos da 1 30 ví^as

3.3 Oficina "Reciclando" Miquei e 1 20 vagas

3.4
Oficina e fábrica de
biscoitos decorados

comunidade

em geral 1 10 vagas

3.5 Oficinas de culinária 1  10 vagas

Oficina de O
bí

3

3.6
automaquiagem para
pessoas com

deficiência.

15 ví^as

Março
9102

Dezeml
9102

3.7

Oficina de estilo

jessoal para pessoas
com deficiência

' 'essoas com

deficiência
15 vagas

Oficina e fábrica de

3.8
travesseiros e

x>necas de pano
aromatizadas

15 vagas

Familiares e |

3.9
Oficina de primeiros
socorros

profissionais
que lidam
com PCDs

40 vagas

Alunos da |
Miquei,
familiares e Oferta a

4.3 Projeto "Aconchego" seus 1
cuidadores;

comunidade i
em geral

depender
da demanda

4.4
Proieto "Desperdício
Zero"

30 vagas
O ̂ Dezembro

9102
4

4.5

Projeto horta
adíqptadae jardim
sensorial

Alunos da

Miquei
30 vagas

5103ôiepíT

4.6

Projeto "Juntando
retalhos, costurando
inclusão" (parte IT)

30 vagas

4.7

Tarde Inclusiva;

Projeto Empatia -
e^qjeriências
sensoriais e físicas

Alunos da

rede

municipal de
Oferta a

depender

4.8

Projeto "Contando
histórias, rompendo
barreiras"

ensino (séries
iniciais)

da demanda

CONFERE COM O ORIGINAL
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PLANO DE TRABALHO

Natureza da Despesa
Total Concedente Proponente

Código Especificação

3.3.50.30

Aluguel R$1.200,00 R$1.200,00 85,56

Luz R$7.000,00 R$7.000,00 -

Água
R$3800,00 R$3800,00

-

3.3.50.11

Vencimentos, vantagens fixas,
pessoal civil.
Encargos sociais com provisão
para rescisão, dissídio coletivo,
13°, férias e 1/3 férias.

R$52.371,73 R$52.371,73

Total R$64.371,73 R$85,56

TOTAL GERAL 64.457^9

f^s

CONFERE COM o ORWL
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6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

CONCEDENTE

Meta REPROGRAMAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DOS ANOS DE 2017 E 201S

R$ 64.457^9

Meta l°mês 2® mês 3® mês 4® mês 5® mês 6® mês

- -
-

- -
-

Meta 7° mês 8° mês 9® mês 10® mês 11° mês 12® mês

-
- -

- - -

.X'v
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Local e data í  Convenente

Deferido

Local e data Concedente

Indeferido

Local e data Concedente
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3° ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N°
03/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE BARREIRAS/BA E O MOVIMENTO DE
INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO
ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI

O município de BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob n® 13.654.405/0001-95, com sede à Rua Edgar
Pitta, 914 - Loteamento Aratu, neste ato representado peio seu Prefeito Sr. João Barbosa de
Sobrinho, portador da Carteira de Identidade n® 2091375, SSP/BA e do CPF 176 219 505-44 e o
MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUAURCAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI. sociedade
civil de direto privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n®. 05.391.160/0001-22, com sede neste
município de Barreiras, BA, representada por seu Presidente, Sr. ivaniido Brfto dos Santos, portador do
CPF n° 940.966.515-91 e do RG n® 07841172102 SSP/BA, na forma da Lei n® 13.019, de 31/07/14 e s\jgs
alterações através da Lei n® 13.204, de 14/12/15, e do Decreto Municipal n® 245/2017, consoante ao
Processo Administrativo n® 1776/2018, celebram o presente Termo Aditivo mediante as cláusulas e
condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do Termo de Fomento ora aditado fica prorrogado até 31/01/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇ/VMENTÁRIA
Em complemento ao valor previamente estabelecicb de R$ 568.412,76 (quinhentos e sessenta e oito mil,
quatrocentos e doze reais e setenta e seis centavos), a OSC poderá utilizar na execução do objeto pactuado
o saldo remanescente referente a repasses dos anos de 2017 e 2018 que está disponível em sua conta
corrente no valor de R$ 64.457,29 (sessenta e quatro mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e vinte e
nove centavos), permanecendo inalterado o cronograma de desembolso conforme abaixo:

Métai; Jan/19 Mar/19 Abnri9 Mai/19 Jun/19
1 R$47.367,73 R$47.367.73 R$47.367.73 R$47.367,73 R$47.367,73 R$47.367,73

3ul/19 Aia(Sf19=v . Sèt/19 Oiilí19 NóvW9 A ;  DaE/19
R$ 47.367,73 R$47.367,73 R$ 47.367,73 R$ 47.367,73 R$47.367,73 R$47.367,73

§1® - A OSC prestará contas do valor recebido em 2019 (R$ 568.412,76) soniado ao saldo remanescente de
2017/2018 (R$64.457,29) perfezendo um montante de R$ 632.870,05 (seiscentos e trinta e dois mi,
oitocentos e setenta reais e cinco centavos).

§2® - As despesas decorrentes do presente Termo de Fomento correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade: 03.08.50 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prqeto/Atividade: 2026 ̂  Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.50.43 — Subvenções Sociais
Fonte de Recursos: 01 - Receita e Trans. De Imposto - Educação 25%

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento ora aditado e que não foram
objeto de alteração.

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficiai do Município de Banreiras/BA, dentro do
prazo estabelecido pelas normas em vigor.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, na
presença de testemunhas abaixo.

Barreiras, BA,ÜLde líYinaA.rAQ- de 2019.

Nome: JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito Municipal de Barreiras
CPF: 176.219.505-44

Testemunhas

Nome: \
bí^qi)

o

Nome: WANf-DO BRITO DOS SANTOS «í?,
Presidente - MIQUEI ^
CPF: 940.966.515-91

\í
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Movimento de Inclusão pela Qualificação do Especial Independente

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCELA

09,10 e 11/2019

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A MIQUEI - MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL
INDEPENDENTE, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos que tem por atividade
preponderante a inclusão e qualificação, atuando na área da educação, mercado de trabalho,
orientação e apoio para as pessoas com deficiência e famílias.

Sua sede localizada nessa cidade de Barreiras - Bahia, à Rua Itamarati, n°153, bairro Renato

Gonçalves, CEP 47.806.032

A Instituição possui reconhecimento de OSCIP - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE
INTERESSE PUBLICO, concedida pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça em
13/08/2003.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

- DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSO:

- Apresenta a relação das despesas efetivamente pagas, de acordo com valor principal,
excluindo os valores não contemplados pelo Termo de Fomento no que se refere a juros e
multas. Esses suportados pela Proponente.

- EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA:

•  Consta Saldo Anterior R$ 69.342,04 sendo que 60.522,83 encontra aplicado na

Poupança e R$8.819,21 encontra aplicado no Fundo de Investimento. Porém, desse

valor R$21,16 pertence a proponente.

•  Em 06/11/2019 a proponente fez um resgate da poupança no valor de R$39.000,00
e em 03/12/2019 no valor de R$ 6.000,00 para pagamentos da folha e dos encargos

sociais, devido ao atraso das parcelas 09 e 10.

• Conforme A relação da GFIP e o contracheque, no desconto do INSS em decorrência

do sistema ter utilizado a tabela de 2018, foi calculado o montante de R$ 232,17 a

maior sobre a GFIP refletindo sobre os seguintes funcionários: Ivanete Souza de

Jesus Passos, Ramon de Sousa Santos e Cleuza Aparecida Ferreira Lima, E com isso

será compensado na próxima guia da previdência social. O recolhimento do INSS

I

Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente
Rua Itamarati, n°l 53 - Bairro Renato Gonçalves - CEP: 47806-032 - Barreiras/BA

Fone: 3612-6633

COHFERECOSO^I^j^
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Movimento de Inclusão pela Qualificação do Especial Independente

Comp. 12/20l9dos funcionários Ramon de Sousa Santos e Jedjane Mirtes de Souza
o desconto encontra se na folha da recisão.

A proponente por um equívoco, fez pagamento duplicado da conta de água (ref.
10/2019) no valor de R$ 476,67 nas datas: 31/10/2019 e 06/11/2019 conforme
extrato bancário e comprovante em anexo. Valor este compensado na conta posterior
de ref. 01/2020, no valor de RS369,55, ainda com saldo no valor de RS107,12 a ser
compensado na próxima conta de água.

Houve pagamentos de duas guias de FGTS Rescisórios_nos respectivos valores R$
2.443,17 e R$ 2.076,62. Por esta despesa não está contemplada no plano de trabalho
foi ressarcida pela instituição através de deposito bancário em 17/12/2019 no valor
de R$ 4.519,79. Em 19/12/2019 a proponente fez deposito bancário no valor R$
310,00 para cobrir as despesas com tarifas bancárias conforme o quadro a seguir:

Saldo da Miquei R$21,16

Deposito bancário em 17/12/2019 R$4.519,79

Deposito bancário em 19/12/2019 R$310,00

Tarifas bancárias 228,90

Multa rescisória 2.443,17

2.076,62

Multas e Juros ( Coelba) 22,78

TOTAL R$ 4.850,95 R$ 4.771,47

Saldo da Miquei R$ 79,48

Conforme as exigências da Lei federal n° 13019/2014, quanto a despesa com aluguel de
imóvel para o funcionamento da instituição deverá ser apresentada o contrato de locação, as
devidas certidões negativas, e comprovante de pagamento. Desde julho de 2019 a Sr.®
Quedima Cassia Dias Melo, proprietária do imóvel, e seu procurador Sr° Reinaldo de Sá
Teles encontra se em ausência com a certidão federal, sendo notificados em 13 de junho e 08

de outubro de 2019 e tendo a suspensão do pagamento do aluguel do imóvel. No qual
apresentaram a sua defesa, em oficio, informando o pagamento de taxas pendentes junto a
prefeitura e a receita federal, deu se entrada ao processo de parcelamento da dívida junto a

receita federal, a situação encontra se em processo de concessão de parcelamento conforme

os documentos em anexo. E substabelecendo a Sr.® Cícera de Lima de Sá, como procuradora,

ao qual confere e transfere todos os poderes por exclusividade administrar o imóvel.

Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente
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Movimento de Inclusão pela Qualifícação do Especial Independente

Consta Saldo Atual R$ 30.605,75 sendo que 15.635,44 encontra aplicado na
Poupança e R$I4.970,31 encontra aplicado no Fundo de Investimento. Porém, desse
valor R$ 79,48 pertence a proponente.

r\
,  lyfc ir'

reanlído I irito dos Santos
Presidéntó / ̂ííQUEI

-U,

WERECOMôORlOiHÂL
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Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ENTIDADE: Movimento de inclusão e

Qualificação do Especial Independente.
CNPJ: 05.391.160/0001-22

Termo N: 003/2017

Vigência: 31/12/2019
Recursos Transferidos pelo Município
R$ 142.103,19

Recursos da entidade:

R$ 4.829,79
Recursos de

Apiic.Financeira: R$135,51
Objeto Realizado:

O presente termo de fomento tem como objetivo a parceria entre as partes para a oferta de
atendimento especializado a pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade; acolhimento
e orientação de seus familiares e/ou cuidadores; promoção e defesa dos direitos da pessoa com
deficiência, sua autonomiae empoderamento, por meio da sensibilização da sociedade, ampliação de
oportunidades e inclusão no mercado de trabalho; oferta do curso de LIBRAS (Língua Brasileira de
Sinais), aberto a toda a popuiação, contribuindo para a inclusão social da pessoa surda.
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo PC: Prestação de contas parcial NS 09,10 e 11
No período de

26/10/2019 a 31/12/2019
RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

Ações Programadas:

Usuários:

•  Projeto do Ano Meio Ambiente "O Bioma Cerrado"

•  Alfabetização e Letramento;

•  Oficinas: Teatro, Dança, Taekwondo, Capoeira, Artesanato, Nutrição.

•  Alfabetização para surdo;

•  Oficina de Maquiagem e estilo pessoal

•  Visita ao Museu do Cerrado - UFOB

•  Atendimento médico - Oftalmologista

•  Atendimento médico - Clínico geral

Comunidade:

•  Consultoria e assessoria às famílias da pessoa com deficiência e comunidade em geral;

•  Curso de LIBRAS básico I e II e intermediário I;

•  Grupo de apoio a comunidade surda.

Equipe pedagógica: Reunião e planejamento com equipe pedagógica e administrativo.

Ações Executadas:

Usuários: "Projeto Meio Ambiente"

Visita ao museu do cerrado - UFOB- Despertando para a consciência ambiental.

Alfabetização e letramento: Leitura e escrita, soma, subtração, divisão. Ética e cidadania,
poluição dos rios, desmatamento, queimadas, conservação da natureza. Diversidade cultural
do Mundo, exibição de vídeos, documentários, filmes, debate sobre o bioma do cerrado.
Consciência negra (racismo, respeito, diferenças. Cultura nega), sustentabilidade e cidadania.

Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente
Rua Itamarati, n^lSS - Bairro Renato Gonçalves -Barreiras/BA - Fone: 3612-6633
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Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente

•  Oficina de Nutrição: trabalho em equipe, higienização dos alimentos, reaproveitamento dos
alimentos, alimentação saudável, funcionamento do aparelho digestivo. Saúde do corpo e
bem-estar, qualidade de vida, aprender algumas receitas fáceis: suco verde(Couve com limão,
laranja com couve. Abacaxi com couve, maça verde com couve), arroz com legumes, Rubação,
saladas: salada com folhas, salada verde com frutas, sobremesas: pavê de chocolate, músse
de maracujá, torta de banana.

•  Oficina de Artesanato: Reciclagem/ reaproveitamento e seus benéficos, separando e
descartando corretamente o lixo, confecção de mural, confecção de figurinos e objetos com
materiais recicláveis para o desfile de 07 de setembro.

•  Oficinas de Teatro: noções práticas de Teatro, noções práticas de organização de espaço,
noções de higiene das roupas de figurinos e do espaço. Improvisação teatral, artes
dramáticas. Teatro do oprimido, vivências de final de senrana, enquetes com modos de vidas,
crenças e costumes, criação de performance , separação de figurinos, noções básicas de
organização e linguagem cinematográfica, seleção de personagens, criação de cenas, ações
cênicas, ensaios e apresentação do desfile de 07 de setembro e do espetáculo de natal.

•  Oficina de Dança: Preparação do ambiente. Alongamento corporal com aquecimento geral e
aquecimento específico. Criação de coreografias, ensaios de coreografias para a culminância
do projeto.

•  Oficinas de Capoeira: estudo da história da capoeira, conhecendo instrumentos típicos da
capoeira, fundamentos da capoeira de angola: jogo, ginga, música, roda e dança, momentos
de roda de capoeira, trabalhando respeito, diferenças, cultura negra, treinar habilidades de
ginga, exercitar o corpo estimulando a consciência corporal.

•  Aulas de Taekwondo: Auto confiança, liderança, seriedade, paciência, humildade. Exercitar
o Corpo e a consciência corporal.

•  Oficina de Maquiagem e Estilo pessoal: Com o Maquiador RUD GULLIT falando da
importância do cuidado com o rosto e ensinar sobre as diversas maquiagens para o dia a dia,
noite, festa, feminina, masculina.

•  Atendimento Médico em parceria com Clínica CLiOC Clínica de Olhos - Consulta

Oftalmologista para Usuários.

•  Atendimento e acompanhamento médico em parceria com a liga Acadêmica de saúde da
família - projeto LASF - inclusiva. (projeto em parceria com a FASB - Faculdade São Francisco
de Barreiras)

Comunidade:

•  Apoio as famílias de pessoas com deficiências: processo de adaptação e desenvolvimento
familiar, orientações e encaminhamentos.

•  Curso de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais nas modalidades (básico i, básico II e

intermediário com apresentação de seminários)

•  Apoio a comunidade surda, curso de tradução e interpretação de libras.

•  Equipe pedagógica:
•  Reunião e planejamento com equipe pedagógica e administrativo (Desfile de 07 de

setembro, culminância do projeto "Meio Ambiente".) Treinamento com corpo de
Bombeiros.

Benefícios Alcançados:

Usuários:

•  Capacidade de coordenação motora, desenvolver habilidades com o artesanato,

desenvolvimento da atenção, experiências sensoriais, desenvolvimento corporal
aprendizado de capoeira, capacidade de realizar ações cênicas e improvisação teatral.

Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente
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capacidade de entender e proteger o meio ambiente através de ações simples, melhora da

comunicação e socialização entre os alunos.

Comunidade:

•  Famílias acolhidas, encaminhadas e orientadas sobre os direitos da pessoa com deficiência.

•  Aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS, e Braille contribuindo com a pratica de

inclusão social da comunidade surda em diversos setores (comércio, indústria, públicos e

privados, educação e saúde)

Equipe Pedagógica: Organização dos recursos pedagógicos e da equipe de trabalho.
Dificuidades encontradas:

A instituição não está conseguindo atender a demanda dos serviços, devido à falta de alguns

RESPONSÁVEL

Ivanitóp Brito dos Sartosy
Presidente / KV-GÜEI Local e Data:

jp^YYtJlXo ÇjjL âJüdXD

Ivanlldo Brito dos Santos
PresiúsniH i u :.. ..-d
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