ATENDIMENTO DE ENSINO INFANTIL
I

-

DESCRI(;AO DA RALIDADE QUE SERA OBJETO DA PARCERIA:

a) OBJETO:

o objeto do presente Piano de Trabaiho é a integraçao do acOes desenvoMdas
entre a administraçao pübiica municipal e organizacoes da sociedade civil
visando a disponibiiizaçao do 370 (trezentas e setenta) vagas a crianças de 0 a
5 anos do municIpio de Assis, em perlodo integral, püblico aivo da Educacao
infantil, em entidade de Educacao Infantil devidamente preparada para oferecer
o atendimento em horário de funcionamento e perlodo diferenciados, sendo
das 07h as 18h e de 07/0112019 a 20/12/2019 de modo ininterrupto, ou seja,
sem pausa nas atividades nos meses de janeiro e juiho, tendo em vista a
grande demanda da cornunidade que trabaiha em horário comercial em face da
necessidade de atendé-la.
b) DIAGNOSTICO:
A lnstituicao de Educaçao Infantil é o espaço organizado e planejado para
atender crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo seu papel determinante a
insercao da crianca na cultura historicamente construida, partilhando corn a
famulia a responsabilidade pelaforrnàçao 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 municiplo de Assis necessita, incorporar a sua rode
educacional a disponibilidade de vagas, na faixa etária de 0 a 3 anos, em
entidade sem fins lucrativos, preparada pare desenvolver o referido

atendimento educacional, através desta e de outras parcerlas, priorizando as
familias de baixa renda, corn horário de funcionarnento e perlodo diferenciados,
sendo das 07h as 18h e de 07/01/2019 a 20/1212019, ininterruptos, tendo em
vista a grande demanda da comunidade que trabalha em horârio comercial em
face da necessidade de atendê-la.
Sendo assim, para garantir o referido atendimento, a Secretaria Municipal da
Educaçao utilizará do instrurnento charnado Termo de Colaboracao, firmado
entre o poder püblico municipal e organizacao da sociedadè civil, sern fins
lucrativos, nos moldes da Lei Federal n 0 13. 019, de 31 de juiho de 2014 e
aiteraçOes, :e conforme previsto na Lei Orçamentária Anual do municIplo de
Assis do 2019. Este processo ocorrerá mediante o trinômio eficiência,
produtividade e economiOidade, considerando a natureza singular do objeto da
parceria, de modo que a entidade deverá cumprir expressamente corn o objeto
do presente piano de trabalho e comprovar capacidade para atingIr as motas
nele estipuladas de acordo corn o montante a ser pactuado, sendo que 0
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trabaiho será acompanhado pela Secretaria Municipal da Educacao de Assis.

II— DESCRIcAO DAS METAS E DAS ATIVIDADES:

Etapa

Fase

METAS
Atividades a serem desenvolvidas
I - Desenvolver proposta pedagogica que garanta a criança o
acesso aos processos de apropriacao, renovacao e
articulaçao de conhecimentos e aprendizagens de diferentes
linguagens, assim corno o direito a protecao, a saUde, a
liberdade, a confianca, ao respeito, a dignidade, a brincadeira,
a convivência e a interaçao corn outras criancas;
2 - Disponibilizar 370 (trezentas e setenta) vagas de Educaçao
lnfantil a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, em perlodo
integral, em espaco amplo interno e externo, corn carga
horária das 7h as lBh e no periodo de 07/01/2019 a
20/1212019, de modo ininterrupto, ou seja, sern pausa nas
atividades nos meses de janeiro e juiho;
3 - Disponibilizar as matriculas na Secretaria Municipal da
Educacao enguanto houver vagas a serem preenchidas;
4 - Desenvolver atividades pedagOgicas conforme as
orientaçOes da Secretaria Municipal da Educacao;
5 - Desenvolver atividades pedagogicas nos diferentes niveis
do ensino infantil, de modo a trabaihar no mInimo os seguintes
conteCidos e competências;

•
•

Cuidados bãsicos de higiene e saüde;
Estimulaçao verbal, por meio de mCisicas, conversas,
brinquedos sonoros, etc;
• Estimulaçao motora, tátil e visual;
• Linguagem oral e escrita;
• Natureza e sociedade;
• Lingua portuguesa, matemática e artes;
o
Expressividade, eguilIbrio e coordenacao;
6 - Desenvolver mecanismos de trabalho corn as familias das
criancas matriculadas propiciando a interaçao entre escola e a
comunidade escolar no processo educacionai;
7 - Oarantir a relaçao adulto/crianca, conforme Lei
Complementar n°06, de 25 de abril de 2011 e os Parâmetros
Curriculares Nacionais, da seguinte forma:
Faixa etária
0-1 ano
1-2anos
2-3anos

Nimero de crianças por adu Ito
6
8
10

8 Garantir aos professores em sua carga horária três horas
sernanais de livré escoiha e 2 horas semanais de estudo
(H.E.) na entidade juntamente aos auxUiares de classe;
9
Preparar, sob orientação de nutricionista, e servir as
refeiçOes das crianças na entidade, respeitando Os hábitos
alimentares locais e cuiturais, atendendo as necessidades
nutricionais especificas, conforme percentuals minimos
estabelecidos no artigo 14 da ResoIuco n° 26/2013 do
Ministério da Educaçao. Deveräo ser garantidas aos alunos,
no mInimo: 4 (quatro) refeiçoes diárias, sendo café da manha,
almoco, café da tarde e jantar, acrescidas das mamadeiras
nos intervalos, quando for o caso.
-

-

HI - PREVISAO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS:
Os referidos recursos financeiros para arcar corn as obrigacOes do municipio,
num total de R$1.468.245,35 (urn milhão quatrocentos e sessenta e oito mu
duzentos a quarenta a cinco reais e trinta e cinco centavos), oriundas do
presente Piano de Trabaiho serão suportados pelas seguintes dotacoes
orçamentãrias:
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

02
PODER EXECUTIVO
0206
SECRETARIA MUNICIPAL CA EDUCAcAO
020606 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
12 Educacao
12 365 Educacao Irifantil
12 365 0037 PARCEIROS CA EDUCACAO
12 365 0037 2419 0000 CASA CA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS
541
3.3.50.43.00
SUBVENQOES SOCIAIS
0.01.00-110 000
SUBVENcOES SOCIAIS
0.01.00-210 000
542
3.3.50.43.00

CRONOGRAMA DE DSEM9OLSO
AbrU
Fevereiro
Marco

104.390,00
1.363.855,35

Maio

Junho

Fonte

Janeiro

Municipal

R$122.353,78
Juiho

R$122.353,78
Agosto

R$122.353,78
Setembro

R$122.353,78
Outubro

R$122.353,78
Novembro

R$122.353,78
Dezembro

R$122.353 78

R$122.353,78

R$122.353,78

R$122.353,78

R$122.353,78

R$122.353,78

,

IV - FORMA DE ExEcuçAo DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS
METAS:
A entldade deverá executar as atividades e as metas prescritas no item ii deste
Piano de Trabaiho, utilizando toda sua capacidade instalada, cumprindo corn
as normas de seguranca e de acessibilidade, de acordo corn a piano de
apiicacão abaixo:

~
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PLANO DE APUcAçA0 FINANCERA
Repasse anual

Descriçäo das Despesas

Secretaria
Municipal da
Educaçâo

Recursos
Humanos

Alimentaçao

R$1468.245,35

R$1.178.51400

R$104.390,00

Material de
consumo

R$90.000,00

Serviços de
Terceiros
Pessoa Fisica
R$75.341,35

Serviços de
Terceiros
Pessoa
Juridica
R$20.000,00

V PRESTAcA0 DE CONTAS:
-

A prestacao de contas deverâ ser realizada pela entidade e entregue na
Prefeitura de Assis ate o dia 31 do mês de janeiro do ano subsequente a
vigência do convênio.

cle aezemoro ae vuits.

