Jaguariúna, 04/10/2018

Experiência Prévia
1. Projetos Firmados com a Prefeitura Municipal de Jaguariúna, através da modalidade de
Subvenção:
1.1. Lei nº 2.129/2012 - Exercício 2013 - Valor R$ 389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil reais).
1.2. Lei nº 2.184/2013 - Exercício 2014 – Valor R$ 412.923,50 (quatrocentos e doze mil, novecentos e
vinte e três reais e cinquenta centavos)
1.3. Lei nº 2.270/2014 - Exercício 2015 – Valor R$ 412.923,50 (quatrocentos e doze mil, novecentos e
vinte e três reais e cinquenta centavos)
1.4. Lei nº 2.328/2015 – Exercício 2016 - Valor R$ 412.923,50 (quatrocentos e doze mil, novecentos e
vinte e três reais e cinquenta centavos)
1.5. Lei nº 2.397/2016 – Exercício 2017 – Valor R$ 103.231,00 (cento e três mil duzentos e trinta e um
reais)
1.6. Lei nº 2.409/2017 –- Valor R$ 172.051,65 (cento e setenta e dois mil, cinquenta e um reais e
sessenta e cinco centavos)
Todos os projetos foram executados e suas prestações de contas foram aprovadas.

2. Projetos Firmados com a Prefeitura Municipal de Jaguariúna, através dos projetos aprovados
pelo CMDCAJ
O CEJ- Centro de Equoterapia de Jaguariúna é uma entidade certificada no CMDCA de
Jaguariúna desde o ano de 2001 até o presente momento.
Tendo como objetivo o oferecimento de vagas destinadas preferencialmente para crianças,
sendo incluídas no Programa de Reabilitação e Estimulação motora através da Equoterapia.
3. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional e Formação Continuada, em parceria com a ANDE-Brasil.
Associação Nacional de Equoterapia.
Curso Básico de Equoterapia, carga horária total: 40hs
Finalidade: Capacitar profissionais com nível superior completo, com prioridade para as áreas de
saúde, educação, visando integrar uma equipe interdisciplinar de um Centro de Equoterapia.
Objetivos Gerais: Difundir as técnicas específicas das áreas de saúde, educação e equitação
utilizadas na Equoterapia. Compreender o desempenho das atividades de Equoterapia, utilizando o
cavalo como instrumento cinesioterapêutico. Fornecer subsídios essenciais à criação e
funcionamento de um Centro de Equoterapia. Destacar a importância do profissional de equitação
como membro da equipe interdisciplinar de um Centro de Equoterapia. Conscientizar sobre os
riscos da improvisação nas técnicas equoterápicas. Estabelecer a importância da ANDE-BRASlL
como órgão normativo e técnico da Equoterapia no Brasil.
Realizados nos anos de: 2012,2014, 2015, formando um total de 150 alunos.
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4. II Congresso Brasileiro de Equoterapia, promovido pela ANDE Brasil em parceria com o no CEJ-Centro de
Equoterapia, realizado na Red Eventos em 2002.

5. Projeto Cavalgando para a Vida. Teve como objetivo oferecer aos adolescentes da Escola Municipal Dr.
Franklin de Toledo Piza Filho - de Jaguariúna-SP, aulas de Equitação e em Três Tambores e
Conhecimentos Básicos de veterinária sobre o cavalo. As aulas foram ministradas no contra turno
escolar totalizando atendido a 30 alunos, ao longo do ano de 2015. Este projeto está sendo retomado
no ano de 2018, com o acréscimo da Escola Prefeito Joaquim Pires Sobrinho. O atendimento previsto
para o ano de 2018 está planejado para 60 adolescentes.

6. Parceria com a Secretaria de Educação de Jaguariúna – Abertura de uma turma do EJA, na sede
do CEJ – Centro de Equoterapia de Jaguariúna, para atendimento das pessoas que moram na
Região da Sede da CEJ, denominado Bairro Tanquinho. Início em 2016
7. Projeto Treinador do Futuro - Este Projeto teve como objetivo beneficiar adolescentes
carentes e em situação de risco social entre 15 a 18 anos, capacitando-os para trabalhar em
centros equestres, esportivos e de equoterapia. As aulas foram realizadas no contra turno
escolar e ministradas por profissionais veterinários, psicólogo, equitador e ferreiro. Os
adolescentes tiveram aulas sobre primeiros socorros e tratamento a um cavalo; higiene do
animal e seu estábulo; equitação básica e noções básicas de ferradoria. O planejamento,
diretrizes e avaliação das atividades foram realizadas pelo CEJ e pelo Professor e médico
veterinário Dr José Aldo Moraes Santos, juntamente com sua equipe de veterinários
especialistas em medicina esportiva equina – EQUISPORT – Clínica de Equinos. Ao longo do ano
de 2011, atendendo 12 adolescentes em liberdade assistida.
8. Primeiro Encontro Paulista de Centros de Equoterapia, promoção ANDE Brasil em parceria com
o CEJ – Centro de Equoterapia de Jaguariúna, contando com a Participação de 60 pessoas,
realizado no 2015.
9. Desde a fundação do CEJ, no ano de 2001, realizamos regularmente em nossa entidade:
9.1. Promover atendimento de Reabilitação Humana: Valendo-se dos benefícios dos métodos do
Therasuit e da Equoterapia, o CEJ oferece atendimentos fisioterápicos, apoio psicológico para o
beneficiário e a família, apoio psicopedagógico, e fonoudiológico. Neste período o CEJ atendeu mais
de 2100 beneficiários.
9.2. Promover a integração de famílias e entorno da comunidade: Promovendo festas de
confraternização e temáticas, como o dia das crianças e natal.
9.3. Disponibilizar seu espaço físico para promover grupos de estudos de desenvolvimento profissional
para a atualização dos profissionais nas áreas de psicologia, fisioterapia, psicopedagogia e
veterinária.
9.4. Parcerias com a UniFAJ, com o objetivo de alunos de graduação sob a temática de Visitas Técnicas.
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