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1. Dados Cadastrais

Participe I

Partícipe II

2. Descrição do Objeto

3. Recursos alocados para a execução do objeto

órgãolEntidade

Estado de Goiás/Secretaria de Educação

CIIPJ:

0l .409.705/0001-20

f,ndereço: Quinta Avenida, Qd. 7l,212, Setor Leste Vila Nova, CEP 7 4.643-030

Dados do rêpresentântê do Partícipe I:

Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira

RG n". 368625 SESDC/RO-2' Via, inscrita no CPF n' 329.607.192-04

Cargo: Secretária de Estado Função: Direção Superior

Entidade convenente:
Associação Pestalozzi de Rio Verde/Centro Dunga de Ensino

Endereço: Rua João Rodrigues, no 224 Baino Odília, CEP: 75908-833
ial

Dados do represêntânte do PaÉícipe II:

Sirlene Mendonça Dias

RG n'749775 SSP/GO-2'Via, inscrita no CPF no 598.697.201-53

Cargo : Professora Aposentada Função: Presidente

Processo n'; 200700006008650

Ajuste: Acordo de Cooperação n'054/07, pronogado por meio do Décimo Terceiro Termo Aditivo

Período de Execução: Início: 0ll0ll2020 I Términot 3lll2l2022

Identiíicação do Objeto: Prestação de Serviço Educacional na modalidade Ensino Especial Filantrópico

conveniada à Secretaria de Estado da Educaçào de Goiás, atendendo os níveis de escolarização do Ensino

Fundamental Especial I, Ensino Fundamental Especial II e Educação Especial de Jovens e Adultos.

Não haverá transferência de recursos financeiros à nven iada

Secretâriâ de Estado da Educação

Quinta Avenida, Qd.7'1.212, Setor Leste Vila Nova, CEP 7 4.643-030
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4. JustiÍicativa da Proposição:

O Cenho de Atendimento Educacional Especializado Dunga - Associação Pestalozzi, e uma
Instituigão Filanhópica" a qual prima por um trabalho com amor, de forma a transpor barreiras, tragando
metas e lutando por objetivos alcançáveis para os educandos atendidos pela Instituição, com uma visão
dinâmica, participativa e inclusiva, em defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência,
consubstanciando e articulando ações que englobem as áreas da Assistência Social e Saúde, visando desta
forma a habilitação e reabilitação destes indivíduos, a promoção de sua integragão à vida comunilária, o
fortalecimentos de vínculos, bem como a iniciação ao mercado de trabalho.

A Instituição atende a uma clientela de classes sociais diversificadas, englobando toda a sociedade
Rioverdense, como de cidades circunvizinhas, com características especificas que os diferencia, sendo os
mesmos atendidos nos tumos: matutino e vespertino.

O público atendido pela Instituição, são compostos por: pessoas com deficiência intelectual e

cognitiva, deficiência auditiv4 deficiência visual, deficiências múltiplas, TEA, síndromes diversas,
sequelas de paralisia cerebral e traumatismo craniano, atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, bem
como outras e comunidade em geral.

Oferece ainda, uma educação específica e sistematizada que visa proporcionar uma maior
integração dos alunos com deficiência, de forma que estes discentes possam formar e/ou resgatar a sua

autoestima, promovendo o desenvolvimento da cidadania e a promoção da aprendizagem.
Buscando a viabilização de uma educação diferenciada para a inclusão de nossos alunos, e

engajados em uma educação para a diversidade, é que elencamos nosso trabalho, e reiteramos que, é de
suma importância a prorrogação do convênio já existente, paÍa â prestação dos serviços educacionais
conveniados à Secretaria de Estado da Educação de Goiás desde 2008, conforme resolução CEE/CEB n"1 .

I 36 - I l/ l0/2008.

4. Cronograma de êxêcuçáo

Metas:

o Melhorar a qualidade de vida dos educandos com Deficiência e comorbidades específicas;
o Estimular a autonomia por meio do desenvolvimento da aprendizagem em AVD, pois, desta forma

eles terão mais independência pessoal;
r Valorizar as múltiplas inteligências, dando oportunidades ao educando de desenvolver suas

habilidades e potencialidades.
o Propiciar meios para que a família participe das ações propostâs pelo Centro de Atendimento

Educacional Especializado Dunga - Associação Pestalozzi.
r Definir estratégias para a ação-reflexão-ação da prática pedagógica.
o Estimular de forma adequada os discentes, respeitando as especificidades de cada um, opoÍunizando

meios para o seu desenvolvimento intelectual;
o Propiciar atitudes que fortaleçam a formação da cidadania" tendo em vista uma melhor adequação à

sociedade;
o Desenvolver projetos que primam pela formação total dos alunos;
. Promover estratégias viáveis que amenizem as barreiras que impedem os alunos de serem inseridos

no mercado de trabalho, com idade específica para tal.
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5. Oxpressa anuência dos partícipes:
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Sirlene Llendonço Dias
Presidente

AssoclaÉo Pestalozzi de Rlo veme

PaÍícipe I:

Aparecida de F

Secretária
Pereira

Educação

Paúicipe II:

Sirlene Dias
Associação Pestalozzi De Rio Verde

Secretaria de Estado da Educação

Quinta Avenida, Qd.7l,212, Setor Leste Vila Nova, CEP 74.643-030
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Centro Dunsa De Ensino Especial


