
PLANO OE TRABALHO - TERMO OE COI..ABONAÇÃO

l Identificação do Proponente

2. Dadasdo UE

3. Histórico do Proponente [experiências na área, parcerias anteriores)

,-). Procurando colaborar cam a comunidade carente do seu entorna, a Instituição Allan Kardec - Alice Pereira (IAKAP) há décadas
mantém uma Classe Especial voltada a alunos com deficiência mental, sempre em convênio cam a Secretaria de Educação de
Guarulhos. Desde 2013 até a data atual, a IAKAP está atendendo 176 alunos com deficiências intelectuais ou mentais cam
transtornos globais do desenvolvimentos aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipías motoras. incluem-se nessa definição
alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (ps cosem e
transtornos invasivas sem. outra especificação, sempre com as respectivas diretrízes do Ministério da Educação.

4. Descrição do Objeto: Os 176 alunos são distribuídos em 14 turmas de 12 ou 13 alunos por turmas. divididos em dois
períodos, manhã e tarde. Os alunas serão encaminhados pela Secretaria de Educação Municipal de Guarulhos.

Colaboração entre Secretaria de Educação e a Instituição Allan Kardec - Alise Pereira visando à manutenção em regime de
miltua cooperação na Unidade Escolar sito à Rua lpacaetá, 51 - Jardim Presidente Dutra - Guaruthos - S.P

Nome: Instituição Aliam Kardec - Afice Pereira  
Endereço: Rua }pacaetá ng 51 --Jd. ares. Dutra -- Guarulhos - SP Horários de funcionamento:

Das 7h ás 18h::3Qmin.

Nome da Coordenadora Pedagógica: Lucineide Evangelista de Souza
Pq

Valor Per capita/ mensal:

R$ 499,17 {quatrocentos e noventa e game reais e dezessete centavos)

Custeio de locação--+ Aluguel + !PTU (se for o

:aso)RS

Valor total mensal: R$95.840,644áoventa e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos)

  CNPJ; 44.277.424/0001-73 l Endereço: Rua it)acaetá n9 5]

  Complemento: Bairro: Jd. Pies. Dutra l CEP: 07.L7] .]5n

  Telefone:(11)2859-440] Telefone: {üDDI Tptpfnnp' fílí)n}

  E-mail: iakap@uol.com.br

  Dirigente da OSC: Elizabeth Serrano Rochlus

  CPF: 883.054.738-72 l RG: 6.009.909-4 Í Órgão Exnedidor: s$p

  Endereço do Dirigente: CND Hary Country Club -- Santa lsabel SP -- CEP: 075000-00
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6.

Público-Alvo -- Previsão:

192 vagas de Educação Especial. '363.3'11zt

nexo entre essa realidade e a atividade e metas a seeemrátingidas) a parceria, devendo ser demonstrado o

' :E=H=lH : IH:::'nl : ':
ntegarçãass stêncla8 griauita permanente visando amparo, adaptação e

' l::::lE F: :;T,=='=".=;::==;«=.===*
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7. Qbjetivos
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Descrição das atividades e dos parâmetros a serem utilizados para aferição da cumprimento das
metas/Metodologia/Cronograma de realização das atividades: ./ I' .. '?.2-

4é.379/ .2 l
Métã

Forma de Ekecüção

Matricular 100% (cem por cento) das
crianças, de acordo com o número de
atendimento previsto para a unidade escolar

Efetivar as matrículas das crianças

encaminhadas pela Secretaria de Educação.

Através de consulta ao sistema

da Rede Municipal de Educação
O a 100%

Consulta as ;;;;i;ções efetuadas
nos Registros de Ação
Supervisora realizada através de
visitas "fn/aco" mensalmente.

Média Geral da Unidade Escolar
Baixa Frequência

4lupgs Frequentes

Registros em arquivos prós;;i];;]
da SE (se houver denúncia) além l
das anotações efetuadas nos l

Registros de Ação Supervisora
realizada através de visitas "in
loco" mensalmente,
Cumpriu

Acompanhar e tomar as devidas providências
para assegurar a frequência de todas as
crianças;

A frequência das crianças será

acompanhada através de registros próprios.

/

Garantir 100%Icem por cento) de gratuidade.
no atendimento;

Em conformidade com as cláusulas do
Termo de Colaboração.''\

Garantir a limpeza a limpeza. higiene e
organização de todos os espaços para o
pleno funcionamento da unidade escolar, a
fim de assegurar um ambiente de qualidade

A Organização visa a limpeza e higiene
mantendo a conscientização de todos e

funcionários necessários para a manutenção
dos espaços, além de manutenção periódica
da unidade escolar.

Registro fotográfico em todas as
visitas.

O a tOQ%

Manter o quadro de recursos humanos
previsto

Conforme necessidade, de acordo com a
legislação específica;.

Registro durante as visitas

periódicas, comparando com o
Plano deTrabalho.

0 a 100%

Acompanhamento das

formações quando oferecidas
pela SEe pela própria
Instituição,atravésde reuniões
com a equipe gestora da
unidade escolar.

Cumpriu

Garantir a formação Continuada dos
profissionais de acordo com as propostas da
SE

A Organização se compromete com a
formação continuada de todos os seus
profissionais.

3
Manter organizada e atualizada 100% (cem
par cento) da documentação da Unidade
Educacional, das crianças atendidas e dos
funcionários.

A Organização se compromete a arquivar de
maneira adequada e de acordo com a
legislação vigente toda a documentação de
crianças e funcionárias.

Conferenciar durante as visitas
periódicas.
Cumpriu
Não Cumpriu

Garantir uma alimentação saudável. de
qualidade e com boa apresentação a 100%a

(cem por cento) das crianças atendidas.

segundo o disposto no Programa de
Alimentação Escolar (PNAE);

Acompanhamento durante as
visitas perfódicase,quando
necessário,junto a equipede
Nutrição da SE.

Cumpriu

Não Cumpriu

Em conformidade com as cláusulas do
Termo de Colaboração.

Garantir condições. ambientes e conservação
dos espaços adequados para o bem-estar e o
desenvolvimento integral de todas as
criançasatendídas;

Visitas periódicas pela
Supervisãoe,quando necessária
e pelo menos l vez ao ana, visita
da comissão especial de vistoria.
Cumpriu
Não Cumpriu

Manutenção periódica estrutural da
unidade escolar.



Implementar e manter instrumentos de
participação da comunidade, garantindo
transparência nas ações da Unidade

Educacional;

A Organização se compromete em envolver
a comunidade em suas atividades afim de
aproximar e fortalecer os vínculos entre as
crianças os responsáveis e a escola.

=:n::Eh@M'r
de satisfação junto aos

responsáveis, de forma anual.
NatadeOalO.

Proporcionar aprendizagens e vivências

enriquecedoras para 100% (cem por centos
das crianças matriculadas em consonância
com as diretrizes da SE;

A Organização se compromete a seguir as
diretrizes da Secretaria de Educação, afim
de garantir 100%o da aprendizado e

proporcionando vivências enriquecedoras.

Prometo Político Pedagógico
aprovado.
Cumpriu
Não Cumpriu

Garantir a qualidade das atividades com e
para as crianças em consonância com as
diretrizes da SE

Planejamento da equipe gestora em
conjunto com a equipe pedagógica da
unidade escolar.

Acompanhamento durante as
visitas periódims.

Cumpriu

Não Cumpriu

Acompanhamento da aqu s ção
deitensneçes$áriosao

atendimento aos alunos durante
as visitas periódicas
Cumpriu
Não Cumpriu
A aná:ise das planílhas será
realizada através da Divisão

:Bl121111S..E!::!!!êgglÇ"tas.

Garantir a boa e regular aplicação dos
recursos recebidos, de acordo com a Planilha
de Aplicação de Recursos.

A Organização prestará contas de todos os
recursos recebidos e onde os mesmos
foram aplicados através de Planllhas e
documentos comprobatóríos.

entidade, um relatório de avaliação do cumprimento
para ciência e acompanhamento pela Comissão de

Previsão de Atendimentos/público (número de crianças por faixa etária/ agrupamento/ professores):

la. CalendáriaAnualdeAtividades.

EB:H9311i rg ilSH Ê 1:3 ::
\

ANEXOS

l .-Qua(tudedasses

11 -- Quadro de despesas com Recursos Humanos

ltl --Quadra geral de Receitas e Despesas

Altce Pereira

Vice Presidente
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Anexo l

Previsão de Atendimento/público

Sala ng l Mz
Capacidademáxima

Atendimentoproposto

Educação Especial

NP Professores

Agrupamento N'atendidos

Porperíodo

12

12

12

12

12

12'

12

12

l

2

3

4

5

36

36

36

29

43

36

12

27

12

12

12

12

12

12

12

12

A/l

B/]

ç/K
o/L

E/M

F/N

G/O

H/P

01

01

01

01

01

''\

\

9$ pó+'péifodo
192
VOLANTES

TOTAL 8

2LEGENDA

Educação
Especial

EB/1:1/2021

Vice Presidente
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Anexo ll

O&Professorl 44h/seml

02jProfessorl 25h/sem nal

04 Agj M }lli;;ãi'
Escolhe

OllC.Pedag.l

C}Ü Assitj

Adm,l
Aux4 40h/gemi

Adm:
02jCozinheit!

al

021 Auxj
Oper.l

Oil Auxj 44lilj; ãÍ
Open..q

0ZJC. Acesso 12 x 36 h:

"r!:n:P-T-------T--,-...Ü...

a
'&

E
©C
3:'
E

g
28.442,24

4.040,1a

6.S34,24}

me

Z

o,od

Q,oa

o,OG

+.

la- ': llÜ

i . : i"bÇT'V''T

g
Q

.9

: .4: 1;,in

2
Ê

:3É.
t.2s7,0ü2.2jl;,38

45s,4q 323,2ii

i.20s,at 522.741

284,42;

40,40í

65,34;

6.958,27

1.048,11

1.79Õ,3Õ

39.217.31

5.097,21

lO.124,39

40 h/seml

40h/seml

s.s07,48

4.354,64 o,oü
üga'iiõã'
27,20 348,37

55,07: 1,335,79

43,551 1.029,70
7.528,60

5.803,46

3.115,67
2.io0,42

4.soõlia'

2.831,14

o,oa

o,OQ

o,oa

o,oa

273,iiF'il;iã' 2i,ooj s52,81

44h/sem: «','d 'àêilã' 4s,oei 1.173,46

44h/sem:
6.613,70

62'.'i i;;lã' 28,31

Í8.30

80Í,31

467,41

4.516,26

1.830,0q

1.465,32:

t72l+Í'laia' 2.634,34

o,oa Í72,?q ia7;23

Q;;oo

O)OQ

!14;65 +81;66

.o;oo:

Ol;oo

0,00

O,OQ

g:oo

2.151,06

0,00

0,00

Q,00

0.00

0,00

o,oo;

o.ool
0,00

o.oo:

0,00

O;QO

Q;oo

Q00

Q;00

O,QO

O,QO

Q;oo

o)ioo

0,000,00

o,loo

Vice Presidente
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Anexolll

Quadro Geral de Receitas e Despesas - MENSAL

TIPO DE DESPESA
VALOR PREVISTO ::.ns

Recursos Humanos {folha de

pagamento e benefícios)
72.067,14

7S,19

15 544,88 16,22

Poupança

Custas Gerais {materia! de
higiene e limpeza, material

deescrilório epedagógico,
pequenas manutenções,
cancessionárías, sewiças
contábeís, outras).

8.228,62

''\

TOTAL GERAL
:9$.:8'w,64

gire Presidente
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Maio e Setembro

TIPO DE DESPESA
VALORPREvlSTO-k$

l Recursos Humanos (folha de pagamento e

benefícios)
72.067,14 SO,13

15.544,88 l0,81

''3

:==,:'T:.e:::l'l ?' ó'õ':" ' '"«-".
material de escritório e pedagógico,

pequenas manutenções, concess:ionáriàs.

serviços contábeis,outros)

46.564,88 32,39

Aquisição de bens permanentes
9.SS4;06 6,67

TOTAL 6EltÂL
143.760,96

'\

Instituição Allan Kardec - Alise Peneira

Vice Presidente
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EXOiii-EnucAÇÃoEspEciii

Unídadel=

Endereço:
CEPEREIRA

RUAIPACAETÁ,51-.J -GUARULHOS
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Ertíidade.

Sal&lo IConta N'

3.555,28111,805-2

3.555,28137.188-2

3.555,28

3.555,28191.166-6

3.sss,a8ja9.292-8

3.555,28133.869-9

3.555,28136.935-7

3.555,28111.830-3

2.020,0sl9t.õ90-0

a.020,0sj4a.02õ-9

1.633,56137.827-5

1.633,56191,155-0

1.633,56

i.Çq3,sõ

s. s07,:n l a4. í97-s

4.354,64134.196-7

2 . 1(n,42 ls9.óai-7

2.2s3,00l9t.õss-ó

2.2ss,oçlç2.4sç-s

1..4.15#5715:1..733-X

t.4ts,svlç7.499-4

i:830,0;il80.a2õ-a

$ll::; #i$iú$: 1:
Guarulhas, 8 de nov(;póg'o 202

Vice Presi(4ga?lZ.derIEntidade

ogueira
RG: i3.7gP{20Õ-oS ssp/sp
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