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PLANO DE TRABALHO
ATENDIMENTO DE ENSINO INFANTIL
I - DEscRlcAo DA REALIDADE QUE SERA OBJETO DA PARCERIA:
a) OBJETO:

o objeto do presente Piano de Trabalho é a integraçao de acOes desenvolvidas entre
a administraçao püblica municipal e organizaçoes da sociedade civil visando a
disponibilizacao de 370 (trezentas e setenta) vagas a crianças de 0 a 3 anos do
municipio de Assis, em perlodo integral, pUblico alvo da Educacao Infantil, em
entidade de Educaçao Infantil devidamente preparada para oferecer a atendimento,
priorizando as famIlias de baixa renda e ainda atendendo em horário de
funcionamento e perlodo diferenciados, sendo das 07h as 18h e de 02/01/2018 a
21/12/2018 de modo ininterrupto, ou seja, sem pausa nas atividades nos meses de
janeiro e julho, tendo em vista a grande demanda da comunidade que trabaiha em
horário comercial em face da necessidade de atendê-la.

b) DIAGNOSTICO:
A instituiçao de Educaçao Infantil e o espaco organizado e planejado para atender
crianças de 0 a 3 anos de idade, sendo seu papel determinante a inserçao da crianca
na cultural historicamente construlda, partilhando com a famIlia a responsabilidade
pela formaçao humana de seus filhos.
Para complementar o atendimento da Educaçao Infantil na rede municipal de ensino
e atender as necessidades especificas da comunidade local, atendendo em tempo
integral, o municIpio de Assis necessita incorporar a sua rede educacional a
disponibilidade de vagas, na faixa etaria de 0 a 3 anos, em entidade sem fins
lucrativos, preparada para desenvolver a referido atendimento educacional, através
desta e de outras parcerias, priorizando as familias de baixa renda, com horário de
funcionamento e perlodo diferenciados, sendo das 07h as 18h e de 02/01/2018 a
22/12/2018, ininterruptos, tendo em vista a grande demanda da comunidade que
trabaiha em horário comercial em face da necessidade de atendé-la.
Sendo assim, para garantir o referido atendimento, a Secretarial Municipal da
Educacao utilizará do instrumento chamado Termo de Colaboracao, firmado entre a
poder pUblico municipal e organizaçao da sociedade civil, sem fins lucrativos, nos
moldes da Lei Federal n°13. 019, de 31 de julha de 2014 e alteracOes, e conforme
previsto na Lei Orcamentaria Anual do municipio de Assis de 2018. Este processo
ocorrerá mediante a trinômio eficiência, produtividade e economicidade, considerando
a natureza singular do objeto da parceria, de modo que a entidade deverá cumprir
expressamente com a objeto do presente piano de trabalho e comprovar capacidade
para atingir as metas nele estipuladas de acordo com a montante a ser pactuado,
sendo que a trabalho será acompanhado pela Secretaria Municipal da Educacao de
Assis.

iTLJLZ LL
Secretaria Municipal
da Educacao

U

Paco Municipal"Prof' Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal da Educacao

II - DEscRIcAo DAS METAS E DAS All VIDADES:
METAS
Atividades a serem desenvolvidas
Etapa Fase
1 - Desenvolver proposta pedagOgica que garanta a criança o
acesso aos processos de apropriacao, renovacao e articulacao de
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim
como o direito a proteçao, a satide, a liberdade, a confianca, ao
respeito, a dignidade, a brincadeira, a convivência e a interação
1
1
corn outras crianças;
2 - Disponibilizar 320 (trezentas e vinte) vagas de Educacao Infantil
a criancas na faixa etária de 0 a 3 anos, em perlodo integral, em
• espaco amplo interno e externo, corn carga horária das 7h as 18h e
no perlodo de 02/01/2018 a 22/12/2018, de modo ininterrupto, ou
seja, sem pausa nas atividades nos meses de janeiro e juiho;
3 - Disponibilizar 50 (cinquenta) vagas de Educaçao Infantil a
crianças do Maternal II, na faixa etària de 2 a 3 anos, em periodo
• integral, matriculadas na EMEI Irma Maria José Chaves, em espaco
amplo interno e externo, corn carga horéria das 07h30 as 17h. Os
alunos serão atendidos pelos professores da Unidade Escolar. As
• turrnas deverão seguir a calendária escolar da Secretaria Municipal
da Educacao. Os servicos de merenda e de lirnpeza seräo de
responsabilidade da entidade;
4 - Disponibilizar as matriculas na Secretarial Municipal da
•
Educacao enquanto houver vagas a serem preenchidas;
•
5 - Desenvolver atividades pedagogicas conforme as orientaçOes
da Secretaria Municipal da Educaçao;
6 - Desenvolver atividades pedagogicas nos diferentes niveis do
ensino infantil, de modo a trabaihar no minima os seguintes
conteLidos e competências:
• Cuidados bàsicos de higiene e satde;
• Estirnulacao verbal, por meio de rniijsicas, conversas,
•
brinquedos sonoros, etc;
• Estirnulaçao motora, tàtil e visual;
• Linguagem oral e escrita;
•
. Natureza e sociedade;
• Lingua portuguesa, maternática e artes;
• Expressividade, equilIbrio e coordenacao;
7 - Desenvolver mecanismos de trabalho corn as famIlias das
criancas rnatriculadas propiciando a interacao entre escola e a
.
cornunidade escolar no processo educacional;
•
8 - Garantir a relacao adulto/crianca, conforme Lei Complementar
•
n 006, de 25 de abril de 2011 e as Parâmetros Curriculares
••
Nacionais, da seguinte forma.
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Faixa etãria
0-lano
1-2anos
2-3anos

Ntmero de crlanças por adulto
6
8
10

Garantir aos professores em sua carga horária trés horas
9
semanais de livre escoiha e 2 horas semanais de estudo (HE.) na
entidade;
10 Preparar, sob orientacao de nutricionista, e servir as refeiçOes
das criancas na entidade, incluindo os 50(cinquenta) alunos do
Maternal ii que são vinculados a EMEI Irma Maria José Chaves,
respeitando os hábitos ahmentares locals e culturais, atendendo as
necessidades nutricionais especIficas, conforme percentuals
mInimos estabelecidos no artigo 14 da Resolucao n° 26/2013 do
Ministério da Educacao. Deverao ser garantidas aos alunos, no
minimo: 4 (quatro) refeiçOes diárias, sendo café da manhã, almoço,
café da tarde e jantar, acrescidas das mamadeiras nos intervalos,
quando for o caso.

III - PREVISAO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS:
Os referidos recursos financeiros para arcar corn as obrigaçOes do rnunicipio, num
total de R$1.475.332,00 (urn milhao quatrocentos e setenta e cinco mil trezentos e
trinta e dois reals), oriundas do presente Piano de Trabaiho serão suportados pelas
seguintes dotaçOes orçamentárias:
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
PODER EXECUTIVO
02
0206
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAcA0
02 06 06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
12 Educacão
12 365 Educacao Infantil
12 365 0037 PARCEIROS DA EDUCACAO
12 365 0037 2419 0000 CASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS
5UBvENcOEs SOCIAIS
NV
0.01.00-110 000
523
3.3 50 43.00
SUBVENcOES SOCIAIS
El
001 00-210 000
3.3 504300
524

100 000,00
1.30650000

PREFEITLJRA MUNICIPAL DE ASS IS
2
PODER EXECUTIVO
02
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAcÃ0
FUNDEB-FDO M DES ED BAS VAL PROF EDUC
02 06 07
12.365 0037 2419 0000 CASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS
1428
335043.00
68.832 00
sUBVENcOEs SOCIAIS
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVEN lOS ESTADUAIS
APLICAcÃO 262 000 EDuCAcÃ0-FUNDEB-0UTR0S

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Fonte

Municipal

Janeiro
117.208,33
Julho

Fevereiro

Marco

Abril

Maio

Junho

R$117.208,33
Agosto

R$117.208,33
Setembro

R$117.208,33
Outubro

R$117.208,33
Novembro

R$117.208,33
Dezembro

R$117.208,33

R$134.416,33

R$134.416,33

R$134.416,33

R$134.416,33
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IV - FORMA DE ExEcucAo DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS
METAS:
A entidade deverá executar as atividades e as metas prescritas no item II deste Piano
de Trabaiho, utilizando toda sua capacidade instaiada, cumprindo corn as normas de
segurança e de acessibiiidade, de acordo corn o piano de aplicacao abaixo:

PLANO DE APLICAcAO FINANCEIRA
Repasse anual

Descrição das Despesas

Secretaria
Municipal da
Educação

Recursos
Humanos

Aiirnentação

R$1 .475.332,00

R$1.285.332,00

R$100.000,00

Material de
consumo

Serviços de
Terceiros
Pessoa FIsica

R$50.000,00

R$________

Serviços de
Terceiros
Pessoa
Juridica
R$40.000,00

V - PRESTAçAO DE CONTAS:
A prestacao de contas deverã ser reaiizada pela entidade e entregue na Prefeitura de
Assis ate o dia 31 do mês de janeiro do ano subsequente a vigência do convênio.

Assis, 06 de agosto de 2018.

-DuIc/dó.And rade Araájo
Sedrëtria Municipal da Educaçao
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