
 

 “Dispõe sobre a autorização de repasse 
financeiro para a celebração de convênio 
com AMEC – Associação Módulo de 
Educação e Cultura do Litoral Norte, e 
Sociedade Civil de Educação e Cultura do 
Litoral Norte Ltda.”  

 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Legislação Municipal vigente,  

 
 

D E C R E T A 
 
 
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do 

poder Executivo a AMEC – Associação Módulo de Educação e Cultura do Litoral Norte, e 
Sociedade Civil de Educação e Cultura do Litoral Norte Ltda., mediante convênio anexo que 
faz parte do presente decreto. 

 
Artigo 2º - Para celebração do convênio, a Conveniada atendeu os 

critérios estabelecidos no Decreto nº  3422/06 que regulamentou a Lei 1787/05. 
 
Artigo 3º - Para execução do Plano de Trabalho, o repasse será em 

seis parcelas iguais no valor de R$ 63.532,59 (sessenta e três mil,  quinhentos e trinta e dois 
reais e cinqüenta e nove centavos). 

 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

São Sebastião, 26 de maio de 2006. 
 

 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

MRL/mcsc 
 

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra. 



 

 

TERMO DE CONVÊNIO  

 

 

“TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e a  

AMEC – ASSOCIAÇÃO MODULO  DE  EDUCAÇÃO  E  

CULTURA DO  LITORAL  NORTE, e SOCIEDADE CIVIL 

DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO LITORAL NORTE 

LTDA.” 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, doravante 

denominada CONVENENTE, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, nº 214, no Centro nesta 

Cidade de São Sebastião - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.482.832/0001-92, neste ato 

representado na forma de sua Lei Orgânica Municipal, pelo Exmo. Sr. Prefeito, JUAN MANOEL 

PONS GARCIA, portador da cédula de identidade RG n.º 8.558.092 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF 

sob o n.º 000.958.618-07, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC),e a AMEC – 

ASSOCIAÇÃO MODULO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, entidade social, inscrita no CNPJ n.º 

02.675.832/0001,  situada a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, Centro; município de 

Caraguatatuba – SP, doravante denominada CONVENIADA, neste ato representada pelo Sr. Marcos 

Lopes Couto, brasileiro, solteiro, professor,  portador da cédula de identidade,  RG n.º 13.109.687 - 

SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o n.º086.047.008-38, residente e domiciliado à Avenida Frei Pacifico 

Wagner n 653, bairro centro Município de Caraguatatuba - SP,  e  a  SOCIEDADE CIVIL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA DO LITORAL NORTE LTDA., inscrita no CNPJ do MF sob o nº 

50.005.735/0001-86, situada no Município de Caraguatatuba à Avenida Frei Pacífico Wagner, nº 

653, centro, entidade mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIMÓDULO, neste ato a 

mantenedora, representada por seu Magnífico Reitor Sr. Alexandre Gonçalves Nogueira, brasileiro, 

solteiro, professor, portador da Cédula de Identidade nº 19.830.469-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 

141.592.028-10, doravante denominado INTERVENIENTE com fundamento no que dispõem a 



 

 

Constituição Federal, artigos 194 a 200 bem como a Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações; Lei 

9394/96  e em especial a Lei 1787/2005 e seu Decreto 3422/2006 ; resolvem firmar o presente Termo 

de Convênio, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 - O presente Termo de Convênio tem por objeto a conjunção de esforços para a realização de 

ações em matéria de interesse recíproco dos partícipes, delimitadas no presente convênio com 

vistas a: 

I – Ao desenvolvimento das atividades ensino e educação nos projetos objeto deste convênio e 

descritos no termo de proposta e desenvolvimento, no anexo I, bem como a, inclusa planilha de 

custos descriminadas, no anexo II, que passam a fazer parte integrante do presente convênio, 

devidamente rubricadas pelas partes. 

II – Em especial desenvolver as seguintes atividades, na forma descrita no projeto: 

a) Agregar esforços à rede municipal de educação do Município de São Sebastião para 

proporcionar atendimento diferenciado aos alunos que tem apresentado dificuldades 

de aprendizagem; 

b) Contribuir para o desenvolvimento da recuperação paralela nas escolas municipais 

de São Sebastião; 

c) Possibilitar a reflexão sobre a ação pedagógica e a escola; 

d) Desenvolver ações de intervenção que permitam, aos alunos participantes do 

projeto, a superação de suas dificuldades de aprendizagem. 

 

III - Público Alvo: 

a) 961 (novecentos e sessenta e uma) alunos de  2ª e 4ª séries dos ciclo I e II, 

formando 57 (cinqüenta e sete) turmas entre os períodos da manhã  e da tarde, 

atendendo a totalidade de 19 (dezenove) escolas de ciclos I e II. 



 

 

b) 313 (trezentos e treze) alunos de 6ª e 8ª séries dos ciclos III e IV, distribuídos em 18 

(dezoito) turmas entre os períodos da manhã e tarde, atendendo a 10 (dez) escolas 

dos ciclos III e IV. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 

2.1 Pela execução dos serviços objeto deste Convênio, a CONVENENTE pagará à CONVENIADA o 

valor de R$381.195,55 (trezentos e oitenta e um mil, cento e noventa e cinco reais e cinqüenta e 

cinco centavos) para o exercício econômico-financeiro corrente.  

2.2 A primeira parcela a ser depositada no mês de junho corresponderá ao valor total de R$ 

63.532,59 (seiscentos e três mil e quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta e nove centavos) e 

mediante depósito bancário no Banco do Brasil; Conta Corrente nº 19.941-9, Agência 1748 - 8, 

em nome da AMEC - ASSOCIAÇÃO MÓDULO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

2.3 O restante do pagamento será feito em cinco parcelas iguais, mensais, no valor de R$ 63.532,59 

(seiscentos e três mil e quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta e nove centavos) cada uma 

com vencimento no décimo dia útil do mês vincendo, mediante depósito bancário. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES COMUNS DOS PARTÍCIPES  

 

3.1 – Para a execução do Presente Convênio, os partícipes obrigam-se mutuamente dentro das 

respectivas responsabilidades, a proporcionar apoio técnico administrativo e operacional às 

atividades desenvolvidas em função deste convênio. 

3.2 -  Obrigam-se ainda os partícipes a: 

I – Aceitar, cumprir e fazer cumprir a legislação, as normatizações e instruções técnicas e 

administrativas de cada um dos partícipes;  

II – Planejar, desenvolver e programar ações para a consecução do objeto deste convênio; 

III – Proporcionar a integração dos recursos físicos e humanos necessários à execução do 

Programa; 

IV – Garantir a execução do programa e a correta aplicação dos recursos a eles destinados. 



 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA. 

 

4.1 – CABERÁ A CONVENIADA: 

4.1.1 – Promover a execução e controle de todas as atividades desenvolvidas por seus membros, bem 

como as atividades desenvolvidas pela INTERVENIENTE; 

4.1.2 – Fornecer apoio técnico necessário ao desenvolvimento das atividades  presentes no programa 

do Termo de Convênio; 

4.1.3 – Colocar à disposição, recursos humanos para o bom desenvolvimento dos programas e ações 

que constituem objeto do presente Convênio; devendo ter quadro próprio de empregados sem vínculos 

com a Administração Municipal; 

4.1.4 – Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução do convênio, sendo vedado 

atribuir ao Convenente quaisquer obrigações inerentes às relações trabalhistas e de natureza 

previdenciária e fiscal; 

4.1.5 – Implantar e gerenciar os programas especificados nas atividades do programa proposto neste 

convênio; 

4.1.6 -  Gerenciar econômica e financeiramente os recursos destinados à operacionalização, 

planejamento e execução dos projetos que constituem objeto do presente Convênio; podendo neste 

gerenciamento transferir valores de alocação de custos previstos entre tipologias especificas e ou em 

rubricas da planilha do projeto em anexo; 

4.1.7 – Obrigatoriedade de restituir eventuais saldos de recursos ao Convenente, na data da 

conclusão, rescisão ou extinção dos convênios e a possibilidade de atualização dos valores; 

4.2 – CABERÁ A CONVENENTE: 

4.2.1 – Promover o repasse à Conveniada da verba necessária à complementação dos valores 

mencionados no anexo II. 

4.2.2 – Exercer o controle e fiscalização sobre a execução do presente convênio, condicionando a 

liberação de recursos, obedecendo ao cronograma de desembolso, em compatibilidade com o 

programa de trabalho e à comprovação da aplicação de parcelas recebidas. 



 

 

4.2.3 – Exercer, através do órgão responsável pelo convênio, o gerenciamento e a fiscalização da 

execução do presente convênio. 

4.2.4 – Manter o adimplemento das parcelas, em seus respectivos valores independente de desistência 

ou trancamento de curso pelos beneficiários. 

4.2.5 – Exercer a execução das atividades, por meios próprios, no caso de paralisação ou de fato 

relevante que venha ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade das atividades. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

5.1  - Na prestação de contas do  presente  convênio, a Conveniada juntará:  

a. Plano de Trabalho previsto;  

b. Demonstrativo da execução do plano;  

c. Relação de Pagamentos;  

d. Conciliação bancária e cópias dos extratos bancários;  

e. Relação dos responsáveis gestores indicando: nome, endereço, CPF, identidade;  

f. Relatório de Atividades;  

g. Ofício de Encaminhamento.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
6.1 – O presente Convênio vigorará pelo prazo máximo de seis meses, podendo ser junho a novembro 

de 2006, podendo ser prorrogado por interesse das partes, mediante aditamento, respeitando-se a 

continuidade do presente objeto.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GLOSA DAS DESPESAS 

 

7.1 Serão glosadas as despesas porventura realizadas com finalidade diversa do estabelecido neste 

Instrumento, ainda que em caráter de emergência, com posterior cobertura, e especialmente: 



 

 

a) cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar, bem como de 

contratação de pessoal a qualquer título, exceto de serviços de terceiros, diretamente vinculados à 

execução do objeto do Convênio; 

b) realizar despesas atribuir-lhe efeitos financeiros retroativos; 

c) efetivar despesas com multas, juros ou correção monetárias, decorrentes de pagamentos ou 

recolhimentos fora do prazo; 

d) aplicação dos recursos em mercado financeiro, excetuadas as autorizadas em legislação específica. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

8.1 – O presente Termo de Convênio poderá ser rescindido por inadimplência de suas cláusulas ou 

denúncia de uma das partes conveniadas, mediante comunicação escrita e encaminhada com 30 

(trinta) dias de antecedência e também por interesse público ou por vontade mútua das partes, sendo 

assegurado o término do programa das turmas que estiverem em curso. 

 

 

CLAUSULA NONA – DAS DESPESAS 

 

9.1 – As despesas decorrentes com a execução do presente convênio correrão por conta de reserva 

orçamentária despesa 455 reserva orçamentária 3.3.50.43   220.03   09.02. 

  

 

CLAUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 

10.1 – O presente instrumento será publicado na imprensa Oficial do Município, no prazo máximo de 

20 (vinte) dias, contados  da data de sua assinatura. 

 

 



 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DO FORO 

 

11.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião – SP, para dirimir quaisquer dúvidas 

decorrentes do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que o seja. 

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente Convênio em 04 (quatro) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas adiante indicadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

São Sebastião,  26  de maio de 2006. 

 

 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeitura de São Sebastiào 

Concedente 
 
 
 
 

AMEC – ASSOCIAÇÃO MODULO  DE  EDUCAÇÃO  E  CULTURA DO  LITORAL  NORTE. 
Convenente 

 
 
 
 

SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO LITORAL NORTE LTDA. 
Interveniente 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
MARILENE RAMACHOTI LEITE 
Secretária Municipal da Educação 
 
 
 
GENOVEVA PONS GARCIA 
Diretora do Departamento Pedagógico 



 

 

UNIMÓDULO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO – CARAGUATATUBA/SP 
(Reitor: Profº. Ms. Alexandre Gonçalves Nogueira) 

(Pró Reitor Acadêmico: Profº Ms. Maurício Ribeiro da Silva) 

(Pró-Reitor de Relações Comunitárias e Extensão: Prof. Ms Leo Reis Leite Jr.) 

(Coordenação do Projeto: Profª. Esp. Nilza Souza Soares) 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO PARALELA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta apresentada pela Amec – Associação Módulo de Educação 
e Cultura à Secretaria da Educação do Município de São Sebastião 

 



 

 

I – APRESENTAÇÃO 
 
Trata-se de um Projeto de Recuperação Paralela a ser desenvolvido em 29 (vinte e nove)  escolas da 
Rede Municipal de São Sebastião - Costa Norte, Centro e Costa Sula -  com uma duração total de 
100 horas aulas  por turma, em 75 turmas de alunos e que dará ênfase à aquisição de habilidades e 
competências de alfabetização nos alunos dos ciclos I e II e a ampliação da competência leitora e 
interpretativa nos alunos do Ciclo III do Ensino Fundamental.  
            
Para esse trabalho, a Equipe organizadora estará orientando, por meio de ações contínuas, os  17 
professores facilitadores que serão contratados especialmente para dinamizar esse processo de 
recuperação.  
 
Esta proposta atende as especificidades legais (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9.394/96, o Parecer CEB/CNE nº 05/97 e a Resolução nº 0001/06 da SME -  Secretaria Municipal da 
Educação de São Sebastião) e as necessidades das escolas.  
 
 
II – JUSTIFICATIVA 
 
O presente texto apresenta  em linhas gerais uma proposta de recuperação de alunos que visa 
atender às necessidades da SME – Secretaria Municipal da Educação de São Sebastião no tocante a 
este processo. 
 
O trabalho a ser desenvolvido privilegia dois pontos  fundamentais:  o atendimento individualizado 
dos alunos, para superação de suas dificuldades, no processo ensino aprendizagem e a manutenção 
do vínculo do aluno com sua classe, através  da inclusão de sua professora no processo de 
diagnóstico, discussão e avaliação desta proposta. 
 
A equipe organizadora assume o compromisso com as escolas incluídas no projeto, em adotar 
medidas de suporte e de apoio aos alunos com dificuldades, orientando, acompanhando, procurando 
suprir suas necessidades de aprendizagem fazendo com eles adquiram e desenvolvam as 
habilidades necessárias para a continuidade de seus estudos.  
 
  
III  - FUNDAMENTAÇÃO E PROPOSTA METODOLÓGICA 

 
Todos os professores sabem, por experiência própria, que as crianças são diferentes, que não 
têm os mesmos interesses,  que não aprendem no mesmo ritmo, que não recebem do meio do 
qual provêm o mesmo capital lingüístico e cultural, que na mesma idade não têm o mesmo 
nível de desenvolvimento intelectual, que nem todas são ajudadas e apoiadas pela família. 
(PERRENOUD, 2001) 

 
A base da aprendizagem, segundo estudos elaborados no campo de psicologia, se dá em três níveis: 
o cognitivo, o afetivo e o psicomotor.  As teorias de Perrenouth, enfatizam a importância da 
afetividade nas relações interpessoais para a superação das dificuldades cognitivas. Estas relações 
não se dão apenas entre professor e aluno, mas também, entre cada aluno com seu próprio grupo. 
Parte daí a importância de um bom entrosamento entre as ações individualizadas, desenvolvidas pelo 



 

 

professor facilitador  e as  integradoras que serão supervisionadas e estimuladas pelo professor da 
classe.  
 
As ações individualizadas ocorrerão, com os alunos em recuperação, em horário oposto ao  da aula 
normal, distribuídos em turmas de até 20 alunos. 
 
 
IV – OBJETIVOS 
 
• Agregar esforços à rede municipal de educação do Município e São Sebastião para propiciar 

atendimento diferenciado aos alunos que têm apresentado dificuldades de aprendizagem.  
• Possibilitar a reflexão sobre a ação pedagógica e a escola. 
• Contribuir para a construção de uma identidade de grupo reforçando nos professores e alunos a 

consciência das diferenças e das desigualdades 
• Desenvolver ações de intervenção que permitam, aos alunos participantes do projeto, a superação 

de suas dificuldades de aprendizagem.  
 
 
V – PÚBLICO ALVO – ESCOLAS E ALUNOS ENVOLVIDOS 
 
• 961 (novecentos e sessenta e uma) alunos de  2º ano do ciclo I e de 4º ano do ciclo II, formando 

57 (cinqüenta e sete) turmas entre os períodos da manhã  e da tarde, atendendo a totalidade de 
19 (dezenove) escolas.  

• 313 (trezentos e treze) alunos de 6ª e 8ª séries do ciclo III e IV, distribuídos em 18 (dezoito) turmas 
entre os períodos da manhã e tarde, atendendo a 10 (dez) escolas.  

• Distribuição nos quadros em anexo. 
 
 

VI - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 
 

 AÇÕES CONTEÚDO 

01 
Avaliação diagnóstica dos alunos 

encaminhados para a recuperação 

paralela. 

Análise da trajetória de aprendizagem dos alunos; 

identificação de suas dificuldades; proposição de 

ações que desenvolvam  habilidades e 

competências em língua portuguesa não atingidas.

02 
Capacitação inicial com todos os 

envolvidos no processo. 

Apresentar a proposta de trabalho; 

sensibilizar os professores  partindo de suas 

expectativas; 

incluí-los no processo de recuperação a ser 

desenvolvido pelos professores contratados. 

03 Operacionalização do projeto Desenvolver atividades visando os problemas de 



 

 

alfabetização, produção e interpretação de textos. 

04 
Capacitação semanal, envolvendo 

os professores facilitadores. 

Trabalhar as metodologias pertinentes ao ensino 

de língua portuguesa, tomando por base as 

competências e habilidades estabelecidas nos 

parâmetros curriculares para o ensino fundamental 

ciclos I, II e III e os resultados apresentados pelas 
escolas piloto do SARESP 2005; elaborar 

materiais de aplicação a serem utilizados pelas 

turmas de recuperação. 

05 
Encontros bimestrais com todos os 

envolvidos no processo. 

Analisar e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos no bimestre; redirecionar medidas ou ações 

quando necessárias. 

06 Visitas da equipe às escolas. 
Acompanhar e avaliar a operacionalização do 

projeto. 

 
 
VII - AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 
A avaliação, no que concerne à sua estrutura organizacional, funcionamento e impacto do projeto  de 
recuperação, constitui um dos elementos para reflexão e transformação da prática escolar e terá 
como princípio o aprimoramento da qualidade do ensino. 
 
A avaliação do projeto se dará pelos professores participantes, pela Secretaria Municipal da 
Educação de São Sebastião e pela equipe responsável.  A avaliação do processo de ensino-
aprendizagem terá procedimentos externos e internos. Estes dois tipos de avaliação têm como 
objetivo: a análise, a orientação e  a correção dos procedimentos pedagógicos. 
 
Externamente, a Secretaria fará a análise dos relatórios, que serão encaminhados pela Equipe 
responsável do projeto e que oferecerão indicadores comparativos de desempenho dos alunos. 
Internamente, a avaliação dos alunos, se dará de forma contínua, cumulativa e sistemática. Esta 
avaliação será organizada pela equipe responsável, aplicada pelos professores facilitadores e 
analisada pelos professores das classes,  de acordo com  o estabelecido no cronograma de ações do 
projeto.  
 
Ao término do projeto, a Equipe responsável encaminhará à SME, relatório final da avaliação geral, 
acompanhado dos portifólios dos alunos envolvidos que subsidiará futuras intervenções. 
 
 
 
 



 

 

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

MESES 
ETAPAS 

ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Preparação X X        

Execução   X X X X X X X 

Avaliação   X X  X   X 

Finalização         X 

 
ESPECIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

ETAPAS AÇÕES PARTICIPANTES DATAS HORARIO 

Preparação 

Formação da 
equipe de 
trabalho. 

Delineamento da 
proposta. 

Coordenação, 

 

Supervisão pedagógica 

  

Reuniões de 
capacitação, 

inter-
relacionamentos 

e avaliação. 

Professores responsáveis 
pelas classes, professores 

facilitadores Coordenadores 
e Psicopedagogos das 

escolas envolvidas, equipe 
responsável pelo projeto. 

  

Reuniões de 
capacitação, 

elaboração de 
materiais e 
avaliação. 

Equipe de produção de 
material didático e 

professores facilitadores e 
supervisão pedagógica do 

projeto. 

Todas as sextas 
feiras a partir do 
início do projeto 

até a sua 
finalização 

8h30 às 12h30

14h00 às 
18h00 

Execução 

Reuniões da 
Equipe de 
execução, 

planejamento e 
avaliação. 

Coordenação do projeto 

Supervisores pedagógicos 

Equipe de avaliação 

 

  14h00 as 
18h00 



 

 

Avaliação 

Reuniões da 
equipe de 

trabalho e de 
avaliação para 
elaboração do 
relatório final. 

Coordenação do projeto 

Supervisores pedagógicos 

Equipe de avaliação 

Equipe de professores 
facilitadores. 

   

Finalização 

Entrega do 
relatório e 

avaliação do 
projeto a S.M.E 

Equipe de implantação e do 
projeto.    

   
 
IX -  PROPOSTAS  DE INTERVENÇÃO  
 
Projeto: Recuperação Paralela para alunos dos ciclos I e II 
Supervisora Pedagógica: Profª.  Ms. Marlene Pereira Fontana 
Escolas envolvidas: 
Escola Municipal Canto do Mar 
Escola Municipal  Enseada 
Escola Municipal Prof. Maria Alice Rangel 
Escola Municipal Prof. Walfrido Maciel Monteiro 
Escola Municipal Maria Francisca S. de M. Tavolaro 
Escola Municipal Prof. Dr. José Machado Rosa  
Escola Municipal Profª Verena de Oliveira Dória 
Escola Municipal Profª Iraydes Lobo Viana do Rego 
Escola Municipal Baraqueçaba  
Escola Municipal Prof. João Gabriel de Sant’ana  
Escola Municipal Dulce César Tavares 
Escola Municipal Profª Guiomar Apª da Conceição Sousa 
Escola Municipal de Camburí 
Escola Municipal Maria da Conceição de Deus Santos 
Escola Municipal de Juqueí  
Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus 
Escola Municipal Maria Virginia Silva 
Escola Municipal  Abras do Uma 
Escola Municipal Boracéia  
 
 
 
 
 
 



 

 

JUSTIFICATIVA 
 
Buscando-se ofertar meios para uma educação de qualidade, em atendimento a uma solicitação a 
Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião, visando novas formas de aprendizagem que 
possam contribuir para a construção e uma melhor exploração de materiais ou instrumentos de 
ensino é que este projeto foi proposto. 
  
Visando a aprendizagem dos alunos através de procedimentos efetivos de interação educacional em 
linguagem para que avancem na aquisição dos níveis da escrita, o prazer no ato de ler e a superação 
da dificuldade em produzir textos com maior qualidade e mais facilidade, optou–se por bons e 
variados textos para a prática de leitura e da escrita no aprendizado da língua. 
  
Na oferta de livros de literatura infantil apareceu a grande oportunidade. Não é mais ler por ler, agora 
a leitura terá objetividade: ler, entender, refletir e contar o lido para o grupo, e depois a escrita do 
contado e atividades diversificadas. 
  
É a escola como lugar de vida, permitindo a vivência e a criação de situações de desenvolvimento 
lingüístico; além de oportunizar o uso da linguagem como fator de socialização também – vivenciando 
e valorizando a pluralidade cultural dos diferentes elementos que formam este grupo a que 
pertencemos. Ela deve assumir a responsabilidade de garantir ao aluno o uso da língua (oral e 
escrita) de forma eficaz, compreendendo o mundo que o cerca e ajudando–o a expressar-se de 
maneira crítica em diferentes contextos, tendo em vista os objetivos da proposta de interlocução... 
  
Tendo em vista a publicação da Resolução SE. nº 84/2003, que revogou a Resolução SE. nº 179/99 
que disciplinava as atividades de reforço e recuperação é que ofertamos a oportunidade de 
recuperação continua e paralela que são mecanismos colocados a disposição dos alunos a 
superação das dificuldades de aprendizagem ao longo do ano ofertando propostas de atendimento e 
intervenção, realmente adequados às necessidades detectadas permitindo que os alunos 
efetivamente melhorem seu desempenho buscando o avanço, na aprendizagem e uma trajetória 
escolar bem sucedida.  
 
Busca-se provocar mudanças atitudinais que reflitam interesse pela aprendizagem, participação nas 
atividades desenvolvidas, melhor interação do aluno com o seu grupo classe, com impacto positivo 
auto-estima e nos resultados de aprendizagem. Propiciar maior rendimento escolar, facilitando o 
processo de ensino e aprendizagem aos alunos da rede, que por motivos diversos vivenciaram o que 
deveria ser prazeroso e que se tornou angustiante e discriminador. 
Em uma perspectiva construtivista onde o processo de aprendizagem não supõe que  o aluno sabe 
apenas o que é formalmente ensinado mas é visto como sujeito que tem papel ativo em sua 
aprendizagem. Um sujeito que pensa o tempo todo, que se coloca questões, que estabelece relações 
buscando construir esquemas mentais em um ambiente que favoreça a comunicação e as inter-
relações. 
 
Para que a atividade de linguagem escrita se aprimore e o escrever tenha um impacto significativo 
sobre o desenvolvimento do sujeito, faz-se necessário que as práticas educativas incentivem a 
enunciação do pensamento dentro de diferentes tipos de textos, marquem propósitos interativos 
efetivos para a produção escrita, configurem leitores diversos para o que se escreve e atribua 
relevância aos vários momentos do processo, desde a construção de hipóteses sobre o 



 

 

funcionamento e as regras de geração do sistema alfabético de escrita a situação desencadeadora 
até a revisão do texto. 
 
A escrita deve ser incorporada já no âmbito da instrução a uma atividade necessária e relevante para 
a vida. 
 
Nesta perspectiva reconhece-se que os alunos precisam por em jogo tudo o que sabem e o que 
pensam sobre o conteúdo em torno do qual foi organizada a tarefa.  
 
Os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir e por 
isso as situações proposta devem prever o intercambio e a interação entre eles. 
 
Oportunizar aos alunos condições especiais, os conteúdos que devem ser objetos de apropriação por 
eles, as respostas e as medidas educacionais que se articulam para alcançar essa apropriação. 
 
Modificar a ação pedagógica: antes eram excluídos por estarem fora da escola. Agora são excluídos 
dentro dela. E muitos, atualmente, não aprendem, não vendo sentido no que a escola tenta lhes 
ensinar é por isto   que   se   propõe   este   trabalho   de   acompanhamento pedagógico  que em 
ações interdependentes buscam aumentar a auto–estima do aluno e facilitar sua aprendizagem. 
 
Este projeto surge da necessidade de se pensar a educação escolar como processo de reconstrução 
do conhecimento. O ensino da Língua Portuguesa deve servir como instrumento que possibilite maior 
participação em sociedade. 

 
 
PÚBLICO  ALVO 
 
Alunos de diferentes Unidades Escolares, com dificuldade de aprendizagem após caracterização de 
necessidades: 
• Identificação do estagio de desenvolvimento cognitivo. 
• As necessidades: pessoal, social e educacional. 
• Diferença entre as condições presentes e as desejadas, face as expectativas individuais, sociais 

e educacionais. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Identificar o estagio de desenvolvimento dos alunos em relação as tarefas evolutivas que devam 
desempenhar. 
 
Desenvolver os processos psicomotores e de raciocínio que estão por trás de qualquer 
aprendizagem. 
 
Compreender a importância do comportamento pessoal na qualidade do relacionamento 
interpessoal. 
 
Assumir responsabilidade por suas ações na escola. 



 

 

 
Adquirir hábitos de estudo favorecedores da aprendizagem e progresso escolar. 
 
Compreender o papel social que exerce na escola e na família. 
 
Controlar as reações pessoais diante de situações difíceis. 
 
Desenvolver a auto-estima do aluno. 
 
 
 METAS 
 
Reconhecer a natureza conceitual do processo de alfabetização. 
 
Facilitar a aquisição do processo de ensino e aprendizagem. 
 
Compreender e atuar nos vínculos presentes entre o ato de ensinar e o ato de aprender, assim como 
nas possíveis barreiras que impedem seu fluir harmonioso. 
 
Compreender o jeito de cada um processar a sua aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades 
cognitivas. 
 
Ofertar espaços para o desenvolvimento de competências comunicativas. 
 
Desenvolver as estratégias de leitura, incentivando a produção escrita. 
 
Incentivar o aluno a ler diversos livros de literatura infantil e de diferentes autores.  
 
Organização do conteúdo para garantir a máxima circulação de informação possível entre os alunos. 
 
 
ATIVIDADES 
 
Estratégias de leitura: seleção, antecipação, inferência, auto controle e auto correção. 
 
Prática de produção textual.  
 
Produção literária. 
 
Fabulas. 
 
Historias em quadrinhos. 
 
Poesias. 
 
Propaganda. 
 



 

 

Anúncios. 
 
Jornais. 
 
Jogos pedagógicos. 
 
Jogos de rimas, músicas e palavras. 
  
 
JOGOS INTEGRADOS 
 
Jogos educativos. 
 
Trabalho diversificado. 
 
Dominó com figuras. 
 
Dominó com palavras. 
 
Leitura compartilhada. 
 
Conversa interpares. 
 
Momentos de reflexão e análise sobre os aspectos da língua e linguagem. 
 
Listas de palavras. 
 
Reescrita de textos. 
 
Reconto. 
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Atendendo  ao  desejo  da  Secretaria  Municipal de Educação  de  São Sebastião  de ofertar a  sua 
clientela uma educação de qualidade busca-se favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dos 
alunos com algumas características”deficitárias”. 
 
Em uma concepção mais interativa em que a aprendizagem abre também caminhos que favoreçam o 
desenvolvimento de todos é que este projeto é proposto. 
 
Ao lidar com os problemas de aprendizagem busca-se tornar possível uma educação comum e 
individualizada tentando minimizar as dificuldades de aprendizagem. 
 
Buscar-se-á mudanças atitudinais que reflitam interesse pela aprendizagem, participação nas 
atividades desenvolvidas, melhor interação do aluno com o seu grupo classe, com impacto positivo 
na auto-estima e nos resultados de aprendizagem. 



 

 

 
Oportunizar o atendimento aos alunos com defasagem ou dificuldades específicas não superadas no 
cotidiano escolar, também os que apesar do conceito satisfatório, ainda apresentam dificuldades que 
comprometem a continuidade de estudos e a progressividade da aprendizagem. 
   
 
 PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Ação pedagógica de inferências junto aos alunos. 
 
Utilização de métodos que favoreçam a inter relação dos elementos no grupo. 
 
Estratégias metodológicas diferenciadas. 
 
Sistema de agrupamentos produtivos considerando que alem do conhecimento que os alunos  
possuem, suas características pessoais. 
 
Inferências problematizadoras. 
 
Atividades pedagógicas desafiadoras. 
 
Exploração da linguagem como recurso metodológico. 
 
Leitura de diferentes textos que circulam socialmente. 
 
Utilização da técnica de registro escrito. 
 
Participação mensal do professor no H.T.P.C. da U.E. 
 
Participação semanal do professor nas orientações pedagógicas junto à coordenação. 
 
 
RECURSOS 
 
Humanos: Coordenadores e professores. 
 
Materiais: Livros de literatura infantil, pedagógicos e para didáticos, papéis diversos, caneta, lápis de 
cor, cola, pasta com plástico, jornais, revistas, aparelho de som, televisão e fitas de vídeo. 
 
 
 AVALIAÇÃO 
 
• Contínua – pela observação, organização, cooperação, divisão do trabalho e ordem na execução, 

utilizando as histórias infantis e os textos formadores de consciência dentro da vida cultural das 
sociedades. 

 
• Análise da produção escrita. 



 

 

 
• Registro de forma continua e sistemática da avaliação do processo ensino aprendizagem. 
 
• Apresentação do Portfólio 

 
 

PRODUÇÃO FINAL 
 
Exposição do material produzido: 
 
Coletânea de textos e livros. 
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Projeto: Recuperação Paralela para alunos das 6ª e 8ª séries do ciclo III e IV 

Profª Ms. Sandra Mitherhofer 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O presente projeto apresenta propostas em atenção à Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura de São Sebastião, que em concordância a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 9394/96, a qual estabelece recuperação do aluno como uma ação obrigatória em todas as 
unidades, e por meio dos estudos de seu Departamento Pedagógico que constatou a necessidade de 
ação pontual nos processos de aquisição de linguagem e de letramento, destacando os diagnósticos 
de nove (09) de suas unidades, a saber: EM. Profº Walfrido Maciel Monteiro, EM. Henrique Boltelho, 
EM Profª Luiza Helena de Barros, EM. Profª Maria José da Penha Frúgoli, EM Profª Maria Francisca 



 

 

de M. Tavolaro, EM. Dulce César Tavares, EM. Profª Guiomar Aparecida da Conceição Sousa e  EM. 
Juqueí, EM Sebastiana Bitencourt 
 
Esta proposta entende a recuperação paralela como ação integrante do processo de ensino 
aprendizagem, que tem como princípios o respeito à diversidade caracterizadora do alunado seja no 
aspecto sociolingüístico seja no ritmo de aprendizagem, e ao trabalho de análise do professorado.  
 
Dessa feita, nosso papel é constituir intervenções imediatas e precisas às dificuldades específicas, 
para que os alunos envolvidos possam vir a participar de forma satisfatória no próprio 
desenvolvimento sócio-pedagógico sem quaisquer estigmas e ou defasagens cognitivas.  

 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Propiciar ambientes de aprendizagem, conteúdos e metodologias diferenciadas para superação da 
defasagem escolar e impulso transformador na concepção auto-imagem de cada aluno participante 
do Projeto.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Levar o aluno a refletir sobre a importância de ser responsável pelo seu processo de aprendizado; 
 
• Instigar o aluno a exercitar o sentimento de cooperação na construção coletiva dos 

conhecimentos; 
 
• Apresentar estratégias que desenvolvam habilidades que constituem as competências de 

produção de leitura e escrita, nos níveis em que se encontram. 
 
 
METAS 
 
• Compreender e atuar nos vínculos presentes entre o ato de ensinar e ato de aprender, assim 

como nas possíveis barreiras que impedem a ação pedagógica. 
 
• Compreender o jeito de cada um processar a sua aprendizagem e o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas. 
 
• Resgatar a auto-estima do aluno.  
 
• Desenvolver as estratégias de leitura incentivando a produção da escrita. 
 
 
 
 
 
 



 

 

METODOLOGIA 
 
Entendendo que os procedimentos de ensino fazem a aula acontecer e o aluno aprende não apenas 
pela dimensão cognitiva, o professor segundo a equação objetivo-conteúdo-metodologia desenvolve 
as atividades e adota procedimentos adequados aos grupos segundo necessidades específicas.
  
Dessa forma, empreender-se-á no primeiro momento diagnóstico preciso, explorando situações de 
aprendizagem, para fins de mapear as dificuldades em se atingir os objetivos conceituais, 
procedimentais e atitudinais, pertinentes a relação idade/ciclo/competência. 
 
A proposta metodológica deverá respeitar as diferenças de níveis, reunindo-os por dificuldades 
apresentadas, suprindo com atividades reflexivas e motivadoras sobre o fenômeno de língua em 
questão, mas também os reagrupando em grupos de nível diversificado para ações provocadoras de 
construção coletiva do conhecimento com mediação cooperativa e solidária. 
 
As bases de trabalho conceitual e dinâmica de ação serão constituídas em um percurso metodológico 
de recuperação de conteúdos, a partir de universais lingüísticos e elementos pragmáticos, que nos 
permitirão ativar no aluno a competência leitora e as lingüístico-textuais; sendo assim, a partir da 
constatação das hipóteses e concepções de mundo, de escrita e de leitura de nosso alunado, 
passarão a vivenciar experiências comunicativas que exijam determinados conhecimentos que, por 
sua vez, serão ora ativados, ora construídos, ora apresentados por estratégias de ensino pragmático. 
Ensino esse que privilegia a relação professor-objeto-aluno pela mediação de outros objetos em uma 
dada cena enunciativa.  
 
A partir do pressuposto de que a habilidade de produção textual envolve necessariamente um tripé, 
constituído pela dimensão lingüística ou gramatical, dimensão interativa e dimensão ideativa da 
linguagem (dimensão esta que se alarga à medida que o indivíduo avança em escolaridade). E, 
também por pressuposto, a habilidade de produção de leitura, que envolve aspectos sócio-psico-
lingüístico-discursivos (os quais influenciam as questões crítico-ideológicas e inferenciais), é 
fundamental ressaltar a importância do material de apoio às estratégias metodológicas, pois estes 
introduzem atividades didático-pedagógicas que resultam na construção de conceitos, os quais 
movem ações produtivas de oralidade, leitura e escrita. Observando-se as cenas enunciativas e os 
propósitos dos actantes envolvidos, porfessor-objeto-aluno-contexto. 
 
Ainda sobre o material de apoio, valoriza-se o dito de Morin (1981) “o pensamento mutilante destrói 
todos os setores do conhecimento e da ação, além de convidar à liquidação do que ignora, despreza 
ou não compreende”, há de contrapor-se a esse contexto de ação generalizante e pouco inclusiva 
uma proposta de ação específica e integradora, assim entende-se que a construção desse material 
deve atender às especificidades das deficiências dos grupos em tela, portanto a produção deve ser 
paralela e concomitante ao percurso do curso. O material nessa perspectiva é ferramenta 
metodológica a serviço de professores e alunos para construção de conhecimentos, de forma não 
acessória, mas integradora em sala de aula. 
  
O funcionamento das aulas desenvolver-se-á dentro de uma perspectiva a criar uma dinâmica capaz 
de redimensionar a rotina da qual o aluno já participa, garantindo o aspecto formal da instrução para 
o conhecimento. Assim, são momentos distintos, no entanto relacionais: 
 



 

 

• 1º momento: atividade integradora dos alunos de caráter motivador a reflexivo-transformador da 
auto-imagem; 

 
• 2º momento: prática comunicativa em cena enunciativa determinada; 
 
• 3º momento: atividade didático-pedagógica que desencadeia o ativar ou o construir ou o 

apresentar de conhecimentos; 
 
• 4º momento: construção de um Fichário Escolar Cooperativo (nos moldes de Freinet) para 

conceitos trabalhados no dia de cada unidade-aula. 
 
Observa-se que o 2º e 3º momentos são intercambiáveis em sua ordem de apresentação, pois 
depende de que forma o conhecimento necessário à ação comunicativa em questão será trabalhado. 
  
Para consecução do trabalho algumas ações são também partes estratégicas da metodologia, como 
a capacitação inicial dos professores envolvidos no projeto; a integração dos nossos professores 
facilitadores  nos HTPCs das escolas em que estarão atuando, com a finalidade de sócio-interação 
com o ambiente de aprendizagem da criança; assistência integral dos professores coordenadores do 
projeto, por meio de HTPCs específicos e visitas agendadas nas escolas.. 
 
 
CONTEÚDOS 
 
Os conteúdos serão selecionados, a partir de diagnóstico apresentado, referentes: 
6ª  e 8ª  séries dos ciclos III e IV 
  
Obs.: Desnecessário se faz elencar os conteúdos já conhecidos como pertinentes a idade/ciclo, a 
questão é saber quais os conhecimentos que os alunos já dominam de forma precisa e acurada 
(conteúdo/procedimentos/uso social), para selecionar os conteúdos próprios para o desenvolvimento 
dos alunos. Assim, os dados analíticos da avaliação inicial são imprescindíveis para a seleção 
conteudista, procedimental e estratégica.  
 
 
RECURSOS 
 
Humanos: Equipe técnica e professor 
 
Materiais: 
• Pastas plásticas 
• Papéis de diferentes tipos 
• Canetas hidrocolor, pincéis atômicos, lápis preto e de cor, cola, tesoura 
• Revistas, folhetos 
• Aparelho de som, cds, TV, vídeo cassete, fitas de vídeo. 
• Livros de literatura infantil e infanto-juvenil 
 
 



 

 

AVALIAÇÃO 
 
A avaliação é compreendida nesse projeto como meio de harmonizar os processos de ensino e 
aprendizagem, mostrando, analisando e apontando caminhos de equilíbrio entre o proposto pelo 
professor e o vazio cognitivo a ser preenchido no trabalho dos alunos, assim como a dimensão 
temporal (fases constitutivas do processo) necessária para o aluno realizar.  
  
Será contínua – pela observação, organização, cooperação, divisão de trabalho e ordem na 
execução, utilizará do portifólio como instrumento de apresentação e registro da evolução do trabalho 
e produções escritas dos alunos. 
  
A tabulação dos dados ocorrerá em comparação aos dados apresentados no diagnóstico inicial, 
apresentados em relatório. 
  
É de grande importância as estratégias estabelecidas pelas equipes AMEC/MÓDULO para a 
observância da participação de cada envolvido no projeto e articulação eficiente no cumprimento dos 
propósitos da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Sebastião. 
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X - PLANIHA DE CUSTOS 
 
X.1 – MATERIAL DE CONSUMO 

CUSTO FONTE DE 
RECURSOS 

 ESPECIFICAÇÃO UN QT 

UM TOTAL  

01 Barbante rolo 04    

02 Caneta hidrocolor Cx. (12 cores) 100    

03 Cartolina branca cento 02    

04 Cola Litro 25    

05 Fita colante rolo 25    

06 Fita Durex rolo 25    

07 Lápis de cor Cx. (12cores) 100    

08 Papel Color Jet (cores diversas) cento 01    

09 Papel pardo Cento/mês 02    

10 Papel Sulfite Resma/mês 05    

11 Pasta com envelopes plásticos 
(200 envelopes) 01 50    

12 Pincel atômico Cx. (6 cores) 25    

13 Tesoura sem ponta 01 100    

14 Tesoura grande 01 25    

15 Revistas/Jornais Kit (10 unid) 25    

16 Xérox De acordo com as necessidades 



 

 

TOTAL  

  
 
 
 
X.2 - MATÉRIAL PERMANTE 

CUSTO FONTE DE 
RECURSOS OBS. 

 ESPECIFICAÇÃO UN QT 

UN TOT.   

01 Televisão 02 (por EU) 08     

02 Vídeo Cassete 02 (por EU) 08     

03 Aparelho de CD 02(por EU) 08     

04 Livros infantis e infanto-juvenis KIT (10 UN) 20     

05 Máquina Fotográfica Digital 01 04     

06 Computador 01 04     

07 Fitas de Vídeo (aluguel) De acordo com o 
projeto     

08 Fitas DVD (aluguel) De acordo com o 
projeto     

09 CDs 1 20     

TOTAL       
Obs.: Os materiais de consumo e permanente, utilizados pelos alunos em sala de aula, serão 
de responsabilidade da SME através das Unidades Escolares. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

X.3 -  RECURSOS HUMANOS 

 ESPECIFICAÇÃO QT CUSTO FONTE DE 
RECURSOS OBS. 

01 Coordenação Geral 01    

02  Assistente de Coordenação  02    

02 Supervisão  Pedagógica 02    

03 Equipe de  Avaliação Interna e externa  
(produção, aplicação e análise). 02    

04 Responsáveis pela produção do material 
de apoio metodológico 05    

05 Professores 17    

TOTAL     
 
 

 
 
EQUIPE RESPONSÁVEL DO PROJETO: 
 
Pró Reitor Acadêmico: 
Profº Ms. Maurício Ribeiro da Silva 
 
Pró-Reitor de Relações Comunitárias e Extensão: 
 Prof. Ms Leo Reis Leite Jr 
 
Coordenadora do Projeto: 
Profª Esp. Nilza Souza Soares 
 
Supervisoras Pedagógicas: 
Profª Ms. Marlene Pereira Fontana 
Profª Ms. Sandra da Silva Mitherhofer 
Equipe responsável pelas avaliações internas 
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Anexo I 
Projeto – Recuperação Paralela 

SME/SS – Secretaria Municipal da Educação/ São Sebastião / Costa Norte 
Educação Básica Ciclos I e II 

 

Manhã Tarde 
Série/Turma Série/Turma 

 
Unidade Escolar/ 

2ª 4ª 6ª 8ª 2ª 4ª 6ª 8ª 

Total de 
Alunos/ Turmas 

07 07 *** *** 24 06 *** *** 44 
 

E.M. Canto do mar 

T1 *** *** T2 T3 *** *** 03 

*** 
*** 

*** *** *** *** 14 *** *** 14 
 

E.M. Profª Maria Alice Rangel 

*** 
 

*** *** *** *** T1 *** *** 01 
 

34 
 

*** *** *** *** 23 *** *** 57 (compartinha 
profº.  c/escola do 

centro) 

E.M. Enseada  

T1-T2 
 

    T3   03 
 

Total = 115 alunos/07 Turmas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Projeto – Recuperação Paralela 
SME/SS – Secretaria Municipal da Educação/ São Sebastião / Centro 

Educação Básica Ciclos I e II 
 

 
 

Manhã Tarde 
Série/Turma Série/Turma 

 
Unidade Escolar/ 

2ª 4ª 6ª 8ª 2ª 4ª 6ª 8ª 

Total de 
Alunos/ 
Turmas 

34 41   *** ***   75 E.M. Walfrido Maciel Monteiro 

T1/T2 T3/T4   *** ***   04 

36 ***   32 30   98 E.M. Profº Dr. José Machado 
Rosa T1/T2 ***   T3/T4 T5/T6   06 

20 17   *** ***   37 
T1 T2   *** ***   02 

E.M. Profª Maria Francisca 
Tavolaro 

         
28 ***   *** 25   53 E.M. Profª Verena de Oliveira 

T1/T2 ***   *** T3   03 
44 21   37 30*   132* 

T1/T2 T3   T4/T5 T6/T7   07 
E.M. Iraydes Lobo Viana 

         
12 16   12 16   56 E;M. Baraqueçaba 
T1 T2   T3 T4   04 

Total = 451/26 turmas 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

Projeto – Recuperação Paralela 
SME/SS – Secretaria Municipal da Educação/ São Sebastião / Costa Sul 

Educação Básica Ciclos I e II 
 

Manhã Tarde 
Série/Turma Série/Turma 

Total de 
Alunos/ 
Turmas 

 
Unidade Escolar/ 

2ª 4ª 6ª 8ª 2ª 4ª 6ª 8ª  
14 ***   07 27   48 E.M. Profº João Gabriel de Sant’ana  

T1 ***   T2 T3   03 

*** ***   63 23   86 E.M. Dulce César Tavares 
*** ***   T1/T2/T3 T4   04 
*** ***   *** 21   21 E.M. Profª Guiomar Apª da 

Conceição Souza *** ***   *** T1   01 
*** 12   21 ***   33 E.M. de Camburí 
*** T1   T2 ***   02 
10 ***   *** 14   24 
T1 ***   *** T2   02 

E.M. Mª da Conceição de Deus 
Santos 

         
37 ***   *** 16   53 E.M. Juqueí 

T1/T2 ***   *** T3   03 
19    11 20   50 E.M. Henrique Tavares de Jesus 
T1    T2 T3   03 

Total = 315 / 18 Turmas 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Projeto – Recuperação Paralela 
SME/SS – Secretaria Municipal da Educação/ São Sebastião / Costa Sul 

Educação Básica Ciclos I e II 
 

Manhã Tarde 
Série/Turma Série/Turma 

Total de 
Alunos/ 
Turmas 

 
Unidade Escolar/ 

2ª 4ª 6ª 8ª 2ª 4ª 6ª 8ª  
24 17   *** 17   58 E.M. Maria Virginia Silva  

(Barra do Una 
T1 T2   *** T3   03 

*** ***   04 02   06 E.M. Abras do Una 
*** ***   T1   01 
09 ***   *** 07   16 E.M. Boracéia 
T1 ***   *** T2   02 

80 Total 
06 

 
 



 

 

 

Anexo II 
Projeto recuperação paralela – Ciclos I e II 

Escolas 
Centro / Costa Norte / Costa Sul 

Manhã 
Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

8 às 9h40 
 

****** Canto do Mar 
T2  (2ª ) 

****** Canto do Mar 
T3 (4ª) 

10 às  11h40 Rangel  
T1 (4ª) 

Canto do Mar 
T3  (4ª) 

Rangel 
T1 (4ª) 

Canto do Mar 
T2 (2º) 

 
Reunião de 
capacitação 

 
Tarde 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13 às 14h40 

 
***** Canto do Mar 

T1 
(2ª e 4ª) 

***** Canto do Mar 
T1 

(2ª e 4ª) 
15 às  16h40 **** **** ****** **** 

 
Reunião de 
capacitação 

 
 Professor = 01 
 aulas = 16 h.a. + 02 = 18 h.a (contratação)  + 02*= 20   
 
E.M. Profº Dr. Machado Rosa / Enseada 

 
Manhã 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
****** Machado Rosa 

T5 (4ª) 
****** Machado Rosa 

T6 (4ª) 

10 às  11h40 Enseada 
T3 (4ª) 

Machado Rosa 
T6 (4ª) 

Enseada 
T3 (4ª) 

Machado Rosa 
T5 (4ªa) 

 
Reunião de 
capacitação 

 
Tarde 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13 às 14h40 

 
Enseada 
T1 (2ª) 

****** Enseada 
T2 (2ª) 

******  
Reunião de 
capacitação



 

 

 

15 às  16h40 Enseada 
T2 (2ª) 

**** Enseada 
T1 (2ª) 

**** capacitação 

 Professor = 01 
   aulas = 20 h.a. + 02  = 22 de contratação +02* = 24 
 
E.M. Iraydes Lobo Viana  

 
Manhã 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
 

T4 (2ª) 
 

T6 (4ª) 
 

T5 (2ª) 
 

T7 (4ª) 

10 às  11h40  
T5 ( 2ª) 

 
T7 (4ª) 

 
T4 (2ª) 

 
T6 (4ª) 

 
Reunião de 
capacitação 

 
Tarde 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13 às 14h40 

 
 

T2 (2ª) 
 

T3 (4ª) 
 

T1 (2ª)  
 

T3 (4ª) 

15 às  16h40  
T1 (2ª) 

 
***** 

 
T2 (2ª) 

 
***** 

 
Reunião de 
capacitação 

 02 Professores: 
01 - 20 h.a + 02 = 22 h.a. p/ contratação + 02* =24 h.a.  
02 -  12 h.a. + 02 = 14 h.a. p/ contratação + 02*  = 16 h. a. 

 
 
E.M. Profª Mª Fancisca Tavolaro / Verena de Oliveira Dória 
Manhã 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
 

**** 
 

**** 
 

**** 
 

**** 

10 às  11h40 Verena Oliv. 
T3 (4ª) 

 
***** 

Verena Oliv. 
T3 (4ª) 

**** 

 
Reunião de 
capacitação 

 
 



 

 

 

Tarde 
Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

13 às 14h40 
 

Verena Oliv. 
T1 (2ª) 

Tavolaro 
T1 (2ª) 

Verena Oliv. 
T2 (2ª) 

Tavolaro 
T2 (4ª) 

15 às  16h40 Verena Oliv. 
T2 (2ª) 

Tavolaro 
T2 (4ª) 

Verena Oliv. 
T1 (2ª) 

Tavolaro 
T1 (2ª) 

 
Reunião de 
capacitação 

Professor = 01 
aulas = 20 h.a. + 02 = 22h.a. p/ contratação + 02* = 24 h.a 
 
 
E.M. Profº Dr. José Machado Rosa 
Manhã 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
T3 (2ª)  

***** 
T4 (2ª)  

**** 

10 às  11h40 T4 (2ª)  
***** 

T3 (2ª)  
**** 

 
Reunião de 
capacitação 

 
Tarde 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13 às 14h40 

 
Tl (2ª)  

***** 
T2 (2ª)  

***** 

15 às  16h40 T2 (2ª)  
***** 

T1 (2ª)  
***** 

 
Reunião de 
capacitação 

 Professor = 01 
aulas = 16 h.a. + 02= 18 h.a p/ contratação  + 02*  = 20 
 
E.M. Walfrido Maciel Monteiro 
tarde 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13 às 14h40 

 
 

T1 (2ª) 
 

T3 (4ª) 
 

T2 (2ª) 
 

T4 (4ª)  

15 às  16h40  
T2 (2ª) 

 
T4 (4ª) 

 
T1 (2ª) 

 
T3 (4ª) 

 
Reunião de 
capacitação 

Professor = 01 
aulas = 16 h.a. + 02 = 18h.a. p/ contratação  +02* = 20 



 

 

 

 
E.M. Baraqueçaba 
Manhã 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
T3 (2ª)  

***** 
T4 (4ª)  

**** 

10 às  11h40 T4 (4ª)  
***** 

T3 (2ª)  
**** 

 
Reunião de 
capacitação 

 
tarde 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13 às 14h40 

 
 

T1 (2ª) 
 

***** 
T2 (4ª)  

**** 

15 às  16h40  
T2 (4ª) 

 
***** 

T1 (2ª)  
****** 

 
Reunião de 
capacitação 

Professor = 01 
aulas = 16 h.a. + 02 = 18 h.a. p/ contratação  + 02*  = 20 
 
Costa Sul 
 
E.M. Gabriel Santana / E.M. Dulce César 
 
Manhã 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
Gabriel 
T2 (2ª) 

Dulce 
T3 (2ª) 

Gabriel 
T3 (4ª) 

Dulce 
T4 (4ª) 

10 às  11h40 Gabriel 
T3 (4ª) 

Dulce 
T4 (4ª) 

Gabriel 
T2 (2ª) 

Dulce 
T3 (2ª) 

 
Reunião de 
capacitação 

 
tarde 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13 às 14h40 

 
Gabriel 
T1 (2ª) 

 
***** 

Gabriel 
T1 (2ª) 

 
**** 

15 às  16h40  
**** 

 
**** 

 
**** 

 
**** 

 
Reunião de 
capacitação 

01 professor  
Aulas -  20+02=22 h.a. p/ contratação + 02* += 24 



 

 

 

 
E.M. Dulce César/ E.M. Juqueí 
Manhã  

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
Dulce 
T1 (2ª) 

 
**** 

Dulce 
T2 (2ª) 

 

10 às  11h40 Dulce 
T2 (2ª) 

Juqueí 
T3 (4ª) 

Dulce 
T1 (2ª) 

Juqueí 
T3 (4ª) 

 
Reunião de 
capacitação 

 
Tarde  

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13 às 14h40 

 
 

***** 
Juqueí 
T1 (2ª) 

 
***** 

Juqueí 
T2 (2ª) 

15 às  16h40  
**** 

Juqueí 
T2 (2ª) 

 
**** 

Juqueí 
T1 (2ª) 

 
Reunião de 
capacitação 

aulas – 20 + 02 = 22 h. a. p/ contratação + 02* = 24 h.a 
 
 
E.M. Profª Guiomar Apª Conceição Souza e E.M. Camburi 
Manhã 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
 

**** 
 

*** 
 

**** 
 

**** 

10 às  11h40  
Guiomar 
T1 (4ª) 

 
Camburi 
T2 (2ª) 

 
Guiomar 
T1 (4ª) 

 
Camburi 
T2 (2ª) 

 
Reunião de 
capacitação 

 
tarde 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13 às 14h40 

 
 

**** 
 

Camburi 
T1 (4ª) 

 
**** 

 
Camburi 

T (4ª) 
15 às  16h40  

**** 
 

**** 
 

**** 
 

**** 

 
Reunião de 
capacitação 

01 professor  
Aulas  – 12 +2 = 16 h.a. p/ contratação + 02* = 18 h.a. 
 
 
 



 

 

 

E.M. Mª da Conceição de Deus Santos / E.M. Henrique Tavares de Jesus 
 
Manhã 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
 

**** 
 

H.Tavares 
T2 (2ª) 

 
**** 

 
H.Tavares 

T3 (4ª) 
10 às  11h40  

Conceição 
T2 (4ª) 

 
H.Tavares 

T3 (4ª) 

 
Conceição 

T2 (4ª) 

 
H.Tavares 

T2 (2ª) 

 
Reunião de 
capacitação 

 
tarde 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13 às 14h40 

 
Conceição 

T1 (2ª) 
H.Tavares 

T1 (2ª) 
Conceição 

T1 (2ª) 
H.Tavares 

T1 (2ª) 

15 às  16h40  
**** 

 
***** 

 
**** 

 
**** 

 
Reunião de 
capacitação 

01 Professor 
Aulas  -  20+02=22 h.a. p/ contratação  + 02*= 24 h.a 
 
 
E.M. Maria Virginia Silva / E.M. Abras do Uma / E.M. Boraceia 
 
Manhã 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
 

**** 
Abras 

T1(2ª e 4ª) 
 

**** 
Abras 

T1(2ª e 4ª) 

10 às  11h40  
Virginia 
T3 (4ª) 

 
Boraceia 
T2 (4ª) 

 
Virginia 
T3 (4ª) 

 
Boraceia 
T2 (4ª) 

 
Reunião de 
capacitação 

 
tarde 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13 às 14h40 

 
Virginia 
T1 (2ª) 

Boraceia 
T1 (2ª) 

Virginia 
T2 (4ª) 

Boraceia 
T1 (2ª) 

15 às  16h40 Virginia 
T2 (4ª) 

 

 
***** 

Virginia 
T1 (2ª) 

 

 
**** 

 
Reunião de 
capacitação 

01 Professor 
Aulas  -  24+02=26 h.a. p/ contratação  + 02*= 28 h.a 



 

 

 

 
Legenda 
T = Grupos de alunos 
*   = Capacitação intensiva nos primeiros três meses. 
 
Educação Básica Ciclos I ,  II  

Ciclos I e II  
 
Professores 13 

Turmas (grupos de 
alunos 

57 

alunos 961 
 
Critério utilizado para a distribuição das turmas por professor = número de alunos. Muito 
aluno para cada professor inviabiliza o trabalho de avaliação individualizada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo III 

Projeto – Recuperação Paralela – Ciclo III e IV 
SME/SS – Secretaria Municipal da Educação/ São Sebastião / Costa Norte/ Centro /Costa Sul 

 

Manhã Tarde 
Série/Turma Série/Turma 

Total de 
Alunos/ Turmas 

 
Unidade Escolar/ 

2ª 4ª 6ª 8ª 2ª 4ª 6ª 8ª  
*** *** **** *** *** *** 45 *** 45 E.M. Profª Mª José da Penha Frúgoli  

*** *** **** *** *** *** T1/T
2 

*** 02 

*** *** *** *** *** *** 18 20 38 E.M. Walfrido Maciel Monteiro 
 *** *** *** *** *** *** T1 T2 02 

*** *** *** *** *** *** 19 12 31 E.M. Profª Mª Francisca S. de M. Tavolaro 
*** *** *** *** *** *** T1 T2 02 
*** *** 29 06 *** *** *** *** 35 E.M. Henrique Botelho 

 *** *** T1 T3 *** *** **** *** 02 
*** *** 15 *** *** *** *** 14 29 E.M. Profª Luiza Helena de Barros - Centro
*** *** T1 *** *** *** *** T2 02 
*** *** *** *** *** *** 16 15 31 E.M. Dulce César Tavares 

 *** *** *** *** *** *** T1 T2 02 
*** *** *** *** *** *** 33 *** 33 E.M. Juqueí 

 *** *** *** *** *** *** T1/T
2 

*** 02 

*** *** *** *** *** *** 13 13 26 E.M. Profª Sebastiana Costa Bittencourt 
*** *** *** *** *** *** T1 T2 02 
*** *** *** *** *** *** 18 12 30 E.M. Maria Virginia Silva 

(Barra do Uma) *** *** *** *** *** *** T1 T2 02 
313 Total  

 18 



 

Anexo IV 
 

Projeto recuperação paralela – Ciclo III e IV 
Horário – Costa Norte – Centro 

Escolas: E. M.Walfrido Maciel Monteiro/ E.M.Henrique Botelho/ E.M. Luiza 
Helena de Barros 

Manhã 
Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

8 às 9h40 
 

 
***** 

Walfrido 
T1 (6ª) 

 
**** 

Walfrido 
T2 (8ª) 

10 às  11h40 Luiza Helena 
T2 (8ª) 

Walfrido 
T2 (8ª) 

Luiza Helena 
T2 (8ª) 

Walfrido 
T1 (6ª) 

 
Reunião de 
capacitação 

Tarde 
Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

13 às 14h40 Luiza Helena 
T1 (6ª) 

Botelho 
T1 (6ª) 

Luiza Helena 
T1 (6ª) 

Botelho 
T2 (8ª) 

15 às  16h40  Botelho 
T2 (8ª) 

 Botelho 
T1 (6ª) 

 
Reunião de 
capacitação 

Professor = 01 
Aulas = 24 h.a. + 02 = 26 h.a. p/ contratação +  02* = 28 h.a. 
 
 
E.M. Profª Maria J da Penha Frugoli / E.M. Maria F. de M. Tavolaro 
 
Manhã 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
Tavolaro 
T1 ( 6ª) 

 
**** 

Tavolaro 
T2 (8ª) 

 

 
**** 

10 às  11h40 Tavolaro 
T2 (8ª) 

 
***** 

Tavolaro 
T1 ( 6ª) 

 
***** 

 
 

Reunião de 
capacitação 
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Vespertino 
Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

12h50 às 
14h10 

 

 
***** 

Frugoli 
T1 (6ª) 

 
***** 

Frugoli 
T2 (6ª) 

14h20 às  
16h 

 
**** 

Frugoli 
T2 (6ª) 

 
**** 

Frugoli 
T1 (6ª) 

 
Reunião de 
capacitação 

01 Professor  
Aulas -  16 +  02 = 18 h.a.  p/ contratação + (02*) = 20 h.a. 
 
Horário – Costa Sul 
E.M. Dulce César Tavares / E.M. Guiomar Apª da C. Souza / E.M. Juqueí 
 
Manhã 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
Dulce 
T1(6ª) 

Juqueí 
T1 (6ª) 

Dulce 
T2 (8ª) 

Juqueí 
T2 (6ª) 

10 às  11h40 Dulce 
T2 (8ª) 

Juqueí 
T2 (6ª) 

Dulce 
T1 (6ª) 

Juqueí 
T1 (6ª) 

 
 

Reunião de 
capacitação 

 
Tarde 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13 às 14h40 

 
 

**** 
 

***** 
 

***** 
 

***** 

15 às  16h40 Guiomar 
T1 (8ª) 

 
***** 

Guiomar 
T1 (8ª) 

 
**** 

 
Reunião de 
capacitação 

 
Professor = 01 
Aulas = 18 h.a. + 02 = 20 h.a. p/ contratação +  ( 02*) = 22. h.a. 
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Em. Sebastiana C. Bitencourt / E.M. Maria Virginia 
 
Manhã 

Horário  2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
8 às 9h40 

 
Sebastiana 

T1(6ª) 
Virginia 
T1 (6ª) 

Sebastiana 
T2 (8ª) 

Virginia 
T2 (6ª) 

10 às  11h40 Sebastiana 
T2 (8ª) 

Virginia 
T2 (6ª) 

Sebastiana 
T1 (6ª) 

Virginia 
T1 (6ª) 

 
 

Reunião de 
capacitação 

Professor = 01 
Aulas = 16 h.a. + 02 = 18 h.a. p/ contratação + ( 02*) = 20 h.a. 
 
 
 
Educação Básica Ciclo III 

Ciclo III e IV  
 
Professores 04 

Turmas (grupos de 
alunos 

18 

alunos 313 
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Anexo V 
 
 
Educação Básica Ciclos I ,  II , III e IV 
Totais 

Ciclos I e II Ciclo III e IV 
 

Totais  
 
Professores 13 04 17 

Turmas (grupos de 
alunos 

57 18 
 

75 

alunos 961 313 1274 
 
Critério utilizado para a distribuição das turmas por professor = número de alunos. Muito 
aluno para cada professor inviabiliza o trabalho de avaliação individualizada.  
 
 
 
 
 
Total para contratação 
 
 

Jornada 14 h.a. 16 h.a. 18 h.a. 22 h.a. 26 h.a. 

Nº de 
Facilitadores 

01 01 06 07 02 

 
Obs. A jornada deste quadro de contratação é semanal 



Cargo: Coordenador Geral 200 horas mensais
Salário ### 4.500,00 FGTS salário 382,50 INSS férias 31,88
Transporte 160,00 FGTS 13º salário 31,88 PIS 45,00
Refeição 160,00 FGTS férias 10,63 Multa rescisória 212,50
13º salário 375,00 INSS salário 1.147,50 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 125,03 INSS 13º salário 95,63 Exame médico 2,00
Custo unitário 7.287,93 Custo geral 7.287,93 Tarifa bancária 2,90

Cargo: Auxiliar de Coordena 200 horas mensais
Salário ### 2.000,00 FGTS salário 170,00 INSS férias 14,17
Transporte 160,00 FGTS 13º salário 14,17 PIS 20,00
Refeição 160,00 FGTS férias 4,72 Multa rescisória 94,44
13º salário 166,67 INSS salário 510,00 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 55,57 INSS 13º salário 42,50 Exame médico 2,00
Custo unitário 3.422,64 Custo geral 6.845,28 Tarifa bancária 2,90

Cargo: Supervisor Pedagóg 160 horas mensais
Salário ### 2.400,00 FGTS salário 204,00 INSS férias 17,00
Transporte 160,00 FGTS 13º salário 17,00 PIS 24,00
Refeição 160,00 FGTS férias 5,67 Multa rescisória 113,33
13º salário 200,00 INSS salário 612,00 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 66,68 INSS 13º salário 51,00 Exame médico 2,00
Custo unitário 4.041,09 Custo geral 4.041,09 Tarifa bancária 2,90

Cargo: Supervisor Pedagóg 128 horas mensais
Salário ### 1.920,00 FGTS salário 163,20 INSS férias 13,60
Transporte 160,00 FGTS 13º salário 13,60 PIS 19,20
Refeição 160,00 FGTS férias 4,53 Multa rescisória 90,67
13º salário 160,00 INSS salário 489,60 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 53,34 INSS 13º salário 40,80 Exame médico 2,00
Custo unitário 3.298,95 Custo geral 3.298,95 Tarifa bancária 2,90

Cargo: Facilitador 110 horas mensais
Salário ### 990,00 FGTS salário 84,15 INSS férias 7,01
Transporte 160,00 FGTS 13º salário 7,01 PIS 9,90
Refeição 160,00 FGTS férias 2,34 Multa rescisória 46,75
13º salário 82,50 INSS salário 252,45 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 27,51 INSS 13º salário 21,04 Exame médico 2,00
Custo unitário 1.861,06 Custo geral 13.027,40 Tarifa bancária 2,90

Cargo: Facilitador 90 horas mensais
Salário ### 810,00 FGTS salário 68,85 INSS férias 5,74
Transporte 160,00 FGTS 13º salário 5,74 PIS 8,10
Refeição 160,00 FGTS férias 1,91 Multa rescisória 38,25
13º salário 67,50 INSS salário 206,55 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 22,50 INSS 13º salário 17,21 Exame médico 2,00
Custo unitário 1.582,76 Custo geral 9.496,54 Tarifa bancária 2,90
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Cargo: Facilitador 130 horas mensais
Salário ### 1.170,00 FGTS salário 99,45 INSS férias 8,29
Transporte 160,00 FGTS 13º salário 8,29 PIS 11,70
Refeição 160,00 FGTS férias 2,76 Multa rescisória 55,25
13º salário 97,50 INSS salário 298,35 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 32,51 INSS 13º salário 24,86 Exame médico 2,00
Custo unitário 2.139,36 Custo geral 4.278,72 Tarifa bancária 2,90

Cargo: Facilitador 80 horas mensais
Salário ### 720,00 FGTS salário 61,20 INSS férias 5,10
Transporte 160,00 FGTS 13º salário 5,10 PIS 7,20
Refeição 160,00 FGTS férias 1,70 Multa rescisória 34,00
13º salário 60,00 INSS salário 183,60 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 20,00 INSS 13º salário 15,30 Exame médico 2,00
Custo unitário 1.443,61 Custo geral 1.443,61 Tarifa bancária 2,90

Cargo: Facilitador 70 horas mensais
Salário ### 630,00 FGTS salário 53,55 INSS férias 4,46
Transporte 160,00 FGTS 13º salário 4,46 PIS 6,30
Refeição 160,00 FGTS férias 1,49 Multa rescisória 29,75
13º salário 52,50 INSS salário 160,65 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 17,50 INSS 13º salário 13,39 Exame médico 2,00
Custo unitário 1.304,45 Custo geral 1.304,45 Tarifa bancária 2,90

Cargo: Assist. Téc. Pedag. 100 horas mensais
Salário ### 427,00 FGTS salário 36,30 INSS férias 3,03
Transporte 0,00 FGTS 13º salário 3,02 PIS 4,27
Refeição 0,00 FGTS férias 1,01 Multa rescisória 20,16
13º salário 35,58 INSS salário 108,89 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 11,86 INSS 13º salário 9,07 Exame médico 2,00
Custo unitário 670,59 Custo geral 3.352,96 Tarifa bancária 2,90

Total geral dos custos mensais com pessoal 54.376,93
Total geral dos custos com pessoal ( junho a novembro) 326.261,55

Quantidade: 05

Quantidade: 01

Quantidade: 02

Quantidade: 01
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Valor Custo
Outros custos Mensal Total
Capacitação de pessoal ( junho a novembro ) 1.000,00 3.000,00
Avaliação de pessoal ( junho a novembro ) 1.600,00 9.600,00
Verba mensal para aquisição de material pedagógico ( junho a novembro) 1.200,00 7.200,00
Processo seletivo 4.638,30 4.638,30
Custos operacionais administrativos da AMEC ( junho a novembro) 5.082,61 30.495,64

13.520,91 54.933,94

Obs: Não estão inclusos neste orçamento:
a) - Material permanente ( tv, video, cd, livros infantis e infantojuvenis).
b) - Material pedagógico a ser usado nas escolas a ser disponibilizado pela SEDUC
c) - Premissa do orçamento = turmas, alunos, locais e horários.

Resumo geral dos custos

Mensal 63.532,59

Total geral dos custos 381.195,55

Odair dos Santos
CRC-SP 136.046

Caraguatatuba, 26 de maio de 2006

Total de outros custos
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