
PROJETO 
CRESCER



OBJETIVO GERAL
A t e n d e r c r i a n ç a s c o m 
deficiência que apresentam 
necessidades de reabilitação na 
faixa etária de 01 a 12 anos 
incompletos, acompanhadas por 
seus familiares, através da 
atuação multiprofissional e 
interdisciplinar nas temáticas de 
reabilitação física, intelectual, 
auditiva e visual. Para isso, o 
projeto contempla aquisições de 
itens como: equipamentos, 
brinquedos e mobiliário. 
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O CER IV

O Centro Especializado em Reabilitação – CER 
IV conta com uma equipe multiprofissional 
composta por fisioterapeutas, psicólogos, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, 
pedagogos, educadores físicos e assistentes 
sociais. As crianças são acolhidas e avaliadas 
pela equipe médica e multiprofissional para 
estabelecer os Planos Terapêuticos Singulares 
(PTS) de acordo com a singularidade de cada 
indivíduo. Além dos atendimentos às crianças, 
também deverão acontecer atendimentos em 
grupos para familiares/cuidadores.  
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CONTEXTO ATUAL
Para adequar o espaço do CER IV à 
prestação da assistência, será necessária 
a aquisição de brinquedos, recursos 
terapêuticos, equipamentos e mobiliários 
que favoreçam a ambiência acolhedora e 
funcional para o desenvolvimento de 
ações eficazes em reabilitação. Assim, 
será possível aumentar as possibilidades 
de alcance dos objetivos terapêuticos nos 
usuários, favorecendo o desenvolvimento 
de funcionalidade e alta, além de 
aumentar o número de atendimentos em 
grupo, o número de crianças em 
aquisição de marcha ou com definição do 
diagnóst ico de perda audit iva e 
prognósticos favoráveis de reabilitação.  
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PRINCIPAIS 
AQUISIÇÕES

•Equipamento para suspensão 
dinâmica e avaliação; 

•Equipamento para suspensão 
parcial de peso pediátrico; 

•Equipamento de potencial 
evocado auditivo de tronco 
encefálico – BERA; 

•Câmera digital; 

•Passador de slides; 

•Tablet 

05



PRINCIPAIS 
AQUISIÇÕES
•Mesa reta de 1 m x 0,60 m; 

•Cadeiras modelo secretária; 

•Cadeira fixa sem braço; 

•Conjunto de rolo sólido; 

•Longarinas para sala de 
espera; 

•Armários para guarda e 
conservação dos itens 
solicitados. 
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PLANO DE APLICAÇÃO 
DOS RECURSOS

CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA

Valor 2018 
(em reais)

Aquisição de material 
de consumo

R$ 133.885,65

Material permanente 
(equipamentos e mobiliário) R$ 253.798,98

TOTAL GERAL DO CONVÊNIO: R$ 387.678,63
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OBRAS SOCIAIS 
IRMÃ DULCE

“Se fosse preciso, começaria tudo 
outra vez do mesmo jeito, andando 

pelo mesmo caminho de 
dificuldades, pois a fé, que nunca me 

abandona, me daria forças para ir 
sempre em frente”

Luciana Santos

Escritório de 
Gerenciamento  
de Projetos

(71) 3310-1435 / 98360-5189 
luciana.santos@irmadulce.org.br

Irmã Dulce


