
PLANO DE TRABALHO 

ATENDIMENTO DE ENSINO INFANTIL 

- DESCRIQAO DA REALIDADE QUE SERA OBJETO DA PARCERIA: 

a) OBJETO: 

o objeto do presente Piano de Trabaiho é a integracao de acoes desenvolvidas 
entre a adrninistracao pübiica municipal e organizacOes da sociedade civil 
visando a disponibilizaçao de 500 (quinhentas) vagas a criancas de 0 a 5 anos 
do municIpio de Assis, em periodo integral, püblico alvo da Educacao Infantil, 
em entidade de Educacao infantil devidamente preparada para oferecer o 
atendimento em horário de funcionamento e perIodo diferenciados, sendo das 
07h as 18h e de 07/01/2019 a 20/12/2019 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 atendO-la. 

b) DIAGNOSTICO: 

A instituicao de Educacao lnfantii é o espaco organizado e planejado para 
atender criancas de 0 a 5 anos de idade, sendo seu papel determinante a 
insercao da crianca na cuitura historicamente construIda, partilhando corn a 
famIiia a responsabilidade peia formacao humana de seus filhos. 
Para compiementar o atendirnento da Educacao infantii 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 etária de 0 a 3 anos, em 
entidade sem fins lucrativos, preparada para desenvolver o referido 
atendimento educacional, através desta e de outras parcerias, priorizando as 
famIlias de baixa renda, corn horário de funcionamento e periodo diferenciados, 
sendo das 07h as 18h e de 07/01/2019 a 20/12/2019, ininterruptos, tendo em 
vista a grande demanda da comunidade que trabalha em horário comercial em 
face da necessidade de atendê-la. 
Sendo assim, para garantir o referido atendimento, a Secretaria Municipal da 
Educacao utilizará do instrumento chamado Termo de Colaboracao, firmado 
entre o poder pUblico municipal e organizacao da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, nos moldes da Lei Federal n 0 13. 019, de 31 de juiho de 2014 e 
alteracOes, e conforme previsto na Lei Orçamentária Anual do municIpio de 
Assis de 2019. Este processo ocorrerá rnediante o trinOmio eficiência, 
produtividade e economicidade, considerando a natureza singular do objeto da 
parceria, de modo que a entidade deverá cumprir expressamente corn o objeto 
do presente piano de trabaiho e comprovar capacidade para atingir as metas 
nele estipuladas de acordo corn o montante a ser pactuado, sendo que o 



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

trabalho será acompanhado pela Secretaria Municipal da Educaçao de Assis. 

II— DEscRIçA0 DAS METAS E DAS ATIVIDADES: 

METAS 
Etapa Fase Atividades a serem desenvolvidas 

1 - Desenvolver proposta pedagogica que garanta a crianca C 
acesso 	aos 	processos 	de 	apropriacao, 	renovaçao 	e 
articulacao de conhecimentos e aprendizagens do diferentes 
linguagens, assim como o direito a protecao, a saUde, a 
liberdade, a confianca, ao respeito, a dignidade, a brincadeira, 
A convivência e a interaçâo corn outras criancas; 
2 - Disponibilizar 500 (quinhentas) vagas de Educacao Infantil 
a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, em perlodo integral, 
em espaço amplo interno e externo, corn carga horária das 7h 
As 18h e no perlodo de 07/01/2019 a 20/12/2019, de modo 
ininterrupto, ou seja, sem pausa nas atividades nos meses de 
janeiro e juiho; 

3 - Disponibilizar as matrIculas na Secretaria Municipal da 
Educacao enquanto houver vagas a serem preenchidas; 
4 	- 	Desenvolver 	atividades 	pedagOgicas 	conforme 	as 
orientacoes da Secretaria Municipal da Educacao; 
5 - Desenvolver atividades pedagogicas nos diferentes niveis 
do ensino infantil, de modo a trabaihar no mInimo os seguintes 
conteüdos e competências: 

• 	Cuidados básicos de higiene e saUde; 
• 	Estimulacao verbal, por rneio de mUsicas, conversas, 

brinquedos sonoros, etc; 
• 	Estirnulaçao motora, tátil e visual; 
• 	Linguagem oral e escrita; 
• 	Natureza e sociedade; 
• 	Lingua portuguesa, maternática e aries; 
• 	Expressividade, equilIbrio e coordenacao; 

6 - Desenvolver mecanismos de trabalho corn as farnilias das 
criancas rnatriculadas propiciando a interaçao entre escola e a 
comunidade escolar no processo educacional; 
7 	Garantir 	a 	relacao 	adulto/crianca, 	conforme 	Lei 
Complementar n106, de 25 de abril de 2011 e os Parârnetros 
Curriculares Nacionais, da seguinte forrna: 

Faixa etária NOmero de crianças por adulto 
0-1 ano 6 
1-2anos 8 
2-3anos 10 
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8 - Garantir aos professores em sua carga horária três horas 
semanais de Iivre escoiha e 2 horas semanais de estudo 
(H.E.) na entidade juntarnente aos auxiliares de classe; 
9 - Preparar, sob orientacao de nutricionista, e servir as 
refeicOes das criancas na entidade, respeitando os hábitos 
alimentares locais e cuiturais, atendendo as necessidades 
nutricionais 	especificas, 	conforme 	percentuais 	mInimos 
estabelecidos no artigo 14 da Resolucao n° 26/2013 do 
Ministério da Educacao. Deverão ser garantidas aos alunos, 
no mInimo: 4 (quatro) refeicoes diárias, sendo café da manhä, 
aimoço, 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 obrigacOes do municIpio, 
nurn total de R$ 2.224.600,00 (dois milhOes duzentos e vinte e quatro mil e 
seiscentos reais), oriundas do presente Piano de Trabaiho seräo suportados 
pelas seguintes dotacoes orcamentarias: 

2 	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
02 	PODER EXECUTIVO 
0206 	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDucAcAo 
020606 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO 

12 Educacao 
12 365 Educacao Infantil 
12 365 0037 PARCEIROS DA EDUCACAO 
12 365 0037 2419 0000 CASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS 

541 	3.3.50.43.00 	SUBVENcOES SOCIAIS 	0.01.00-110 000 
542 	3.3.50.43.00 	SUBVENçOES SOCIAIS 	0.01.00-210 000 

160.000,00 
2.064.600,00 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Fonte Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho 

R$1 22.353,78 R$122.353,78 R$122.353,78 R$206.393,18 R$206.393,18 R$206.393,18 
Municipal Juiho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro  

R$206.393,18 R$206.393,18 R$206.393,18 R$206.393,18 R$206.393,18 R$206.393,18 

IV - FORMA DE ExEcucAo  DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS 
METAS: 
A entidade deverâ 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 o piano de 
aplicacao abaixo: 
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da Educacao 

PLANO DE APLICAçAO FINANCEIRA 

Repasse anual Descriçao das Despesas 

Secretaria Recursos Alimentação Material de Serviços de Servicos de 
Municipal da Humanos consumo Terceiros Terceiros 

Educacäo Pessoa FIsica Pessoa 
JurIdica 

R$2.224.600,00 R$1 .823.441,99 R$160.000,00 R$90.000,00 R$21.158,01 R$130.000,00 

V - PREsTAcA0 DE CONTAS: 

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

08 de marco de 2019. 


