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TÍTULO: PROGRAMA EDUCACIONAL DE JORNADA AMPLIADA (PROJAM) – SÃO VICENTE / SP 
 

OBJETO: Implantação e Gestão do Programa Educacional de Jornada Ampliada (PROJAM) nas 

EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) e nas EMEIEFs (escolas Municipais de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental) para as crianças na faixa etária de 06 a 14 anos, no 

âmbito do Município de São Vicente / SP. 

  

1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

ENTIDADE: UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE  

CNPJ: 06.254.154/0001-96 

ENDEREÇO: ESTRADA SANTA MONICA, Nº 1.490, PARQUE SANTA ROSA, CEP: 08.664-015. 

MUNICÍPIO: SUZANO                       UF:SP                                                                                                                           

TELEFONE: (11) 4803- 0758          FAX: (11) 4803-0758 

E-MAIL: contato@saudeunisau.com.br 

 

BANCO: 104 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Nº DA CONTA CORRENTE: 00300002459-3    AGÊNCIA: 2871 

 
DIRIGENTE: LUIZ CARLOS DE JESUS FERREIRA 

CPF:   291.646428-01    R.G:   28.604.644-7   CARGO: DIRETOR PRESIDENTE 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: ESTRADA SANTA MONICA, Nº 1.490, PARQUE SANTA ROSA 

MUNICÍPIO: SUZANO          UF: SP            CEP: 08664-015                                   

TELEFONE: (11) 4803-             FAX: (11) 4803-0758  

E-MAIL: luizunisau@gmail.com 

  
 
2.1 A ORGANIZAÇÃO SOCIAL UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU 

 
A Organização Social UNISAU é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos e está em conformidade com a Constituição Federal, com o Novo Código civil, lei nº 
10.406/02 com a lei nº 9.637/98 – Lei das Organizações Sociais – Os e com a Lei 8.666/93, Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. 

 
Criada com a finalidade de implantar, implementar serviços nas áreas da Educação, 

Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social. 
 

mailto:contato@saudeunisau.com.br
mailto:luizunisau@gmail.com
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A Organização Social UNISAU tem como visão garantir a excelência na gestão de 
contratos com o Poder Público e oferecer tratamento humanizado com base na valorização do 
individuo e da vida. Além disso, executamos projetos e programas com as melhores equipes, 
práticas gerenciais adequando sempre o trabalho as necessidades dos clientes, parceiros 
públicos, com vista à humanização, a ética aos aspectos ambientais e aos compromissos sociais. 
Também ampliamos os valores com responsabilidade no exercício de suas atividades. 
 
  

2. RESUMO DO PROGRAMA DE TRABALHO / PROPOSTA 

 

Apresentar Programa de Trabalho para o estabelecimento de parceria com o Poder 

Público Municipal de São Vicente / SP, visando elaborar, implantar e desenvolver ações para a 

operacionalização pedagógica, financeira e administrativa que garantam o apoio à gestão 

integral de jornada ampliada dos alunos da Rede Municipal de Educação do Município de São 

Vicente nas Unidades Escolares, considerando estratégias e práticas que deem suporte ao 

reforço escolar, atividades culturais, esportivas e lazer, desenvolvidas pela Instituição e/ou pelo 

Poder Público. 

A finalidade é ampliar a Jornada Escolar nas escolas municipais de São Vicente, que 

atendem público de 06 a 14 anos de idade, possibilitando aos educandos, adolescentes e 

crianças, envolver-se em atividades educativas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 

contribuindo para reduzir a evsão escolar, reprovação e distorções idade-série, ao mesmo 

tempo em que favorece a ampliação do tempo de aprendizagem dos alunos. 

  

3. OBJETO: Apresentação de Programa de Trabalho, em atendimento ao Edital nº 07/2017 

– Processo Administrativo nº 10.870/2017 visando o estabelecimento de Contrato de 

Gestão para Implantação e Gestão do Programa Educacional de Jornada Ampliada 

(PROJAM) nas EMEFs e nas EMEIEFs para as crianças na faixa etária de 06 a 14 anos. 

  

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Escolas municipais de São Vicente / SP – EMEFs e EMEIEFs 

– designadas pelo Poder Público, de acordo com relação estabelecida no Termo de 

Referência Técnica do Edital nº 07/2017 – Processo Administrativo nº 10.870/2017. 

5. PÚBLICO ALVO: Corpo Discente de 06 a 14 anos das escolas municipais de São Vicente 

/ SP – EMEFs e EMEIEFs – designadas pelo Poder Público de acordo com relação 

estabelecida no Termo de Referência Técnica do Edital nº 07/2017 – Processo 

Administrativo nº 10.870/2017. 
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6. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JORNADA AMPLIADA (PROJAM) 

 

O Programa de Jornada Ampliada (PROJAM) foi criado pelo Poder Executivo de São Vicente 

/ SP, através da Lei Nº 3579-A, de 03 de Maio de 2017, que dispõe sobre a criação do “Programa 

Educacional de Jornada Ampliada – PROJAM” do Município de São Vicente / SP. 

 

O objetivo da criação do Programa é o de atender ao disposto na Lei Federal nº 9.394/96 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e na Lei Federal Nº 13.005/2014 que 

estabeleceu o Plano Nacional de Educação para o decênio 2014 / 2024. 

 

De acordo com o previsto na citada legislação normativa, a criação do Programa vem 

atender especificamente ao Preconizado nos artigos 34 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB: 

 

Artigo 34: A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência 

na escola. 

(...) 

§ 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 

critério dos sistemas de ensino. 

 

 

Artigo 87: É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação 

desta Lei. 

(...) 

§ 5º. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares 

públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. 

 

O Programa também vem de encontro ao previsto na Meta 6 do Plano Nacional de 

Educação para o decênio 2014/2024 (Lei Federal Nº 13.005/2014): 
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Meta 6 do PNE: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) 

dos(as) alunos(as) da educação básica. O alcance desta meta prevê a implantação, pelos Poderes 

Públicos, de Programas e projetos que visem o desenvolvimento de atividades de 

acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação científica, cultura e artes, 

esporte e lazer, cultura digital, educação econômica, comunicação e uso de mídias, meio 

ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e 

da alimentação saudável, entre outras atividades. 

 

Sendo assim, o PROJAM vem de encontro ao preconizado para a Educação Básica em 

instituições escolares, especificando, no Parágrafo Único do Art. 2º da Lei Municipal que o 

normatiza, que o Programa objetiva “a ampliação de tempos, espaços e oportunidades 

educativas que qualifiquem o processo educacional e melhorem o aprendizado dos educandos, 

através da efetiva socialização do acesso aos saberes, como o esporte, a cultura, a pesquisa e o 

lazer.” 

 

Aos educandos atendidos pelas atividades do PROJAM, serão assegurados: 

 

I- A formação básica comum referida na Lei Federal Nº 9.394/96 (LDB); 

II- Acompanhamento de desempenho escolar; 

III- Atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer de cunho educacional.  

 

O programa deverá ser implantado de forma articulada aos horários de funcionamento das 

Unidades Escolares, sendo ainda as atividades previstas e programadas compatíveis com o 

Projeto Político Pedagógico e Regimentos Escolares específicos de cada estabelecimento de 

ensino que receberá o Programa, fomentando assim, nessas Unidades Escolares o aumento de 

tempo de atendimento educacional ao público discente nelas matriculado. 

 

A legislação que regulamenta o Programa prevê ainda: 

- Estabelecimento de Parceria com a Sociedade Civil Organizada para implantação e 

execução do programa; 
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- Possibilidade de parceria com instituições de direito privado sem fins lucrativos para a 

gestão e disponibilização de profissionais para atuarem no contra turno escolar visando a 

implantação e gerenciamento do PROJAM nas Unidades Escolares. 

- Disponibilização de profissionais do quadro de servidores da Prefeitura, em especial 

pessoal docente, técnico pedagógico e pessoal de apoio do quadro do magistério público; 

- Início da Implantação do Programa em 2017, progressivamente ampliando seu alcance 

para todas as escolas da Rede Municipal; 

- A realização de atividades previstas no Programa poderão ser desenvolvidas dentro do 

espaço escolar, de acordo com a disponibilidade de cada escola, ou fora desses espaços, 

mediante uso de equipamentos públicos e/ou estabelecimento de parcerias com órgãos e 

instituições locais, sob orientação pedagógica da escola. 

 

O desenvolvimento do Programa de Trabalho e do Plano Pedagógico voltados para 

implantação e gerenciamento do PROJAM deverão se orientar pelos seguintes princípios, que 

regem o Programa, sendo o alcance da consolidação desses princípios resultado de parceria e 

atribuições específicas do Poder Público e da Instituição Proponente: 

 

I- A articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento 

e práticas sócio-esportivas-culturais; 

II- A constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de atividades de 

educação integral, por meio da integração dos espaços escolares com 

equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas públicas, praças, 

parques, museus e cinemas, entre outros; 

III- A integração entre as políticas educacionais e sociais, em interlocução com as 

comunidades escolares; 

IV- A valorização das experiências históricas da educação em tempo integral na 

contemporaneidade; 

V- O incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a readequação dos 

prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à gestão, a formação de professores 

e à inserção das temáticas de sustentabilidade ambiental nos currículos e no 

desenvolvimento dos materiais didáticos; 
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VI- A afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na diversidade, na 

promoção de equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, geracional, de 

gênero, de orientação sexual, de opção política e de nacionalidade, por meio da 

inserção da temática dos direitos humanos na formação de professores, nos 

currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos; 

VII- A articulação entre sistemas de ensino, universidade e escolas para assegurar a 

produção de conhecimento, a sustentação teórico-metodológica e a formação 

inicial e continuada dos profissionais no campo da educação integral. 
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II- ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

PROJETO PEDAGÓGICO GERAL DO PROJAM 
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1. JUSTIFICATIVA - IMPLANTAÇÃO DO PROJAM NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE 

 

São Vicente é um município localizado na  Região Metropolitana da Baixada Santista, 

estado de São Paulo. A sua população estimada pelo IBGE para 1° de Julho de 2014 era de 

353 040 habitantes.  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M do PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento) aferido para o período entre 2000 e 2010, aponta o 

município de São Vicente na 121ª posição do Estado de São Paulo, com o índice de 0,768 - índice 

classificado como ALTO - porém abaixo das médias nacional e estadual.  

 

Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu no Desenvolvimento Humano do 

município, em termos absolutos, foi a Educação (com crescimento de 0,140), seguida por 

Longevidade e por Renda.  

 

 

No IDH (2010), São Vicente ocupava a 249ª posição em relação aos 5.565 municípios do 

Brasil. Em relação aos 645 municípios do Estado de São Paulo, São Vicente ocupava a 121ª 

posição. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil – 2013 

 

 

Com relação à Renda e Pobreza, os dados de 2010 mostram que cerca de 7% da 

população do município se encontra na linha da pobreza e extrema pobreza. A renda per capita 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio#Munic.C3.ADpios_brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_da_Baixada_Santista
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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municipal era de 789,32, considerada baixa. Cerca de 65% da população municipal acima dos 18 

anos é economicamente ativa, desenvolvendo, em sua maioria atividades econômicas na área 

do comércio e prestação de serviços.  

 

Os dados demonstram ainda que o município possui cerca de 16.329 famílias registradas 

no Cadastro Único e  6.824 famílias como beneficiárias do Programa Bolsa Família. Ressalte-se 

ainda que, cerca de 94.000 famílias residentes no município, ou seja, mais de 50% do total, 

compreendem a faixa salarial de 0 a 2 salários mínimos, o que caracteriza uma grande parte da 

população com baixa renda e  imersa em um complexo de vulnerabilidades. 

 

Com relação à Vulnerabilidade Social, segundo dados da Fundação SEADE de 2004 que 

mensuram o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS, 25,1% da população de São Vicente 

vive em condições de Vulnerabilidade Social Alta ou Muito Alta. Na análise do IDHM 2010, são 

apresentados, no tocante à Vulnerabilidade Social no município, os seguintes dados: 

 

- Crianças de 06 a 14 anos fora da escola: 3,29% do total 

- Crianças de 10 a 14 anos em situação de trabalho infantil: 3,52% 

- Domicílios vulneráveis à pobreza: 1,32% 

- Crianças extremamente pobres: 2,61% 

- População vulnerável à pobreza: 18,56% 

 

Os dados do IDH Educação do município demonstram que na década entre 2000 e 2010 

a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 18,66% e a  proporção de crianças de 

11 a 13 anos frequentando os anos finais do Ensino Fundamental cresceu 12,39% . No entanto, 

estes mesmos dados educacionais demonstram que cerca de 3,29% das crianças entre 06 e 14 

anos ainda estão fora da escola, devendo, nesse sentido, haver por parte do município ações de 

incremento e ampliação das oportunidades de acesso e permanência dessas crianças e 

adolescentes nas escolas, garantindo a democratização de acesso ao ensino e o direito social à 

Educação, dever do estado. 
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A análise dos dados também demonstra que cerca de 34% dos alunos frequentes ao 

Ensino Fundamental apresentam Defasagem Idade-Série, decorrentes de Evasão Escolar e 

Repetência, devendo esta realidade ser superada. Ressalte-se que é a Meta 2 do PNE (Lei Federal 

Nº 13.005/2014) a  garantia de que até o ano de 2024 no mínimo 95% dos alunos concluam o 

Ensino Fundamental na Idade certa. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil – 2013 

 

Como grande parte dos municípios brasileiros, São Vicente busca constantemente a 

melhora dos serviços educacionais, tendo em vista o aumento progressivo e constante da 

qualidade da educação ofertada às crianças e adolescentes.  

 

No Brasil, a qualidade da Educação Básica é medida através da aplicação da Prova Brasil, 

na série final do Ensino Fundamental I (5º ano) e na série final do Ensino Fundamental II (9°º 

ano). 

 

Na aplicação da avaliação institucional e no cálculo do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), levam-se em conta a aferição do rendimento dos alunos em provas que 

medem conhecimentos, competências e habilidades nas áreas de Língua Portuguesa e 

Matemática, sendo estabelecidas metas que devem ser atingidas pelos municípios a cada dois 

anos. 
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O município de São Vicente, na última década não tem atingido as metas propostas, 

sendo, portanto, necessárias intervenções que possibilitem aumentar a qualidade educacional, 

refletindo-se na melhora dos índices de avaliação da qualidade da educação básica municipal. 

 

Com base nos resultados da prova Brasil, aplicada nas escolas municipais em 2015, 

foram obtidos os seguintes resultados: 

 

5º ANOS 

LÍNGUA PORTUGUESA: 55% dos alunos aprenderam o adequado na competência de 

leitura e interpretação de textos até o 5º ano na rede municipal de ensino de São Vicente. 

(Dos 4.203 alunos avaliados, 2.294 demonstraram o aprendizado adequado). 

MATEMÁTICA: 43% dos alunos aprenderam o adequado na competência de resolução 

de problemas até o 5º ano na rede municipal de ensino. 

(Dos 4.203 alunos, 1.784 demonstraram o aprendizado adequado). 

 

9º ANOS 

LÍNGUA PORTUGUESA: 32% dos alunos aprenderam o adequado na competência de 

leitura e interpretação de textos até o 9º ano na rede municipal de ensino de São Vicente. 

(Dos 1.999 alunos, 644 demonstraram o aprendizado adequado). 

MATEMÁTICA: 15% dos alunos aprenderam o adequado na competência de resolução 

de problemas até o 9º ano na rede municipal de ensino. 

(Dos 1.999 alunos, 295 demonstraram o aprendizado adequado). 

 

Sobre os dados acima, ressalte-se que é colocado como meta pelo Movimento Todos 

Pela Educação, que até 2022, 70% dos alunos da Educação Básica apresentem aprendizagem 

adequada em todos os níveis, em Língua Portuguesa e Matemática (Meta 3 – Movimento Todos 

Pela Educação). 

 

A partir da aplicação da Prova Brasil, com o cálculo dos níveis de aprendizagem e 

domínio de competências e habilidades e levantamento dos índices de evasão e repetência das 

http://www.qedu.org.br/#2
http://www.qedu.org.br/#2
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escolas e do município, calcula-se a nota que aufere a qualidade da Educação Básica no 

Município – IDEB. 

 

A partir da aplicação da Prova Brasil no último biênio (2015), o município de São Vicente 

não alcançou as metas estabelecidas em nenhum dos anos avaliados (5º e 9º anos do Ensino 

Fundamental). Abaixo os dados de avaliação do município em 2015 e as metas projetadas para 

os próximos anos de avaliação.  

 

 

5º ANOS 

 

META 

ESPERADA 2015 

NOTA 

ALCANÇADA 

2015 

META 

ESPERADA 

PARA 2017 

META 

ESPERADA 

PARA 2019 

META 

ESPERADA 

PARA 2021 

 

5,5 

 

5,3 

 

6,2 

 

6,4 

 

6,6 

 

 

 

 

9º ANOS 

 

META 

ESPERADA 2015 

NOTA 

ALCANÇADA 

2015 

META 

ESPERADA 

PARA 2017 

META 

ESPERADA 

PARA 2019 

META 

ESPERADA 

PARA 2021 

 

5,5 

 

4,5 

 

5,8 

 

6,0 

 

6,2 

 

 

Ressalte-se que é estabelecida como a Meta 7 do Plano Nacional de Educação (2014-

2014) que até 2024 seja ofertada educação básica de qualidade de forma a melhorar o fluxo 

escolar e os níveis de aprendizagem, sendo esperada para os Anos Iniciais do Ensino 
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Fundamental a média mínima de 6,0 e para os Anos Finais do Ensino Fundamental a média 

mínima de 5,5. 

 

É reconhecido que a ampliação do tempo de permanência das crianças e adolescente 

na escola, de forma qualitativa e significativa, influi diretamente na qualidade educacional, na 

evolução do processo ensino-aprendizagem, e na redução das taxas de abandono e fracasso 

escolar, refletindo-se positivamente na melhora dos índices educacionais. A oferta de Tempo 

Integral em no mínimo 50% das escolas públicas atingindo pelo menos 25% dos alunos da 

Educação Básica, é a Meta 6 a ser atingida até 2024, prevista no Plano Nacional de Educação 

(2014-2014). 

 

Para além dos resultados referentes aos índices educacionais, Programas de Tempo 

Integral possibilitam a melhora da relação escola-educando e escola-comunidade, fazendo da 

escola um potente instrumento de ação sócio educacional, e elemento potencializador das 

perspectivas de vida dos educandos atendidos, promovendo ampliação de horizontes e 

formação de sujeitos conscientes, autônomos e protagonistas, democratizando o acesso ao 

conhecimento e possibilitando a construção de projetos de vida. 

 

Ademais, a educação como instrumento transformador da sociedade, ao promover 

qualidade educacional, tem potencial reflexo na superação de ciclos de pobreza, exclusão e 

vulnerabilidades sociais, refletindo-se na melhora da qualidade de vida da população em geral. 

 

Nesse sentido, em atendimento à Legislação vigente, mas também objetivando a 

melhora da qualidade educacional do município e consequente melhora da qualidade de vida 

dos munícipes, a Prefeitura de São Vicente toma, com o decreto e com o Termo de Referência 

Técnica do Edital nº 07/2017 – Processo Administrativo nº 10.870/2017, a iniciativa de implantar, 

de forma gradativa, Programa de Jornada Ampliada nas escolas municipais voltadas para 

crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos, objetivando atingir resultados a curto, médio e longo 

prazo. 

 

A opção da municipalidade pelo estabelecimento de Contrato de Gestão com 

Organização da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos decorre da constatação de que tais 
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instituições contribuem há décadas, de forma qualitativa, na implementação e desenvolvimento 

de políticas públicas e encaminhamentos de demandas governamentais de forma positiva e 

competente, uma vez que, historicamente, possuem maior poder de inserção e alcance nas 

camadas mais vulneráveis das comunidades. 

 

Atendendo a legislação vigente e com embasamento jurídico que possibilita o 

estabelecimento de tais parcerias entre o Poder Público e tais Instituições, as parcerias 

estabelecidas contribuem para que lacunas de garantia de direitos sociais não atendidos 

completamente pelo Poder Público sejam sanadas, promovendo transformações e avanços 

sociais, dentro dos princípios da transparência, impessoalidade e economicidade. 

  

2. PÚBLICO-ALVO 

 

De acordo com dados do IBGE (2010 e 2015) a população entre 0 e 15 anos constitui 

23,14% da população total de São Vicente / SP, girando em torno de 76.942 a população 

municipal abaixo dos 15 anos, sendo este público atendido em sistema educacional composto 

por escolas públicas estaduais, municipais e estabelecimentos de ensino privado. 

 

A rede pública municipal de ensino de São Vicente possui 50 escolas de Ensino Pré-

Escolar, com 6.170 matriculas (ano de 2015) e 41 escolas de Ensino Fundamental com 29.375 

matrículas no corrente ano letivo. 

 

O PROJAM, nos moldes propostos na legislação e neste Programa de Trabalho é voltado 

para atendimento ao público de 06 a 14 anos de idade matriculado nas 41 escolas de Ensino 

Fundamental I e II, englobando as EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) e EMEIEFs 

(Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental), sendo que nestas últimas, o 

PROJAM será voltado aos alunos matriculados nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, 

de acordo com o atendimento da Unidade Escolar. 

 

As escolas selecionadas para início da implantação do PROJAM localizam-se em áreas 

do município classificadas como de alta vulnerabilidade social, sendo, portanto Unidades 

Escolares que atendem público em situações variadas de vulnerabilidade e carente de ações de 
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garantia e ampliação de direitos, sendo o PROJAM uma ferramenta de garantia de direito à 

Educação Integral e de qualidade.  

 

Por se tratar de público alvo em situação de média e alta vulnerabilidade social, é 

esperado que os impactos do Programa sejam fatores de superação desses graus de 

vulnerabilidade, uma vez que se trata de público com alta demanda por ações de inclusão social, 

educação de tempo integral e acesso a atividades de cultura, esporte e lazer. 

 

Conforme já citado em tópico anterior, trata-se de público escolar que necessita de 

trabalho direcionado no sentido de Redução de Evasão, Repetência e Defasagem Idade-Série, 

além de serem necessárias intervenções no sentido de melhorar a qualidade geral da educação 

ofertada no município, meta essa que deve ser constantemente renovada e sempre buscada 

pelos gestores públicos. 

 

3. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

 

 

De acordo com o especificado no Termo de Referência Técnica do Edital nº 07/2017 – 

Processo Administrativo nº 10.870/2017, as ações de implantação, execução e gestão do 

PROJAM, descritas neste Programa de Trabalho, ocorrerão em 41 Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Ensino de São Vicente,  estando tais unidades escolares sob gestão da Secretaria 

Municipal de Educação de São Vicente, sob supervisão da Diretoria de Educação Básica.  

 

Nas Unidades Educacionais especificadas, as ações do PROJAM realizadas em suas 

dependências fomentarão a realização de atividades de forma integrada e interdisciplinar. Tais 

Unidades Escolares estão localizadas em regiões da cidade com maior vulnerabilidade social, 

com ampla demanda por vagas em programa de Educação Integral, conforme quadro abaixo: 

 

 

  

UNIDADE ESCOLAR 

(EMEFS e EMEIEFs) 

 

 

ENDEREÇO 

 

COMUNIDADE / 

BAIRRO ATENDIDO 
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01 EMEF Carolina Dantas 
Rua Aurélio Ponna, 26, Catiapoã , São 
Vicente – SP CEP: 11390-310 – 
Telefone:  (013) 3467-2425 

Catiapoã 

 

02 

EMEF Augusto de Saint Hillaire 
 

 

 

Avenida Martins Fontes, 1000 , 
Catiapoã , São Vicente - SP  
CEP: 11390-200  - Telefone:  (013) 
3468-2924 

Catiapoã 

03 

EMEF Professor Octavio de Cesare 
 

 

Rua Tenente Durval do Amaral, 183 , 
Catiapoã ,   São Vicente - SP  - CEP: 
11390-300 – Telefone:  (013) 3468-
1938 // 3467-0665 

Catiapoã 

04 
EMEF Professor Renan Alves Leite 

 

Avenida Doutor Alcides de Araújo, 
1030 , Catiapoã /  Jardim Paraíso , São 
Vicente - SP  - CEP: 11370-200 – 
Telefone:  (013) 3561-3211 / 3561-
0307 

Catiapoã  

 Jardim Paraíso 

05 

EMEF Professor Constante Luciano 
Clemente Houlmont 

 

Avenida Antônio Emmerick, 504 , Vila 
Cascatinha , São Vicente - SP - CEP: 
11390-000 - Telefone:  (013) 3468-
2929 

Vila Melo 

 

 

UNIDADE ESCOLAR 

(EMEFS e EMEIEFs) 

 

 

 

ENDEREÇO 

 

COMUNIDADE / 

BAIRRO ATENDIDO 

06 EMEIEF Duque de Caxias 

Praça Napoleão Laureano , Jardim 
Guassú , São Vicente - SP  
CEP: 11370-600 Telefone: (013) 3561-
4862 / 3561-4862 

Jardim Guassú 

07 EMEF Lions Clube 

Rua Costa Rego, 533, Vila São Jorge , 

São Vicente - SP  

CEP: 11380-140  Telefone  (013) 

3561-4982 / 3561-4982 

Vila São Jorge 

08 

EMEF Prefeito Antonio Fernando dos 
Reis 

 

Avenida Juiz de Fora, 90  , Vila 

Voturuá , São Vicente - SP  - CEP: 

11380-420 – Telefone¨ (013) 3561-

7722 / 3561-7722 

Vila Voturuá 

09 EMEF Matteo Bei 

Rua Frei Gaspar, 2078, Parque São 

Vicente, São Vicente - SP  

CEP: 11340-000 Telefone  (013) 3467-

6021 / 3467-0327 

 

Parque São Vicente 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306623-catiapoa
tel:(013)%203467-2425
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306623-catiapoa
tel:(013)%203468-2924
tel:(013)%203468-2924
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306623-catiapoa
tel:(013)%203468-1938
tel:(013)%203468-1938
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310875-jardim-paraiso
tel:(013)%203561-3211
tel:(013)%203561-3211
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/311347-vila-cascatinha
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/311347-vila-cascatinha
tel:(013)%203468-2929
tel:(013)%203468-2929
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/309154-jardim-guassu
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/309154-jardim-guassu
tel:(013)%203561-4862
tel:(013)%203561-4862
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/309155-vila-sao-jorge
tel:(013)%203561-4982
tel:(013)%203561-4982
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/315410-vila-voturua
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/315410-vila-voturua
tel:(013)%203561-7722
tel:(013)%203561-7722
tel:(013)%203467-6021
tel:(013)%203467-6021
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10 EMEF Maria de Lourdes Batista 

Praça Deputado Rubens Ferreira 
Martins, Parque São Vicente  
São Vicente - SP - CEP: 11355-
500 Telefone:  (013) 3464-6146 / 
3464-6146 

Parque São Vicente 

11 

EMEF União Cívica Feminina 
 

 

 

Praça Rui Barbosa , Parque São 
Vicente , São Vicente - SP  
CEP: 11360-040 – Telefone: (013) 
3467-2634 / 3463-0475 

Parque São Vicente 

12 
EMEIEF Professora Eulina Trindade 

 

Praça Joracy Camargo , Vila Mateo 
Bei , São Vicente - SP  - CEP: 11335-
355 -  Telefone: (013) 3463-0543 / 
3464-3937 

Vila Mateo Bei 

(Vila Margarida) 

13 
EMEF Professora Laura Filgueiras 

 

Rua Marechal Euclides Zenobio da 
Costa, 75 , Vila Mateo Bei , São 
Vicente - SP , CEP: 11335-330 – 
Telefone: (013) 3463-1420 / 3463-
1419 

Vila Matteo Bei 

(Vila Margarida) 

14 

EMEF Professor Jacob Andrade 
Câmara 

 

Rua Stelio Machado Loureiro, 1071, 
Vila Fatima, São Vicente - SP  - CEP: 
11355-240 – Telefone: (013) 3464-
1784 / 3463-0209 

Vila Fátima 

15 

EMEIEF Mauro Aparecido de Godoy 
 

Praça Grande Oriente do Brasil, 3 , 
Jardim Pompeba , São Vicente - SP  - 
CEP: 11355-165 – Telefone:  (013) 
3462-2686 

Jardim Pompeba 

(Cidade Náutica) 

16 
EMEF Manoel Nascimento Junior 

 

Rua Roberto Kock, 300, Vila Jóquei 

Clube , São Vicente - SP  

CEP: 11360-190 – Telefone: (013) 

3464-4525 / 3464-4525 

 

Vila Jóquei Clube 

 

 

UNIDADE ESCOLAR 

(EMEFS e EMEIEFs) 

 

 

 

ENDEREÇO 

 

COMUNIDADE / 

BAIRRO ATENDIDO 

17 
EMEF Antonio Pacífico 

 

Rua Anadir Dias de Carvalho, 438 , 
Vila Jóquei Clube , São Vicente - SP - 
CEP: 11360-400 – Telefone: (013) 
3464-6586 / 3463-0226 

Vila Jóquei Clube 

18 

EMEIEF Prefeito Sebastião Ribeiro da 
Silva 

 

 

Rua Quirino Mario Biasoli, 90 , 
Tancredo Neves / Cidade Náutica , 
São Vicente - SP  - CEP: 11350-440 – 
Telefone:  (013) 3463-6347 / 3463-
0311 

Conjunto 

Habitacional 

Tancredo Neves 

(Cidade Náutica) 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308417-parque-sao-vicente
tel:(013)%203464-6146
tel:(013)%203464-6146
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308417-parque-sao-vicente
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308417-parque-sao-vicente
tel:(013)%203467-2634
tel:(013)%203467-2634
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310345-vila-mateo-bei
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310345-vila-mateo-bei
tel:(013)%203463-0543
tel:(013)%203463-0543
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310345-vila-mateo-bei
tel:(013)%203463-1420
tel:(013)%203463-1420
tel:(013)%203464-1784
tel:(013)%203464-1784
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310189-jardim-pompeba
tel:(013)%203462-2686
tel:(013)%203462-2686
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/313598-vila-jockei-clube
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/313598-vila-jockei-clube
tel:(013)%203464-4525
tel:(013)%203464-4525
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/313598-vila-jockei-clube
tel:(013)%203464-6586
tel:(013)%203464-6586
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306622-cidade-nautica
tel:(013)%203463-6347
tel:(013)%203463-6347
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19 

EMEF Pastor Joaquim Rodrigues da 
Silva 

 

Rua Joao Francisco Bensdorp, 301 , 
Cidade Náutica , São Vicente - SP - 
CEP: 11350-010 – Telefone: (013) 
3464-2173 

Cidade Náutica 

20 

EMEF Professora Vera Lúcia Machado 
Massis 

 

 

Rua Joao Francisco Bensdorp, 1386 , 
Cidade Náutica , São Vicente - SP  -
CEP: 11350-011 – Telefone: (013) 
3463-0716 

Cidade Náutica 

21 EMEF Raquel de Castro Ferreira 

Avenida Newton Prado, 503, Morro 
dos Barbosas / Parque Bitarú , São 
Vicente - SP - CEP: 11310 
160 Telefone (013) 3467-6021 / 
3467-0372 

Morro dos Barbosa 

/ Parque Bitarú 

22 

EMEF República de Portugal 
 

Praça Vinte e Três de Maio, 265, 
Parque Bitarú , São Vicente - SP  CEP: 
11310-170 - Telefone:  (013) 3467-
3496 / 3467-0524 

Parque Bitarú 

23 

EMEF Prefeito Jonas Rodrigues 
 

Rua Alexandre Sendim, 304 , Parque 

Bitarú , São Vicente - SP  - CEP: 

11330-420 – Telefone  (013) 3467-

6024 

Parque Bitarú 

24 

EMEIEF Professora Maria Mathilde 
de Santana 

 

 

Rua Paulo Horcel, Japuí , São Vicente 
- SP - CEP: 11325-100 – Telefone: 
(013) 3576-0222 / 3567-1717 

Japuí 

25 
EMEIEF Província de Okinawa 

 

Rua Cidade de Cubatão, Vila 
Margarida , São Vicente - SP  - CEP: 
11330-680  - Telefone:  (013) 3463-
0352 

Vila Margarida 

26 
EMEF Ercília Nogueira Cobra 

 

Rua Vale do Pó, 400 , Vila Margarida  , 
São Vicente - SP  - CEP:  11330-670 – 
Telefone:  (013) 3464-5146 / 3464-
5146 

Vila Margarida 

27 

EMEF Prefeito Luiz Beneditino 
Ferreira 

 

Rua Doutor Polydoro de Oliveira 

Bittencourt, 333 , Vila Margarida , São 

Vicente - SP  - CEP: 11330-570 – 

Telefone: (013) 3461-1030 / 3463-

0524 

 

Vila Margarida 

 

 

UNIDADE ESCOLAR 

(EMEFS e EMEIEFs) 

 

 

ENDEREÇO 

 

COMUNIDADE / 

BAIRRO ATENDIDO 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306622-cidade-nautica
tel:(013)%203464-2173
tel:(013)%203464-2173
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306622-cidade-nautica
tel:(013)%203463-0716
tel:(013)%203463-0716
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/309157-morro-dos-barbosas
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/309157-morro-dos-barbosas
tel:(013)%203467-6021
tel:(013)%203467-6021
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306635-parque-bitaru
tel:(013)%203467-3496
tel:(013)%203467-3496
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306635-parque-bitaru
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306635-parque-bitaru
tel:(013)%203467-6024
tel:(013)%203467-6024
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308190-japui
tel:(013)%203576-0222
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306633-vila-margarida
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306633-vila-margarida
tel:(013)%203463-0352
tel:(013)%203463-0352
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306633-vila-margarida
tel:(013)%203464-5146
tel:(013)%203464-5146
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306633-vila-margarida
tel:(013)%203461-1030
tel:(013)%203461-1030
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28 

EMEF Professor Lúcio Martins 
Rodrigues 

 

Rua Odair Muller de Azevedo 

Marques, 434 , Vila Margarida  

São Vicente - SP  - CEP: 11330-690 – 

Telefone:  (013) 3464-6289 / 3463-

0229 

Vila Margarida 

29 EMEF Mario Covas Junior 

Rua Senador Nilo de Souza Coelho, 

Parque das Bandeiras , São Vicente -

SP  - CEP: 11346-040 Telefone: (013) 

3566-2499 

Parque das 

Bandeiras 

30 EMEIEF Alberto Santos Dumont 

Rua Eduardo Cação, Jardim Rio 
Branco , São Vicente - SP  - CEP: 
11347-150 – Telefone (013) 3566-
1498 / 3576-0307 

Jardim Rio Branco 

31 
EMEF Francisco Martins dos Santos 

 

Rua Doutor Donald A Kelman, 255 , 
Jardim Rio Branco  
São Vicente - SP  - CEP: 11347-040 – 
Telefone:  (013) 3566-3577 / 3566-
0201 

Jardim Rio Branco 

32 

EMEF Prefeito Jorge Bierrenbach 
Senra 

 

Rua Luiz Ferreira Morgado, 1783 , 

Jardim Rio Branco , São Vicente - SP  - 

CEP: 11347-210 – Telefone:  (013) 

3566-3578 / 3566-3578 

Jardim Rio Branco 

 
 
 
 
 

33 EMEF CAIC Ayrton Senna da Silva 

Rua Irma Maria Rita de Souza Brito 
Lopes Irma Dulce, Conjunto 
Residencial Humaitá , São Vicente 
- SP  - CEP: Telefone:  (013) 3564-0396 
11349-330. 

Humaitá 

34 

EMEF Professor Luiz Pinho de 
Carvalho 

 

 

Avenida Doutor Jose Singer, 369 , 
Conjunto Residencial Humaitá , São 
Vicente - SP  - CEP: 11349-020 – 
Telefone: (013) 3406-2298 
 

Humaitá 

35 

EMEF Professora Leonor Guimarães 
Alves Stoffel 

 

Rua Oeiras , Samaritá, São Vicente 
- SP - CEP: 11345-030 – Telefone : 
(013) 3576-0268 / 3566-1208 

Samaritá 

36 
EMEF Armindo Ramos 

 

Rua Sergipe, 131 , Samaritá , São 
Vicente - SP  - CEP: 11345-050 – 
Telefone: (013) 3566-1165 / 3576-
0351 

Samaritá 

37 

EMEIEF Saulo de Tarso Marques de 
Mello 

 

Rua Doze, 140 , Parque Continental , 
São Vicente - SP  - CEP: 11348-390 – 
Telefone: (013) 3406-4593 / 3564-
0369 

Parque Continental 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306633-vila-margarida
tel:(013)%203464-6289
tel:(013)%203464-6289
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/309747-parque-das-bandeiras
tel:(013)%203566-2499
tel:(013)%203566-2499
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308832-jardim-rio-branco
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308832-jardim-rio-branco
tel:(013)%203566-1498
tel:(013)%203566-1498
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308832-jardim-rio-branco
tel:(013)%203566-3577
tel:(013)%203566-3577
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308832-jardim-rio-branco
tel:(013)%203566-3578
tel:(013)%203566-3578
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310315-conjunto-residencial-humaita
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310315-conjunto-residencial-humaita
tel:(013)%203564-0396
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310315-conjunto-residencial-humaita
tel:(013)%203406-2298
tel:(013)%203576-0268
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310127-samarita
tel:(013)%203566-1165
tel:(013)%203566-1165
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/314342-parque-continental
tel:(013)%203406-4593
tel:(013)%203406-4593
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38 
EMEF Prefeito José Meirelles 

 

Rua Tupã, 345 , Quarentenário – 
Jardim Irmã Dolores , São Vicente 
- SP  -CEP: 11347-030 – Telefone: 
(013) 3566-3646 / 3576-0348 
 

Quarentenário 

(Jardim Irmã 

Dolores) 

 

 

UNIDADE ESCOLAR 

(EMEFS e EMEIEFs) 

 

 

 

ENDEREÇO 

 

COMUNIDADE / 

BAIRRO ATENDIDO 

39 
EMEIEF Vila Ema 

 

Rua Doutor Marcelo Ribeiro 
Nogueira , Vila Ema , São Vicente 
- SP   -  CEP: 11345-300 – 
Telefone:  (013) 3566-1864 

Vila Ema 

40 
EMEF Raul Rocha do Amaral 

 

Rua Belo Horizonte, 273 , Vila Ponte 
Nova – Jardim Irmã Dolores, São 
Vicente - SP  
CEP: 11347-750 – Telefone: (013) 
3566-1060 / 3566-1060 

Vila Ponte Nova 

(Jardim Irmã 

Dolores) 

41 

EMEIEF Professor Gilson Kool 
Monteiro 

 

Rua Rivaldo de Lima Ferreira , Vila 
Matias , São Vicente - SP - CEP: 
11345-290 – Telefone:  (013) 3566-
2717 

Vila Matias 

(Nova São Vicente) 

   

4. EMBASAMENTO TEÓRICO DO PROJAM E DA ESCOLA INTEGRAL – OBJETIVOS DA 

JORNADA AMPLIADA 

 

A Constituição Federal de 1988 define, no artigo 205, a educação como um direito de 

todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação 

para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e dever do Estado. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - Lei nº 8.069/90, reforça, no artigo 55, os 

dispositivos legais de incentivo à educação e obrigatoriedade da escolarização previstos na 

Constituição de 1988, ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular 

seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. Também nessa década, documentos como a 

Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994) passam 

a influenciar a formulação das políticas públicas da educação e da educação inclusiva.  

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/315409-quarentenario
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/315409-quarentenario
tel:(013)%203566-3646
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310877-vila-ema
tel:(013)%203566-1864
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/313407-vila-ponte-nova
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/313407-vila-ponte-nova
tel:(013)%203566-1060
tel:(013)%203566-1060
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/315264-vila-matias
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/315264-vila-matias
tel:(013)%203566-2717
tel:(013)%203566-2717
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Após a Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) o conceito de 

educação passou a abranger uma série de ações que culminam no objetivo comum de 

proporcionar, não apenas um ensino de qualidade, mas também uma formação integral e cidadã 

do aluno. Desta forma, o município de São Vicente, ao articular medidas para a implantação de 

Programa de Jornada Ampliada dá um importante passo nesse sentido.  

Nessa perspectiva, o papel da educação assume espaço central no debate acerca da 

sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos 

referenciais para a construção de sistemas educacionais competentes e de qualidade, a 

organização dos sistemas de ensino e das escolas passa a ser repensados, implicando uma 

mudança estrutural e cultural da escola e das comunidades escolares para que todos os alunos 

tenham suas especificidades atendidas e suas potencialidades desenvolvidas. 

 

Debates recentes e a legislação em uso no país consideram que as transformações 

sociais, econômicas e culturais desejáveis para o contexto nacional passam pela forma como os 

cidadãos se relacionam com o próximo e com o meio em que vivem. Dessa forma, a questão 

deve ser tratada como um processo de humanização que acontece por meios diversos, sendo o 

principal e de maior impacto, o acesso a uma educação construída coletivamente e de forma 

integrada. 

 

Dessa forma, busca-se assegurar que sejam desenvolvidos políticas públicas e 

programas educacionais que norteiem suas ações tendo em vista os princípios da 

democratização do acesso e permanência na escola, democratização da gestão e qualidade 

social da Educação. Tais iniciativas e políticas públicas devem buscar a mudança da prática 

cotidiana dos sujeitos visando uma prática de vida cidadã comprometida com o próximo, 

pretendendo estimular o Protagonismo e a emancipação do cidadão. 

 

O sucesso da busca pela qualidade educacional para todos depende de vários fatores e 

condições, podendo ser citadas como fundamentais as seguintes: 

• Uma educação de qualidade para todos; 
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• Cogestão democrática da política educacional; 

• O acesso e a permanência de todas as crianças, adolescentes e jovens nas redes de 

ensino; 

• O apoio à superação do analfabetismo; 

• A educação inclusiva como direito; 

 

Para atingir as condições acima, é necessário que os agentes públicos e seus parceiros, ao 

implantarem políticas e programas educacionais: 

• Conheçam a(s) realidade(s) sobre a(s) qual(is) irão atuar e que desejam transformar; 

• Estabeleçam postura de mudança e planejamento; 

• Apresentem potencial para solucionar problemas ligados à desigualdade e diversidade 

nas Redes / Sistemas de Ensino; 

• Ajam com transparência quanto à utilização dos recursos públicos; 

• Incentivem e fortaleçam práticas democráticas; 

• Apresentem resultados quantitativos e qualitativos; 

• Contribuam de forma proativa para o alcance das metas educacionais previstas para as 

esferas Nacional e Municipal (LDB / Plano Nacional de Educação / Plano Municipal de 

Educação / Projetos Políticos-Pedagógicos); 

• Comprometam-se em um projeto que vise, sobretudo, a Educação de qualidade para 

Todos. 

 

Um dos marcos regulatório mais recente de direcionamento das políticas públicas 

educacionais é o Plano Nacional de Educação para o período entre 2014 -2014, estabelecido 

pela Lei Federal Nº 13.005/2014. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a 

política educacional para um período de dez anos. São estabelecidos quatro grupos de metas: 

metas estruturantes para a garantia do direito a educação básica com qualidade, e que assim 

promovam a garantia do acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das 

oportunidades educacionais; metas que dizem respeito especificamente à redução das 

desigualdades e à valorização da diversidade, em busca da igualdade de direitos e 

oportunidades; metas que tratam da valorização dos profissionais da educação, considerada 
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estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e metas que se referem ao ensino 

superior. 

Um conjunto de metas refere-se especificamente à melhora do acesso e da qualidade 

educacional a ser atingido pelos sistemas públicos de ensino, constando como uma dessas metas 

a busca pela ampliação dos períodos de tempo de permanência das crianças e adolescentes na 

escola. 

Nesse sentido, a temática da Escola Integral já é um tema amplamente debatido na 

sociedade e meta que se busca atingir há tempos, sendo cada vez mais premente e patente a 

aceitação por parte dos governos e da sociedade em geral a necessidade de que tal meta se 

converta em ações concretas, ainda que de forma gradual, de forma a efetivamente promover 

uma mudança nos paradigmas da educação nacional, da função da escola e de sua influência na 

construção de uma sociedade melhor.  

A permanência da criança em “tempo integral” na escola é entendida, na legislação que 

regulamenta a política educacional brasileira, como um período mínimo de sete horas diárias, 

de acordo com a LDB 9.394/1996. Implícita a esse estabelecimento de um mínimo de horas 

diárias, está a relação pedagógica e psicológica que se estabeleceu quase que como um 

consenso entre os diversos sujeitos sociais de que “mais tempo de escola” consequentemente 

resultará em “mais aprendizagem”.  

Em certas políticas e propostas “integral” refere-se basicamente à ampliação da jornada 

escolar para além das quatro horas que hoje constituem o tempo escolar da grande maioria das 

instituições. Entende-se que a ampliação da jornada, que concretamente se realiza com a 

permanência do aluno na instituição escolar por um tempo maior, de certa maneira implicará 

numa formação integral.  

Porém, é consenso também que não basta ampliar o tempo de permanência dos alunos 

nas escolas. É necessário que nesse atendimento ampliado haja o enriquecimento do currículo 

escolar para além dos conteúdos das disciplinas formais, promovendo-se atividades 

diversificadas (artísticas, culturais, esportivas e de lazer) muitas das quais as crianças e jovens 

da classe trabalhadora não teriam acesso, estabelecendo-se, portanto, que tal acesso deva ser 

promovido pelas escolas com horário de atendimento ampliado. 
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Nesse contexto insere-se o PROJAM, proposto pela Prefeitura Municipal de São Vicente 

para ser implantado na rede municipal de ensino. No escopo proposto pelo Programa e à luz da 

legislação normativa da Educação no país, a ampliação do tempo de escola deve ser entendida 

como uma necessidade da atual conjuntura social e econômica em que vivemos. 

Tal necessidade torna a escola, aos olhos da sociedade, uma instituição que precisa 

ampliar suas funções e tarefas, proporcionando às crianças e jovens da Educação Básica mais 

conhecimentos e outras atividades socioeducativas para além do ensino dos conteúdos 

escolares. Essa ampliação de funções e tarefas demanda mais tempo nos espaços escolares e 

em atividades educacionais significativas e contextualizadas, principalmente para as crianças e 

jovens das escolas públicas, que muitas vezes não têm acesso a outra instituição formativa que 

não seja a escola. 

 

 

5. PROPÓSITOS EDUCATIVOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL / PROPÓSITOS 

EDUCATIVOS DO PROJAM 

 

A Escola de Tempo Integral é um tema frequente nos debates acerca dos propósitos, 

objetivos e alcance dos processos educacionais desenvolvidos nas escolas públicas brasileiras. 

Ampla legislação e bibliografia embasam a teoria de que a implantação de Escolas de Tempo 

Integral / Jornadas Ampliadas é um fator importante a ser considerado na busca de uma 

educação de qualidade, em especial para as camadas menos favorecidas da sociedade. 

Em tais propostas legislativas e teóricas, o objetivo principal é ampliar o tempo das 

crianças e adolescentes nas escolas, ajudando na sua formação como cidadão e agente 

transformador do contexto em que vive, oferecendo aos educandos atividades pedagógicas 

diversas em um ambiente acolhedor, que proporcione momentos de socialização, cultivando e 

estimulando a formação de bons hábitos e valores, acompanhando a realização de tarefas 

escolares, tendo em vista a melhoria do aprendizado escolar.  

Na modalidade prevista para ser implantada no município de São Vicente, o modelo de 

escolarização em Jornada Ampliada será oferecido para crianças e adolescentes do Ensino 

Fundamental (de 06 a 14 anos), sendo um turno / período destinado ao currículo da base 
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nacional comum (aulas regulares) e outro destinado a atividades / oficinas que proporcionarão 

aos alunos matriculados possibilidades de enriquecimento do seu universo de referências, ao 

aprofundar conhecimentos, vivenciar novas experiências, esclarecer dúvidas, desenvolver 

atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer.  

Todos esses momentos de aprendizagem devem ser construídos a partir de uma 

proposta pedagógica elaborada com finalidades, contendo objetivos e metas a serem 

alcançados. Para tanto, o município, as escolas e os profissionais envolvidos no processo 

necessitam redimensionar e enriquecer sua estrutura, organizar novos espaços com 

procedimentos inovadores que possam oferecer novas oportunidades de aprendizagens.  

Dessa forma, dentro dessa nova concepção de escola, novos conhecimentos e atividades 

socioeducativas têm se incorporado ao currículo da escola e desafiam a sociedade e os 

profissionais que atuam diretamente com Educação a ampliar as próprias concepções de escola, 

currículo, ensino e aprendizagem.  

Esse desafio leva à construção de um caminho que leve na direção de um projeto de 

educação compreendida em seu sentido mais amplo como condição de humanização e de 

cidadania. A ampliação do tempo de escola coloca aos administradores, gestores e aos agentes 

educacionais o desafio da organização do ensino na escola de tempo integral, bem como a 

retomada de sua Formação, devendo tornar-se rotina a formação continuada voltada aos que 

atuam diretamente na implantação, execução e gestão de Programas Educacionais de Escolas 

de Tempo Integral / Jornada Ampliada. 

A metodologia utilizada na gestão de sistemas de ensino e de espaços escolares está 

relacionada diretamente à ideia que se tem de ESCOLA. Portanto, a primeira premissa para 

pensar e elaborar um projeto de implantação de Educação em tempo Integral e de Programas 

de Jornada Ampliada é discutir a função da escola na sociedade. 

Embora seja compreendido que a educação escolar se dá em contextos econômicos, 

sociais, religiosos e étnicos diferentes em cada época histórica ou mesmo entre as diversas 

culturas, existe um elemento fundamental da função social da escola, que é garantir a 

possibilidade de o sujeito tornar-se livre, sabendo que a liberdade no sentido emancipatório 

está relacionada às mudanças estruturais do modo de produção e não apenas da consciência. 
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Diante desse contexto, na escola de tempo integral, muitas mudanças estão 

acontecendo, mas a natureza e a função social da escola e do trabalho pedagógico não mudaram, 

sendo primordial a ação da escola como fator de emancipação dos sujeitos, colaborando na 

construção dessa liberdade dos indivíduos, proporcionando aos sujeitos o direito de procurar, 

investigar, questionar e refletir, buscando soluções para os problemas do cotidiano enquanto 

ser social. 

 

De acordo com o estabelecido na Lei Municipal Nº 3579-A, de 03 de maio de 2017, os 

propósitos educacionais do PROJAM serão obtidos através da ampliação de tempos, espaços e 

oportunidades educativas, de forma a qualificar e melhorar o aprendizado dos educandos, 

socializando o acesso a saberes, atividades culturais, esportivas, de pesquisa e de lazer. 

 

As atividades do PROJAM ocorrerão nas dependências de Unidades Escolares do 

Município de São Vicente, atendendo ao público entre 06 e 14 anos matriculados nestas 

unidades, que estão sob gestão da Secretaria Municipal de Educação e supervisão da Diretoria 

de Educação Básica, devendo ser promovido nas escolas abrangidas pelo Programa, atividades 

de forma integrada e interdisciplinar, atendendo a público oriundo de áreas do município com 

alta vulnerabilidade social. 

 

A implantação do PROJAM está alinhada aos objetivos da Secretaria Municipal de 

Educação de São Vicente - promoção de Jornada Ampliada nas escolas municipais - buscando-

se a elevação da qualidade da educação ofertada aos educandos do município, bem como a 

promoção da aprendizagem efetiva e inclusiva, garantia de acesso, permanência e sucesso dos 

alunos nos espaços e atividades escolares, com redução dos índices de fracasso escolar (evasão, 

repetência, defasagem idade-série, dentre outros). 

 

A gestão e execução do PROJAM prevê o estabelecimento de objetivos e metas claras e 

definidas, não só no âmbito da administração e gestão do Programa, mas também no que se 

refere ao planejamento e desenvolvimento pedagógico dos Projetos Pedagógicos estabelecidos 

para cada Unidade Escolar atendida. 
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Dessa forma, a execução de ações gerais e específicas, previstas em Programa de 

Trabalho deverá visar o alcance dessas metas e objetivos pedagógicos, de forma a obter 

resultados concretos de melhora dos índices de aprendizagem dos educandos individualmente 

e coletivamente, das comunidades escolares e do município em geral. 

 

Conforme preconizado no Plano Nacional de Educação, a partir de conceitos e princípios 

já aplicados em Programas de Escolas de Tempo Integral do Governo Federal (Programa Mais 

Educação - Portaria MEC nº 1144/2016, regida pela Resolução FNDE nº 05/2016), dentre as 

possibilidades de atendimento sugeridas para o alcance do sucesso da implantação de Jornadas 

Ampliadas, podemos citar a referência feita no § 1º do Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 

2010, que define Educação em Tempo Integral como a jornada escolar com duração igual ou 

superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total em 

que o aluno permanece na escola ou em atividades escolares em outros espaços educacionais. 

O decreto define ainda que a ampliação da jornada escolar diária se dará por meio do: 

 

“desenvolvimento de atividades de acompanhamento pedagógico, 

experimentação e investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura 

digital, educação econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, 

direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da 

saúde e da alimentação saudável, entre outras atividades”. (art. 1º, § 2º) 

 

O texto também regulamenta os espaços de realização das atividades de Jornada 

Ampliada, possibilitando a utilização de espaços intra e extraescolares, ao citar que as atividades 

na Jornada de Tempo Integral poderão ser: 

 

“desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo com a disponibilidade da 

escola, ou fora dele, sob orientação pedagógica da escola, mediante o uso dos 

equipamentos públicos e o estabelecimento de parcerias com órgãos ou 

instituições locais”. (art. 1º, § 3º) 
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Dessa forma, atendendo ao estabelecido e previsto em legislação sobre o tema, a 

execução das ações do PROJAM deverá assegurar aos alunos o acesso à Formação Básica 

prevista em Lei, ações de acompanhamento, reforço e incremento das atividades escolares, com 

melhora no aproveitamento global dos alunos, além de ampliação das ações educativas, com 

diversidade de atividades e abordagens, utilizando-se da cultura, do esporte e do lazer para fins 

educacionais, de forma a tornar a escola atrativa e significativa para os alunos, com reflexos 

diretos na ressignificação e apropriação da escola e de seus espaços pelas comunidades 

atendidas. 

 

 

 Além disso, de forma a garantir o alcance pedagógico esperado pela Jornada Ampliada, 

deve-se entender que garantir educação integral requer mais que simplesmente a ampliação da 

jornada escolar diária, exigindo dos sistemas de ensino e seus profissionais, da sociedade em 

geral e das diferentes esferas de governo não só o compromisso para que a educação seja de 

tempo integral, mas também um projeto pedagógico diferenciado, a formação de seus agentes, 

a infraestrutura e os meios para sua implantação.  

 

Assim, as orientações do Ministério da Educação para a educação integral apontam que 

ela será o resultado daquilo que for criado e construído em cada escola, em cada rede de ensino, 

com a participação dos educadores, educandos e das comunidades, que podem e devem 

contribuir para ampliar os tempos, as oportunidades e os espaços de formação das crianças, 

adolescentes e jovens, na perspectiva de que o acesso à educação pública seja complementado 

pelos processos de permanência e aprendizagem.  

Para atender ao que prevê a legislação municipal e na Meta 6 do PNE, e obter o máximo 

alcance educativo da permanência das crianças e adolescentes por mais tempo nas escolas, 

algumas estratégias são necessárias, e o sucesso da implantação de redes de ensino com escolas 

de Tempo Integral ou, no caso do município de São Vicente, Jornada Ampliada, depende de 

ações tais como:  

- Promoção e ofertar nas escolas atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma a que o tempo de permanência dos 

alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a sete horas diárias 

durante todo o ano letivo;  
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- Ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola;  

- Elaboração, em regime de colaboração, de programa de construção de escolas com 

padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, 

prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade 

social; 

- Institucionalização, em regime de colaboração, de programa de ampliação e 

reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, 

laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, 

cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material 

didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral; 

- Adoção de medidas para aperfeiçoar e dar significado ao tempo de permanência dos 

alunos na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, 

combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais. 

 

Sendo assim, a implantação do PROJAM na Rede Municipal de Ensino de São Vicente, 

voltada para o público de 06 a 14 anos, tem como propósito assegurar o direito das crianças e 

adolescentes do município em ter a ampliação do serviço de educação pública, tendo em vista 

o alcance de resultados pedagógicos e sociais, com fundamentação na formação do sujeito em 

sua essência humana, de forma libertadora, com valorização das diferenças. 

6. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, METODOLÓGICA E PEDAGÓGICA DO PROJAM 

 

 

O Plano Administrativo e Pedagógico a ser aplicado na implantação e gestão do PROJAM 

nas Unidades Escolares Municipais (EMEFs e EMEIEFs) estará em consonância com os Objetivos 

e Diretrizes do Plano Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Educação, bem como 

será embasado teoricamente na Legislação Vigente, concebendo o direito à educação integral, 

preconizando o cuidar e o educar, a formação do sujeito em sua essência humana, de forma 

ampla e libertadora, valorizando a diversidade e as diferenças. 
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Será priorizada na organização dos espaços escolares, das ações e atividades e no trato 

com o público alvo do programa a garantia de implantação de um Plano Educacional / Plano 

Pedagógico integrado ao Projeto Pedagógico de cada Unidade Escolar de implantação do 

programa, e que considere as especificidades da comunidade atendida e de cada educando, 

prevendo abordagens coletivas e individuais, inclusive assegurando uma educação inclusiva e 

voltada para a diversidade. 

 

As ações realizadas no âmbito da Jornada Ampliada terão como foco garantir aos 

discentes e à comunidade escolar o acesso a uma educação formativa, democrática e 

emancipadora. 

 

A implantação do PROJAM nas unidades escolares determinadas partirá do conceito de 

que a implantação de Jornada Ampliada deve articular as disciplinas curriculares e os diferentes 

campos do conhecimento para que se crie um efetivo espaço educativo que possibilite o 

desenvolvimento de atividades de educação integral.  

 

Dessa forma, as ações do PROJAM devem estar associadas às ações de educação já 

planejadas e desenvolvidas pelas Unidades Escolares no período regular, devendo haver 

momentos de integração e formação de equipe que possibilite a integração de todos os 

profissionais da Escola em torno do conceito de Educação Integral e de forma a garantir essa 

integração entre as ações e os segmentos de atendimento aos alunos nas escolas. 

 

No planejamento das ações, deve-se prever a utilização dos espaços ociosos das 

Unidades Escolares, quando existirem, além de se estabelecer parceria com instituições e 

equipamentos comunitários, além de buscar a utilização de demais equipamentos públicos, 

realizando uma integração entre a escola e os espaços públicos, garantindo a apropriação desses 

espaços e equipamentos pelas comunidades atendidas, viabilizando atividades e ações, 

contínuas ou pontuais, em locais tais como: centros comunitários, praças e parques, bibliotecas 

públicas, teatros, cinemas, dentre outros. 
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A atenção à equipe que atuará e se relacionará com os educandos, público-alvo das 

ações do programa, é ponto central do sucesso da implantação e execução do Programa de 

Trabalho e do Plano Pedagógico que aqui se apresenta. 

 

Sendo assim, é de fundamental importância que haja um empenho e atenção especial à 

Formação Inicial e Continuada voltadas às Equipes de Gestão, Equipes Docentes e Equipes de 

Apoio das Unidades Escolares abrangidas. 

 

A Formação Inicial e Continuada terá como objetivo prover os envolvidos de 

conhecimentos necessários para atuação no processo de implantação de Jornada Ampliada nas 

escolas municipais, garantindo o embasamento e a sustentação teórica e metodológica, 

valorizando o estudo, a apropriação e construção de novos conhecimentos, a valorização da 

troca de experiências bem sucedidas no campo da Educação Integral. 

 

 Além de promover a apropriação conceitual sobre a Educação Integral, os momentos de 

Formação devem inserir nas abordagens a temática dos Direitos Humanos, possibilitando a 

proposição e desenvolvimento de atividades que respeitem e valorizem a diversidade, a 

equidade étnico-racial, a diversidade religiosa, cultural, territorial, geracional, de gênero, de 

orientação sexual, e outros temas pertinentes à Garantia dos Direitos Humanos nos espaços 

escolares e educacionais em particular, e na sociedade como um todo, no geral. 

 

 Deve-se levar em conta que o Plano Pedagógico aqui proposto tem como objetivo final 

assegurar direitos e benefícios aos educandos / discentes participantes das atividades e ações 

do Programa, quais sejam: ter acompanhamento de desempenho escolar, ter acesso e participar 

de atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer, de cunho educacional, reforço escolar, 

melhora na qualidade da aprendizagem e das relações sociais dentro do ambiente educativo. 

 

 De forma a garantir e incentivar a participação e frequência dos educandos às ações do 

programa deve-se zelar pela salubridade, adequação e higiene dos espaços utilizados nas 

atividades, promover acesso a materiais pedagógicos e lúdicos que estimulem o processo de 

ensino-aprendizagem, abordagens dinâmicas e lúdicas durante as atividades executadas, além 
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de prover as necessidades alimentares e nutricionais dos alunos matriculados durante o período 

em que permanecem no ambiente escolar em Jornada Ampliada. 

 

Além de ter efeitos diretos no público alvo atendido, as ações do PROJAM também 

devem buscar reflexos mais amplos e estruturais, tais como a otimização dos espaços e recursos 

escolares, diversificação das abordagens de ensino-aprendizagem na rede municipal de ensino, 

educação inclusiva e emancipatória, refletindo-se, tais fatores, na melhora dos índices 

educacionais do município, tais como evasão, repetência, distorções idade-série, melhora dos 

resultados em avaliações institucionais de medição de competências e habilidades, dentre 

outros. 

 

O alcance dos objetivos e metas propostos, por meio da aplicação do Programa de 

Trabalho e do Plano Pedagógico deverá ser constantemente monitorado, avaliado e reavaliado, 

visando redirecionar ações, planejar e replanejar atividades e rever procedimentos. Essa 

avaliação se dará em diversas esferas e em âmbito coletivo, envolvendo a Gestão de cada 

Unidade Escolar, a Gestão do PROJAM, as equipes técnicas, docentes e de apoio atuantes no 

Programa, além dos representantes designados da Secretaria Municipal de Educação, 

possibilitando-se e estimulando-se ainda, dentro das Unidades Escolares, a implantação da 

Avaliação Institucional Participativa. 

 

A elaboração das ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA, obedecendo-se a CARGA 

HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS NO CONTRATURNO ESCOLAR, será específica para cada 

Unidade Escolar, sendo apresentadas no Programa de Trabalho propostas de organização por 

Unidade Escolar, que deverão, no entanto, serem definidas e determinadas em conjunto com a 

Gestão de cada Escola e com a Secretaria Municipal de Educação, de forma a considerar a 

realidade social e econômica das comunidades nas quais as unidades escolares atendidas pelo 

PROJAM estão inseridas.  

 

As turmas de Jornada Ampliada montadas em cada Unidade Escolar deverão atender 

aos alunos de todos os turnos / períodos de funcionamento das Unidades inseridas no Programa. 
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 A quantidade de turmas será prevista e atendida de acordo com a disponibilidade de 

espaços ociosos nas Unidades Escolares, adequados ou passíveis de adequação para utilização 

nas atividades do PROJAM. Em havendo impossibilidade de utilização de espaços escolares, será 

elaborado com a Gestão de cada escola e com a Secretaria Municipal de Educação o estudo de 

viabilidade de uso de outros espaços e equipamentos públicos / comunitários do entorno das 

escolas. 

 

A montagem das turmas também será feita de acordo com a demanda e procura pelas 

comunidades escolares atendidas, tomando-se como base para a composição das turmas o 

quadro de salas de aula em uso e ociosas em cada Unidade Escolar, bem como os 

períodos/turnos de atendimento e quantidade de alunos matriculados nas Unidades de Ensino.  

 

É importante frisar que atendendo-se ao previsto no Termo de Referência Técnica do 

Edital Nº 07/2017 – Processo Administrativo nº 10.870/2017, A QUANTIDADE DE TURMAS E DE 

ALUNOS ATENDIDOS EM PROJAM ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA À DEMANDA EXISTENTE 

E À INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. DE ACORDO COM A NECESSIDADE E EM 

DECORRÊNCIA DA DEMANDA POR VAGAS, ANUALMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DEFINIRÁ COM A INSTITUIÇÃO (OS) O ATENDIMENTO EDUCACIONAL, 

AGRUPAMENTOS E PERÍODOS DE ATENDIMENTO, QUANDO HOUVER NECESSIDADE.  

 

As atividades elaboradas e ofertadas aos alunos interessados em Jornada Ampliada 

levarão em conta a faixa etária e a realidade socioeconômica da comunidade atendida, de forma 

a garantir o máximo acesso e democratização de novas vivências culturais, esportivas e de lazer, 

promovendo a inclusão social e educacional, refletindo-se na valorização da escola e dos 

espaços escolares como ambientes de protagonismo, construção de cidadania, autonomia, 

emancipação e libertação dos sujeitos. 

 

A instituição Gestora do PROJAM deverá garantir o preparo e a organização da 

alimentação / lanche aos matriculados no PROJAM, durante o período de permanência do aluno, 

sendo que a alimentação e o espaço / estrutura para preparo adequado dos alimentos serão 

fornecidos pelo Poder Público de São Vicente. A alimentação executada e oferecida aos alunos 
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deverá estar em consonância com o determinado pela Diretoria de Alimentação Escolar de São 

Vicente. 

 

No desenvolvimento do PROJAM, as Equipes Gestora, Pedagógica e de Apoio também 

terão em vista a busca pelo fortalecimento dos vínculos nas relações escolares: entre os alunos, 

entre os docentes e os alunos, entre as equipes do PROJAM e as equipes gestoras/pedagógicas 

e docentes das escolas, e das escolas com as comunidades atendidas, planejando e 

proporcionando momentos de valorização das atividades desenvolvidas no âmbito da Jornada 

Ampliada, com estimulo à participação familiar e das comunidades escolares em geral (Mostras, 

Apresentações, Festividades, dentre outras). 

 

As ações do PROJAM deverão ainda refletir em melhora nos índices educacionais da 

Rede Municipal de Ensino de São Vicente, incrementando e otimizando o processo de ensino-

aprendizagem, sendo instrumento de estímulo à participação e frequência escolar, devendo ser 

buscados mecanismo que incentivem a adesão, a permanência e o sucesso do aluno nas 

atividades do turno regular e nas atividades da Jornada Ampliada no contra turno escolar.  

 

Sendo assim, o PROJAM deverá refletir positivamente na melhora de índices escolares / 

educacionais tais como: aumento da média na avaliação do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) do município; Aumento nas taxas de aprovação nos anos iniciais e finais 

do Ensino Fundamental; Diminuição das taxas de distorção idade-série nos anos iniciais e finais 

do Ensino Fundamental; além de diminuição nas taxas de abandono escolar nos anos iniciais e 

finais do Ensino Fundamental.  

 

Ao longo do Programa de Trabalho serão demonstradas as metas quantitativas e 

qualitativas a serem alcançados com o Programa, bem como os indicadores de avaliação de 

qualidade da execução do Programa de Trabalho e do Plano Pedagógico do PROJAM. 

 

Também será prevista equipe específica de execução do PROJAM, adequada à realidade 

e quantidade de turmas formadas e atendidas em cada Unidade Escolar, de acordo com a 

demanda a ser atendida. 
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Os aspectos Administrativos, Princípios Pedagógicos e Metodológicos descritos neste 

item abrangem as ações e atividades descritas genericamente e serão aplicadas integralmente 

em todas as Unidades Escolares que terão atividades do PROJAM, respeitando-se as 

especificidades de cada Unidade Escolar, seu entorno, comunidade escolar e demanda atendida, 

além de ser desenvolvido cronograma de ações, formação de turmas e definição de atividades, 

de acordo com a organização escolar já existente em cada escola atendida (Plano Pedagógico 

por Unidade Escolar). 

 

 

As ações administrativas, pedagógicas e metodológicas serão pautadas pelas orientações do 

Parceiro Público, e embasadas em Legislação federal e municipal de normatização dos aspectos 

abrangidos pelo Programa. 

 

7. EMBASAMENTO LEGAL 

 

A dinâmica de implantação e gestão do PROJAM, nos seus aspectos administrativos / 

financeiros e pedagógicos, será pautada em Legislação que indica as diretrizes educacionais no 

país e do município, incluindo normatizações correlatas da área, além de legislação que 

regulamenta as Parcerias Público-Privadas. 

 

- Constituição da República Federativa do Brasil - 1988. 

- Plano Nacional de Educação - 2014-2024 Presidência da República / Ministério da Educação / 

Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (MEC/ SASE), 2014. 

- Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

- Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

- Portaria MEC nº 1144/2016, regida pela Resolução FNDE nº 05/2016 – Programa Novo 

Mais Educação. 

- Lei Federal Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015. 

- Resolução CNE / CEB nº 04, de 02/10/2009, que institui Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 
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- Parecer CNE / CEB nº 13/2009, de 03/06/2009, que dispõe sobre as Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial. 

- Resolução CNE / CEB nº 02/2001, de 11/09/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica; 

- Lei Federal de OS 9637/98. 

- Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nº02/2016, que dispõe sobre as 

Prestações de Contas. 

- Lei Federal 8.666/93, de 21/06/1993, que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências, no que couber. 

- Artigos 1º, 2º, 9º e 11º da Lei Federal nº 8429 de 29/06/1992, que dispõe sobre os atos de 

improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 

administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios. 

- Plano Municipal de Educação. 

- Lei Municipal nº 270-A, que dispõe sobre Criança e Adolescente. 

- Resolução SME, anual, referente ao Calendário Escolar. 

- Resolução SME, anual, referente ao Projeto Pedagógico. 

- Lei Municipal Nº 3579-A, de 03 de Maio de 2017, que dispõe sobre a criação do “Programa 

Educacional de Jornada Ampliada – PROJAM”, no município de São Vicente e dá outras 

providências. 

- LOM – Lei Orgânica Municipal – Artigos 327, 332 e seguintes. 

- Lei Municipal nº 1865-A, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos 

como Organizações Sociais e Decreto 4514-A2017. 

 

8. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Implantação de Programa de Jornada Ampliada nas unidades escolares do município de São 

Vicente, fomentando o aumento no tempo de atendimento aos alunos de 06 a 14 anos da Rede 
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Municipal, ampliando tempos, espaços e oportunidades educativas que qualifiquem o processo 

educacional e melhorem a aprendizagem dos educandos. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Incremento das ações educacionais, com metodologias e abordagens dinâmicas e lúdicas, 

Integrando Educação, Cultura, Esporte e Lazer nas rotinas escolares, visando Educação para a 

Cidadania e garantindo a Educação Inclusiva como direito. 

 

- Prover a qualidade dos recursos humanos, necessários ao bom funcionamento das 

atividades do Programa de Jornada Ampliada – PROJAM. 

 

- Democratização do acesso à escola de forma a fazer da Educação e da Escola um canal de 

desenvolvimento coletivo, pessoal e individual e do desenvolvimento local. 

 

- Garantir a transparência, o acompanhamento, controle, monitoramento e avaliação 

contínua das ações do programja, bem como o alcance de seus objetivos e metas. 

 

9. METAS 

 

OBSERVAÇÃO 1: Ver Tópico 21 - INDICADORES DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO - METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DO PROJAM 

 OBSERVAÇÃO 2:  Ver Tópico 22 – CRONOGRAMA DE ALCANCE DE METAS. 

 

É estabelecido neste Programa de Trabalho e no Plano Pedagógico proposto para a 

execução do PROJAM o alcance de METAS que garantam o cumprimento do Objeto e a 

concretização dos Objetivos previstos para o Programa. Sendo assim, com esta finalidade serão 

estabelecidas as seguintes Metas Quantitativas e Qualitativas que deverão ser atingidas através 

da realização de ações gerais e específicas pela Instituição: 
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- Manter o espaço físico e a infraestrutra do Programa: programar, organizar, executar 

e acompanhar, direta ou indiretamente, as ações relativas ao desempenho, expansão e 

desenvolvimento das atividades ligadas ao espaço físico e à infraestrutura do PROJAM; 

- Selecionar e Contratar os cargos destinados ao desempenho das atividades do PROJAM 

nas Unidades Escolares, com vínculo com a instituição; 

- Promover Formação Inicial e Continuada de Equipe; 

- Obter melhora no indicador que mede a qualidade da Educação Básica – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da Rede Municipal de Ensino de São Vicente;  

- Elevar a taxa de aprovação das escolas da Rede Municipal de Ensino de São Vicente, 

elevando o percentual de alunos que progridem para a série seguinte ao final do ano letivo; 

- Reduzir a Taxa de Distorção Idade-Série das escolas da Rede Municipal de Ensino de 

São Vicente. (Alunos com mais de 2 anos de atraso escolar); 

- Reduzir a taxa de Abandono Escolar nas escolas da rede Municipal de Ensino de São 

Vicente. (Número de alunos que abandonam a escola no decorrer do ano letivo); 

- Implementar e operacionalizar um sistema de monitoramento e controle de dados, 

criando mecanismos que comprovem a eficácia e desenvolvimento do programa durante seu 

período de execução (Mínimo de 12 meses); 

- Promover e possibilitar o monitoramento e avaliação do PROJAM 

- Divulgar o Balanço Contábil do Programa, demonstrando o controle de todas as receitas e 

despesas realizadas durante o período anterior à entrega do balancete. 

 

10. AÇÕES  

 

OBSERVAÇÃO: Ver Tópico 23 - QUADRO DE AÇÕES POR METAS E RESPONSÁVEIS 

 

Para alcance dos Objetivos e Metas estabelecidos no presente Programa de Trabalho, 

serão desenvolvidas e realizadas as seguintes ações gerais pela Instituição: 

 

- Proceder a estudo individual da realidade de cada Unidade Escolar, suas características 

estruturais, bem como as características da demanda e da comunidade por ela atendida; 
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- Fazer levantamento dos espaços escolares ociosos / disponíveis para atividades de 

Jornada Ampliada de cada Unidade atendida, organizando a logística de montagem de turmas e 

de atividades, de forma a atender a demanda de cada escola abrangida pelo programa; 

- Elaborar e executar cronograma / calendário de adequações de espaços escolares, 

aquisição de mobiliário, materiais, itens pedagógicos;    - Realizar a 

aquisição de mobiliário, equipamentos e materias necessários ao desenvolvimento das 

atividades de Jornada Ampliada, a partir da análise da estrutura e materiais já existentes e 

disponíveis nas Unidades Escolares atendidas, e de acordo com a demanda a ser atendida em 

turmas de Jornada Ampliada;    - Realizar a aquisição de material 

pedagógico, brinquedos pedagógicos, material esportivo, material lúdico, materiais de 

segurança para utilização nas atividades de Jornada Ampliada, a partir da análise dos materiais 

já existentes e disponíveis nas Unidades Escolares atendidas, e de acordo com a demanda a ser 

atendida em turmas de Jornada Ampliada;       

 - Garantir espaços limpos e em condiçoes adequadas de higiene para a realização das 

atividades do PROJAM;       - Executar de ações de 

limpeza / higienização dos espaços escolares utilizados no PROJAM;    

       - Garantir o preparo e fornecimento de 

alimentação adequada, balanceada e com qualidade nutricional, mediante a contratação de 

Equipe de Apoio operacional, em quantidades suficientes e adequadas à demanda de cada 

Unidade Escolar, com estrutura de preparo e recursos alimentícios fornecidos pelo Poder 

Público, visando a complementação alimentar dos alunos atendidos em Jornada Ampliada; 

   - Organização das ações de fornecimento de refeições / lanches aos 

alunos matriculados no PROJAM;        

   - Garantir a manutenção do espaço físico e a infraestrutura do Programa nas 

Unidades Escolares atendidas;        - 

Execução de ações de pequenos reparos e manutenção das unidades escolares integrantes do 

PROJAM;        - Organizar e Garantir a 

realização Pequenos reparos e consertos na estrutura escolar das Unidades atendidas, de forma 

a garantir a adequação e viabilizar a execução das atividades de Jornada Ampliada;  

    - Realizar acompanhamento e gestão administrativa da 

execução do Programa;  - Supervisão, acompanhamento e monitoramento das ações 

executadas no âmbito do PROJAM;        
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  - Promover reuniões entre Corpo Gestor e Coordenação Pedagógica do PROJAM, 

Corpos Gestores das Unidades Escolares e Equipe da SEDUC de forma a estabelecer modalidades 

/ rol de atividades a serem oferecidas nas Unidades Escolares em Jornada Ampliada;  

      - Promover reuniões entre a Equipe Gestora do 

PROJAM e equipe da SEDUC de forma a estabelecer critérios e instrumentais de registro de 

matrícula dos alunos no PROJAM;         

   - Promover reuniões entre a Equipe Gestora do PROJAM e as Equipes 

gestoras das escolas de forma a informar e normatizar as formas de adesão e trâmites de 

matrícula dos alunos no PROJAM, de acordo com instruções emenadas da SEDUC;  

         - Promover a divulgação 

das atividades de PROJAM disponibilizadas em cada escola, através de faixas, cartazes, informes 

orais e escritos, reuniões com os responsáveis, dentre outros, em cada uma das Unidades 

Escolares;    - Organizar / elaborar cronograma de período de 

inscrições, comum a todas as escolas da Rede atendidas;     

    - Disponibilizar Funcionários (alocados nas Unidades Escolares) 

para a realização das ações de matrícula dos alunos no PROJAM;   

 - Divulgação dos horários, turmas, vagas, inscruição de forma visivel nos erspaços 

escolares e seu entorno;        - 

Organizar cronograma de implantação e execução das atividades previstas para a Jornada 

Ampliada, elaborando calendário de acordo com o Calendário Letivo de cada escola e da Rede 

Municipal de Ensino, adequado aos turnos e horários de funcionamento de cada Unidade 

Escolar atendida;      - Elaborar, implantar, organizar 

e gerenciar as atividades de acompanhamento escolar, reforço escolar, atividades culturais, 

esportivas e de lazer de cunho educacional, adaptadas à realidade estrutural de cada Unidade 

Escolar, adequadas ao público atendido com relação à faixa etária e perfil sócio-econômico da 

Comunidade na qual estão. inseridas;        

 - executar as atividades de acompanhamento escolar, reforço escolar, atividades 

culturais, esportivas e de lazer de cunho educacional, planejadas;  - 

Acompanhamento pedagógico das ações realizadas no âmbito do PROJAM; - Promover 

ações de resgate de vínculos da comunidade com a escola, promovendo atividades e ações de 

cunho comunitário, de forma a atrair as famílias para a escola, promovendo a valorização das 

atividades dos discentes atendidos, bem como a valorização e apropriação dos espaços 
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escolares pela comunidade (Mostras, Festivais, Festividades, Gincanas, Campeonatos, dentre 

outras atividades);  - Promover ações constantes de avaliação e monitoramento, 

englobando Equipe Gestora da Instituição, Equipes Gestoras das Unidades Escolares e Equipe 

de Acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação, visando avaliar os impactos do 

PROJAM na melhora dos índices educacionais das Unidades Escolares e do Município em geral, 

previstas no âmbito de Metas / Resultados Esperados a partir da execução do Programa; 

        - Selecionar e Contratar os 

cargos destinados ao desempenho das atividades do PROJAM nas Unidades Escolares, com 

vínculo com a entidade;   - Fazer levantamento da quantidade de 

funcionários necessários à implantação do PROJAM en cada Unidade Escolar, de acordo com a 

demanda e cronograma de turmas elaborado após análise das realidades escolares;  

   - promover reuniões entre o Corpo Gestor / Perdagógico do PROJAM e 

a equipe da SEDUC de forma a estabelecer os critérios para realização do processo seletivo de 

funcionários da Instituição para atuação no PROJAM;    - Organizar 

processo seletivo de funcionários, podendo para tal efeito haver a Contratação de Serviço de 

Terceiros;       - Elaborar critérios de inscrição 

e organizar cronograma de inscrição, aplicação de provas, período de recursos, análise 

documental e divulgação de resultados do processo seletivo;     

     - Elaborar e publicar o Edital de Processo Seletivo; 

   - Aplicar processo seletivo, proceder à correção das avaliações e 

elaborar lista de aprovados;         

  - Contratar os funcionários com vínculo com a Instituição, dentro do regime de 

contratação CLT (Coordenador Geral do PROJAM; Atendente de Educação I; Auxiliar de Cozinha; 

Atendente de Secretaria; Auxiliar de Serviços Gerais);    - Organizar e gerenciar 

o trabalho de Equipe de Gestão e de Apoio à realização das atividades do PROJAM nas Unidades 

Educacionais;     - Realizar a supervisão do trabalho dos 

servidores disponbilizados pela Prefeitura (Coordenador Pedagógico; Articulador na Escola; 

Auxiliar Operacional da Educação II – Merenda) para atuação nas ações do PROJAM, 

apresentando os dados de frequência e desempenho das funções em relatório gerencial mensal 

entregue à SEDUC;          

 - Promover Formação Inicial e Continuada de Equipe;    

 - Contratação de Formador de Equipe;      
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 - Organização de cronograma / calendário de Formação Inicial e Continuada de Equipe; 

          - Executar o 

cronograma de Formação Inicial e Continuada de Equipe de Trabalho (Equipe Gestora, Equipe 

Pedagógica, Equipe de Apoio), visando qualificá-la e capacitá-la dentro das premissas do 

Programa e visando a qualidade das açoes e atendimentos efetuados;    

     - Garantir a elaboração e execução de módulo de 

Formação Inicial de até 05 horas para Equipe Contratada;     

   - Garantir a elaboração e execução de até 20 horas de Formação 

Continuada, mensalmente, englobando momentos de formação presencial e momentos de 

formação / atividades não-presenciais;       - 

Encaminhamento de Pessoal às Formações promovidas pela SEDUC, no âmbito do PROJAM, 

sempre que a mesma disponibilizar vagas para  participação de membros das Equipes Gestora, 

Pedagógica e  de Apoio da Instituição;   - Planejar, promover e acompanhar as 

ações visando obter melhora no indicador que mede a qualidade da Educação Básica – Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da Rede Municipal de Ensino de São Vicente;  

   - Planejar, promover e acompanhar as ações visando elevar a taxa de 

aprovação das escolas da Rede Municipal de Ensino de Sãso Vicente, elevando o percentual de 

alunos que progridem para a série seguinte ao final do ano letivo;   - 

Planejar, promover e acompanhar as ações visando reduzir a Taxa de Distorção Idade-Série das 

escolas da Rede Municipal de Ensino de São Vicente. (Alunos com mais de 2 anos de atraso 

escolar);      - Planejar, promover e acompanhar as 

ações visando reduzir a taxa de Abandono Escolar nas esciolas da rede Municipal de Ensino de 

São Vicente. (Número de alunos que abandonam a escola no decorrer do ano letivo);  

  - Organizar e executar ações de incentivo à matrícula, participação, frequência 

e valorização das atividades realizadas na Jornada Ampliada, de forma a garantir que impactem 

na melhora do ensino-aprendizado dos alunos, e nos índices educacionais das escolas e do 

município em geral;       - Acompanhamento da 

frequência dos alunos matriculados em Jornada Ampliada;     

      - Contato com responsáveis de alunos com 

baixa frequência / evadidos das atividades de Jornada Ampliada;    

    - Elaboração e execução de atividades com adequação à faixa 

etária / série dos alunos matriculados;        
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 - Planejar atividades e ações de cunho cultural, esportivo e de lazer em consonância com 

o Planejamernto Pedagógico da Rede Municipal de Ensino;   - Planejar 

atividades significativas e interessantes aos alunos, de forma a incentivar a frequência e evitar 

a evasão de alunos;     - Planejar e Promover ações de resgate 

de vínculos da comunidade com a escola, promovendo atividades e ações de cunho comunitário, 

de forma a atrair as famílias para a escola, promovendo a valorização das atividades dos 

discentes atendidos, bem como a valorização e apropriação dos espaços escolares pela 

comunidade (Mostras, Festivais, Festividades, Gincanas, Campeonatos, dentre outras 

atividades);          

 - Elaborar e executar cornograma de atividades extras de cunho participativo, aberto 

aos familiares e à Comunidade em geral (Mostras / Festas / Apresentações) (bimestralmente); 

         - Elaborar calendário de 

reunião de pais de alunos matriculados no PROJAM para divulgação de frequência e resultados 

(bimestralmente);    - Manter constante divulgação das vagas 

disponíveis para matrícula, de forma a garantir o preenchimento total das vagas ociosas, 

atendendo ao máximo de alunos possível em Jornada Ampliada;    

     - Reuniões entre a Equipe Gestora e Equipe Pedagógica 

do PROJAM, Equipes Pedagógicas e Equipes Gestoras das Unidades Escolares, de forma a 

analisar a evolução / melhora do desempenho e dos índices de aprendizagem dos alunos 

matriculados em Jornada Ampliada e da escola em geral;    

 - Implementar e operacionalizar um sistema de monitoramento e controle de dados, 

criando mecanismos que comprovem a eficácia e desenvolvimento do programa durante seu 

período de execução (Mínimo de 12 meses);   -  Contratação de Serviço de 

Terceiros para criação de Software / Sistema de coleta e organização de dados;   

     - Realizar monitoramento e avaliação constante das 

ações e resultados pedagógicos e sociais alcançados pelo PROJAM, criando sistemas e 

instrumentos de medição e de anãlise de dados de atendimentos e açõs do PROJAM, garantindo 

e promovendo a interlocução entre a Equipe de Execução do Projam, a Equipe Gestora das 

Escolas e a Equipe de Monitoramento e Acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação;

         - Gerar, mensalmente, 

relatórios contendo informações dos alunos matriculados, frequencia às atividades, calendário 

de atividades realizadas, dentre outras, por Unidade Escolar;     
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    - Gerar, mensalmente,  relatórios contendo informações dos 

alunos matriculados, frequencia às atividades, calendário de atividades realizadas, dentre outras, 

com dados consolidados de todas as Unidades Escolares atendidas pelo PROJAM;  

         - Utilização das 

informações de banco de dados para elaboração de perfil de público atendido no PROJAM; 

       - Utilização das informações geradas 

pelo Sistema / Banco de Dados na confecção de relatórios gerenciais mensais enviados à 

Secretaria Municipal de Educação;        

   - Utilização das informações geradas pelo Sistema / Banco de dados na 

confecção de relatório consolidado anual enviados à Secretaria Municipal de Educação; 

          - Disponibilizar 

acesso para consulta aos dados do sistema de monitoramento para Gestores das Unidades 

Escolares e ao responsável pelo acompanhamento do Programa na SEDUC;    

      - Promover e possibilitar o monitoramento e 

avaliação do PROJAM;  - Elaboração de instrumentais dfe controle, coleta e análise de 

dados e informações;          

 - Elaboração e entrega de Relatórios Gerenciais Mensais;   

 - Elaboração e Entrega de Relatório Consolidado Final (12 meses);  - 

Promover a Avaliação Institucional Participativa no âmbito das escolas participantes do PROJAM 

elaborando e aplicando Plano de Avaliação Institucional Participativa;    

       - Elaborar e executar cronograma de 

ações com vistas à implantação e desenvolimento de AIP;     

    - Promover formação e escolha de  integrantes das Comissões 

Internas de Avaliação em cada Unidade escolar, prevendo na composição da Comissão,  

membros da escola e membros da equipe da instituição, para formalização das ações de AIP; 

          - Participar das 

reuniões de avaliação e monitoramernto do PROJAM realizadas pela  SEDUC;   

      - Organizar e realizar reuniões do Conselho 

Gestor da Instituição, visando gerenciar e acompanhar as ações executadas;   

   - Dar ampla publicidade às ações e atividades promovidas no âmbito do 

PROJAM;          

 - Promover ações constantes de avaliação e monitoramento, englobando Equipe 
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Gestora da Instituição, Equipes Gestoras das Unidades Escolares e Equipe de Acompanhamento 

da Secretaria Municipal de Educação, visando avaliar os impactos do PROJAM na melhora dos 

índices educacionais das Unidades Escolares e do Município em geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados Esperados a partir da execução do Programa;    

     -Participar de reuniões de Conselho de Escola, com 

anuência dos corpos gestores das Unidades Escolares, para divulgação das ações e resultados 

obtidos pelo PROJAM à Comunidade Escolar;      

 - Divulgar o Balanço Contábil do Programa, demonstrando o controle de todas as 

receitas e despesas realizadas durante o período anterior à entrega do balancete; 

 - Executar e acompanhar a execução do Plano Financeiro,  fazedo o controle a partir da 

previsão de investimentos para aquisição de equipamentos e materias, manutenção de espaços 

e despesas com recursos humanos;    - Elaborar e entregar  Balanço 

Contábil Parcial – Prestação de Contas mensal, de acordo com a legislação vigente;  

      - Elaborar e entregar Balanço Contábil Final – 

Presdtação de contas final, de acordo com a legislação vigente;     

    

11. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS TEMPOS E ESPAÇOS ESCOLARES 

 

Em termos gerais, o PROJAM prevê a oferta de 15 horas semanais de Jornada Ampliada, 

devendo ser montadas turmas, atendendo ao maior número possível de alunos, de acordo com 

as possibilidades e capacidade de atendimento das Unidades Escolares.  

 

 As turmas montadas deverão atender ao um número mínimo e máximo de alunos, a ser 

definido em conjunto com a Gestão das Escolas e com a Equipe da Secretaria Municipal de 

Educação, contemplando modalidades culturais, esportivas, recreativas e de lazer, adequadas à 

faixa etária do público a ser atendido, bem como adequado às demandas sociais, educacionais 

e pedagógicas da comunidade atendida pelas Unidades Escolares. 

 

Dessa forma, a montagem dos Projetos Pedagógicos Individuais, por escola, bem como 

a proposta de organização e ocupação dos espaços escolares de cada unidade, com o respectivo 

planejamento de quantidade de turmas montadas, por período de funcionamento, número de 

alunos atendidos e modalidades de atividades a serem oferecidas, irá depender da análise da 
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realidade de cada Unidade Escolar, além de demandar planejamento conjunto com as equipes 

de Gestão das escolas, de forma a contemplar suas demandas, especificidades e Projetos 

Políticos Pedagógicos. (Verificar Item III – PROJETOS PEDAGÓGICOS – UNIDADES ESCOLARES). 

 

Da mesma forma, a partir do estabelecimento da quantidade de turmas, alunos e 

períodos de atendimento, serão estabelecidos os calendários de execução das atividades, 

adequado ao Calendário Escolar da Rede Municipal e das Escolas Municipais atendidas, de forma 

a garantir a execução das atividades de Jornada Ampliada nos dias letivos das Unidades 

Escolares e respeitando seus horários de funcionamento e atendimento ao público. 

 

O quadro de Equipe de Gestão, Docente e de Apoio destinado a atuar em cada Unidade 

Escolar também será elaborado individualmente, atendendo às particularidades da demanda de 

atendimento projetada para cada Unidade Escolar, respeitando-se o mínimo de pessoal 

necessário à execução das atividades pedagógicas e de apoio do Programa, conforme previsto 

no Termo de Referência Técnica do Edital. (Ver Tópico 15 - QUADRO DE EQUIPE DE GESTÃO E 

DE APOIO – PROJAM). 

  

Finalizando, as atividade de Jornada Ampliada serão oferecidas aos alunos das escolas, 

atendendo quantidade de alunos de acordo com a capacidade de utilização dos espaços da 

Unidade, no período de contraturno escolar, levando-se em conta para montagem das turmas 

a previsão de necessidade de reorganização dos espaços escolares, para realização das 

atividades nos espaços ociosos das escolas,  garantindo seu funcionamento integral, com aulas 

e atividades dos períodos  regulares e com as atividades previstas para serem desenvolvidas 

pelos alunos matriculados em Jornada Ampliada, sem prejuízo das atividades letivas / 

pedagógicas já integrantes do cotidiano escolar. 

 

 Será apresentado nos Projetos Pedagógicos elaborados para cada Unidade Escolar 

atendida, o QUADRO GERAL DE FUCNIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR. Reiteramos que o 

quadro apresentado foi montado mediante informações recebidas constantes do Termo de 

Referência Técnica do Edital n° 07/2017, podendo sofrer alterações / adequações a partir da 

disponibilidade ou indisponibilidade de espaços previamente informados. O quadro de horários 
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será estabelecido levando-se em conta o contraturno dos períodos / turnos de funcionamento 

de cada escola. 

 

12. CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

 A Montagem do Calendário / Cronograma de atividades do PROJAM será feito em 

conjunto com as Equipes Gestoras das Unidades Escolares atendidas, respeitando-se o 

Calendário Escolar já existente e já em execução pela Secretaria Municipal de Educação e pelas 

Escolas da Rede Municipal (Resolução anual SME). 

 Dessa forma, as atividades do PROJAM deverão ser realizadas nos dias letivos já 

previstos nos calendários escolares do ano letivo em curso, respeitando-se os sábados não 

letivos, domingos, feriados, períodos de recesso e férias previstos para alunos e corpo docente. 

 A partir da análise dos calendários escolares, será elaborado o Calendário de Atividades 

de Jornada Ampliada de cada Escola, com divulgação à Comunidade Escolar dos períodos de 

inscrição, bem como início e período de execução das atividades. Além do Calendário Geral de 

Atividades de cada Unidade Escolar, será elaborado e divulgado em espaços visíveis das escolas 

o calendário de atividades e ações para cada turma atendida, de forma a assegurar a ampla 

divulgação aos alunos, responsáveis e comunidade, garantindo a transparência e o 

acompanhamento das ações desenvolvidas no âmbito do PROJAM em cada Unidade Escolar. 

 

13. ORGANIZAÇÃO DA ADESÃO NA JORNADA AMPLIADA: FORMAS E CRITÉRIOS DE 

ENTURMAÇÃO 

 

CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS 

A organização das turmas será feita obedecendo-se à organização já existente de 

agrupamentos dos alunos de 06 a 14 anos matriculados nos anos do Ensino Fundamental das 

Unidades Escolares atendidas, planejando-se a oferta de 15 horas semanais de atividades de 

Jornada Ampliada, distribuídos nos dias e horários de funcionamento de cada escola, de acordo 

com o calendário escolar, atendendo aos alunos no período do contra turno escolar. 

 

Está prevista a montagem de turmas abrangendo diversas modalidades de atividades, 

englobando: Acompanhamento / Reforço Escolar, Atividades Culturais, Artísticas, Esportivas e 
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de Lazer, de cunho educacional. As modalidades a serem oferecidas deverão ser definidas a 

partir de diretrizes e orientações da Secretaria Municipal de Educação e das Equipes Gestoras 

das Unidades Escolares, visando oferecer atividades adequadas aos perfis, demandas e 

necessidades das comunidades por elas atendidas. 

 

As turmas serão organizadas com número mínimo e máximo de alunos de acordo com 

a organização de classes já existente nas Unidades Escolares, obedecendo à organização dos 

alunos em turmas de acordo com a faixa etária, de forma a direcionar as atividades 

adequadamente dentro do grau de desenvolvimento físico / cognitivo dos alunos atendidos.  

 

O estabelecimento de alunos por turma também levará em conta a modalidade de 

atividade a ser desenvolvida, de forma a garantir o pleno atendimento dos alunos de forma 

qualitativa, permitindo abordagens coletivas e também individualizadas de acordo com as 

necessidades de cada aluno. 

 

A composição inicial prevista de turmas para cada período de cada escola (quantidades 

/ modalidades) poderá sofrer alteração de acordo com a procura e demanda da Unidade Escolar, 

verificável ao longo do período de inscrição inicial, podendo ocorrer remanejamento de turmas 

e de modalidades de acordo com a procura e interesse demonstrado pelos alunos da escola. 

 

As inscrições / matrículas para a educação do aluno em jornada de tempo integral, nas 

instituições escolares da Rede Municipal de Ensino, serão realizadas conforme a ordem de 

chegada e limitadas de acordo com a disponibilidade de vagas na instituição, salvo disposições 

em contrário emanadas pela SEDUC.  

. 

Será garantido ao aluno matriculado em um ano letivo do Programa que o mesmo terá 

direito a matricular-se em turma de mesma jornada no ano letivo seguinte. 

  

Dessa forma, de maneira resumida sobre a temática do tópico, cabe ainda ressaltar que 

será cumprido o previsto em Termo de Referência Técnica do Edital nº 07/2017 – Processo 

Administrativo nº 10.870/2017, que menciona: 

: 
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- A organização das turmas do PROJAM deverá obedecer a mesma organização de 

agrupamentos dos discentes matriculados nas Unidades Escolares; 

- O Plano Pedagógico do PROJAM previsto para ser aplicado em cada Unidade Escolar 

atendida, deverá prever 15 horas semanais nos dias e horários de funcionamento das Unidades 

Escolares em que o Programa será implantado e executado, considerando-se o calendário 

escolar anual; 

- A quantidade de turmas e alunos estará diretamente relacionada à demanda existente 

e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em decorrência da 

demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição 

o atendimento educacional, agrupamentos e períodos de atendimento, quando houver 

necessidade; 

- A escola, no momento da matrícula, deverá informar aos pais e responsáveis sobre a 

jornada escolar dos alunos em Jornada Ampliada. 

 

Sugere-se abaixo as ações de divulgação e inscrição dos alunos nas turmas de Jornada 

Ampliada, devendo tais procedimentos de matrícula ser seguidos e padronizados em todas as 

Unidades Escolares atendidas pelo Programa, podendo, no entanto,  tais critérios e ações  

sofrerem alteração por ordenamento da Secretaria Municipal de Educação. 

 

PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA NO PROJAM 

- Divulgação feita diretamente aos responsáveis pelos alunos matriculados nas  

escolas sobre o Programa de Jornada Ampliada, turmas, número de vagas, modalidades e 

horários de atendimento do programa na Unidade Escolar, através de reuniões, bilhetes, 

informes, cartazes; 

- Divulgação junto aos alunos e à Comunidade Escolar em geral, através de  informes, 

cartazes, faixas, banners acerca dos objetivos e benefícios oferecidos aos alunos optantes pela 

Jornada Ampliada. Incluindo-se nesses informes a divulgação do rol de atividades disponíveis 

para matrícula, bem como ressaltar a garantia de fornecimento de alimentação / lanche 

suplementar aos alunos que permanecerem na escola em Jornada Ampliada; 

- Organização de calendário de matricula aos interessados, com ampla divulgação  dos dias 

e horários de inscrição inicial; 

- Informar aos pais / responsáveis por novos alunos matriculados na jornada   
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regular ao longo do ano letivo e também no período de rematrícula para o próximo ano letivo, 

sobre a existência do Programa de Jornada Ampliada na escola, oportunizando a matrícula nas 

atividades do PROJAM e escolha de vagas disponíveis pelos interessados; 

- Manter possibilidade de novas matrículas de forma contínua e permanente,  

disponibilizando as vagas ociosas a alunos interessados, mediante abertura de novas vagas 

oriundas de desistência ou transferência de alunos já matriculados; 

- Promover as ações de matrícula no PROJAM em espaços das Unidades Escolares, 

organizados com mobiliário adequado, favorecendo o atendimento da Comunidade nos atos de 

inscrição, bem como possibilitando organização documental das fichas e demais instrumentos 

de matrícula. Estabelecer junto à Gestão de cada Unidade Escolar o espaço que será reservado 

para este fim. 

- Disponibilização pela Instituição de funcionário integrante da Equipe do PROJAM 

(Atendente de Secretaria) para a realização das matrículas dos interessados.  

- Elaboração de instrumentais de matrícula no PROJAM (Ficha de Matrícula) contendo dados 

do aluno, atividades escolhidas para Jornada Ampliada, Turma de inscrição e Horários de 

frequência; 

- Elaboração de Termo de Autorização e Termo de Compromisso de adesão e  

frequência às atividades escolares, colhendo assinatura do responsável pelo aluno no ato de 

matrícula; 

- Estabelecer como obrigatória a presença do responsável no ato da matrícula 

 para autorizar e formalizar a adesão do aluno às atividades de  Jornada Ampliada  

(Preenchimento e assinatura de Ficha de Inscrição, Termo de Autorização e Termo  de 

Compromisso); 

- Ao efetivar a matrícula no PROJAM, o responsável e o aluno inscrito nas  atividades de 

Jornada Ampliada deverão receber uma via da ficha de matrícula   (comprovante de inscrição), 

contendo as modalidades / atividades escolhidas pelo  aluno, dias e horários de realização, 

contendo o horário de entrada e saída do  aluno da escola, a partir da sua adesão ao PROJAM; 

- Informar expressamente, de forma oral, e fazer constar essa informação na Ficha  

de Matrícula do aluno, que “O  educando matriculado no Programa Educacional de  

Jornada Ampliada – PROJAM deverá frequentar as atividades escolares” e que    “Os pais dos 

educandos são responsáveis pela frequência às atividades e aos   horários estabelecidos, 
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estando sujeitos às sanções previstas pela legislação”,  conforme estabelecido no Artigo 4º da 

Lei Nº 3579-A, de 03 de maio de 2017; 

- Repassar os dados de matrícula no PROJAM para a Gestão da Escola (Direção /  

Coordenação Pedagógica / Secretaria), de forma a garantir a inclusão dos dados  no prontuário 

do aluno.  

- Lançar os dados de matriculas no PROJAM, referente a cada turma de cada  

escola atendida, no Sistema de Controle e Monitoramento do PROJAM, que deverá ser criado 

para, dentre outras funções, fazer o controle e gestão de  vagas, matrículas, atividades realizadas 

e frequência dos educandos às atividades. 

 

14. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE GESTORA, PEDAGÓGICA E DE APOIO DO PROJAM NAS 

UNIDADES ESCOLARES 

 

O PROJAM terá equipe específica, constituída por profissionais que atuarão 

especificamente nas diversas atividades e ações necessárias ao pleno funcionamento do 

Programa nas Unidades Escolares atendidas. 

 

As equipes de trabalho do PROJAM serão compostas por servidores públicos cedidos 

pelo município, além de funcionários / profissionais contratados pela Instituição. 

 

Os integrantes das Equipes desenvolverão ações / atividades de Gestão ou de Apoio, de 

acordo com a função previamente estabelecida e prevista em Termo de Referência Técnica do 

Edital nº 07/2017 – Processo Administrativo nº 10.870/2017 e em funções estabelecidas e 

previstas neste Programa de Trabalho. 

 

A instituição será responsável pela Formação Inicial e Continuada de seus contratados, 

realizando essa formação em horários diversos ao das atividades do PROJAM, de forma a que as 

ações de formação não interfiram no desenvolvimento das  atividades do Programa nos espaços 

escolares.  
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A Formação de Equipe ocorrerá de acordo com Plano de Formação Inicial e Continuada, 

sendo previstas e remuneradas até 20 horas mensais de formação (presencial e não-presencial) 

para cada membro integrante de Equipe de Trabalho do PROJAM. 

 

A Equipe de Gestão e de Apoio do PROJAM será composta pelos profissionais listados e 

discriminados no QUADRO DE EQUIPE abaixo, sendo as quantidades de profissionais previstos 

para contratação o número mínimo inicial, podendo tais quantidades sofrer alteração de acordo 

com a ampliação de atendimento do Programa por solicitações e determinações do Parceiro 

Público. 

 

 Deverá ser feita pela SEDUC a designação dos membros da Equipe do PROJAM que 

competem à Prefeitura Municipal ( Coordenadores Pedagógicos; Articuladores nas Escolas; 

Auxiliares Operacionais da Educação II (Merenda) . Os dados de encaminhamento deverão ser 

informados à Gestão do PROJAM pela SEDUC, de forma a possibilitar a elaboração de quadro de 

pessoal disponível e a montagem das equipes de trabalho designadas para cada Unidade Escolar. 

A atuação (frequência, desempenho e etc) dos servidores designados pela SEDUC deverá ser 

supervisionada pela Instituição, com relatórios de frequência, assiduidade e demais pertinentes 

à função, encaminhados à SEDUC ou a quem ela designar, mensalmente. 

 

A contratação da Equipe atuante no Programa, com vínculo empregatício com a 

instituição, será realizada através de aplicação de Processo Seletivo ( Atendentes de Educação 

I); Auxiliar de Cozinha; Atendente de Secretaria; Auxiliar de Serviços Gerais). 

 

O processo de elaboração e publicação de Edital de Seleção, bem como os critéroios 

para elaboração e aplicação das provas, deverá ser discutido e estabelecido em conjunto entre 

a Gestão do PROJAM e a SEDUC. Sendo assim, caberá à Instituição a elaboração de edital e de 

provas, bem como a elaboração, organização e execução de todas as fasses do Processo seletivo, 

a partir de critérios e orientações da SEDUC. Após a aplicação do processo seletivo, os 

candidatos aprovados, clasificados e  selecionados deverão ser contratados pela Instituição sob 

regime de CLT, em quantidades suficientes conforme o previsto em Programa de Trabalho. 

 



 

56 

 

A etapa de elaboração, publicação e abertura de inscrição para o Processo Seletivo 

deverá estar finalizada ao término do 1º mês de execução do Programa de Trabalho. A etapa de 

aplicação das provas, seleção dos aprovados e processo de contratação deverá estar concluída 

até o final do 2º mês de execução do Programa de Trabalho. 

 

Dessa forma, a Equipe do Projeto estará formada e apta para o início das atividades do 

PROJAM junto aos alunos nas escolas, no início do 3º mês de execução do Programa de Trabalho, 

prazo este previsto para o início efetivo das atividades de Jornada Ampliada junto aos alunos, 

nas escolas participantes. 

 

A Secretaria Municipal de Educação poderá solicitar desligamento / substituição de 

profissional integrante das equipes da Instituição quando constatada irregularidade ou 

comportamento profissional que prejudique o desempenho do Programa. A solicitação deverá 

ser feita mediante ofício contendo justificativa para o desligamento / substituição e será 

avaliada pela Gestão do Programa e da Instituição, que, a comprovar-se a necessidade e 

motivação para a substituição, providenciará a mesma no prazo de 72 horas a contar da 

solicitação encaminhada pela SEDUC e protocolada junto à Instituição. 

 Segue abaixo o QUADRO DE FUNÇÕES DA EQUIPE DO PROJAM. Ressalte-se que o 

Quadro abaixo refere-se às características e quantidades mínimas de profissionais necessários à 

implantação do Proghrama nos moldes previstos . A Instituição terá a prerrogativa de orgtanizar 

o quadro de pessoal de cada Unidade Escolar do PROJAM, erm consonância com as diretrizes do 

Termo de Referência Técnica do Edital nº 07/2017 – Processo Administrativo nº 10.870/2017 e 

conforme apresentado neste Programa de Trabalho. O Município poderá disponibilizar outros 

servidores conforme a necessidade identificada a partir do Programa de Trabalho compactuado 

e conforme novas determinações e encaminhamentos necessários e desejados para o Programa 

ao longo de sua implantação e desenvolvimento. 

 



 

57 

 

15. QUADRO DE EQUIPE DE GESTÃO E DE APOIO – PROJAM 

 

FUNÇÃO QTD 
CARGA 

HORÁRIA 
PERFIL DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 

 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

 

Coordenador Geral 

do PROJAM 

01 
40 a 44 horas 

semanais 
Ensino Superior 

Coordenar, planejar e avaliar 

atividsades do PROJAM; atividades 

administrativas e pedagógicas; 

gerenciar recursos financeiros; 

participaer do ploanejamento 

estratégico da Instituição e interagir 

com a comunidade e com o setor 

público. 

 

CLT - Seleção pela 

Instituição 

 

Presencial: 10 horas 

Mensais, em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora 

Não-presencial: 10 horas 

semanais em local de livre 

escolha, sob orientação da 

Equipe de Formação 

Coordenador 

Pedagógico 
04 

40 a 44 horas 

semanais 

Professor 

Efetivo da 

Prefeitura 

Municipal de 

São Vicente com 

licenciatura 

plena 

 

Coordenar, implementar, avaliar e 

planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos, aplicando 

metodologias e técnicas para 

facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. Viabilizar o 

trabalhocoletivo, criando e 

orgtanizando mecanismos de 

participação em programas e 

Servidor Público 

disponibilizado 

pela PMSV 

Os professores 

efetivos da Rede 

Municipal serão 

selecionados 

mediante 

inscruição e 

elaboração de 

 

Formação sob 

responsabilidade da 

SEDUC 
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projetos educacionais que 

interagirão com o PROJAM, 

garantidos a interdisciplinaridade, 

facilitando o processo comunicativo 

entre a comunidade escolar e as 

associações a ela vinculadas. 

 

projeto, 

devidamente 

avaliados e 

selecionados pela 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

FUNÇÃO QTD 
CARGA 

HORÁRIA 
PERFIL DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 

 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Articulador na 

Escola 
27 

20 a 40 horas 

semanais 

Professor 

Efetivo da 

Prefeitura 

Municipal de 

São Vicente 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade, monitorando e 

integrando o Programa ao Projeto 

Político-Pedagógico. 

 

Servidor Público 

disponibilizado 

pela PMSV. 

Os professores 

efetivos nas 

respectivas 

unidades 

escolares 

poderão se 

inscrever e serão 

selecionados 

conforme 

 

Formação sob 

responsabilidade da 

SEDUC 
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classificação 

interna. 

Auxiliar Operacional 

da Educação II 

(Merendeira) 

30 
40 a 44 horas 

semanais 

Servidor Público 

da Prefeitura 

Municipal de 

São Vicente 

Organizar e supervisionar serviços de 

cozinha, elaborando o pré-preparo, 

o preparo e a finalização de 

alimentos, observando métodos de 

cocção e padrões de qualidade dos 

alimentos, atendendo ao Programa 

de Alimentação. 

 

Servidor Público 

disponibilizado 

pela PMSV. 

Os funcionários 

efetivos da rede 

municipal serão 

selecionados 

mediante 

inscrição e a 

necessidade de 

cada Unidade 

\Escolar. 

 

Formação sob 

responsabilidade da 

SEDUC 

FUNÇÃO QTD 
CARGA 

HORÁRIA 
PERFIL DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 

 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 120 
40 a 44 horas 

semanais 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Auxiliar outros profissionais da área 

no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos; verificar a 

qualidade dos gêneros alimentícios, 

minimizando riscos de 

 

CLT – Processo 

Seletivo 

Presencial: 10 horas 

Mensais, em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora 

Não-presencial: 10 horas 

semanais em local de livre 
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contaminação; trabalhar em 

conformidade com as normas e 

procedimentos técnicos e de 

qualidade, segurança, higiene e 

saúde. 

escolha, sob orientação da 

Equipe de Formação 

Atendente de 

Educação I 
120 

40 a 44 horas 

semanais 

Ensino Médio 

Completo 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares; atender 

individualmente o aluno na sua 

higiene pessoal sempre que 

necessário e nos horários 

estabelecidos; responsabilizar-se 

pela limpeza, higiene e desinfecção 

dos espaços; dar refeições aos 

alunos que não comem sozinhos e 

acompanhar as refeições dos 

demais; comparecer a reuniões; 

atender aos pedidos da 

administração quando necessário; 

responsabilizar-se pelos alunos, no 

horário de entrada e saída, zelando 

pela sua segurança e bem estar; 

observar condições físicas dos alunos 

diariamente durante a sua  

 

CLT – Processo 

Seletivo 

Presencial: 10 horas 

Mensais, em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora 

Não-presencial: 10 horas 

semanais em local de livre 

escolha, sob orientação da 

Equipe de Formação 
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FUNÇÃO QTD 
CARGA 

HORÁRIA 
PERFIL DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 

 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

    

permanência na Unidade Escolar, 

buscando o maior número de 

informações sobre a sua saúde e 

nutrição; responsabilizar-se  na hora 

do repouso dos alunos; caso seja 

necessário, trocar fralda, dar banho, 

vestir (roupas e calçados), pentear e 

zelar pela higiene do aluno 

carinhosamente, empregando a voz 

com suavidade; administrar 

alimentos sólidos e pastosos, 

rigorosamente dentro dos horários 

estabelecidos pela Unidade Escolar e 

sob orientação; estar atento às 

alterações de comprotamento do 

aluno e comunicar à direção suas 

observações; administrar 

medicamentos somente 

acompanhada de receituário, 

quando autorizado, obedecendo a 

dosagem e os horários específicos; 
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responsabilizar-se pelo 

acompanhamento e organização de 

atividades pertinentes ao 

agrupamento de alunos, em 

conjunto com o professor e, na sua 

ausência, responsabilizar-se pelos 

utensílios e equipamentos dos 

alunos; auxiliar na organização das 

mochilas; acompanhar e orientar o 

uso do sanitário; acompanhar os 

alunos no transporte escolar 

municipal; efetuar a higienização e 

desinfecção dos brinquedos 

diariamente, após o uso; 

desenvolver atividades de 

estimulação com as crianças, em 

qualquer momento que esteja em 

contato; desenvolver as atividades 

panejadas, pertinentes à função nas 

salas de atividades e ambientes 

externos à Unidade Escolar. 

FUNÇÃO QTD 
CARGA 

HORÁRIA 
PERFIL DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 

 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 
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Atendente de 

Secretaria 
60 

40 a 44 horas 

semanais 

Ensino Médio 

Completo 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças e 

logística; atender pessoas, 

fornecendo e recebendo 

informações sobre a escola e os 

alunos; tratar de documentos 

variados, cumprindo todo o 

procedimento necessário. 

 

CLT – Processo 

Seletivo 

Presencial: 10 horas 

Mensais, em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora 

Não-presencial: 10 horas 

semanais em local de livre 

escolha, sob orientação da 

Equipe de Formação 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 
150 

40 a 44 horas 

semanais 

Ensino 

Fundamental 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios e tratar de piscinas; 

trabalhar seguindo normas de 

segurança, higiene, qualidade, 

proteção ao meio ambiente; 

fiscalizar e zelar pelo patrimônio e 

equipamentos das instalações, 

percorrendo-as sistematicamente, 

inspecionando suas dependências 

para garantira boa convivência entre 

educandos, comunidade escolar e 

comunidade em geral, podendo 

interferir na entrada de pessoas 

 

CLT – Processo 

Seletivo 

Presencial: 10 horas 

Mensais, em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora 

Não-presencial: 10 horas 

semanais em local de livre 

escolha, sob orientação da 

Equipe de Formação 
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estranhas e outras anormalidades; 

controlar fluxo de pessoas, 

identificando, orientando e 

encaminhando-as para os lugares 

desejados; acompanhar pessoas e 

mercadorias no interior da Escola. 

FUNÇÃO QTD 
CARGA 

HORÁRIA 
PERFIL DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 

 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Motorista 01 
40 a 44 horas 

semanais 
Ensino 

Fundamental 

Conduzir os profissionais 
relacionados ao projeto, bem como 

materiais e insumos para as 
unidades de ensino 

CLT – Processo 
Seletivo 

Presencial: 10 horas 

Mensais, em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 

Equipe de Formação 

FUNÇÃO QTD 
CARGA 

HORÁRIA 
PERFIL DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 

 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Auxiliar 
Administrativo 

02 
40 a 44 horas 

semanais 
Ensino médio 

completo 

Promover atividades de auxílio aos 
demais profissionais da equipe 

técnica junto ao escritório local, 

CLT – Processo 
Seletivo 

Presencial: 10 horas 

Mensais, em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora 
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realizar outras tarefas 
administrativas em geral 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 

Equipe de Formação 

FUNÇÃO QTD 
CARGA 

HORÁRIA 
PERFIL DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 

 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Encarregado de 
Recursos 

01 
40 a 44 horas 

semanais 
Ensino superior 

Dirigir junto ao escritório local as 
atividades administrativas, 

sujeitando-se às diretrizes e 
determinações da sede 

administrativa e do gestor do 
projeto, realizando tanto os atos 
necessários à gestão de pessoal e 

recursos humanos do Projeto 
desenvolvido 

CLT – Processo 
Seletivo 

Presencial: 10 horas 

Mensais, em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 

Equipe de Formação 

FUNÇÃO QTD 
CARGA 

HORÁRIA 
PERFIL DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 

 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Supervisor 02 
40 a 44 horas 

semanais 
Ensino Superior 

Supervisionar as atividades em geral 
da equipe de apoio e dos 

profissionais lotados nas unidades 
de ensino geridas, relatar 

ocorrências de interesse para a 
gestão ou o aperfeiçoamento do 

projeto 

CLT – Processo 
Seletivo 

Presencial: 10 horas 

Mensais, em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
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escolha, sob orientação da 
Equipe de Formação 

FUNÇÃO QTD 
CARGA 

HORÁRIA 
PERFIL DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 

 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Encarregado 
técnico-financeiro 

01 
40 a 44 horas 

semanais 
Ensino superior 

Dirigir junto ao escritório local as 
atividades financeiras, sujeitando-se 

às diretrizes e determinações da 
sede administrativa e do gestor do 
projeto, realizando tanto os atos 
necessários à gestão de recursos 

quanto à formação e organização da 
documentação da prestação de 

contas do projeto 

CLT – Processo 
Seletivo 

Presencial: 10 horas 

Mensais, em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 

Equipe de Formação 
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16. FORMAÇÃO DE EQUIPE – FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

 

OBSERVAÇÃO: Ver Programa de Formação Completo no Ítem V – PLANO DE FORMAÇÃO 

INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS. 

 

A atenção à equipe que atuará e se relacionará com os educandos, público-alvo das 

ações do programa, é ponto central do sucesso da implantação e execução do Programa de 

Trabalho e do Plano Pedagógico que aqui se apresenta. 

 

Sendo assim, é de fundamental importância que haja um empenho e atenção especial à 

Formação Inicial e Continuada voltadas às Equipes de Gestão, Equipes Pedagógicas, Equipes 

Docentes e Equipes de Apoio das Unidades Escolares abrangidas. 

 

A Formação Inicial e a Formação Continuada terão como objetivo prover os envolvidos 

de conhecimentos necessários para atuação no  processo de implantação de Jornada Ampliada 

nas escolas municipais, garantindo  o embasamento e a sustentação teórica e metodológica, 

valorizando o estudo, a apropriação e construção de novos conhecimentos, e a valorização da 

troca de experiências bem sucedidas no campo da Educação Integral. 

 

 Além de promover a apropriação conceitual sobre a Educação Integral, os momentos de 

Formação devem inserir nas abordagens a temática dos Direitos Humanos, possibilitando a 

proposição e desenvolvimento de atividades que respeitem e valorizem a diversidade, a 

equidade étnico-racial, a diversidade religiosa, cultural, territorial, geracional, de gênero, de 

orientação sexual, e outros temas pertinentes à Garantia dos Direitos Humanos nos espaços 

escolares e educacionais, em particular, e na sociedade como um todo, no geral. 

 

A instituição será responsável pela Formação Inicial e Continuada de seus contratados, 

realizando essa formação em horários diversos ao das atividades do PROJAM, de forma a que as 

ações de formação não interfiram no desenvolvimento das atividades do Programa nos espaços 

escolares.  
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A Formação de Equipe ocorrerá de acordo com Plano de Formação Inicial e Continuada, 

sendo previstas e remuneradas até 20 horas mensais de formação para cada membro integrante 

de Equipe de Trabalho do PROJAM, englobando atividades / ações de Formação Presencial e 

Não-Presencial. 

Nos contextos de implantação e oferta de Educação Integral / Jornada Ampliada é 

necessário que todos os envolvidos – gestores, educadores, coordenadores pedagógicos, 

monitores, funcionários em geral – tenham a oportunidade de vivenciar processos de formação, 

a fim de que possam refletir sobre suas concepções e ideias acerca da educação. 

Para tanto, a instituição disponibilizará equipe de formação, bem como irá elaborar 

cronograma de formação inicial e continuada, a ser realizada ao longo de toda a implantação, 

execução e gestão do Programa, promovendo espaços e momentos para  discussões coletivas 

sobre o conceito, histórico e experiências da Educação Integral, contemplando também as 

características, potencialidades e desafios locais. 

O processo de formação continuada no contexto do PROJAM ocorrerá em momentos 

específicos, programados de forma a ser realizado fora do horário de trabalho, sem prejuízo das 

atividades desenvolvidas no Programa. Os momentos de Formação serão oportunidades de se 

discutir, debater e construir o processo de implantação de Jornada Ampliada nas escolas da 

Rede Municipal.  

 

Com esse espaço de estudo será possível mediar a reflexão coletiva, abordando 

atividades e conteúdos teóricos e práticos, dentro de uma ação reflexiva. 

 

A Formação Inicial e Continuada se pautará não apenas nos conteúdos a serem 

trabalhados e estudados, mas também abarcará a criação de condições fundamentais como: 

clima de abertura, cordialidade, fortalecimento do sentimento grupal, identificação de 

lideranças, partilha de ideias que garantam avanços significativos no desenvolvimento do grupo.  

 

Dessa forma, os encontros de formação servirão como espaços e momentos  de reflexão 

para que os integrantes das Equipes de Trabalho do PROJAM expressem e discutam suas 

experiências e dúvidas como também busquem através de estudos e troca de experiências,  

http://www.educacaointegral.org.br/na-pratica
http://educacaointegral.org.br/historico/
http://educacaointegral.org.br/experiencias/
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caminhos efetivos para garantir o sucesso do Programa e, acima de tudo, o sucesso dos alunos 

atendidos pelo Programa. Por isso, a formação deverá promover espaço para reflexão e 

discussão coletivamente com base teórica com intuito de promover práticas pedagógicas 

comprometidas.  

 

Além das Ações de Formação promovidas pela Instituição, deverão ser organizadas e 

executadas pela Secretaria Municipal de Educação, cronograma de Formação Inicial e 

Continuada voltada aos Servidores Públicos cedidos para atuação nas atividades do Programa. 

Dessa forma, caberá também à SEDUC fomentar e executar momentos de Formação Inicial e 

Continuada, em cursos e oficinas voltados aos servidores e extensivo, opcionalmente, aos 

profissionais com vínculo empregatício com a Instituição.  

 

Entende-se que os momentos de Formação podem e devem ser compartilhados, na 

medida do possível, uma vez que são voltados para a mesma finalidade: capacitar, formar e 

qualificar profissionais que atuarão diretamente com o público-alvo do Programa, de forma a 

garantir a qualidade nas abordagens pessoais e pedagógicas dos integrantes das Equipes de 

trabalho. 

 

17. BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 

 

- Democratização do acesso à educação de qualidade nas escolas municipais, garantindo o 

direito à Educação Integral, previsto em legislação; 

- Ampliação do tempo de permanência dos alunos nas atividades escolares, melhorando o 

ensino-aprendizagem; 

- Melhora nos índices educacionais das escolas municipais e do Município; 

- Desenvolvimento de Plano Político Pedagógico com vistas à formação de sujeitos / cidadãos 

autônomos, críticos, solidários, participativos; 

- Incremento nas ações da Política Educacional do Município; 

- Formação, capacitação e qualificação das equipes atuantes na Educação no município; 

- Melhora no trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas municipais, com a ampliação do 

leque de atividades de cunho educacional, cultural esportivo o e de lazer oferecidas aos alunos; 

- Fortalecimento de vínculos e melhora na relação escola-comunidade; 
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- Apropriação e valorização dos espaços escolares e demais espaços públicos utilizados nas ações 

do PROJAM; 

- Racionalização do uso dos espaços e dos recursos públicos, pautando-se pelos princípios da 

transparência, impessoalidade e economicidade. 

 

 

18. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

 

A avaliação e o monitoramento do Programa acontecerão de forma contínua e 

permanente, visando verificar o alcance dos Objetivos e o cumprimento das metas qualitativas 

e quantitativas estabelecidas. 

 

Os processo de avaliação e monitoramento serão realizados de forma Conjunta entre a 

Gestão da Instituição, Gestão do Programa, Corpos Gestores e Comunidade\ Escolar das Escolas 

atendidas e Equipes da Secretaria Municipal de Educação / Diretoria de Educação Básica. 

 

Caberá á Secretaria Municipal de Educação a criação de Comissão Multidisciplinar para 

promover a implementação e o acompanhamento do Planejamento e da execução das 

Propostas Pedagógicas do PROJAM em cada escola,  devendo a comissão formada exercer 

Controle / Monitoramento e avaliação, além de: 

I- Definir diretrizes das atividades curriculares, em parceria com a Instituição 

gestora. 

II- Avaliar e acompanhar o desenvolvimento das turmas de Educação em tempo 

integral atendidas pelo PROJAM. 

 

No âmbito das escolas, o alcance dos objetivos  e metas propostos, por meio da 

aplicação do Programa de Trabalho e do Projeto Pedagógico deverá ser constantemente 

monitorado, avaliado e reavaliado, visando redirecionar ações, replanejar atividades e rever 

procedimentos. Essa avaliação se dará em âmbito coletivo, envolvendo a Gestão e a comunidade 

de cada Unidade Escolar, a Gestão do PROJAM, as equipes técnicas, pedagógicas e de apoio 

atuantes no Programa, valorizando-se o princípio da Avaliação Institucional Participativa. 
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De forma a garantir a gestão compartilhada do PROJAM, a Equipe Gestora vinculada à 

Instituição participará de todas as reuniões periódicas ou extraordinárias de trabalho 

promovidas e coordenadas pelas equipes, diretorias e supervisões da Secretaria Municipal de 

Educação de São Vicente. As reuniões terão por finalidade a orientação e o apoio referente à 

Legislação Educacional e às Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. As reuniões de 

gestão também serão oportunidades de apoio à capacitação para melhor desenvolvimento do 

Programa, além de garantir o acompanhamento técnico da aplicação e desenvolvimento do 

Programa  de Trabalho / Planejamento Pedagógico pactuado. 

 

O monitoramento e avaliação também serão feitos através da análise de dados 

produzidos e apresentados mensalmente pela Instituição ao Parceiro Público, tais como:  

 

- Relatórios Gerenciais Mensais / Relatório Consolidado Anual: produzidos e 

encaminhados à SEDUC / PMSV pera Instituição, comprovando o cumprimento físico do 

Objeto e demonstrando o alcance de metas. Tais relatórios deverão conter descrição e 

análise das ações executadas, dados quantitativos e qualitativos de execução do 

PROJAM,  comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, contendo 

comprovação documental e visual das informações prestadas. 

 

- Prestações de Contas / Balanço Mensal / Prestação de Contas / Balanço Anual: 

comprovando o cumprimento financeiro do pactuado em Programa de Trabalho. 

 

- Relatórios Gerados pelo Sistema de Controle de Dados dos alunos matriculados no 

PROJAN. 

 

- Relatórios mensais gerados pelas equipes gestoras das Unidades Escolares atendidas. 

 

- Relatórios de avaliação de melhoras no rendimento escolar e no relacionamento entre 

os membros da Comunidade Escolar, produzidos pelos Conselhos de Classe / Série e 

pelos Conselhos Escolares das escolas atendidas. 
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- Relatórios de Avaliação gerados pela Comissão Própria de Avaliação, implantada na 

Escola para a realização do processo de Avaliação Institucional Participativa (AIP). 

 

 

- Relatórios e Pareceres da Comissão de Avaliação do PROJAM, instituída pela SEDUC. 

 

- Relatórios e pareceres do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, da 

COMISSÃO GESTORA DO PROGRAMA  e da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO FORMADA PELA 

PMSV. 

 

 Os relatórios e instrumentais produzidos também deverão servir de 

embasamento para que se verifique e avalie a eficácia e o alcance Pedagógico do 

Programa, no que diz respeito a: 

- Avaliação da aprendizagem, de forma a verificar se as ações do PROJAM estão 

tendo resultado positivo e favorável no desenvolvimento cognitivo, físico e social dos 

alunos atendidos;  

- Avaliação do impacto do PROJAM nos índices educacionais das Unidades 

Escolares e do município (Melhoras no rendimento escolar em geral, diminuição de Taxa 

de Evasão e de Taxa de Repetência / Aumento no índice de Avaliação Institucional – 

IDEB, dentre outros);  

- Avaliação sobre os impactos do PROJAM nas relações interpessoais dentro da 

escola e desta com a comunidade, aumento da presença das famílias nas escolas, 

melhora do relacionamento entre os alunos, melhora do relacionamento entre o Corpo 

Docente e Discente nas unidades escolares, dentre outros aspectos. 

 

Finalizando, acrescente-se que, no âmbito da Prefeitura, além do 

monitoramento e Avaliação das Ações Pedagógicas por Comissão formada pela SEDUC, 

a Avaliação das Ações de Gestão e a execução do Contrato de Gestão, em todos os 

aspectos, será realizada por Comissão nomeada pelo Prefeito conforme Decreto 4514-

A/17. 
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A Instituição enviará à Prefeitura Municipal de São Vicente e à Secretaria 

Municipal de Educação, mensalmente, os relatórios pertinentes à execução do Contrato 

de Gestão, ou a qualquer momento, se solicitado. 

 

A avaliação, monitoramento e o acompanhamento da gestão e da execução do 

CONTRATO DE GESTÃO a ser firmado, serão realizados nas seguintes instâncias: 

 

- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: Terá a atribuição de fiscalizar o 

cumprimento das diretrizes e metas contratuais e aprovar os demonstrativos 

financeiros e as contas anuais da Instituição. 

 

- COMISSÃO GESTORA: Terá a atribuição de analisar os relatórios mensais e finais 

encaminhados pela Instituição. 

 

- COMISSÃO MULTIDISCPLINAR DA SEDUC: Terá a atribuição de avaliar a implantação e 

execução do Planejamentos Pedagógico proposto e adequações necessárias, avaliando 

ainda o alcance  e o impacto pedagógico das ações o PROJAM nos índices educacionais 

do município. 

 

- COMISSÕES PRÓPRIAS DE AVALIAÇÃO: Deverão ser implantadas em cada Unidade 

Escolar, serão  responsáveis pela efetivação do processo de Avaliação Institucional 

Participativa nas escolas, envolvendo todos os segmentos das Comunidades Escolares 

atendidas. 

 

- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO: Composta com integrantes nomeados para tal fim pela 

PMSV (Decreto 4514-A/17). 

 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA 

 

No Plano Nacional de Educação (2014-2024) é previsto na Meta 19: “assegurar 

condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, 
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associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 

escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.” 

 

A gestão democrática da educação nas instituições educativas e nos sistemas de ensino 

é um dos princípios constitucionais garantidos ao ensino público, segundo o art. 206 da 

Constituição Federal de 1988. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

– Lei nº 9.394/1996), confirmando esse princípio, repassou aos sistemas de ensino a definição 

de normas de gestão democrática, explicitando dois outros princípios a serem considerados: a 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da 

escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 

Nessa direção, o PNE ratifica os preceitos constitucionais e estabelece a gestão 

democrática da educação como uma das diretrizes para a educação nacional. Assim, a gestão 

democrática, entendida como espaço de construção coletiva e deliberação, deve ser assumida 

como dinâmica que favorece a melhoria da qualidade da educação e de aprimoramento das 

políticas educacionais, como Políticas Públicas de Estado, articuladas com as diretrizes nacionais. 

 

Sendo assim, entender-se que na gestão contemporânea dos processos educacionais e 

dos sistemas de ensino, é fundamental aprimorar as formas de participação e de efetivação dos 

processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, bem como os 

processos de prestação de contas e controle social. 

 

São diversas as modalidades / esferas de gestão democráticas previstas em Legislação, 

sendo a mais consolidada atualmente nas unidades escolares os Conselhos de Escola. Existe, no 

entanto, outra modalidade pertinente e de amplo alcance nas ações de avaliação e 

monitoramento de processos pedagógicos e de gestão de Programas e Projetos Educacionais: A 

Avaliação Institucional Participativa (AIP). 

 

Na avaliação do PROJAM, no âmbito das escolas, o alcance dos objetivos e metas 

propostos, por meio da aplicação do Programa de Trabalho e do Planejamento  Pedagógico 

deverá ser constantemente monitorado, avaliado e reavaliado, visando redirecionar ações, 

planejar e replanejar atividades e rever procedimentos.  
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Essa avaliação deverá ocorrer em âmbito coletivo, envolvendo a Gestão e a comunidade 

de cada Unidade Escolar, a Gestão do PROJAM, as equipes técnicas, pedagógicas e de apoio 

atuantes no Programa, valorizando-se o princípio da Avaliação Institucional Participativa (AIP). 

 

No aspecto geral, com relação à avalição escolar, em especial no tocante às escolas 

públicas, os momentos de AIP visam estimular a participação e a consulta de profissionais da 

Educação, alunos e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos 

escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando-se ainda a participação 

dos alunos e seus familiares na avaliação de docentes, gestores escolares e ações desenvolvidas 

na escola. 

 

Os momentos de Avaliação Institucional Participativa deverão ser estabelecidos e 

organizados em conjunto entre as equipes gestoras do PROJAM e as equipes gestoras escolares, 

constituindo-se em mais uma alternativa de avaliação e busca pela melhoria da educação, em 

complemento às instâncias institucionais colegiadas já formalmente existentes (Conselhos de 

Escola, por exemplo). 

 

Mais do que avaliar o alcance de índices educacionais, os momentos de  Avaliação 

Institucional Participativa devem servir como estratégia agregadora dos atores sociais 

envolvidos na execução do PROJAM e no desenvolvimento das práticas pedagógicas nos 

estabelecimentos escolares municipais,  de forma a se buscar a reflexão acerca da garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes nas ações executadas.  

 

Ao mesmo tempo em que avalia a garantia de acesso das crianças e adolescentes aos 

saberes e conhecimentos, a AIP deve observar se as práticas de trabalho estão favorecendo a 

formação humana, para além do que pode ser medido em avaliações institucionais formais 

(provas, exames, testes etc). Dessa forma, os momentos de Avaliação Institucional Participativa, 

no âmbito da educação, são concebidos como uma avaliação que prioriza, acima da análise dos 

dados cognitivos, a análise da qualidade social dos programas  e metas alcançadas. 
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METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA 

(AIP) 

 

Os processos de Avaliação Institucional das unidades escolares devem ocorrer no 

âmbito interno de cada instituição (auto avaliação) sendo coordenados pelas Comissões 

Próprias de Avaliação (CPA) de cada unidade, devendo ter acompanhamento externo, a cargo 

de equipe da Secretaria Municipal de Educação.  

 

Sendo assim, para cada Unidade Escolar atendida pelo PROJAM deverá ser elaborado, 

por profissional da Instituição, um Plano de Avaliação Institucional Participativa, que deverá 

prever a elaboração, implantação, momentos e etapas da Avaliação Institucional Participativa a 

ser realizada em cada escola,  ao longo do período de execução do Programa. 

 

A criação do Plano de Avaliação Institucional Participativa terá como objetivo final a 

ampliação dos espaços de debate e participação da comunidade escolar na concepção, no 

desenvolvimento e no acompanhamento da execução do Projeto Político Pedagógico das 

Unidades Escolares, sendo este documento o  parâmetro básico para orientar as atividades dos 

articuladores dos processos de avaliação interna e externa, destinando-se a  todos os membros 

da comunidade escolar que, de alguma forma, são sujeitos da avaliação e dos quais depende, 

em grande medida, a qualidade dos processos a serem realizados. 

 

A implantação e realização de Processo de Avaliação Institucional Participativa devem 

ser realizadas em cada Unidade Escolar, conforme as etapas e fases descritas abaixo: 

 

 

AUTOAVALIAÇÃO: é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói 

conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto 

de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social, 

constituindo-se no componente central que confere estrutura e coerência ao processo 

avaliativo. 

 

A auto avaliação deverá ter como principais objetivos:   
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- Produzir conhecimentos sobre a instituição;  

- Por em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela 

unidade Escolar;  

- Identificar as causas dos seus problemas e deficiências;  

- Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional de seus membros; 

  - Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais;  

- Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade;  

- Julgar a relevância de suas atividades educativas e dar visibilidade à sociedade de suas 

práticas.  

 

Para alcance dos objetivos acima, em um processo de autoavaliação, tornam-se 

necessárias, entre outras, as seguintes ações: coletar e sistematizar informações; analisar 

coletivamente os significados de suas realizações; desvendar formas de organização, 

administração e ação; e identificar fragilidades e potencialidades, estabelecendo estratégias de 

análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a unidade educacional com vistas à 

superação de problemas.  

 

CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA): Cada Unidade Escolar deverá 

constituir uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), cujos membros sejam capazes de assumir 

a responsabilidade pelo desenvolvimento do processo avaliativo. O processo de autoavaliação 

é uma tarefa de toda a comunidade escolar. No entanto, a CPA assume, de forma mais orgânica, 

a tarefa de mobilizar e viabilizar os mecanismos necessários para que a avaliação se efetive.   

 

Apesar da existência dos Conselhos de Escola já constituídos em cada Unidade Escolar, não há 

confronto entre as atividades desenvolvidas no âmbito do Conselho de Escola e no âmbito da 

Comissão Própria de Avaliação, cuja função é garantir que as demandas específicas do processo 

de autoavaliação possam ser monitoradas de modo mais ágil e constante. Ainda assim, a 

formação da CPA deverá ser submetida ao Conselho de Escola, para que o mesmo aprove a sua 

composição e referende os nomes indicados.  
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Não será estabelecido um número mínimo de integrantes para a composição de CPA, 

sendo a única obrigatoriedade para a constituição da comissão é a de que a mesma possua, ao 

menos, um representante de cada segmento da Comunidade Escolar – gestão, professores, 

monitores, funcionários de apoio, alunos, famílias, etc.  

 

Caberá à CPA, após a adequada coleta e sistematização das informações relativas ao 

processo de autoavaliação, realizar a disponibilização dessas mesmas informações aos órgãos 

de controle externo e à comunidade escolar. Ao final do processo de auto avaliação, a CPA deve 

prestar contas de suas atividades ao Conselho de Escola e à equipe da SEDUC, apresentando 

relatórios, pareceres e, eventualmente, recomendações.  

 

Concluída a auto avaliação da instituição, será competência das equipes gestoras das 

unidades escolares, equipe gestora do PROJAM e equipe de acompanhamento externo da 

SEDUC a  (re)definição e/ou implementação das ações que o processo avaliativo sugerir.  

 

ARTICULADOR DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA (AIP): Ao realizar 

coleta de informações de muitos processos no interior da unidade escolar, a auto avaliação 

torna-se, por natureza, uma atividade extremamente complexa e trabalhosa. Para alcançar 

resultados positivos, a CPA precisa executar uma pauta/agenda constantemente reorganizada 

além de possuir trânsito facilitado entre os diversos segmentos da unidade educacional para 

viabilizar necessárias interlocuções, acesso a documentos e captação de registros.  

 

Nesse sentido, justifica-se a necessidade da constituição, em cada unidade educacional, 

de um articulador para o processo de auto avaliação, que, submetido às deliberações da própria 

CPA, desenvolva, sobretudo, as seguintes atividades:  

- Identificar, sistematizar e encaminhar a demanda de formação dos membros da CPA e 

membros de outros segmentos da unidade educacional;  

- Organizar agenda de atividades da CPA, convocando as reuniões e viabilizando 

estrutura para a sua realização;  

- Manter atualizados os registros das reuniões e demais atividades da CPA, dando, 

inclusive, publicidade das mesmas quando isso for definido pela CPA;  

- Disponibilizar documentação escolar solicitada pela comissão;  
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- Sistematizar os relatórios, planilha de dados e demais documentos que a CPA produza;  

- Prestar conta de suas tarefas anualmente ao Conselho de Escola.  

 

Nesse contexto, o articulador da CPA não assume a tarefa de dirigir a CPA, mas tão 

somente de assessorar a comissão em suas necessidades mais cotidianas e que exijam a 

presença de um profissional com maior organicidade. Dessa maneira, alinhado aos pressupostos 

de construção de uma gestão democrática, este profissional deverá apresentar competência 

técnica, relacional e educativa na organização e na realização de trabalho junto a gestores, 

docentes, funcionários, crianças, famílias e comunidade do entorno escolar, articulando a CPA 

para a execução das atribuições que lhe competem.  

 

Quanto à escolha do articulador, que deve ser um membro da equipe gestora da 

Instituição, referendado pelas Equipes Gestoras das Escolas, recomenda-se às equipes de 

trabalho que elejam, junto aos seus coletivos, o profissional que mais se encaixa ao perfil 

apresentado, uma vez que este desenvolverá papel fundamental no processo.  

 

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EXTERNO: O acompanhamento externo da autoavaliação faz 

parte de um importante processo de discussão e reflexão relativo aos grandes temas de política 

pedagógica, bem como às tomadas de decisão, buscando o fortalecimento ou redirecionamento 

de ações e de políticas da Secretaria Municipal de Educação.  

 

O acompanhamento externo, coerente com a dimensão interna, deverá organizar e 

sistematizar o conjunto de informações quantitativas e qualitativas sobre a qualidade das 

práticas da unidade escolar, devendo ser  realizado por equipe da SEDUC, segundo diretrizes a 

serem estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, tendo como instrumento norteador 

de todas os objetivos e metas estabelecidos  no Plano Municipal de Educação. O 

acompanhamento externo inclui ainda visitas in loco nas escolas.  

 

Uma vez de posse das informações produzidas pela etapa de autoavaliação, os membros 

da equipe da SEDUC assumem não uma função fiscalizadora e impositiva, mas estabelecem 

parceria com as equipes de cada unidade com o firme objetivo de auxiliá-las no estabelecimento 

e no cumprimento das metas necessárias à melhoria das condições educativas. 
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 Dessa maneira, a avaliação da unidade educacional e as ações para o avanço nas 

condições gerais de cada escola não se configura em responsabilidade isolada das equipes 

escolares, mas, antes, um compromisso político institucional do sistema de ensino.  

 

FORMAÇÃO PARA UM PROJETO PARTICIPATIVO: um Plano de Avaliação Institucional 

Participativa deve ser construído a partir de uma concepção que busca inserir os mais diversos 

segmentos ligados à escola na tarefa de avaliar e comprometer-se com a busca de uma educação 

de qualidade e para todos.  

 

No entanto, para aproximar-se de tal tarefa, é fundamental que sejam ofertadas amplas 

situações de formação. Assim é importante que as equipes gestoras, pedagógicas e de apoio do 

PROJAM e das escolas e também a equipe de acompanhamento da SEDUC possam participar de 

atividades de formação e assessoramento inicial, buscando refletir sobre os marcos teóricos e 

institucionais da proposta de Avaliação Institucional Participativa que se pretende implantar.  

 

Dessa mesma maneira, a SEDUC e a Equipe Gestora da Instituição devem estabelecer 

ações coordenadas que visem estabelecer parceria com cada unidade para o levantamento das 

necessidades formativas iniciais de cada equipe escolar, construindo iniciativas que, com o apoio 

da SEDUC, possam suprir tais necessidades, podendo tais momentos formativos serem inseridos 

no quadro de formação municipal já existente (Semana da Educação, por exemplo).  

 

REUNIÕES DE NEGOCIAÇÃO: Tanto a auto avaliação quanto o acompanhamento externo devem 

produzir uma gama ampla de demandas necessárias para o aperfeiçoamento das unidades 

escolares nos parâmetros básicos de qualidade. Entende-se que parte destas demandas 

restringe-se à SEDUC, sobretudo aquelas mais voltadas à composição de pessoal e necessidades 

em torno das condições físico-estruturais das unidades.  

 

É nesse sentido que os Encontros de Negociação ganham grande importância no sentido 

de legitimar institucionalmente todo o processo ao possibilitar que as CPAs negociem tais 

demandas diretamente com a SEDUC.  
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É desejável que, ao menos uma vez por ano, ocorram encontros de negociação de 

melhorias entre as Comissões Próprias de Avaliação das Unidades Escolares e interlocutores da 

SEDUC, oferecendo-se espaços para a manifestação de todas as CPAs.  

 

Considerando o princípio do Pacto de Qualidade Negociada, esses encontros deverão 

também garantir a definição de metas e prazos para o possível atendimento das demandas 

negociadas entre as CPAs e a SEDUC.  

 

Em outras palavras, o pacto de qualidade negociada parte do pressuposto de que “as 

múltiplas expectativas e necessidades ao serem examinadas em comum, geram acordos que 

contemplam responsavelmente a hierarquia das prioridades definidas para o plano de avaliação 

do ano; firma-se um compromisso que une poder público e escolas na busca pelas condições 

que favorecem a aprendizagem dos estudantes retratada na melhora dos indicadores de 

qualidade internos e externos” 

 

CRIAÇÃO DE CRONOGRAMA DE AÇÕES: a implantação de todo o processo acima descrito deverá 

ser previsto na elaboração de um cronograma de ações, elaborado conjuntamente pelas equipes 

gestoras do PROJAM e equipes gestoras das unidades escolares, com o objetivo de criar, 

conceber, formalizar e concretizar um Plano de Avaliação Institucional, condizente com a 

realidade de cada escola.  

 

Deverá constar desse plano: Reunião geral com os segmentos escolares para 

esclarecimento acerca do conceito de Avaliação Institucional Participativa; Criação e Formação 

de Comissão Própria de Avaliação; apresentação de Comissão para referendo pelo Conselho de 

Escola; Elaboração de proposta de formação acerca do tema, seja em âmbito escolar ou no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação, com ações amplas voltadas a todos os profissionais 

envolvidos no processo educacional regular e atividades do PROJAM;  Escolha do Articulador do 

processo de avaliação;  Elaboração e divulgação de calendário de momentos de reunião de auto 

avaliação (quadrimestral ou semestral); cronograma e critérios de elaboração de relatório com 

dados da AIP da unidade escolar e seu encaminhamento às instâncias externas (SEDUC); 

previsão de momento de divulgação ao Conselho de Escola e à comunidade escolar dos 

resultados obtidos e conclusões do processo de autoavaliação e AIP; Previsão de encontro de 
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negociação, no mínimo anualmente para deliberação das ações de competência da SEDUC e de 

competência interna da Unidade Escolar na busca da melhoria da qualidade do trabalho em  

desenvolvimento.  

  

19. PLANO FINANCEIRO – RESUMO 

 

OBSERVAÇÃO: Verificar Item IV- PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS. 

 
Caberá à Instituição, como gestora da implantação e execução das ações do PROJAM e 

conforme previsto em Termo de Referência Técnica do Edital nº 07/2017 – Processo 

Administrativo nº 10.870/2017, a gestão dos recursos financeiros disponibilizados pelo Poder 

Público, conforme critérios estabelecidos em edital e na legislação, e conforme PLANO DE 

GERENCIAMENTO DE RECURSOS que integra o Programa de Trabalho apresentado. 

 

De acordo com o previsto na Lei Municipal nº 3579-A, que dispõe sobre a criação do 

PROJAM, os recursos financeiros repassados pela municipalidade por meio de Parcerias com 

instituição de direito privado sem fins lucrativos para a gestão e disponibilização de profissionais 

para atuação no PROJAM, poderão ser utilizados para os seguintes fins: 

 

- Contratação, através de processo seletivo, e formação de pessoal; 

- Contratação de consultorias e assessorias, através de processo seletivo, especializadas e 

de caráter educacional, pedagógico ou sócio-esportivo-cultural, compatíveis com o Plano 

Educacional; 

- Aquisição de material didático-pedagógico e demais itens necessários ao bom 

desempenho pedagógico, incluindo material de consumo; 

- Aquisição e manutenção de bens duráveis; 

- Realização de pequenas reformas prediais, quando necessárias ou úteis a assegurar o 

processo de aprendizagem; 

- Transporte escolar, com autorização prévia e formal da Secretaria Municipal de Educação. 

 

 Conforme o previsto e estabelecido no Termo de Referência Técnica do Edital nº 

07/2017 – Processo Administrativo nº 10.870/2017, os recursos públicos financeiros repassados 
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por meio de Parceria (Contrato de Gestão) poderão ser utilizados para o pagamento de despesas 

previamente previstas no Programa de Trabalho, conforme descrito abaixo: 

 

- Recusros Humanos – Salário dos funcionários; 13º Salário; 1/3 de Férias; Descanso semanal 

Remunerado; Rescisão Contratual referente a direitos trabalhistas devidos relativos à vigência 

do Contrato de Gestão; Adicional por tempo de serviço, biênio, anuênio, nas restritas hipóteses 

de aquisição de diretos por força de decisão judicial, em processo de conhecimento, ou oriundos 

de Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho; Adicional Noturno; 

Pagamento de Encargos Trabalhistas, Previdenciários e Sociais, restritos ao período e às 

atividades profissionais desempenhadas para a execução do Contrato de Gestão;. INSS; FGTS; 

FGTS rescisório; IRRF sobre Salário; PIS sobre Folha de Pagamento; Horas Extras de caráter 

excepcional, desde que devidamente justificadas e autorizadas pela Secretaria Municipal de 

Educação de São Vicente; Contribuição Sindical; Contribuição Assistencial; Contribuição 

Confederativa; Pagamento de Benefícios Trabalhistas restritos ao período e às atividades 

profissionais desempenhadas para a execução do Contrato de Gestão; Vale Transporte, desde 

que seja retido do funcionário o percentual autorizado em acordo coletivo (na falta deste deverá 

ser de 6%), devendo ser apresentada relação fornecida pela Empresa de Transporte Coletivo na 

qual constem os valores e nomes dos Funcionários (Relatório Detalhado do Pedido); Auxílio 

Creche, desde que previsto em convenção sindical de cada categoria; Seguro de Vida em Grupo, 

desde que previsto na convenção sindical de cada categoria; Cesta Básica, conforme previsto na 

convenção sindical de cada categoria; Vale Alimentação / Vale Refeição, conforme previsto na 

convenção sindical de cada categoria; 

- Material de higiene e limpeza; 

- Material de papelaria; 

- Materiais Pedagógicos: CDs, DVDs, filmes, livros e outros; 

- Brinquedos Pedagógicos: bonecas, jogos educativos adequados à cada faixa etária, 

fantasias e outros materiais destinados ao trabalho pedagógico; 

- Material esportivo para o trabalho de corpo e movimento; 

- Utensílios de cozinha; 

- Espelhos, de qualquer tamanho, com ou sem moldura; 
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- Tecidos para confecção de material pedagógico, fantasias, cortinas para as salas de aula, 

toalhas para os recintos dos alunos e para mesas de refeitório e outros quer se destinem ao bem 

estar dos alunos; 

- Tapetes, colchões, colchonetes, cortinas, capas para colchão e colchonetes destinados aos 

alunos;  

- Equipamentos de Proteção Individual; 

- Contratação de serviços de fotocópias, correio, chaveiro, revelação de fotografias; 

- Contratação de serviços de exame admissional, demissional, periódico, PCMSO 

(Porograma de Contorle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais); 

- Contratação de serviços de assinatura de jornais e revistas de cunho educacional que 

sirvam de subsídio ao trabalho pedagógico; 

- Contratação de serviços de manutenção de máquina de levar, secar, fogão, geladeira, 

freezer, coifa, relógio de ponto, recarga de extintores e outros; 

- Contratação de serviços de manutenção de mobiliário: cadeirinhas, mesinhas, bancos de 

refeitório e outros; 

- Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, como 

computadores, impressoras, copiadoras e outros; 

- Contratação de serviços de manutenção de eletroeletrônicos: televisão, aparelho de som, 

DVD e outros; 

- Contratação de serviços de desenvolvimento e implantação de Sistema de Monitoramento 

e Controle de Dados; 

- Contratação de serviços de Equipe para elaboração e aplicação de Processo Seletivo de 

funcionários para atuação no PROJAM; 

- Pagamento de serviços de publicação de editais, convocações, notificações, extratos, 

balancetes e demais em jornais; 

- Custeio de Estudos do Meio, indicados em projeto Pedagógico aprovado, com respectivas 

despesas de transporte realizadas por empresas devidamente regularizadas; 

- Aquisição de uniformes e uniformes de segurança; 

- Aquisição, locação e manutenção de relógio de ponto ou sistema de controle de 

frequência; 

- Serviços Contábeis prestados por Contador ou por escritório de contabilidade; 
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- Serviços de Auditoria Externa, serviços de Assessoria Jurídica e/ou advogados; 

- Aquisição de bens duráveis, imprescindíveis e essenciais à execução do estabelecido em 

Programa de Trabalho, em consonância com o Regulamento de Compras aprovado e mediante 

autorização expressa da Secretaria Municipal de Educação. (Bens duráveis, conforme Portaria 

do Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional nº 448, de 13/09/2002). Os bens 

duráveis adquiridos com recursos do Contrato de Gestão deverão ser incorporados ao 

Patrimônio Municipal, cabendo à Instituição a responsabilidade pela guarda e conservação. 
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20.  INDICADORES DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO TRABALHO PEDAGÓGICO - METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DO PROJAM 

  

OBJETO: Estabelecimento de Contrato de Gestão para Implantação e Gestão do Programa Educacional de Jornada Ampliada (Projam) nas EMEFs e nas EMEIEFs 

para as crianças na faixa etária de 06 a 14 anos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Implantação de Programa de Jornada Ampliada nas unidades escolares do município de São Vicente, fomentando o aumento no tempo 

de atendimento aos alunos de 06 a 14 anos da Rede Municipal, ampliando tempos, espaços e oportunidades educativas que qualifiquem o processo 

educacional e melhorem a aprendizagem dos educandos. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

METAS 

 

INDICADORES DE ALCANCE DE METAS 

1.  

 

Incremento das ações educacionais, 

com metodologias e abordagens 

dinâmicas e lúdicas, integrando 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer  

nas rotinas escolares, visando 

Educação para a Cidadania e 

1.1 Manter o espaço físico e a infraestrutra do 

programa: programar, organizar, executar e 

acompanhar, direta ou indiretamente, as ações 

relativas ao desempenho, expansão e 

desenvolvimento das atividades ligadas ao espaço 

físico e à infraestrutura do PROJAM. 

 

1.2  Democratização do acesso à escola de forma a 

fazer da Educação e da Escola um canal de 

- Elaborar levantamento e organização das 

atividades e ações de Jornada Ampliada de cada 

Unidade Escolar atendida, de acordo com suas 

especificidades e condições de atendimento. Meta: 

Finalizar levantamento e aquisição de materiais 

iniciais necessários ao início das atividades para 

100% das escolas atendidas até o final do Mês 1 de 

execução do Programa. 

 

- Elaborar e executar cronograma / calendário de 
adequações de espaços escolares, aquisição de 
mobiliário, materiais, itens pedagógicos. Meta: 



 

87 

 

garantindo a  Educação Inclusiva 

como direito. 

 

desenvolvimento coletivo, pessoal e individual e do 

desenvolvimento local, garantindo o acesso, a 

permanência e o sucesso dos alunos. 

 

Implantar as adequações necessárias e adquirir os 
suprimentos, equipamento e demais previstos para 
100% das escolas atendidas até o Final do mês 2 de 
execução do Programa. 
 
 
 
- Manter o espaço físico e a infraestrutura do 
Programa nas Unidades Escolares. Meta: atender 
100% das demandas necessárias para início das 
atividades nas Unidades Escolares, previstas para o 
início do Mês 3 de Execução, realizando as ações de 
manutenção durante todo o período de execução 
do Programa pela instituição nas escolas. 
 
- Execução das ações de acompanhamento e reforço 
escolar, atividades culturais, esportivas, lúdiocas e 
de lazer, de cunho educacional.  
Meta 1: Promover 15 horas de atividades / ações de 
Jornada Ampliada no contraturno escolar em 100% 
das  Unidades Escolares atendidas, de acordo com 
seus turnos e períodos de funcionamento. 
Meta 2: atender 41 escolas, englobando 29.375 
alunos, atingindo o máximo de alunos em Jornada 
Ampliada, de acordo com a dfisponibilidade de 
espaços e estruturas de cada Unidade Escolar 
atendida.  
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- Espaços salubres e higienizados para a realização 
das atividades de Jornada Ampliada. Meta: 
Disponibilizar Equipe de Apoio para realização dos 
serviços de limpeza e higienização em 100% das 
Unidades Escolares atendidas, de acordo com a 
demanda, especificidade e quantidade de turmas 
atendidas de cada Unidade. Início a partir do Mês 3 
de Execução do Programa. 
 

 

 

 

 

 

 

- Alimentação aos alunos em Jornada ampliada. 

Meta: Disponibilizar Equipe de Apoio para 

manipulação e preparo de refeição / lanche 

destinado ao complemento alimentar e nutricional 

dos alunos em Jornada Ampliada, em 100% das 

Unidades Escolares atendidas, de acordo com a 

demanda, especificidade e quantidade de turmas 

atendidas em cada Unidade. (Espaço para preparo 

de alimentos, equipamentos, utensílios e gêneros 

alimentícios fornecidos pelo Parceiro Público). 

Início a partir do mês 3 de execução do Programa. 
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- Incremento da relação Escola x Comunidade. Meta: 

Planejar e promover, no mínimo  bimestralmente, 

ações de cunho comunitário envolvendo corpo 

discente, corpo docente, corpo gestor, familiares e 

comunidade escolar em geral em atividades de 

fortalecimento de vínculos e valorização do espaço 

escolar, nas dependências das Unidades Escolares 

atendidas pelo Programa. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

METAS 

 

INDICADORES DE ALCANCE DE METAS 

2.  

Prover a qualidade dos recursos 

humanos, necessários ao bom 

funcionamento das atividades do 

Programa de Jornada Ampliada – 

PROJAM. 

2.1 Selecionar e Contratar os cargos destinados ao 

desempenho das atividades do PROJAM nas 

Unidades Escolares, com vínculo com a entidade. 

 

2.2 Promover Formação Inicial e Continuada de 

Equipe. 

 

 

 

- Publicação de Edital de Processo Seletivo. Meta: 

Executar no mês 1 do Programa. 
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 - Aplicação das provas do Processo de Seleção e 

Contratação de Pessoal. Meta: Executar até o final 

do mês 2 do Programa. 

 

- Promoção de Formação Inicial de Equipe. Meta: 

100% de Equipe qualificada em Formação Inicial no 

ato de contratação. 

 

- Promoção de Formação Continuada de Equipe. 

Meta: 100% de Equipe participando de Atividades 

Mensais de Formação Continuada presencial / à 

distância, com carga horária mínima de 20 horas 

mensais. 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

METAS 

 

INDICADORES DE ALCANCE DE METAS 

3.  

Melhorar os índices 

educacionais da rede de 

3.1 Obter melhora no indicador que mede a qualidade 

da Educação Básica – Índice de Desenvolvimento 

- Elevar o IDEB dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Meta: Elevar em 10% a nota do IDEB, 

alcançando, ao final de 12 meses de execução do 
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Ensino Municipal de São 

Vicente 

 

da Educação Básica (IDEB) da Rede Municipal de 

Ensino de São Vicente.  

 

3.2 Elevar a taxa de aprovação das escolas da Rede 

Municipal de Ensino de Sãso Vicente, elevando o 

percentual de alunos que progridem para a série 

seguinte ao final do ano letivo. 

 

3.3 Reduzir a Taxa de Distorção Idade-Série das escolas 

da Rede Municipal de Ensino de São Vicente. 

(Alunos com mais de 2 anos de atraso escolar). 

 

3.4 Reduzir a taxa de Abandono Escolar nas esciolas da 

rede Municipal de Ensino de São Vicente. (Número 

de alunos que abandonam a escola no decorrer do 

ano letivo). 

programa, nota 5,8 na Avaliação do IDEB para os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Média para a 

Rede Municipal de Ensino). 

 

- Elevar o IDEB das Séries Finais do Ensino 

Fundamental. Meta: Elevar em 12% a nota do IDEB, 

alcançando, ao final de 12 meses de execução do 

programa, nota 5,4 na Avaliação do IDEB para as 

Séries Finais do Ensino Fundamental (Média para a 

Rede Municipal de Ensino). 

 

- Taxa de Aprovação do Ensino Fundamental I. Meta: 

Elevar, em 12 meses, a taxa de aprovação de 90% 

para 95%. (Aprovação Atual: 18.793 alunos. 

Aprovação Prevista: 19.493 alunos). 

- Taxa de Aprovação do Ensino Fundamental II. Meta: 

Elevar, em 12 meses, a taxa de aprovação de 87% 

para 93%. (Aprovação atual: 7.767 alunos. 

Aprovação Prevista: 8.417 alunos). 



 

92 

 

 

- Redução da Taxa de Distorção Idade-Série dos 

alunos dos Anos Iniciais de Ensino Fundamental. 

Meta: Ao final de 12 meses, reduzir em cerca de 

19% a quantidade de alunos com Distorção Idade-

Série nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

(Quantidade atual: 2.911 alunos. Quantidade 

Prevista: 583 alunos).  

 

- Redução da Taxa de Distorção Idade-Série dos 

alunos das Séries Finais de Ensino Fundamental. 

Meta: Ao final de 12 meses, reduzir em cerca de 

19% a quantidade de alunos com Distorção Idade-

Série nas Séries Finais do Ensino Fundamental. 

(Quantidade atual: 1.780 alunos. Quantidade 

Prevista: 590 alunos). 
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- Redução da Taxa de Abandono Escolar nas séries do 

Ensino Fundamental I. Meta: Ao final de 12 meses, 

reduzir em cerca de 69% a quantidade de alunos 

evadidos das escolas municipais nos Anos iniciais do 

Ensino Fundamental. (Quantidade atual: 133 alunos 

/ abandonos. Quantidade prevista: 54 alunos / 

abandonos).  

 

- Redução da Taxa de Abandono Escolar nas séries do 

Ensino Fundamental II. Meta: Ao final de 12 meses, 

reduzir em cerca de  79% a quantidade de alunos 

evadidos das escolas municipais nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental. (Quantidade atual: 209 alunos 

/ abandonos. Quantidade prevista: 72 alunos / 

abandonos).  
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OBJETIVOS GERAIS 

 

METAS 

 

INDICADORES DE ALCANCE DE METAS 

4. 

Garantir a transparência, o 

acompanhamento, controle, 

monitoramento e avaliação 

contínua das ações do programa, o 

alcance de seus objetivos e metas, 

bem como garantir a fiscalização do 

uso dos recursos públicos. 

4.1 Implementar e operacionalizar um sistema de 

monitoramento e controle de dados, criando mecanismos 

que comprovem a eficácia e desenvolvimento do programa 

durante seu período de execução (Mínimo de 12 meses). 

 

4.2 Promover e possibilitar o monitoramento e avaliação do 

PROJAM 

 

 

 

4.3 Divulgar o balanço contábil do Programa, demonstrando 

o controle de todas as receitas e despesas realizadas 

durante o período anterior à entrega do balancete. 

 

 

 

 

 

- Implantação e operacionalização do sistema de 

monitoramento e controle de dados. Meta: Sistema 

em operação a partir do Mês 3 do Programa, 

permitindo acompanhamento pela Instituição e 

Poder Público. 

 

- Entrega de Relatórios Gerenciais. Meta: Entrega 

de relatórios mensalmente. 

 

- Divulgação de balanço contábil. Meta: Entrega de 

balanço mensalmente, até o 15º dia do mês 

subsequente ao apurado. 
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21. CRONOGRAMA DE METAS  

(Conforme previsto e estabelecido no Termo de Referência Técnica do Edital nº 07/2017 – Processo Administrativo nº 10.870/2017) 

 
MÊS 

1 

MÊS 

2 

MÊS 

3 

MÊS 

4 

MÊS 

5 

MÊS 

6 

MÊS 

7 
MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 

MÊS 

11 
MÊS 12 

Selecionar e Contratar os cargos 

destinados à OS 

Publicaçã

o de 

Edital 

Aplicação 

Provas 

seletivas 

e 

contrataç

ão 

          

Manter o espaço físico e a 

infraestrutra do Programa nas 

Unidades Escolares 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Elevar os índices de Desenvolvimento 

da Educação Básica IDEB em 10% nos 
           5,8 
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Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

(5,8) 

 

Elevar os índices de Desenvolvimento 

da Educação Básica IDEB em 12% nos 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

(5,4) 

           5,4 

Elevar Taxa de Aprovação nos Anos 

Inicias do Ensino Fundamental de 90  

para 95% 

 

18.793 

aprovado

s 

         
19.493 

aprovado
s 

Elevar Taxa de Aprovação nos Anos 

Finais do Ensino Fundamnetal de 87% 

para 93% 

 

 

7.832 

aprovado

s 

         
8.417 

aprovado
s 

 
MÊS 

1 

MÊS 

2 

MÊS 

3 

MÊS 

4 

MÊS 

5 

MÊS 

6 

MÊS 

7 
MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 

MÊS 

11 
MÊS 12 

Reduzir a Taxa de Distorção Idade-

Série dos alunos dos Anos Iniciais do 
 

2.911 

alunos 

com 

         

583 
alunos 

com 
distorção 
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Ensino Fundamental de 2.911 para 

583 

distorção 

idade-

série 

idade-
série 

Reduzir a Taxa de Distorção Idade-

Série dos alunos dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental de 1.780 para 

590 

 

1.780 

alunos 

com 

distorção 

idade-

série 

         

590 
alunos 

com 
distorção 

idade-
série 

Reduzir a Taxa de Abandono dos 

alunos dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental de 133 para 54 

abandonos 

 

133 

abandono

s 

         
54 

Aband. 

Reduzir a Taxa de Abandono dos 

alunos dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental de 209 para 72 

abandonos 

 

209 

abandono

s 

         
72 

Aband. 
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Implementar e operacionalizar um 

Sistema de Monitoramento e 

Controle de Dados do PROJAM 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Divulgar o Balanço Contábil 

Mensalmente 
  

Dia 

15 

Mês 

Subs

q 

Dia 

15 

Mês 

Subs

q 

Dia 

15 

Mês 

Subs

q 

Dia 

15 

Mês 

Subs

q 

Dia 

15 

Mês 

Subsq 

Dia 15 

Mês 
Subsq 

Dia 15 

Mês 
Subsq 

Dia 15 

Mês 
Subsq 

Dia 15 

Mês 
Subsq 

Dia 15 

Mês 
Subsq 

  

22. QUADRO DE AÇÕES POR METAS E RESPONSÁVEIS (Verificar Item VI- CRONOGRAMA DE AÇÕES POR METAS) 

OBJETO: Estabelecimento de Contrato de Gestão para Implantação e Gestão do Programa Educacional de Jornada Ampliada (Projam) nas EMEFs e nas EMEIEFs 

para as crianças na faixa etária de 06 a 14 anos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Implantação de Programa de Jornada Ampliada nas unidades escolares do município de São Vicente, fomentando o aumento no tempo 

de atendimento aos alunos de 06 a 14 anos da Rede Municipal, ampliando tempos, espaços e oportunidades educativas que qualifiquem o processo 

educacional e melhorem a aprendizagem dos educandos. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

METAS 
AÇÕES RESPONSÁVEIS 

1.  1.1.1 Proceder a estudo individual da realidade de cada 

Unidade Escolar, suas características estruturais, bem 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 
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Incremento das ações 

educacionais, com 

metodologias e abordagens 

dinâmicas e lúdicas, 

integrando Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer  nas 

rotinas escolares, visando 

Educação para a Cidadania e 

garantindo a  Educação 

Inclusiva como direito. 

 

1.1. Manter o espaço físico e a 

infraestrutra do programa: 

programar, organizar, 

executar e acompanhar, 

direta ou indiretamente, as 

ações relativas ao 

desempenho, expansão e 

desenvolvimento das 

atividades ligadas ao espaço 

físico e à infraestrutura do 

PROJAM. 

 

 

como as características da demanda e da comunidade 

por ela atendida. 

1.1.2 Fazer levantamento dos espaços escolares ociosos / 

disponíveis para atividades de Jornada Ampliada de cada 

Unidade atendida, organizando a logística de montagem 

de turmas e de atividades, de forma a atender a 

demanda de cada escola abrangida pelo programa. 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

1.1.3 Elaborar e executar cronograma / calendário de 

adequações de espaços escolares, aquisição de 

mobiliário, materiais, itens pedagógicos. 

Gestão OS 
Coordenação PROJAM 

1.1.4 Realizar a aquisição de mobiliário, equipamentos e 

materiais necessários ao desenvolvimento das atividades 

de Jornada Ampliada, a partir da análise da estrutura e 

materiais já existentes e disponíveis nas Unidades 

Escolares atendidas, e de acordo com a demanda a ser 

atendida em turmas de Jornada Ampliada. 

Gestão OS 
Coordenação PROJAM 

1.1.5 Realizar a aquisição de material pedagógico, 

brinquedos pedagógicos, material esportivo, material 

lúdico, materiais de segurança para utilização nas 

atividades de Jornada Ampliada, a partir da análise dos 

materiais já existentes e disponíveis nas Unidades 

Escolares atendidas, e de acordo com a demanda a ser 

atendida em turmas de Jornada Ampliada. 

Gestão OS 
Coordenação PROJAM 

1.1.6 Garantir espaços limpos e em condiçoes adequadas 

de higiene para a realização das atividades do PROJAM. 

Coordenação PROJAM 

Apoio PROJAM 
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1.1.7 Executar de ações de limpeza / higienização dos 

espaços escolares utilizados no PROJAM. 
Apoio PROJAM 

 

1.1.8 Garantir o preparo e fornecimento de alimentação 

adequada, balanceada e com qualidade nutricional, 

mediante a contratação de Equipe de Apoio operacional, 

em quantidades suficientes e adequadas à demanda de 

cada Unidade Escolar, com estrutura de preparo e 

recursos alimentícios fornecidos pelo Poder Público, 

visando à complementação alimentar dos alunos 

atendidos em Jornada Ampliada. 

Coordenação PROJAM 

Apoio PROJAM 

1.1.9 Organização das ações de fornecimento de refeições 

/ lanches aos alunos matriculados no PROJAM. 
Apoio PROJAM 

1.1.10 Garantir a manutenção do espaço físico e a 

infraestrutura do Programa nas Unidades Escolares 

atendidas. 

Coordenação PROJAM 

Apoio PROJAM 

1.1.11 Organizar e Garantir a realização Pequenos reparos 

e consertos na estrutura escolar das Unidades atendidas, 

de forma a garantir a adequação e viabilizar a execução 

das atividades de Jornada Ampliada; 

Coordenação PROJAM 

Apoio PROJAM 

1.1.12 Execução de ações de pequenos reparos e 

manutenção das unidades escolares integrantes do 

PROJAM. 

Apoio PROJAM 

1.1.13 Realizar acompanhamento e gestão administrativa 

da execução do Programa. 
Coordenação PROJAM 
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1.1.14 Supervisão, acompanhamento e monitoramento 

das ações executadas no âmbito do PROJAM. 
Coordenação PROJAM 

 

 

METAS 
AÇÕES RESPONSÁVEIS 

1.2. Democratização do acesso à 

escola de forma a fazer da 

Educação e da Escola um 

canal de desenvolvimento 

coletivo, pessoal e individual e 

do desenvolvimento local, 

garantindo o acesso, a 

permanência e o sucesso dos 

alunos. 

 

1.2.1 Promover reuniões entre Corpo Gestor e 

Coordenação Pedagógica do PROJAM, Corpos Gestores 

das Unidades Escolares e Equipe da SEDUC de forma a 

estabelecer modalidades / rol de atividades a serem 

oferecidas nas Unidades Escolares em Jornada Ampliada. 

Coordenação PROJAM 
SEDUC 

1.2.2 Promover reuniões entre a Equipe Gestora do 

PROJAM e equipe da SEDUC de forma a estabelecer 

critérios e instrumentais de registro de matrícula dos 

alunos no PROJAM. 

Coordenação PROJAM 
SEDUC 

1.2.3 Promover reuniões entre a Equipe Gestora do 

PROJAM e as Equipes Gestoras das escolas de forma a 

informar e normatizar as formas de adesão e trâmites de 

matrícula dos alunos no PROJAM, de acordo com 

instruções emenadas da SEDUC. 

Coordenação PROJAM 
 

1.2.4 Promover a divulgação das atividades do PROJAM 

disponibilizadas em cada escola, através de faixas, 

cartazes, informes orais e escritos, reuniões com os 

responsáveis, dentre outros, em cada uma das Unidades 

Escolares. 

Coordenação PROJAM 
Apoio PROJAM 
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1.2.5 Organizar / elaborar cronograma de período de 

inscrições, comum a todas as escolas da Rede atendidas. 
Coordenação PROJAM 
Apoio PROJAM 

1.2.6 Disponibilizar Funcionários (alocados nas Unidades 

Escolares) para a realização das ações de matrícula dos 

alunos no PROJAM. 

Coordenação PROJAM 
Apoio PROJAM 

1.2.7 Divulgação dos horários, turmas, vagas, inscrição de 

forma visivel nos erspaços escolares e seu entorno. 
Coordenação PROJAM 
Apoio PROJAM 

1.2.8 Organizar cronograma de implantação e execução 

das atividades previstas para a Jornada Ampliada, 

elaborando calendário de acordo com o Calendário Letivo 

de cada escola e da Rede Municipal de Ensino, adequado 

aos turnos e horários de funcionamento de cada Unidade 

Escolar atendida. 

; 

Coordenação PROJAM 

1.2.9 Elaborar, implantar, organizar e gerenciar as 

atividades de acompanhamento escolar, reforço escolar, 

atividades culturais, esportivas e de lazer de cunho 

educacional, adaptadas à realidade estrutural de cada 

Unidade Escolar, adequadas ao público atendido com 

relação à faixa etária e perfil sócio-econômico da 

Comunidade na qual estão inseridas. 

Coordenação PROJAM 
SEDUC 
Coordenacão 
Pedagógica UE e 
PROJAM 

1.2.10 Executar as atividades de acompanhamento 

escolar, reforço escolar, atividades culturais, esportivas e 

de lazer de cunho educacional, planejadas. 

Corpo Docente UE 
Coordenação 
Pedagógica UE e 
PROJAM 
Apoio PROJAM 
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1.2.11 Acompanhamento pedagógico das ações realizadas 

no âmbito do PROJAM; 

Coordenação PROJAM 
Coordenação 
Pedagógica  UE 

1.2.12 Promover ações de resgate de vínculos da 

comunidade com a escola, promovendo atividades e ações 

de cunho comunitário, de forma a atrair as famílias para a 

escola, promovendo a valorização das atividades dos 

discentes atendidos, bem como a valorização e 

apropriação dos espaços escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, Festividades, Gincanas, Campeonatos, 

dentre outras atividades); 

Coordenação PROJAM 
Coordenação 
Pedagógica UE e 
PROJAM 
- Apoio UE e Apoio 
PROJAM 

1.2.13 Promover ações constantes de avaliação e 

monitoramento, englobando Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras das Unidades Escolares e 

Equipe de Acompanhamento da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar os impactos do PROJAM na 

melhora dos índices educacionais das Unidades Escolares 

e do Município em geral, previstas no âmbito de Metas / 

Resultados Esperados a partir da execução do Programa; 

 

 

 

 

Gestão OS 
Coordenação PROJAM 
Gestão UE 
Coordenação 
Pedagógica UE e 
PROJAM 
SEDUC 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

METAS 
AÇÕES RESPONSÁVEIS 
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2.  

Prover a qualidade dos 

recursos humanos, 

necessários ao bom 

funcionamento das 

atividades do Programa de 

Jornada Ampliada – 

PROJAM. 

 

2.1. Selecionar e Contratar os 

cargos destinados ao 

desempenho das atividades 

do PROJAM nas Unidades 

Escolares, com vínculo com a 

entidade. 

 

 

2.1.1 Selecionar e Contratar os cargos destinados ao 

desempenho das atividades do PROJAM nas Unidades 

Escolares, com vínculo com a entidade.  

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

2.1.2 Fazer levantamento da quantidade de funcionários 

necessários à implantação do PROJAM en cada Unidade 

Escolar, de acordo com a demanda e cronograma de 

turmas elaborado após análise das realidades escolares; 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

2.1.3 promover reuniões entre o Corpo Gestor / 

Pedagógico do PROJAM e a equipe da SEDUC de forma a 

estabelecer os critérios para realização do processo 

seletivo de funcionários da Instituição para atuação no 

PROJAM. 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

SEDUC 

2.1.4 Organizar processo seletivo de funcionários, 

podendo para tal efeito haver a Contratação de Serviço de 

Terceiros. 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

2.1.5 Elaborar critérios de inscrição e organizar 

cronograma de inscrição, aplicação de provas, período de 

recursos, análise documental e divulgação de resultados 

do processo seletivo. 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

2.1.6 Elaborar e publicar o Edital de Processo Seletivo. 
Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

2.1.7 Aplicar processo seletivo, proceder à correção das 

avaliações e elaborar lista de aprovados.  

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

2.1.8 Contratar os funcionários com vínculo com a 

Instituição, dentro do regime de contratação CLT 

 

Gestão OS 
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(Coordenador Geral do PROJAM; Atendente de Educação 

I; Auxiliar de Cozinha; Atendente de Secretaria; Auxiliar de 

Serviços Gerais). 

2.1.9 Organizar e gerenciar o trabalho de Equipe de 

Gestão, Pedagógica e de Apoio à realização das atividades 

do PROJAM nas Unidades Educacionais. 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

2.1.10 Realizar a supervisão do trabalho dos servidores 

disponbilizados pela Prefeitura (Coordenador Pedagógico; 

Articulador na Escola; Auxiliar Operacional da Educação II 

– Merenda) para atuação nas ações do PROJAM, 

apresentando os dados de frequência e desempenho das 

funções em relatório gerencial mensal entregue à SEDUC. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

SEDUC 

 

METAS 
AÇÕES RESPONSÁVEIS 

2.2. Promover Formação Inicial e 

Continuada de Equipe. 

 

2.2.1 Contratação de Formador de Equipe 
Gestão OS 

 

2.2.2 Promover Formação Inicial e Continuada de Equipe. 

Coordenação PROJAM 

Equipe de Formação 

SEDUC (Servidores) 

 

2.2.3 Organização de cronograma / calendário de 

Formação Inicial e Continuada de Equipe.  

Coordenação PROJAM 

Equipe de Formação 

SEDUC (Servidores) 
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2.2.4 Executar o cronograma de Formação Inicial e 

Continuada de Equipe de Trabalho (Equipe Gestora, 

Equipe Pedagógica, Equipe de Apoio), visando qualificá-la 

e capacitá-la dentro das premissas do Programa e visando 

a qualidade das açoes e atendimentos efetuados. 

 

Coordenação PROJAM 

Equipe de Formação 

SEDUC (Servidores) 

 

2.2.5 Garantir a elaboração e execução de módulo de 

Formação Inicial de até 05 horas para Equipe Contratada. 

 

Coordenação PROJAM 

Equipe de Formação 

2.2.6 Garantir a elaboração e execução de até 20 horas de 

Formação Continuada, mensalmente, englobando 

momentos de formação presencial e momentos de 

formação / atividades não-presenciais.  

Coordenação PROJAM 

Equipe de Formação 

2.2.7 Encaminhamento de Pessoal às Formações 

promovidas pela SEDUC, no âmbito do PROJAM, sempre 

que a mesma disponibilizar vagas para  participação de 

membros das Equipes Gestora, Pedagógica e  de Apoio da 

Instituição. 

  

 

Coordenação PROJAM 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

METAS 
 RESPONSÁVEIS 
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3.  

Melhorar os índices 

educacionais da rede de 

Ensino Municipal de São 

Vicente 

 

3.1. Obter melhora no indicador 

que mede a qualidade da 

Educação Básica – Índice de 

Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) da 

Rede Municipal de Ensino de 

São Vicente.  

 

 

 

3.1.1 Organizar e executar ações de incentivo à matrícula, 

participação, frequência e valorização das atividades 

realizadas na Jornada Ampliada, de forma a garantir que 

impactem na melhora do ensino-aprendizado dos alunos, 

e nos índices educacionais das escolas e do município em 

geral. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio PROJAM 

3.1.2 Acompanhamento da frequência dos alunos 

matriculados em Jornada Ampliada. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio PROJAM 

3.1.3 Contato com responsáveis de alunos com baixa 

frequência / evadidos das atividades de Jornada Ampliada. 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio PROJAM 

3.1.4 Elaboração e execução de atividades com adequação 

à faixa etária / série dos alunos matriculados. 

 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 
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Corpo Docente UE 

3.1.5 Planejar e ministrar aos alunos atividades e ações de 

cunho cultural, esportivo e de lazer em consonância com 

o Planejamernto Pedagógico da Rede Municipal de Ensino. 

 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.1.6 Planejar atividades significativas e interessantes aos 

alunos, de forma a incentivar a frequência e evitar a 

evasão de alunos. 

 

 

Coordenação 

Pedagógica UE e OS 

Corpo Docente UE 

3.1.7 Planejar e Promover ações de resgate de vínculos da 

comunidade com a escola, promovendo atividades e ações 

de cunho comunitário, de forma a atrair as famílias para a 

escola, promovendo a valorização das atividades dos 

discentes atendidos, bem como a valorização e 

apropriação dos espaços escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, Festividades, Gincanas, Campeonatos, 

dentre outras atividades). 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.1.8 Elaborar e executar cronograma de atividades extras 

de cunho participativo, aberto aos familiares e à 

Comunidade em geral (Mostras / Festas / Apresentações) 

(bimestralmente). 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 
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3.1.9 Elaborar calendário de reunião de pais de alunos 

matriculados no PROJAM para divulgação de frequência e 

resultados (bimestralmente). 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

 

3.1.10 Manter constante divulgação das vagas disponíveis 

para matrícula, de forma a garantir o preenchimento total 

das vagas ociosas, atendendo ao máximo de alunos 

possível em Jornada Ampliada. 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio PROJAM 

 

3.1.11 Reuniões entre a Equipe Gestora e Equipe 

Pedagógica do PROJAM, Equipes Pedagógicas e Equipes 

Gestoras das Unidades Escolares, de forma a analisar a 

evolução / melhora do desempenho e dos índices de 

aprendizagem dos alunos matriculados em Jornada 

Ampliada e da escola em geral. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

 

3.1.12 - Promover ações constantes de avaliação e 

monitoramento, englobando Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras das Unidades Escolares e 

Equipe de Acompanhamento da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar os impactos do PROJAM na 

melhora dos índices educacionais das Unidades Escolares 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM  

SEDUC 
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e do Município em geral, previstas no âmbito de Metas / 

Resultados Esperados a partir da execução do Programa. 

 

METAS 
AÇÕES RESPONSÁVEIS 

3.2. Elevar a taxa de aprovação 

das escolas da Rede Municipal 

de Ensino de São Vicente, 

elevando o percentual de 

alunos que progridem para a 

série seguinte ao final do ano 

letivo. 

 

3.2.1 Organizar e executar ações de incentivo à matrícula, 

participação, frequência e valorização das atividades 

realizadas na Jornada Ampliada, de forma a garantir que 

impactem na melhora do ensino-aprendizado dos alunos, 

e nos índices educacionais das escolas e do município em 

geral. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio PROJAM 

3.2.2 Acompanhamento da frequência dos alunos 

matriculados em Jornada Ampliada. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio PROJAM 
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3.2.3 Contato com responsáveis de alunos com baixa 

frequência / evadidos das atividades de Jornada Ampliada. 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio PROJAM 

3.2.4 Elaboração e execução de atividades com adequação 

à faixa etária / série dos alunos matriculados. 

 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.2.5 Planejar atividades e ações de cunho cultural, 

esportivo e de lazer em consonância com o Planejamernto 

Pedagógico da Rede Municipal de Ensino. 

 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.2.6 Planejar atividades significativas e interessantes aos 

alunos, de forma a incentivar a frequência e evitar a 

evasão de alunos. 

Coordenação 

Pedagógica UE e OS 

Corpo Docente UE 

3.2.7 Planejar e Promover ações de resgate de vínculos da 

comunidade com a escola, promovendo atividades e ações 

de cunho comunitário, de forma a atrair as famílias para a 

escola, promovendo a valorização das atividades dos 

discentes atendidos, bem como a valorização e 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 
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apropriação dos espaços escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, Festividades, Gincanas, Campeonatos, 

dentre outras atividades). 

3.2.8 Elaborar e executar cronograma de atividades extras 

de cunho participativo, aberto aos familiares e à 

Comunidade em geral (Mostras / Festas / Apresentações) 

(bimestralmente). 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.2.9 Elaborar calendário de reunião de pais de alunos 

matriculados no PROJAM para divulgação de frequência e 

resultados (bimestralmente). 

 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.2.10 Manter constante divulgação das vagas disponíveis 

para matrícula, de forma a garantir o preenchimento total 

das vagas ociosas, atendendo ao máximo de alunos 

possível em Jornada Ampliada. 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio OS 

3.2.11 Reuniões entre a Equipe Gestora e Equipe 

Pedagógica do PROJAM, Equipes Pedagógicas e Equipes 

Gestoras das Unidades Escolares, de forma a analisar a 

evolução / melhora do desempenho e dos índices de 

aprendizagem dos alunos matriculados em Jornada 

Ampliada e da escola em geral. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 
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3.2.12 - Promover ações constantes de avaliação e 

monitoramento, englobando Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras das Unidades Escolares e 

Equipe de Acompanhamento da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar os impactos do PROJAM na 

melhora dos índices educacionais das Unidades Escolares 

e do Município em geral, previstas no âmbito de Metas / 

Resultados Esperados a partir da execução do Programa. 

 

 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM  

SEDUC 

 

METAS 
AÇÕES RESPONSÁVEIS 

3.3. Reduzir a Taxa de Distorção 

Idade-Série das escolas da 

Rede Municipal de Ensino de 

São Vicente. (Alunos com mais 

de 2 anos de atraso escolar). 

 

 

3.3.1 Organizar e executar ações de incentivo à matrícula, 

participação, frequência e valorização das atividades 

realizadas na Jornada Ampliada, de forma a garantir que 

impactem na melhora do ensino-aprendizado dos alunos, 

e nos índices educacionais das escolas e do município em 

geral. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio PROJAM 

3.3.2 Acompanhamento da frequência dos alunos 

matriculados em Jornada Ampliada. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 
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Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio PROJAM 

3.3.3 Contato com responsáveis de alunos com baixa 

frequência / evadidos das atividades de Jornada Ampliada. 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio PROJAM 

3.3.4 Elaboração e execução de atividades com adequação 

à faixa etária / série dos alunos matriculados. 

 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.3.5 Planejar atividades e ações de cunho cultural, 

esportivo e de lazer em consonância com o Planejamernto 

Pedagógico da Rede Municipal de Ensino. 

 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.3.6 Planejar atividades significativas e interessantes aos 

alunos, de forma a incentivar a frequência e evitar a 

evasão de alunos. 

Coordenação 

Pedagógica UE e OS 

Corpo Docente UE 
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3.3.7 Planejar e Promover ações de resgate de vínculos da 

comunidade com a escola, promovendo atividades e ações 

de cunho comunitário, de forma a atrair as famílias para a 

escola, promovendo a valorização das atividades dos 

discentes atendidos, bem como a valorização e 

apropriação dos espaços escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, Festividades, Gincanas, Campeonatos, 

dentre outras atividades). 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.3.8 Elaborar e executar cronograma de atividades extras 

de cunho participativo, aberto aos familiares e à 

Comunidade em geral (Mostras / Festas / Apresentações) 

(bimestralmente). 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.3.9 Elaborar calendário de reunião de pais de alunos 

matriculados no PROJAM para divulgação de frequência e 

resultados (bimestralmente). 

 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.3.10 Manter constante divulgação das vagas disponíveis 

para matrícula, de forma a garantir o preenchimento total 

das vagas ociosas, atendendo ao máximo de alunos 

possível em Jornada Ampliada. 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio OS 



 

116 

 

3.3.11 Reuniões entre a Equipe Gestora e Equipe 

Pedagógica do PROJAM, Equipes Pedagógicas e Equipes 

Gestoras das Unidades Escolares, de forma a analisar a 

evolução / melhora do desempenho e dos índices de 

aprendizagem dos alunos matriculados em Jornada 

Ampliada e da escola em geral. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

3.3.12 - Promover ações constantes de avaliação e 

monitoramento, englobando Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras das Unidades Escolares e 

Equipe de Acompanhamento da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar os impactos do PROJAM na 

melhora dos índices educacionais das Unidades Escolares 

e do Município em geral, previstas no âmbito de Metas / 

Resultados Esperados a partir da execução do Programa. 

 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM  

SEDUC 

 

METAS 
AÇÕES RESPONSÁVEIS 

3.4. Reduzir a taxa de Abandono 

Escolar nas esciolas da rede 

Municipal de Ensino de São 

Vicente. (Número de alunos que 

3.4.1 Organizar e executar ações de incentivo à matrícula, 

participação, frequência e valorização das atividades 

realizadas na Jornada Ampliada, de forma a garantir que 

impactem na melhora do ensino-aprendizado dos alunos, 

e nos índices educacionais das escolas e do município em 

geral. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 
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abandonam a escola no decorrer 

do ano letivo). 

Apoio PROJAM 

3.4.2 Acompanhamento da frequência dos alunos 

matriculados em Jornada Ampliada. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio PROJAM 

3.4.3 Contato com responsáveis de alunos com baixa 

frequência / evadidos das atividades de Jornada Ampliada. 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio PROJAM 

3.4.4 Elaboração e execução de atividades com adequação 

à faixa etária / série dos alunos matriculados. 

 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.4.5 Planejar atividades e ações de cunho cultural, 

esportivo e de lazer em consonância com o Planejamernto 

Pedagógico da Rede Municipal de Ensino. 

 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 
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3.4.6 Planejar atividades significativas e interessantes aos 

alunos, de forma a incentivar a frequência e evitar a 

evasão de alunos. 

Coordenação 

Pedagógica UE e OS 

Corpo Docente UE 

3.4.7 Planejar e Promover ações de resgate de vínculos da 

comunidade com a escola, promovendo atividades e ações 

de cunho comunitário, de forma a atrair as famílias para a 

escola, promovendo a valorização das atividades dos 

discentes atendidos, bem como a valorização e 

apropriação dos espaços escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, Festividades, Gincanas, Campeonatos, 

dentre outras atividades). 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.4.8 Elaborar e executar cronograma de atividades extras 

de cunho participativo, aberto aos familiares e à 

Comunidade em geral (Mostras / Festas / Apresentações) 

(bimestralmente). 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 

3.4.9 Elaborar calendário de reunião de pais de alunos 

matriculados no PROJAM para divulgação de frequência e 

resultados (bimestralmente). 

 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Corpo Docente UE 
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3.4.10 Manter constante divulgação das vagas disponíveis 

para matrícula, de forma a garantir o preenchimento total 

das vagas ociosas, atendendo ao máximo de alunos 

possível em Jornada Ampliada. 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Apoio OS 

3.4.11 Reuniões entre a Equipe Gestora e Equipe 

Pedagógica do PROJAM, Equipes Pedagógicas e Equipes 

Gestoras das Unidades Escolares, de forma a analisar a 

evolução / melhora do desempenho e dos índices de 

aprendizagem dos alunos matriculados em Jornada 

Ampliada e da escola em geral. 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

3.4.12 - Promover ações constantes de avaliação e 

monitoramento, englobando Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras das Unidades Escolares e 

Equipe de Acompanhamento da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar os impactos do PROJAM na 

melhora dos índices educacionais das Unidades Escolares 

e do Município em geral, previstas no âmbito de Metas / 

Resultados Esperados a partir da execução do Programa. 

 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM  

SEDUC 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

METAS 
AÇÕES RESPONSÁVEIS 

4. 4.1.1 Implementar e operacionalizar um sistema de 

monitoramento e controle de dados, criando mecanismos 
Gestão OS 
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Garantir a transparência, o 

acompanhamento, controle, 

monitoramento e avaliação 

contínua das ações do 

programa, o alcance de seus 

objetivos e metas, bem como 

garantir a fiscalização do uso 

dos recursos públicos. 

4.1.  Implementar e 

operacionalizar um sistema de 

monitoramento e controle de 

dados, criando mecanismos que 

comprovem a eficácia e 

desenvolvimento do programa 

durante seu período de execução 

(Mínimo de 12 meses). 

 

que comprovem a eficácia e desenvolvimento do 

programa durante seu período de execução (Mínimo de 

12 meses). 

 

4.1.2 Contratação de Serviço de Terceiros para criação de 

Software / Sistema de coleta e organização de dados.  

 

Gestão OS 

4.1.3 Realizar monitoramento e avaliação constante das 

ações e resultados pedagógicos e sociais alcançados pelo 

PROJAM, criando sistemas e instrumentos de medição e 

de anãlise de dados de atendimentos e açõs do PROJAM, 

garantindo e promovendo a interlocução entre a Equipe 

de Execução do Projam, a Equipe Gestora das Escolas e a 

Equipe de Monitoramento e Acompanhamento da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

Coordenação PROJAM 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

Gestão UE 

SEDUC 

4.1.4 Gerar, mensalmente, relatórios contendo 

informações dos alunos matriculados, frequencia às 

atividades, calendário de atividades realizadas, dentre 

outras, por Unidade Escolar. 

 

Coordenação PROJAM 

4.1.5 Gerar, mensalmente, relatórios contendo 

informações dos alunos matriculados, frequencia às 

atividades, calendário de atividades realizadas, dentre 

Coordenação PROJAM 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 
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outras, com dados consolidados de todas as Unidades 

Escolares atendidas pelo PROJAM. 

 

Apoio OS 

4.1.6 Utilização das informações de banco de dados para 

elaboração de perfil de público atendido no PROJAM. 

 

Coordenação PROJAM 

 

4.1.7 Utilização das informações geradas pelo Sistema / 

Banco de Dados na confecção de relatórios gerenciais 

mensais enviados à Secretaria Municipal de Educação. 

 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

 

4.1.8 Utilização das informações geradas pelo Sistema / 

Banco de dados na confecção de relatório consolidado 

anual enviados à Secretaria Municipal de Educação. 

 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

 

4.1.9 Disponibilizar acesso para consulta aos dados do 

sistema de monitoramento para Gestores das Unidades 

Escolares e ao responsável pelo acompanhamento do 

Programa na SEDUC. 

 

Gestão OS 

 

4.1.10 Promover e possibilitar o monitoramento e 

avaliação do PROJAM. 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 
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Gestão UE 

SEDUC 

 

METAS 
AÇÕES RESPONSÁVEIS 

4.2 Promover e possibilitar o 

monitoramento e avaliação do 

PROJAM 

 

4.2.1 Elaboração de instrumentais dfe controle, coleta e 

análise de dados e informações. 

 

Coordenação PROJAM 

4.2.2 Elaboração e entrega de Relatórios Gerenciais 

Mensais. 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

4.2.3 Elaboração e Entrega de Relatório Consolidado Final 

(12 meses). 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 
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4.2.4 Promover a Avaliação Institucional Participativa no 

âmbito das escolas participantes do PROJAM elaborando 

e aplicando Plano de Avaliação Institucional Participativa. 

 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

4.2.5 Elaborar e executar cronograma de ações com vistas 

à implantação e desenvolimento de AIP. 

 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

4.2.6 Promover formação e escolha de integrantes das 

Comissões Internas de Avaliação em cada Unidade escolar, 

prevendo na composição da Comissão, membros da 

escola e membros da equipe da instituição, para 

formalização das ações de AIP. 

 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

4.2.7 Participar das reuniões de avaliação e 

monitoramernto do PROJAM realizadas pela SEDUC. 
Coordenação PROJAM 

4.2.8 Organizar e realizar reuniões do Conselho Gestor da 

Instituição, visando gerenciar e acompanhar as ações 

executadas. 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

4.2.9 Dar ampla publicidade às ações e atividades 

promovidas no âmbito do PROJAM. 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

Gestão UE 

SEDUC 

 

 
Coordenação PROJAM 
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4.2.10 Promover ações constantes de avaliação e 

monitoramento, englobando Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras das Unidades Escolares e 

Equipe de Acompanhamento da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar os impactos do PROJAM na 

melhora dos índices educacionais das Unidades Escolares 

e do Município em geral, previstas no âmbito de Metas / 

Resultados Esperados a partir da execução do Programa. 

 

 

 

Gestão UE 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 

SEDUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.11 Participar de reuniões de Conselho de Escola, com 

anuência dos corpos gestores das Unidades Escolares, 

para divulgação das ações e resultados obtidos pelo 

PROJAM à Comunidade Escolar. 

 

Coordenação PROJAM 

Coordenação 

Pedagógica UE e 

PROJAM 
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METAS 
AÇÕES RESPONSÁVEIS 

 

4.3 Divulgar o balanço contábil do 

Programa, demonstrando o 

controle de todas as receitas e 

despesas realizadas durante o 

período anterior à entrega do 

balancete. 

 

 

4.3.1 Executar e acompanhar a execução do Plano 

Financeiro, fazedo o controle a partir da previsão de 

investimentos para aquisição de equipamentos e 

materias, manutenção de espaços e despesas com 

recursos humanos. 

 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 

4.3.2 Elaborar e entregar Balanço Contábil Parcial – 

Prestação de Contas mensal, de acordo com a legislação 

vigente. 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 
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4.3.3 Elaborar e entregar Balanço Contábil Final – 

Prestação de contas final, de acordo com a legislação 

vigente. 

 

Gestão OS 

Coordenação PROJAM 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa apresentar informações particularizadas sobre cada uma das 

Unidades Escolares estabelecidas para receber as ações do PROJAM. A Os dados apresentados 

foram levantados a partir de visita técnica e serviram como ponto de partida para que se fizessem 

projeções com relação à capacidade de atendimento de Turmas de PROJAM em cada uma das 

unidades, tendo em vista os períodos de funcionamento / atendimento das escolas, quantidade 

de alunos atendidos, estrutura escolar e disponibilidade de espaços ociosos ou aptos a receber 

o planejamento de ações e atividades de Jornada Ampliada com os alunos. 

Serão apresentadas as metodologias organização e enturmação, válidos para todas as 

Unidades Escolares atendidas pelo Programa, bem como os critérios, metodologias e indicadores 

de metas e avaliação do impacto e do alcance Pedagógico do PROJAM nas escolas, e demais 

informações pertinentes.  

Os Planejamentos Pedagógicos apresentam dados das 41 Unidades Escolares integrantes 

do Programa de Jornada Ampliada, atingindo 29.375 alunos. 

 

Ao final da explanação geral sobre o Planejamento do PROJAM previsto para aplicação 

nas Unidades Escolares, serão apresentadas seções contendo os dados individuais de cada 

Unidade Atendida, com as seguintes informações: 

 

• Especificação da Unidade Escolar (Nome, Endereço, Comunidade Atendida). 

• Quadro Geral de Estrutura, Instalações e Equipamentos disponíveis na    Unidade 

Escolar. 

• Quadro Geral de Funcionamento da Unidade Escolar, com levantamento de  

turnos / períodos de funcionamento, segmento da Educação Básica atendida, 

quantidade de salas de aulas e alunos atendidos. 
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• Quadro de Planejamento de Atividades de Jornada Ampliada previsto para a 

Unidade Escolar. 

• Quadro Geral de funcionários que serão designados para atuação nas  atividades 

do PROJAM na Unidade Escolar. 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DA ADESÃO NA JORNADA AMPLIADA: FORMAS E CRITÉRIOS DE 

ENTURMAÇÃO 

 

Obedecendo à organização de agrupamentos dos alunos de 06 a 14 anos matriculados nos 

anos do Ensino Fundamental da Unidade Escolar, planejando, oferecendo e executando 15 horas 

semanais de atividades de Jornada Ampliada, distribuídos nos dias e horários de funcionamento 

da escola, de acordo com o calendário escolar, atendendo aos alunos no período do contra turno 

escolar. 

 

Está prevista a montagem de turmas abrangendo diversas modalidades de atividades, 

englobando: Acompanhamento / Reforço Escolar, Atividades Culturais, Artísticas, Esportivas e de 

Lazer, de cunho educacional. As modalidades a serem oferecidas deverão ser definidas a partir 

de diretrizes e orientações da Secretaria Municipal de Educação e da Equipe Gestora da Unidade 

Escolar, visando oferecer atividades adequadas aos perfis, demandas e necessidades da 

comunidade atendida. 

 

As turmas serão organizadas com número mínimo e máximo de alunos de acordo com a 

organização de classes já existente na Unidade Escolar, obedecendo à organização dos alunos 

em turmas de acordo com a faixa etária, de forma a direcionar as atividades adequadamente 

dentro do grau de desenvolvimento físico / cognitivo dos alunos atendidos.  

 

O estabelecimento de alunos por turma também levará em conta a modalidade de 

atividade a ser desenvolvida, de forma a garantir o pleno atendimento dos alunos de forma 
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qualitativa, permitindo abordagens coletivas e também individualizadas de acordo com as 

necessidades de cada aluno. 

 

A composição inicial prevista de turmas para cada período / turno de atendimento da 

escola (quantidades / modalidades) poderá sofrer alteração de acordo com a procura e demanda 

da Unidade Escolar, verificável ao longo do período de inscrição inicial, podendo ocorrer 

remanejamento de turmas e de modalidades de acordo com a procura e interesse demonstrado 

pelos alunos da escola. 

 

As inscrições / matrículas para a educação do aluno em jornada de tempo integral, será 

realizadas conforme a ordem de chegada e limitadas de acordo com a disponibilidade de vagas 

na instituição, salvo disposição em contrário emanadas pela SEDUC. 

 

Será garantido ao aluno matriculado em um ano letivo do Programa que o mesmo terá direito 

a matricular-se em turma de mesma jornada no ano letivo seguinte. 

 

Dessa forma, de maneira resumida sobre a temática do tópico, cabe ainda ressaltar que será 

cumprido o previsto em Termo de Referência Técnica do Edital nº 07/2017 – Processo 

Administrativo nº 10.870/2017, que menciona: 

: 

- A organização das turmas do PROJAM deverá obedecer a mesma organização de 

agrupamentos dos discentes matriculados nas Unidades Escolares. 

- O Plano Pedagógico do PROJAM previsto para ser aplicado na Unidade Escolar deverá prever 

15 horas semanais nos dias e horários de funcionamento da Escola considerando-se o calendário 

escolar anual. 

- A quantidade de turmas e alunos estará diretamente relacionada à demanda existente e à 

infraestrutura da Unidade educacional. De acordo com a necessidade e em decorrência da 

demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição 

o atendimento educacional, agrupamentos e períodos de atendimento, quando houver 

necessidade. 
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- A escola, no momento da matrícula, deverá informar aos pais e responsáveis sobre a jornada 

escolar dos alunos em Jornada Ampliada. 

 

Segue abaixo sugestão de organização dos processos e procedimentos de matrícula de alunos 

em Jornada Ampliada. Ressalte-se que tais procedimentos serão padronizados em todas as 

Unidades Escolares e serão estabelecidos e definidos em conjunto entre a Gestão da Instituição, 

Coordenação do PROJAM e a equipe da SEDUC. Sendo assim, as disposições abaixo são meras 

sugestões, podendo tais critérios e ações  passarem por  alteração por ordenamento da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

3. PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA NO PROJAM 

 

- Divulgação feita diretamente aos responsáveis dos alunos matriculados sobre o Programa de 

Jornada Ampliada, turmas, número de vagas, modalidades e horários de atendimento do 

programa na Unidade Escolar, através de reuniões, bilhetes, informes, cartazes. 

- Divulgação junto aos alunos e à Comunidade Escolar em geral, através de informes, cartazes, 

faixas, banners acerca dos objetivos e benefícios oferecidos aos alunos optantes pela Jornada 

Ampliada. Incluindo-se nesses informes diversos a divulgação do rol de atividades disponíveis 

para matrícula, garantia de fornecimento de alimentação / lanche suplementar aos alunos que 

permanecerem na escola em Jornada Ampliada. 

- Organização de calendário de matricula aos interessados, com ampla divulgação dos dias e 

horários de inscrição inicial. 

- Informar aos pais / responsáveis por novos alunos matriculados na jornada regular ao longo do 

ano letivo e também no período de rematrícula para o próximo ano letivo, sobre a existência do 

Programa de Jornada Ampliada na escola, oportunizando a matrícula nas atividades do PROJAM 

e escolha de vagas disponíveis pelos interessados. 

- Manter possibilidade de novas matrículas de forma contínua e permanente, disponibilizando 

vagas a alunos interessados, mediante abertura de novas vagas oriundas de desistência ou 

transferência de alunos já inscritos. 
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- Promover as ações de matrícula no PROJAM em espaço da Unidade Escolar,   organizado com 

mobiliário adequado, favorecendo o atendimento da Comunidade nos atos de inscrição, bem 

como possibilitando organização documental das fichas  e demais instrumentos de inscrição. 

Estabelecer junto à Gestão da Unidade Escolar o espaço que será reservado para este fim. 

- Disponibilização pela Instituição de  funcionário integrante da Equipe do PROJAM (Atendente 

de Secretaria) para a realização das matrículas dos interessados. 

- Elaboração de instrumentais de matrícula no PROJAM: Ficha de Inscrição contendo dados do 

aluno, atividades escolhidas para Jornada Ampliada, Turma de inscrição e Horários de frequência. 

- Elaboração de Termo de Autorização e Termo de Compromisso de adesão e frequência às 

atividades escolares, colhendo assinatura do responsável pelo aluno no ato de matrícula. 

- Estabelecer como obrigatória a presença do responsável no ato da  inscrição para autorizar e 

formalizar a adesão do aluno às atividades de  Jornada Ampliada (Preenchimento e assinatura de 

Ficha de Inscrição, Termo de Autorização e Termo de Compromisso). 

- Ao efetivar a matrícula no PROJAM, o responsável e o aluno inscrito nas atividades de Jornada 

Ampliada deverão receber uma via da ficha de matrícula  (comprovante de inscrição), contendo 

as modalidades / atividades escolhidas pelo aluno, dias e horários de realização, contendo o 

horário de entrada e saída do aluno da escola, a partir da sua adesão ao PROJAM. 

- Informar expressamente, de forma oral, e fazer constar essa informação na Ficha  

de Matrícula do aluno, que “O  educando matriculado no Programa Educacional de Jornada 

Ampliada – PROJAM deverá frequentar as atividades escolares” e que   “Os pais dos educandos 

são responsáveis pela frequência às atividades e aos  horários estabelecidos, estando sujeitos às 

sanções previstas pela legislação”, conforme estabelecido no Artigo 4º da Lei Nº 3579-A, de 03 

de maio de 2017.             - Repassar os dados de matrícula no PROJAM para a Gestão 

da Escola (Direção / Coordenação Pedagógica / Secretaria), de forma a garantir a inclusão dos 

dados no prontuário do aluno.  

- Lançar os dados de matriculas no PROJAM, referente a cada turma de cada escola atendida, no 

Sistema de controle e monitoramento de vagas, montado para gerir as vagas, matrículas, 

atividades realizadas e frequência dos educandos às atividades. 

 

 



  

140 

 

4. ARTICULAÇÃO COM CONSELHO DE ESCOLA E COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Estão previstas as seguintes ações de articulação entre as ações de implantação e 

execução do PROJAM, o Conselho de Escola e a Comunidade Escolar: 

 

-Participação de representantes da equipe gestora, pedagógica e de apoio da Instituição em 

reuniões de Conselho de Escola, com anuência do Corpo Gestor da Unidade Escolar, para 

divulgação das ações e resultados obtidos pelo PROJAM à Comunidade Escolar. 

- Apresentar e discutir junto ao Conselho de Escola a proposta de elaboração e implantação do 

Plano de Avaliação Institucional Participativa da Unidade Escolar. 

- Referendar junto ao Conselho de Escola a formação da Comissão Própria de Avaliação (AIP) que 

conduzirá o Processo de Avaliação Institucional Participativa na Unidade Escolar. 

- Promover a divulgação das ações, cronograma / calendário de atividades e resultados de forma 

clara e transparente para a comunidade escolar atendida pela Unidade, através de ações de 

interlocução entre a Equipe atuante no PROJAM e as Equipe Gestora e Pedagógicas da escola e 

comunidade escolar em geral, via Conselho de Escola - momentos de apresentação dos 

resultados das ações do PROJAM possibilitando a apropriação dos dados pelos representantes 

da Comunidade Escolar.  

 

- Realizar mostras / apresentações dos alunos matriculados no PROJAM, em eventos planejados 

e com previsão no calendário escolar, promovendo e incentivando a presença das famílias e das 

comunidades escolares, visando estimular a participação e frequência dos alunos às atividades, 

elevação de autoestima, fortalecimento dos vínculos familiares, incremento na relação família-

escola, integração da escolas com a comunidade, apropriação dos espaços escolares pela 

comunidade, construção do sentimento de pertencimento e valorização dos espaços escolares, 

através do fortalecimento dos vínculos entre todos os segmentos envolvidos na execução do 

Programa.  

 

 

5. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 
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A avaliação e o monitoramento do Programa acontecerão de forma contínua e 

permanente, visando verificar o alcance dos Objetivos e o cumprimento das metas qualitativas e 

quantitativas estabelecidas. 

 

Os processo de avaliação e monitoramento serão realizados de forma Conjunta entre a 

Gestão da Instituição, Gestão do Programa, Corpo Gestor e Comunidade Escolar da Escola 

atendida e Equipes da Secretaria Municipal de Educação / Diretoria de Educação Básica. 

 

No âmbito da escola, o alcance dos objetivos e metas propostos, por meio da aplicação 

do Programa de Trabalho e do Projeto Pedagógico deverá ser constantemente monitorado, 

avaliado e reavaliado, visando redirecionar ações, replanejar atividades e rever procedimentos. 

Essa avaliação se dará em âmbito coletivo, envolvendo a Gestão e a comunidade da Unidade 

Escolar, a Gestão do PROJAM, as equipes técnicas, pedagógicas e de apoio atuantes no 

Programa, valorizando-se o princípio da Avaliação Institucional Participativa. 

 

De forma a garantir a gestão compartilhada do PROJAM, a Equipe Gestora vinculada à 

Instituição participará de todas as reuniões periódicas ou extraordinárias de trabalho promovidas 

e coordenadas pelas equipes, diretorias e supervisões da Secretaria Municipal de Educação de 

São Vicente. As reuniões terão por finalidade a orientação e o apoio referente à Legislação 

Educacional e às Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. As reuniões de gestão também 

serão oportunidades de apoio à capacitação para melhor desenvolvimento do Programa, além 

de garantir o acompanhamento técnico da aplicação e desenvolvimento do Programa  de 

Trabalho / Planejamento Pedagógico pactuado. 

 

O monitoramento e avaliação também serão feitos através da análise de dados 

produzidos e apresentados mensalmente pela Instituição ao Parceiro Público, tais como:  

 

- Relatórios Gerenciais Mensais / Relatório Consolidado Anual: produzidos e 

encaminhados à SEDUC / PMSV pera Instituição, comprovando o cumprimento físico do 



  

142 

 

Objeto e demonstrando o alcance de metas. Tais relatórios deverão conter descrição e 

análise das ações executadas, dados quantitativos e qualitativos de execução do PROJAM, 

comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, contendo 

comprovação documental e visual das informações prestadas. 

 

- Prestações de Contas / Balanço Mensal / Prestação de Contas / Balanço Anual: 

comprovando o cumprimento financeiro do pactuado em Programa de Trabalho. 

 

- Relatórios Gerados pelo Sistema de Controle de Dados dos alunos matriculados no 

PROJAN. 

 

- Relatórios mensais gerados pelas equipes gestoras das Unidades Escolares atendidas. 

 

- Relatórios de avaliação de melhoras no rendimento escolar e no relacionamento entre 

os membros da Comunidade Escolar, produzidos pelos Conselhos de Classe / Série e 

pelo Conselhos de Escola da Unidade. 

 

- Relatórios de Avaliação gerados pela Comissão Própria de Avaliação, implantada na 

Escola para a realização do processo de Avaliação Institucional Participativa (AIP). 

 

- Relatórios e Pareceres da Comissão de Avaliação do PROJAM, instituída pela SEDUC. 

 

- Relatórios e pareceres do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, da 

COMISSÃO GESTORA DO PROGRAMA e da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO FORMADA PELA 

PMSV. 

 

Os relatórios e instrumentais produzidos também deverão servir de embasamento para 

que se verifique e avalie a eficácia e o alcance Pedagógico do Programa, no que diz respeito a: 
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- Avaliação da aprendizagem, de forma a verificar se as ações do PROJAM estão tendo 

resultado positivo e favorável no desenvolvimento cognitivo, físico e social dos alunos 

atendidos;  

- Avaliação do impacto do PROJAM nos índices educacionais da Unidade Escolar e do município 

(Melhoras no rendimento escolar em geral, diminuição de Taxa de Evasão e de Taxa de 

Repetência / Aumento no índice de Avaliação Institucional – IDEB, dentre outros);  

- Avaliação sobre os impactos do PROJAM nas relações interpessoais dentro da escola e desta 

com a comunidade, aumento da presença das famílias na escola, melhora do relacionamento 

entre os alunos, melhora do relacionamento entre o Corpo Docente e Discente na unidade 

escolar, dentre outros aspectos. 

 

Finalizando, acrescente-se que, no âmbito da Prefeitura, além do monitoramento e 

Avaliação das Ações Pedagógicas por Comissão formada pela SEDUC, a Avaliação das Ações de 

Gestão e a execução do Contrato de Gestão, em todos os aspectos, será realizada por Comissão 

nomeada pelo Prefeito conforme Decreto 4514-A/17. 

 

  

6. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA 

 

No Plano Nacional de Educação (2014-2024) é previsto na Meta 19: “assegurar condições, 

no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a 

critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito 

das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.” 

 

A gestão democrática da educação nas instituições educativas e nos sistemas de ensino é 

um dos princípios constitucionais garantidos ao ensino público, segundo o art. 206 da 

Constituição Federal de 1988. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

– Lei nº 9.394/1996), confirmando esse princípio, repassou aos sistemas de ensino a definição de 

normas de gestão democrática, explicitando dois outros princípios a serem considerados: a 
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participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da 

escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 

Nessa direção, o PNE ratifica os preceitos constitucionais e estabelece a gestão 

democrática da educação como uma das diretrizes para a educação nacional. Assim, a gestão 

democrática, entendida como espaço de construção coletiva e deliberação, deve ser assumida 

como dinâmica que favorece a melhoria da qualidade da educação e de aprimoramento das 

políticas educacionais, como Políticas Públicas de Estado, articuladas com as diretrizes nacionais. 

 

Sendo assim, entender-se que na gestão contemporânea dos processos educacionais e 

dos sistemas de ensino, é fundamental aprimorar as formas de participação e de efetivação dos 

processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, bem como os 

processos de prestação de contas e controle social. 

 

São diversas as modalidades / esferas de gestão democráticas previstas em Legislação, 

sendo a mais consolidada atualmente nas unidades escolares os Conselhos de Escola. Existe, no 

entanto, outra modalidade pertinente e de amplo alcance nas ações de avaliação e 

monitoramento de processos pedagógicos e de gestão de Programas e Projetos Educacionais: A 

Avaliação Institucional Participativa (AIP). 

 

Na avaliação do PROJAM, no âmbito da escola, o alcance dos objetivos e metas propostos, 

por meio da aplicação do Programa de Trabalho e do Planejamento  Pedagógico deverá ser 

constantemente monitorado, avaliado e reavaliado, visando redirecionar ações, planejar e 

replanejar atividades e rever procedimentos.  

 

Essa avaliação deverá ocorrer em âmbito coletivo, envolvendo a Gestão e a comunidade 

da Unidade Escolar, a Gestão do PROJAM, as equipes técnicas, pedagógicas e de apoio atuantes 

no Programa, valorizando-se o princípio da Avaliação Institucional Participativa (AIP). 
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No aspecto geral, com relação à avalição escolar, em especial no tocante às escolas 

públicas, os momentos de AIP visam estimular a participação e a consulta de profissionais da 

Educação, alunos e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos 

escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando-se ainda a participação 

dos alunos e seus familiares na avaliação de docentes, gestores escolares e ações desenvolvidas 

na escola. 

 

Os momentos de Avaliação Institucional Participativa deverão ser estabelecidos e 

organizados em conjunto entre as equipes gestoras do PROJAM e as equipes gestoras escolares, 

constituindo-se em mais uma alternativa de avaliação e busca pela melhoria da educação, em 

complemento às instâncias institucionais colegiadas já formalmente existentes (Conselhos de 

Escola, por exemplo). 

 

Mais do que avaliar o alcance de índices educacionais, os momentos de  Avaliação 

Institucional Participativa devem servir como estratégia agregadora dos atores sociais 

envolvidos na execução do PROJAM e no desenvolvimento das práticas pedagógicas nos 

estabelecimentos escolares municipais,  de forma a se buscar a reflexão acerca da garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes nas ações executadas.  

 

Ao mesmo tempo em que avalia a garantia de acesso das crianças e adolescentes aos 

saberes e conhecimentos, a AIP deve observar se as práticas de trabalho estão favorecendo a 

formação humana, para além do que pode ser medido em avaliações institucionais formais 

(provas, exames, testes etc). Dessa forma, os momentos de Avaliação Institucional Participativa, 

no âmbito da educação, são concebidos como uma avaliação que prioriza, acima da análise dos 

dados cognitivos, a análise da qualidade social dos programas  e metas alcançadas. 

 

 A METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

PARTICIPATIVA (AIP) utilizada, será a prevista e descrita no tópico 19 - AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA (AIP), do ITEM II – ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA / PROJETO  

PEDAGÓGICO GERAL DO PROJAM, integrante do PROGRAMA DE TRABALHO PARA O PROJAM. 
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7. DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROJAM  

  

LEVANTAMENTO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS DA ESCOLA E PROJEÇÃO DE METAS 

 

A observação e análise de alcance de resultados e impactos do PROJAM na elevação de 

Índices Educacionais da Unidade Escolar e melhora da qualidade do serviço educacional em geral, 

deverá ser feita a partir de LEVANTAMENTO INICIAL DOS DADOS DA ESCOLA NO ANO LETIVO 

ANTERIOR.  

 

A partir desse levantamento, deverão ser estabelecidas as metas a serem alcançadas pela 

Unidade Escolar, de acordo com as metas previstas para o PROJAM e definidas no Programa de 

Trabalho, estabelecendo-se, dessa forma, as metas quantitativas e qualitativas a serem 

alcançadas pela escola ao final do ano letivo em curso, com verificação e avaliação constante do 

grau de alcance de metas estabelecidas, consolidando-se a avaliação do impacto do PROJAM, no 

mínimo ao final de 12 meses – período previsto para execução do Programa dentro do presente 

Programa de Trabalho. 

 

Caso haja renovação do Contrato de Gestão, novos levantamentos e projeções deverão 

ser feitas e novas metas deverão ser estabelecidas para o novo ano letivo. 

 

No levantamento de dados para o estabelecimento de projeção de metas a serem 

alcançadas, deverão ser levados em conta e coletados os seguintes dados: 

 

- Índice de Aprovação do ano letivo anterior 

- Índice de Retenção do ano letivo anterior 

- Índice de alunos evadidos / abandono escolar 

- Percentual médio de frequência escolar da Unidade 

- Percentual der distorção Idade-Série da Unidade 
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- Meta IDEB da Unidade na última avaliação 

- Nota IDEB da Unidade na última avaliação 

 

Estabelecido o levantamento de dados inicial e feita a projeção de resultados esperados, 

deverá ser elaborado calendário / cronograma, estabelecendo os momentos de Reuniões entre 

membros da Equipe do PROJAM E Equipe Gestora e Pedagógica da Unidade Escolar, de forma a 

efetuar levantamento de dados, troca de informações e produção de documento de análise de 

alcance de resultados educacionais da escola, tais como: 

 

- MELHORA NOS ÍNDICES DE FREQUENCIA ÀS ATIVIDADES ESCOLARES EM GERAL  

- DIMINUIÇÃO DOS ÍNDICES DE EVASÃO ESCOALR NA UNIDADE 

- DIMINUIÇÃO DOS ÍNDICES DE REPETÊNCIA NA UNIDADE ESCOLAR 

- DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL DE ALUNOS QUE APRESENTEM DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NA 

UNIDADE ESCOLAR 

- MELHORA DA NOTA IDEB DA UNIDADE ESCOLAR 

- ALCANCE DA META ESTABELECIDA PELO IDEB DA ESCOLA 

 

 O levantamento de dados da Unidade Escolar permitirá realizar o monitoramento e 

avaliação do alcance e da qualidade do Trabalho Pedagógico desenvolvido na escola a partir da 

Implantação do PROJAM e de que maneira as atividades e ações do Programa impactam na 

organização e desempenho escolar. 

 

 

8. INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 

Será levado em consideração na elaboração de relatórios / produção de dados sobre o 

alcance do PROJAM na Unidade Escolar o comparativo entre os dados levantados no início da 

implantação do Programa, devendo a análise comparativa ser feita mensalmente, ao final do ano 

letivo e ao final do período de execução inicial previsto de 12 meses. 
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O levantamento de dados deverá ser feito pela Equipe PROJAM, e também pela Equipe 

Gestora / Pedagógica da Unidade Escolar, cada qual colaborando no  levantamento de 

informações que lhe compete. 

 

Segue abaixo quadro-base de análise de alcance de resultados do PROJAM na Unidade 

Escolar, que deverá ser suprido de dados que possibilitem uma análise e avaliação de alcance 

quantitativo e qualitativo de metas.  
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9. FICHA MODELO – SISTEMÁTICA DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE ALCANCE DE RESULTADOS 

 

DADOS COLETADOS 

 

 

ANÁLISE DO RESULTADO ALCANÇADO 

Turmas Previstas X Turmas 

atendidas de PROJAM 

  

 

Número de Alunos Previstos em 

Jornada Ampliada X Alunos 

Matriculados 

  

Vagas ofertadas em PROJAM X 

Vagas Ociosas 

  

Percentual médio de frequência dos 

alunos matriculados em Jornada 

Ampliada 

  

Turmas de Jornada Ampliada 

funcionando com capacidade de 

matrícula completa 
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Atividades com a comunidade 

Planejadas Atividades realizadas 

 

DADOS COLETADOS 

 

 

ANÁLISE DO RESULTADO ALCANÇADO 

Previsão de Funcionários 

Disponibilizados X Funcionários 

efetivamente atuando no PROJAM 

  

Modalidades previstas X 

Modalidades oferecidas 

  

Carga Horária de Jornada Ampliada 

Prevista X Carga Horária de Jornada 

Ampliada Executada 

  

Fornecimento de Alimentação aos 

alunos nas atividades de Jornada 

Ampliada 

  

Manutenção, salubridade e 

higienização adequada dos espaços 

escolares 

  

Disponibilização de equipamentos, 

mobiliários, material didático e 
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pedagógico adequados às atividades 

de Jornada Ampliada 

 

DADOS COLETADOS 

 

 

ANÁLISE DO RESULTADO ALCANÇADO 

Ações de Formação e Capacitação de 

Equipe conforme planejado 

  

Percentual de frequência dos alunos 

às atividades regulares da Unidade 

Escolar no período avaliado (mês 

anterior X mês em análise) 

  

Quantidade de alunos com baixa 

frequência escolar no período 

avaliado (mês anterior X mês em 

análise) 

  

Quantidade de alunos evadidos da 

escola no período avaliado (mês 

anterior X mês em análise) 

  

Percentual de evasão escolar da 

Unidade Escolar no período avaliado 

(mês anterior X mês em análise) 
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DADOS COLETADOS 

 

 

ANÁLISE DO RESULTADO ALCANÇADO 

Índice de repetência da escola no 

período avaliado (ano letivo 

anterior X ano letivo corrente) 

  

Quantidade de alunos retidos no 

período avaliado (ano letivo 

anterior X ano letivo corrente) 

  

Índice de distorção idade-série da 

Unidade Escolar na unidade escolar 

(Ano letivo anterior X ano letivo 

corrente) 

  

Número de alunos com distorção 

idade série na Unidade escolar no 

período avaliado (Ano letivo 

anterior X ano letivo corrente) 

  

Elevação do IDEB da Escola: Índice 

do Período Avaliativo Anterior x 

Meta Prevista para a próxima 
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Avaliação X meta prevista x Meta 

Alcançada na Avaliação corrente 
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10. INDICADORES DE ALCANCE DE METAS EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICAS DO 

PROJAM NA ESCOLA 

 

A partir do levantamento de dados, deverá ser evidenciado o alcance das 

seguintes metas, de acordo com critérios e indicadores de alcance de metas descritos e 

previstos em Programa de Trabalho do PROJAM: 

 

METAS 

 

INDICADORES DE ALCANCE DE METAS 

1.1 Manter o espaço físico e a infraestrutra do 

programa: programar, organizar, executar e 

acompanhar, direta ou indiretamente, as 

ações relativas ao desempenho, expansão e 

desenvolvimento das atividades ligadas ao 

espaço físico e à infraestrutura do PROJAM. 

 

1.2  Democratização do acesso à escola de 

forma a fazer da Educação e da Escola um 

canal de desenvolvimento coletivo, pessoal e 

individual e do desenvolvimento local, 

garantindo o acesso, a permanência e o 

sucesso dos alunos. 

 

- Levantamento e organização das atividades e ações de 

Jornada Ampliada da Unidade Escolar, de acordo com suas 

especificidades e condições de atendimento. Meta: Finalizar 

levantamento e aquisição de materiais iniciais necessários ao 

início das atividades para 100% das escolas atendidas até o 

final do Mês 1 de execução do Programa. 

 

- Elaboração e Exceução de  cronograma / calendário de 
adequações do espaço escolar, aquisição de mobiliário, 
materiais, itens pedagógicos. Meta: Implantar as adequações 
necessárias e adquirir os suprimentos, equipamento e 
demais previstos para 100% das escolas atendidas até o Final 
do mês 2 de execução do Programa. 
- Manter o espaço físico e a infraestrutura do Programa nas 
Unidade Escolar. Meta: atender 100% das demandas 
necessárias para início das atividades nas Unidades 
Escolares, previstas para o início do Mês 3 de Execução, 
realizando as ações de manutenção durante todo o período 
de execução do Programa pela instituição nas escolas. 
 
- Execução das ações de acompanhamento e reforço escolar, 
atividades culturais, esportivas, lúdiocas e de lazer, de cunho 
educacional.  
Meta 1: Promover 15 horas de atividades / ações de Jornada 
Ampliada no contraturno escolar na Unidade Escolar, de 
acordo com seus turnos e períodos de funcionamento. 
Meta 2: atender 100% dos alunos previstos para Jornada 
Ampliada, em cada Unidade Escolar,  conforme plano inicial 
de atendimento da escola, atingindo o máximo de alunos em 
Jornada Ampliada, de acordo com a disponibilidade de 
espaços e estruturas da Unidade Escolar. 
 

- Espaços salubres e higienizados para a realização das atividades 

de Jornada Ampliada. Meta: Disponibilização de  Equipe de 
Apoio para realização dos serviços de limpeza e higienização 
na  Unidade Escolar, de acordo com a demanda, 
especificidade e quantidade de turmas atendidas na 
Unidade. Início a partir do Mês 3 de Execução do Programa. 
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- Alimentação aos alunos em Jornada ampliada. Meta: 

Disponibilização de Equipe de Apoio para manipulação e 

preparo de refeição / lanche destinado ao complemento 

alimentar e nutricional dos alunos em Jornada Ampliada, de 

acordo com a demanda, especificidade e quantidade de 

turmas atendidas na Unidade Escolar. (Espaço para preparo 

de alimentos, equipamentos, utensílios e gêneros 

alimentícios fornecidos pelo Parceiro Público). Início a partir 

do mês 3 de execução do Programa. 

 

- Incremento da relação Escola x Comunidade. Meta: 

Planejamento e promoção de ações de cunho comunitário, 

no mínimo bimestralmente, envolvendo corpo discente, 

corpo docente, corpo gestor, familiares e comunidade 

escolar em geral em atividades de fortalecimento de vínculos 

e valorização do espaço escolar, nas dependências da 

escola,dentro do calendário escolar. 

 

 

 

 

METAS 

 

INDICADORES DE ALCANCE DE METAS 

1.3 Obter melhora no indicador que mede a 

qualidade da Educação Básica – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

da Rede Municipal de Ensino de São Vicente.  

 

1.4 Elevar a taxa de aprovação das escolas da 

Rede Municipal de Ensino de Sãso Vicente, 

elevando o percentual de alunos que 

progridem para a série seguinte ao final do 

ano letivo. 

 

1.5 Reduzir a Taxa de Distorção Idade-Série das 

escolas da Rede Municipal de Ensino de São 

Vicente. (Alunos com mais de 2 anos de 

atraso escolar). 

 

 

- Elevar o IDEB dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Meta: 

Elevar a nota do IDEB da Unidade Escolar, alcançando, ao 

final de 12 meses de execução do programa, nota 10% acima 

da média alcançada pela escola na avaliação anterior.  

 

- Elevar o IDEB das Séries Finais do Ensino Fundamental. Meta: 

Elevar a nota do IDEB da Unidade Escolar, alcançando, ao 

final de 12 meses de execução do programa, nota 12% acima 

da média alcançada pela escola na avaliação anterior.  

 

- Taxa de Aprovação do Ensino Fundamental I. Meta: Elevar, 

em 12 meses, a taxa de aprovação para 95%. (Aprovação 

Atual: XXXXX alunos. Aprovação Prevista: XXXXX alunos – 
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1.6 Reduzir a taxa de Abandono Escolar nas 

esciolas da rede Municipal de Ensino de São 

Vicente. (Número de alunos que abandonam 

a escola no decorrer do ano letivo). 

realizar levantamento na Unidade Escolar no início de 

execução do programa). 

 

- Taxa de Aprovação do Ensino Fundamental II. Meta: Elevar, 

em 12 meses, a taxa de aprovação para 93%. (Aprovação 

atual: xxxx alunos. Aprovação Prevista: xxxx alunos - realizar 

levantamento na Unidade Escolar no início de execução do 

programa). 

 

- Redução da Taxa de Distorção Idade-Série dos alunos dos 

Anos Iniciais de Ensino Fundamental. Meta: Ao final de 12 

meses, reduzir em cerca de 19% a quantidade de alunos com 

Distorção Idade-Série nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. (Quantidade atual: xxxx alunos. Quantidade 

Prevista: xxx alunos - realizar levantamento na Unidade 

Escolar no início de execução do programa).  

 

 

- Redução da Taxa de Distorção Idade-Série dos alunos das 

Séries Finais de Ensino Fundamental. Meta: Ao final de 12 

meses, reduzir em cerca de 19% a quantidade de alunos com 

Distorção Idade-Série nas Séries Finais do Ensino 

Fundamental. (Quantidade atual: xxxxx alunos. Quantidade 

Prevista: xxxxx alunos - realizar levantamento na Unidade 

Escolar no início de execução do programa).  

 

- Redução da Taxa de Abandono Escolar nas séries do Ensino 

Fundamental I. Meta: Ao final de 12 meses, reduzir em cerca 

de 69% a quantidade de alunos evadidos das escolas 

municipais nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

(Quantidade atual: xxxxx alunos / abandonos. Quantidade 

prevista: xxxxx alunos / abandonos - realizar levantamento 

na Unidade Escolar no início de execução do programa).  
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- Redução da Taxa de Abandono Escolar nas séries do Ensino 

Fundamental II. Meta: Ao final de 12 meses, reduzir em cerca 

de  79% a quantidade de alunos evadidos das escolas 

municipais nos anos Finais do Ensino Fundamental. 

(Quantidade atual: xxxxxx alunos / abandonos. Quantidade 

prevista: xxxxxx alunos / abandonos - realizar levantamento 

na Unidade Escolar no início de execução do programa).  

 

OBSERVAÇÃO: Os dados e a análise das ações do PROJAM, bem como sua repercussão, 

alcance e impacto no espaço escolar, na comunidade e nos índices educacionais da 

escola, deverão ser demonstrados em Relatórios Parciais (mensais ou bimestrais), em 

Relatório Anual (ao final do ano letivo) e em Relatório Consolidado a ser produzido ao 

final de 12 meses de execução do Programa. 
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EMEF CAROLINA DANTAS 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Carolina Dantas 

ENDEREÇO: Rua Aurélio Ponna, 26, Catiapoã , São Vicente - SP   

CEP: 11390-310 – Telefone:  (013) 3467-2425 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Catiapoã, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 15.388 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306623-catiapoa
tel:(013)%203467-2425
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A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 601 alunos entre 06 e 14 anos, distribuídos entre 18 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

 

ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 10 salas de aulas 

• 65 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 
informática 

• Sala de recursos 
multifuncionais para 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 
coberta 

• Alimentação escolar para 
os alunos 

• Cozinha 

• Banheiro dentro do 
prédio 

• Banheiro adequado à 
alunos com deficiência ou 
mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Despensa 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

 

EQUIPAMENTOS 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 
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Ensino Fundamental: Anos Inicias e Anos Finais 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
18 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
601 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO DE 

ESPAÇOS EXTERNOS À 

ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  Atividades 

Artísticas                    Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e determinado 

em conjunto com a SEDUC e as Equipes 

Gestoras e Pedagógicas das Unidades 

Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de aula 

ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 601 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e estrutura 

da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 
CARGA HORÁRIA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar e 

planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob responsabilidade 
da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob responsabilidade 
da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar serviços de 

cozinha, elaborando o pré-preparo, o 

preparo e a finalização de alimentos, 

Formação sob responsabilidade 
da SEDUC 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 
CARGA HORÁRIA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da área 

no pré-preparo, preparo e 
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processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, em 

locais e datas estabelecidos pela 

Equipe Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas diversas 

ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças e 

logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho)
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EMEIEF DUQUE DE CAXIAS 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEIEF Duque de Caxias 

ENDEREÇO: Praça Napoleão Laureano , Jardim Guassú , São Vicente - SP  

CEP: 11370-600 Telefone: (013) 3561-4862 / 3561-4862 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Jardim Guassú, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 3.974 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 859 alunos entre 06 e 14 anos, distribuídos entre 35 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/309154-jardim-guassu
tel:(013)%203561-4862
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 
periódica 

• Lixo destinado à 
reciclagem 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 21 salas de aulas 

• 74 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 
informática 

• Sala de recursos 
multifuncionais para 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 
descoberta 

• Alimentação escolar para 
os alunos 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 
prédio 

• Banheiro adequado à 
educação infantil 

• Banheiro adequado à 
alunos com deficiência ou 
mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Refeitório / Despensa  

• Pátio Coberto 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 
administrativos 

• Computadores para 
alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 
multimídia 

• TV 

• DVD 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 
(datashow) 

• Câmera 
fotográfica/filmadora 
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QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias e Anos Finais 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
35 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
859 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO DE 

ESPAÇOS EXTERNOS À 

ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  Atividades 

Artísticas                    Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e determinado 

em conjunto com a SEDUC e as Equipes 

Gestoras e Pedagógicas das Unidades 

Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de aula 

ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 859 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e estrutura 

da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 
CARGA HORÁRIA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar e 

planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob responsabilidade 
da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob responsabilidade 
da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar serviços de 

cozinha, elaborando o pré-preparo, o 

preparo e a finalização de alimentos, 

Formação sob responsabilidade 
da SEDUC 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 
CARGA HORÁRIA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da área 

no pré-preparo, preparo e 
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processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, em 

locais e datas estabelecidos pela 

Equipe Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas diversas 

ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças e 

logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho) 
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EMEF LIONS CLUBE 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Lions Clube 

ENDEREÇO: Rua Costa Rego, 533, Vila São Jorge , São Vicente - SP  

CEP: 11380-140  Telefone  (013) 3561-4982 / 3561-4982 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população a 

Vila São Jorge, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 7.565 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 424 alunos entre 11 e 14 anos, distribuídos entre 14 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/309155-vila-sao-jorge
tel:(013)%203561-4982
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 
periódica 

• Acesso à Internet 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 8 salas de aulas 

• 40 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Sala de recursos 
multifuncionais para 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 
descoberta 

• Alimentação escolar para 
os alunos 

• Cozinha 

• Biblioteca 

• Banheiro dentro do 
prédio 

• Sala de secretaria 

• Despensa 

• Pátio coberto 

• Pátio descoberto 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 
administrativos 

• Computadores para 
alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 
multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 
(datashow) 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Finais 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 
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Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
14 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
424 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE 

ESCOLAR 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS 

EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER ELABORADO E COMPLETADO APÓS 

ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM 

PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e de alunos está diretamente 

relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo 

com a necessidade e em decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria 

Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas 

sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de alunos atendidos, salas de 

aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, 

mediante informações colhidas em visita técnica e disponibilizadas no Termo de 

Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo 

Administrativo nº 10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO DE 

ESPAÇOS EXTERNOS À 

ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  Atividades 

Artísticas                    Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e determinado 

em conjunto com a SEDUC e as Equipes 

Gestoras e Pedagógicas das Unidades 

Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de aula 

ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 454 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e estrutura 

da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 
CARGA HORÁRIA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar e 

planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob responsabilidade 
da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob responsabilidade 
da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar serviços de 

cozinha, elaborando o pré-preparo, o 

preparo e a finalização de alimentos, 

Formação sob responsabilidade 
da SEDUC 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 
CARGA HORÁRIA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da área 

no pré-preparo, preparo e 
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processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, em 

locais e datas estabelecidos pela 

Equipe Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas diversas 

ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças e 

logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF MATTEO BEI 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL 

 
 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Matteo Bei 

ENDEREÇO: Rua Frei Gaspar, 2078, Parque São Vicente, São Vicente - SP  

CEP: 11340-000 Telefone  (013) 3467-6021 / 3467-0327 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Parque São Vicente, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 

10.684 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 697 alunos entre 11 e 14 anos, distribuídos entre 31 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

 

tel:(013)%203467-6021
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 
periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 32 salas de aulas 

• 57 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 
informática 

• Sala de recursos 
multifuncionais para 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 
descoberta 

• Alimentação escolar para 
os alunos 

• Cozinha 

• Biblioteca 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 
prédio 

• Banheiro adequado à 
alunos com deficiência ou 
mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Despensa/Almoxarifado 

• Auditório 

• Pátio coberto / Área 
Verde 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 
administrativos 

• Computadores para 
alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 
multimídia 

• TV 

• Videocassete 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 
(datashow) 

• Câmera 
fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 
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Ensino Fundamental: Anos Finais 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
31 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
697 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

 

- Sala de Leitura 

- Laboratório de 

Informática 

- Biblioteca 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 697 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho
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EMEF RAQUEL DE CASTRO FERREIRA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Raquel de Castro Ferreira 

ENDEREÇO: Avenida Newton Prado, 503, Morro dos Barbosas / Parque Bitarú , 

São Vicente - SP - CEP: 11310-160 Telefone (013) 3467-6021 / 3467-0372  

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Parque Bitarú, nas imediações do Morro dos Barbosas, bairro do município de São 

Vicente, com população estimada em 15.879 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/309157-morro-dos-barbosas
tel:(013)%203467-6021
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A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 474 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 14 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

  

 

 

ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

 

 (Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Fossa 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

•  

 

 

DEPENDÊNCIAS 

 

• 7 salas de aulas 

• 37 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Sala de secretaria 

• Despensa 

• Pátio coberto 

• Pátio descoberto 

 

 

EQUIPAMENTOS 

 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 
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ITEM DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias  

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
14 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
474 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 474 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho).
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EMEF MÁRIO COVAS JÚNIOR 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Mário Covas Junior 

ENDEREÇO: Rua Senador Nilo de Souza Coelho, Parque das Bandeiras , São 

Vicente - SP  - CEP: 11346-040 Telefone: (013) 3566-2499 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Parque das Bandeiras, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 

13.040 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 942 alunos entre 06 e 14 anos, distribuídos entre 30 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/309747-parque-das-bandeiras
tel:(013)%203566-2499
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

 (Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 
periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

•  

 

DEPENDÊNCIAS 

• 16 salas de aulas 

• 56 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 
informática 

• Sala de recursos 
multifuncionais para 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) 

• Alimentação escolar para 
os alunos 

• Cozinha 

• Banheiro dentro do 
prédio 

• Banheiro adequado à 
alunos com deficiência ou 
mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Despensa 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

 

 

EQUIPAMENTOS 

 

• Computadores 
administrativos 

• Computadores para 
alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 
multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 
(datashow) 

• Câmera 
fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias e Anos Finais 
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Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
30 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
942 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

 TURNO 

/ PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

-  

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 942 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho)
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EMEF MARIA DE LOURDES BATISTA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Maria de Lourdes Batista 

ENDEREÇO: Rua Caramuru, nº 623, Parque São Vicente  

São Vicente - SP - CEP: 11355-500 Telefone:  (013) 3464-6146 / 3464-6146 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Parque São Vicente, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 

10.684 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 739 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 25 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308417-parque-sao-vicente
tel:(013)%203464-6146
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 
INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 
periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 31 salas de aulas 

• 64 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 
informática 

• Sala de recursos 
multifuncionais para 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 
descoberta 

• Alimentação escolar para 
os alunos 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 
prédio 

• Banheiro adequado à 
alunos com deficiência ou 
mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Despensa/Almoxarifado 

• Pátio coberto 

• Pátio descoberto 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 
administrativos 

• Computadores para 
alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 
multimídia 

• TV 

• Videocassete 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Câmera 
fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 
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Público Alvo atendido Ensino Fundamental: Anos Iniciais 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
25 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
739 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 739 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho) 
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EMEIEF ALBERTO SANTOS DUMONT 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEIEF Alberto Santos Dumont 

ENDEREÇO: Rua Eduardo Cação, Jardim Rio Branco , São Vicente - SP  - CEP: 

11347-150 – Telefone (013) 3566-1498 / 3576-0307 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Jardim Rio Branco, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 

17.695 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308832-jardim-rio-branco
tel:(013)%203566-1498
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A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 91 alunos de 06 anos, distribuídos entre 02 turmas / salas de aula, funcionando 

no período compreendido entre as 8h00 e as 17h00. 

 

ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 7 salas de aulas 

• 29 funcionários 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Parque infantil 

• Sala de secretaria 

• Despensa 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 
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Público Alvo atendido Ensino Fundamental: Anos Inicias  

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 8h00 às 17h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
02 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
91 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 91 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho).
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EMEF CAIC AYRTON SENNA DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF CAIC Ayrton Senna da Silva 

ENDEREÇO: Rua Irma Maria Rita de Souza Brito Lopes Irma Dulce, Conjunto 

Residencial Humaitá , São Vicente - SP  - CEP: Telefone:  (013) 3564-0396 11349-

330.  

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Humaitá, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 13.586 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310315-conjunto-residencial-humaita
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310315-conjunto-residencial-humaita
tel:(013)%203564-0396
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A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 891 alunos entre 06 e 14 anos, distribuídos entre 42 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

 

 

ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

•  

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 23 salas de aulas 

• 83 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Laboratório de ciências 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Biblioteca 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Sala de secretaria 

• Refeitório / Despensa 

• Almoxarifado 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Fax 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 
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Público Alvo atendido Ensino Fundamental: Anos Inicias e Anos Finais 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
42 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
891 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Laboratório de 

Informática 

- Biblioteca 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 891 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho) 
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EMEIEF PROFª EULINA TRINDADE 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEIEF Professora Eulina Trindade 

ENDEREÇO: Praça Joracy Camargo , Vila Mateo Bei , São Vicente - SP  - CEP: 

11335-355 -  Telefone: (013) 3463-0543 / 3464-3937 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Vila Mateo Bei, na Vila Margarida, bairro do município de São Vicente, com população 

estimada em 28.618 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 28 alunos de 06 anos, em 01 turma / sala de aula, funcionando no período 

compreendido entre as 8h00 e as 17h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310345-vila-mateo-bei
tel:(013)%203463-0543
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 
INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 
periódica 

• Acesso à Internet 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 5 salas de aulas 

• 22 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 
informática 

• Alimentação escolar para 
os alunos 

• Cozinha 

• Parque infantil 

• Sala de secretaria 

• Refeitório 

• Despensa 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 
administrativos 

• Computadores para 
alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 
multimídia 

• TV 

• DVD 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Câmera 
fotográfica/filmadora 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias  

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 8h00 às 17h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
01 turma / sala 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
28 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

-  

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 28 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 



  

230 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho.) 
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EMEF REPÚBLICA DE PORTUGAL 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

NOME: EMEF República de Portugal 

ENDEREÇO: Praça Vinte e Três de Maio, 265, Parque Bitarú , São Vicente 

- SP  CEP: 11310-170 – Telefone:  (013) 3467-3496 / 3467-0524 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Parque Bitarú, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 15.879 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306635-parque-bitaru
tel:(013)%203467-3496
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A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 7791 alunos entre 11 e 14 anos, distribuídos entre 20 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

 

 

ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 
INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 
periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 11 salas de aulas 

• 63 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 
informática 

• Sala de recursos 
multifuncionais para 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 
descoberta 

• Alimentação escolar para 
os alunos 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 
prédio 

• Sala de secretaria 

• Despensa 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 
administrativos 

• Computadores para 
alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 
multimídia 

• TV 

• DVD 

• Antena parabólica 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 
(datashow) 

• Fax 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 
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Público Alvo atendido Ensino Fundamental: Anos Finais 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
20 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
779 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 

 

  

 

 



  

236 

 

QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 779 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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 QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEIEF PROFª MARIA MATHILDE DE SANTANA 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEIEF Professora Maria Mathilde de Santana 

ENDEREÇO: Rua Paulo Horcel, Japuí , São Vicente - SP - CEP: 11325-100 – 

Telefone: (013) 3576-0222 / 3567-1717 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Japuí, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 5.891 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 122 alunos de 06 e 07 anos, distribuídos entre 05 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 8h00 e as 18h00. 

 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308190-japui
tel:(013)%203576-0222
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 8 salas de aulas 

• 33 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Sala de secretaria 

• Banheiro com chuveiro 

• Refeitório 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias  

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 8h00 às 18h00 
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Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
05 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
122 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 122 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEIEF PROVÍNCIA DE OKINAWA 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEIEF Província de Okinawa 

ENDEREÇO: Rua Cidade de Cubatão, Vila Margarida , São Vicente - SP  - CEP: 

11330-680  - Telefone:  (013) 3463-0352 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Vila Margarida, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 28.618 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 56 alunos de 06 anos, distribuídos entre 02 turmas / salas de aula, funcionando 

no período compreendido entre as 8h00 e as 18h00. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306633-vila-margarida
tel:(013)%203463-0352
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 12 salas de aula -  6 salas 

de aulas utilizadas 

• 16 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Parque infantil 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Sala de secretaria 

• Despensa 

• Pátio coberto 

• Pátio descoberto 

• Área verde 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 8h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
02 turmas / salas 



  

250 

 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
56 alunos 



  

251 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 56 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 

QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEIEF VILA EMA 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEIEF Vila Ema 

ENDEREÇO: Rua Doutor Marcelo Ribeiro Nogueira , Vila Ema , São Vicente 

- SP   -  CEP: 11345-300 – Telefone:  (013) 3566-1864 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Vila Ema, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 4.946 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 479 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 15 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

 

 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310877-vila-ema
tel:(013)%203566-1864
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Lixo destinado à 

reciclagem 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 9 salas de aulas 

• 39 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Parque infantil 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Banheiro adequado à 

educação infantil 

• Sala de secretaria 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 
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Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
15 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
479 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 479 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF RAUL ROCHA DO AMARAL 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Raul Rocha do Amaral 

ENDEREÇO: Rua Belo Horizonte, 273 , Vila Ponte Nova – Jardim Irmã Dolores , 

São Vicente - SP  

CEP: 11347-750 – Telefone: (013) 3566-1060 / 3566-1060 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Vila Ponte Nova, no Jardim Irmã Dolores, bairro do município de São Vicente, com 

população estimada em 23.429 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 1.419 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 28 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 19h00. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/313407-vila-ponte-nova
tel:(013)%203566-1060
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 14 salas de aulas 

• 80 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Biblioteca 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Sala de secretaria 

• Refeitório 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 19h00 
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Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
28 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
1.419 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Biblioteca 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 1.419 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 



  

268 

 

QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF AUGUSTO DE SAINT HILLAIRE 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Augusto de Saint Hillaire 

ENDEREÇO: Avenida Martins Fontes, 1000 , Catiapoã , São Vicente - SP  

CEP: 11390-200  - Telefone:  (013) 3468-2924 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Catiapoã, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 15.388 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 562 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 21 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306623-catiapoa
tel:(013)%203468-2924
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 14 salas de aulas 

• 56 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Almoxarifado 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Fax 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 
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Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
21 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
562 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

 TURNO 

/ PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 562 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PROF. CONSTANTE LUCIANO CLEMENTE HOULMONT 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Professor Constante Luciano Clemente Houlmount 

ENDEREÇO: Avenida Antônio Emmerick, 504 , Vila Melo , São Vicente - SP - 

CEP: 11390-000 - Telefone:  (013) 3468-2929 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Vila Melo, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 5.764 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 545 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 20 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/311347-vila-cascatinha
tel:(013)%203468-2929
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 10 salas de aulas 

• 45 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Sala de secretaria 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• Videocassete 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 
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Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
20 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
545 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Sala de Leitura 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 545 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PROF. JACOB ANDRADE CÂMARA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Professor Jacob Andrade Câmara 

ENDEREÇO: Rua Stelio Machado Loureiro, 1071, Vila Fatima ,  São Vicente 

- SP  - CEP: 11355-240 – Telefone: (013) 3464-1784 / 3463-0209 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Vila Fatima, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 10.938 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 443 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 22 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

 

 

tel:(013)%203464-1784
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 12 salas de aulas 

• 44 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Despensa 

• Área verde 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 
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Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
22 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
443 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

 

- Sala de Leitura 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 443 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PROFª LEONOR GUIMARÃES ALVES STOFFEL 

ESCOLA MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Professora Leonor Guimarães Alves Stoffel 

ENDEREÇO: Rua Oeiras , Samaritá, São Vicente - SP - CEP: 11345-030 – 

Telefone : (013) 3576-0268 / 3566-1208 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Samaritá, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 4.685 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 656 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 24 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

tel:(013)%203576-0268
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 8 salas de aulas 

• 30 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Refeitório 

• Despensa 

• Pátio coberto 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Impressora 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Fax 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 
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Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
24 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
656 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 656 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF MANOEL NASCIMENTO JUNIOR 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Manoel Nascimento Junior 

ENDEREÇO: Rua Roberto Kock, 300, Vila Jóquei Clube , São Vicente - SP  

CEP: 11360-190 – Telefone: (013) 3464-4525 / 3464-4525 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Jóquei Clube, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 27.554 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 949 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 31 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/313598-vila-jockei-clube
tel:(013)%203464-4525
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 25 salas de aulas 

• 64 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Banheiro com chuveiro 

• Refeitório / Despensa 

• Auditório 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Impressora 

Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 
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ITEM DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
31 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
949 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

 TURNO 

/ PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 949 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PROF. OCTAVIO DE CESARE 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: EMEF Professor Octavio de Cesare 

ENDEREÇO: Rua Tenente Durval do Amaral, 183 , Catiapoã ,   São Vicente - SP  - 

CEP: 11390-300 – Telefone:  (013) 3468-1938 / 3467-0665 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Catiapoã, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 15.388 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306623-catiapoa
tel:(013)%203468-1938
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A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 281 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 08 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

 

 

 

ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 8 salas de aulas 

• 22 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Laboratório de 

informática 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Sala de secretaria 

• Despensa 

• Pátio coberto 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 
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ITEM DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
08 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
281 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 281 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 



  

318 

 

EMEF UNIÃO CÍVICA FEMININA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF União Cívica Feminina 

ENDEREÇO: Praça Rui Barbosa , Parque São Vicente , São Vicente - SP  

CEP: 11360-040 – Telefone: (013) 3467-2634 / 3463-0475 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Parque São Vicente, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 

10.684 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 874 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 29 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308417-parque-sao-vicente
tel:(013)%203467-2634
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Lixo destinado à 

reciclagem 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 16 salas de aulas 

• 74 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Refeitório / Despensa 

• Almoxarifado 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• Videocassete 

• DVD 

• Antena parabólica 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Fax 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

ITEM DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 
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Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
29 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
874 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 874 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEIEF PREFEITO SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEIEF Prefeito Sebastião Ribeiro da Silva 

ENDEREÇO: Rua Quirino Mario Biasoli, 90 , Tancredo Neves , São Vicente - SP  - 

CEP: 11350-440 – Telefone:  (013) 3463-6347 / 3463-0311 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Conjunto Habitacional Tancredo Neves, na Cidade Náutica, bairro do município de São 

Vicente, com população estimada em 31.772 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 628 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 17 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

 
 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306622-cidade-nautica
tel:(013)%203463-6347
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 12 salas de aulas 

• 46 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

coberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha / Despensa 

• Biblioteca/Sala Leitura 

• Banheiro dentro do prédio 

• Dependências e vias 

adequadas a alunos com 

deficiência ou mobilidade 

reduzida 

• Sala de secretaria 

• Pátio coberto 

• Pátio descoberto 

• Área verde / Lavanderia 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• Videocassete 

• DVD 

• Copiadora 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 
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Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
17 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
628 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Pátio Coberto 

- Biblioteca 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 628 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Francisco Martins dos Santos 

ENDEREÇO: Rua Doutor Donald A Kelman, 255 , Jardim Rio Branco  

São Vicente - SP  - CEP: 11347-040 – Telefone:  (013) 3566-3577 / 3566-0201 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Jardim Rio Branco, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 

17.695 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 1.075 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 34 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308832-jardim-rio-branco
tel:(013)%203566-3577
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 19 salas de aulas 

• 69 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Biblioteca 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Sala de secretaria 

• Refeitório 

• Despensa 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 ITEM DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 
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Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
34 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
1.075 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Biblioteca 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 1.075 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PREFEITO JORGE BIERRENBACH SENRA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Prefeito Jorge Bierrenbach Senra 

ENDEREÇO: Rua Luiz Ferreira Morgado, 1783 , Jardim Rio Branco , São Vicente 

- SP  - CEP: 11347-210 – Telefone:  (013) 3566-3578 / 3566-3578 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Jardim Rio Branco, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 

17.695 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 1.602 alunos entre 06 e 14 anos, distribuídos entre 41 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 19h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/308832-jardim-rio-branco
tel:(013)%203566-3578
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 18 salas de aulas 

• 126 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de informática 

• Laboratório de ciências 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Biblioteca 

• Banheiro dentro do prédio 

• Banheiro adequado a alunos 

com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Refeitório / Despensa 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Fax 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 ITEM DESCRIÇÃO 

Público Alvo atendido 
Ensino Fundamental: Anos Inicias e Anos Finais 
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Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 19h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
41 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
1.602 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

-Biblioteca 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 1.602 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PREFEITO JONAS RODRIGUES 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Prefeito Jonas Rodrigues 

ENDEREÇO: Rua Alexandre Sendim, 304 , Parque Bitarú , São Vicente - SP  - 

CEP: 11330-420 – Telefone  (013) 3467-6024 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Parque Bitarú, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 15.879 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306635-parque-bitaru
tel:(013)%203467-6024
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A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 700 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 20 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

 

 

ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 12 salas de aulas 

• 56 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

coberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Sala de secretaria 

• Refeitório 

• Despensa 

• Pátio coberto 

• Pátio descoberto 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• Videocassete 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Fax 

Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 
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ITEM  DESCRIÇÃO 

Público Alvo atendido 
Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
20 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
700 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 700 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEIEF SAULO DE TARSO MARQUES DE MELLO 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESNINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEIEF Saulo de Tarso Marques de Mello 

ENDEREÇO: Rua Doze, 140 , Parque Continental , São Vicente - SP  - CEP: 

11348-390 – Telefone: (013) 3406-4593 / 3564-0369 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Parque Continental, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 

13.035 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 1.447 alunos entre 06 e 14 anos, distribuídos entre 44 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/314342-parque-continental
tel:(013)%203406-4593
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 23 salas de aulas 

• 91 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Sala de secretaria 

• Despensa 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

Público Alvo atendido 
Ensino Fundamental: Anos Inicias e Anos Finais 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 
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Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
44 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
1.447 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 1.447 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF ERCÍLIA NOGUEIRA COBRA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Ercília Nogueira Cobra 

ENDEREÇO: Rua Vale do Pó, 400 , Vila Margarida  , São Vicente - SP  - CEP:  

11330-670 – Telefone:  (013) 3464-5146 / 3464-5146 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Vila Margarida, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 28.618 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306633-vila-margarida
tel:(013)%203464-5146
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A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 1.070 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 39 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

 

 

 

ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 23 salas de aulas 

• 84 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Banheiro dentro do prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Despensa 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

 QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 ITEM DESCRIÇÃO 
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Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
39 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
1.070 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 1.070 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 



  

369 

 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PREFEITO ANTONIO FERNANDO DOS REIS 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Prefeito Antonio Fernando dos Reis 

ENDEREÇO: Avenida Juiz de Fora, 90  , Vila Voturuá , São Vicente - SP  - CEP: 
11380-420 – Telefone¨ (013) 3561-7722 / 3561-7722 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Vila Voturuá, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 3.066 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 539 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 18 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/315410-vila-voturua
tel:(013)%203561-7722
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 13 salas de aulas 

• 56 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha / Despensa 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia (data 

show) 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

ITEM DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
18 turmas / salas 
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Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
539 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Sala de Leitura 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 539 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PREFEITO LUIZ BENEDITINO FERREIRA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Prefeito Luiz Beneditino Ferreira 

ENDEREÇO: Rua Doutor Polydoro de Oliveira Bittencourt, 333 , Vila Margarida , 

São Vicente - SP  - CEP: 11330-570 – Telefone: (013) 3461-1030 / 3463-0524 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Vila Margarida, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 28.618 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 910 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 32 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306633-vila-margarida
tel:(013)%203461-1030
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 16 salas de aulas 

• 69 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Laboratório de informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

coberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha / Despensa 

• Biblioteca 

• Sala de leitura 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Refeitório 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• Videocassete 

• DVD 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

ITEM DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
32 turmas / salas 
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Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
910 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Biblioteca 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 910 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEIEF MAURO APARECIDO DE GODOY 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEIEF Mauro Aparecido de Godoy 

ENDEREÇO: Praça Grande Oriente do Brasil, 3 , Jardim Pompeba , São Vicente 

- SP  - CEP: 11355-165 – Telefone:  (013) 3462-2686 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Jardim Pompeba, na Cidade Náutica, bairro do município de São Vicente, com população 

estimada em 31.772 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 266 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 10 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310189-jardim-pompeba
tel:(013)%203462-2686
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 8 salas de aulas 

• 33 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Despensa 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 
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Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
10 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
266 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 266 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF ANTONIO PACÍFICO 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Antonio Pacífico 

ENDEREÇO: Rua Anadir Dias de Carvalho, 438 , Vila Jóquei Clube , São Vicente 

- SP - CEP: 11360-400 – Telefone: (013) 3464-6586 / 3463-0226 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Jóquei Clube, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 27.554 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 991 alunos entre 06 e 14 anos, distribuídos entre 40 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/313598-vila-jockei-clube
tel:(013)%203464-6586
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Lixo destinado à 

reciclagem 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 19 salas de aulas 

• 81 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes coberta 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para os 

alunos 

• Cozinha 

• Biblioteca 

• Banheiro dentro do prédio 

• Banheiro adequado à alunos 

com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Banheiro com chuveiro 

• Despensa 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Fax 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

ITEM DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias e Anos Finais 
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Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
40 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
991 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

 TURNO 

/ PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Biblioteca 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 991 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEIEF PROF. GILSON KOOL MONTEIRO 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEIEF Professor Gilson Kool Monteiro 

ENDEREÇO: Rua Rivaldo de Lima Ferreira , Vila Matias – Nova São Vicente , São 

Vicente - SP - CEP: 11345-290 – Telefone:  (013) 3566-2717 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Vila Matias, em Nova São Vicente, bairro do município de São Vicente, com população 

estimada em 4.404 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 858 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 19 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/315264-vila-matias
tel:(013)%203566-2717
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Fossa 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Lixo destinado à 

reciclagem 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 12 salas de aulas 

• 41 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Banheiro dentro do prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

• Pátio descoberto 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Fax 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 
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Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
19 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
858 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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 QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

 TURNO 

/ PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 858 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 

QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PASTOR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Pastor Joaquim Rodrigues da Silva 

ENDEREÇO: Rua Joao Francisco Bensdorp, 301 , Cidade Náutica , São Vicente 

- SP - CEP: 11350-010 – Telefone: (013) 3464-2173 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Cidade Náutica, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 31.772 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306622-cidade-nautica
tel:(013)%203464-2173
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A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 933 alunos entre 06 e 14 anos, distribuídos entre 32 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

 

 

 

ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 19 salas de aulas 

• 72 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Refeitório 

• Despensa 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 
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 ITEM DESCRIÇÃO 

Público Alvo atendido 
Ensino Fundamental: Anos Inicias e Anos Finais 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
32 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
933 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

 TURNO 

/ PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Pátio Coberto 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 933 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 

QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 



  

414 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho).  
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EMEF PROFª VERA LÚCIA MACHADO MASSIS 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Professora Vera Lúcia Machado Massis 

ENDEREÇO: Rua Joao Francisco Bensdorp, 1386 , Cidade Náutica , São Vicente 

- SP  -CEP: 11350-011 – Telefone: (013) 3463-0716 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Cidade Náutica, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 31.772 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 463 alunos entre 06 e 14 anos, distribuídos entre 16 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306622-cidade-nautica
tel:(013)%203463-0716
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 9 salas de aulas 

• 44 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Refeitório 

• Despensa 

• Pátio descoberto 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• Videocassete 

• DVD 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Fax 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

ITEM DESCRIÇÃO 

Público Alvo atendido  
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Ensino Fundamental: Anos Inicias e Anos Finais 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
16 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
463 alunos 



  

418 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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 QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 463 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PREFEITO JOSÉ MEIRELLES 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Prefeito José Meirelles 

ENDEREÇO: Rua Tupã, 345 , Quarentenário – Jardim Irmã Dolores , São Vicente 

- SP  -CEP: 11347-030 – Telefone: (013) 3566-3646 / 3576-0348 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Quarentenário, no Jardim Irmã Dolores, bairro do município de São Vicente, com 

população estimada em 23.429 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 1.016 alunos entre 06 e 14 anos, distribuídos entre 44 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 17h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/315409-quarentenario
tel:(013)%203566-3646
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 15 salas de aulas 

• 74 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Refeitório 

• Despensa 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Fax 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias e Anos Finais 
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Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 17h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
44 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
1.016 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

 TURNO 

/ PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 1.016 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF ARMINDO RAMOS 

ESCOMLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Armindo Ramos 

ENDEREÇO: Rua Sergipe, 131 , Samaritá , São Vicente - SP  - CEP: 11345-050 – 

Telefone: (013) 3566-1165 / 3576-0351 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Samaritá, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 4.685 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 541 alunos entre 06 e 14 anos, distribuídos entre 10 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310127-samarita
tel:(013)%203566-1165
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 6 salas de aulas 

• 42 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de 

informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Cozinha 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Refeitório 

• Almoxarifado 

• Pátio descoberto 

• Área verde 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Antena parabólica 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 ITEM DESCRIÇÃO 

Público Alvo atendido 
Ensino Fundamental: Anos Inicias e Anos Finais 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
10 turmas / salas 
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Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
541 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Refeitório 

- Laboratório de 

Informática 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 541 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PROFª LAURA FILGUEIRAS 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Professora Laura Filgueiras 

ENDEREÇO: Rua Marechal Euclides Zenobio da Costa, 75 , Vila Mateo Bei , São 

Vicente - SP , CEP: 11335-330 – Telefone: (013) 3463-1420 // 3463-1419 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Vila Mateo Bei, na Vila Margarida, bairro do município de São Vicente, com população 

estimada em 28.618 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310345-vila-mateo-bei
tel:(013)%203463-1420
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A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 1.022 alunos entre 06 e 14 anos, distribuídos entre 34 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

 

 

 

ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 
INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 
periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 20 salas de aulas 

• 79 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de informática 

• Laboratório de ciências 

• Sala de recursos 
multifuncionais para 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes coberta 

• Alimentação escolar para os 
alunos 

• Cozinha 

• Biblioteca 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do prédio 

• Banheiro adequado à alunos 
com deficiência ou 
mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Banheiro com chuveiro 

• Refeitório 

• Despensa 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

 
EQUIPAMENTOS 

• Computadores 
administrativos 

• Computadores para 
alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 
multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 
(datashow) 

• Câmera 
fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 
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 ITEM DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental: Anos Inicias e Anos Finais 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
34 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
1.022 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Biblioteca 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 1.022 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PROF. LÚCIO MARTINS RODRIGUES 

ESCOLA MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Professor Lúcio Martins Rodrigues 

ENDEREÇO: Rua Odair Muller de Azevedo Marques, 434 , Vila Margarida  

São Vicente - SP  - CEP: 11330-690 – Telefone:  (013) 3464-6289 / 3463-0229 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população da 

Vila Margarida, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 28.618 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 809 alunos entre 11 e 14 anos, distribuídos entre 32 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/306633-vila-margarida
tel:(013)%203464-6289
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 19 salas de aulas 

• 81 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para os 

alunos 

• Cozinha / Despensa 

• Biblioteca 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do prédio 

• Banheiro adequado à alunos 

com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Refeitório 

• Almoxarifado 

• Área verde 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Antena parabólica 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Fax 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

ITEM  DESCRIÇÃO 

 

Público Alvo atendido 

 

Ensino Fundamental:  Anos Finais. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 
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Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
32 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
809 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Biblioteca 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 809 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PROF. LUIZ PINHO DE CARVALHO 

ESCOLA MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Professor Luiz Pinho de Carvalho 

ENDEREÇO: Avenida Doutor Jose Singer, 369 , Conjunto Residencial Humaitá , 

São Vicente - SP  - CEP: 11349-020 – Telefone: (013) 3406-2298 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Humaitá, bairro do município de São Vicente, com população estimada em 13.586 

habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 880 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 30 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310315-conjunto-residencial-humaita
tel:(013)%203406-2298
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ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 17 salas de aulas 

• 63 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de informática 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

descoberta 

• Alimentação escolar para os 

alunos 

• Cozinha 

• Biblioteca 

• Sala de leitura 

• Banheiro dentro do prédio 

• Banheiro adequado à alunos 

com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

• Sala de secretaria 

• Refeitório 

• Despensa 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

• Área verde 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Fax 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

ITEM DESCRIÇÃO 

Público Alvo atendido 
Ensino Fundamental: Anos Inicias. 
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Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
30 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
880 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER 

ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e 

de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 

decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá com a Instituição o atendimento educacional, 

agrupamentos e período de atendimento, quando houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de 

alunos atendidos, salas de aula em funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante informações colhidas 

em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 

10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

 TURNO 

/ PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Sala de Leitura 

- Refeitório 

- Pátio Coberto 

- Laboratório de 

Informática 

- Biblioteca 

- Eventuais salas de 

aula ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 880 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 
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pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 
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OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em 

Jornada Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos 

limites máximos de funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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EMEF PROF. RENAN ALVES LEITE 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

NOME: EMEF Professor Renan Alves Leite 

ENDEREÇO: Avenida Doutor Alcides de Araújo, 1030 , Jardim Paraíso /  

Catiapoã , São Vicente - SP  - CEP: 11370-200 – Telefone:  (013) 3561-3211 / 

3561-0307 

 

 

 

 

HISTÓRICO DA UE / CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

UE E SEU ENTORNO 

 

Escola Municipal Pública, localizada em área urbana, atendendo a população do 

Jardim Paraíso, no Catiapoã, bairro do município de São Vicente, com população 

estimada em 15.388 habitantes.  

 

A Unidade Escolar funciona em prédio próprio, servida por água da rede pública, 

energia elétrica da rede pública, rede de esgoto e coleta de lixo periódica. Oferece 

alimentação escolar para os alunos e atendimento educacional especializado. 

 

http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310875-jardim-paraiso
http://www.escol.as/cidades/3836-sao-vicente/bairros/310875-jardim-paraiso
tel:(013)%203561-3211
tel:(013)%203561-3211
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A escola possui, como público enquadrado nos critérios de atendimento do 

PROJAM, 712 alunos entre 06 e 10 anos, distribuídos entre 24 turmas / salas de aula, 

funcionando no período compreendido entre as 7h00 e as 18h00. 

 
 

ESTRUTURA / INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTOS 

(Estrutura predial, recursos físicos, materiais / equipamentos) 

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2015 

 

INFRAESTRUTURA 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta 

periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

 

 

DEPENDÊNCIAS 

• 14 salas de aulas 

• 50 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de recursos 

multifuncionais para 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes 

coberta 

• Alimentação escolar para 

os alunos 

• Parque infantil 

• Banheiro dentro do 

prédio 

• Sala de secretaria 

• Despensa 

• Almoxarifado 

• Pátio coberto 

• Pátio descoberto 

• Área verde 

 

 

EQUIPAMENTOS 

• Computadores 

administrativos 

• Computadores para 

alunos 

• TV 

• Copiadora 

• Equipamento de som 

• Impressora 

• Equipamentos de 

multimídia 

• TV 

• Videocassete 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia 

(datashow) 

• Câmera 

fotográfica/filmadora 

 

QUADRO GERAL DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

  

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 
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Público Alvo atendido Ensino Fundamental: Anos Inicias. 

Períodos de funcionamento e horários 2 períodos, das 7h00 às 18h00 

Quantidades de Turmas de Ensino 

Fundamental 
24 turmas / salas 

Quantidade de alunos atendidos no 

Ensino Fundamental 
712 alunos 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O SEGUINTE QUADRO DE DEFINIÇÃO DE ALUNOS / TURMAS ATENDIDAS EM 

PROJAM, NA UNIDADE ESCOLAR, DEVERÁ SER ELABORADO E COMPLETADO APÓS ORIENTAÇÕES 

E INDICAÇÕES DE PERCENTUAIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PROJAM, PELA SEDUC. 

 

DE ACORDO COM O PREVISTO NO EDITAL Nº 07/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

10.870/2017, NA P. 39: “A quantidade de turmas e de alunos está diretamente relacionada à 

demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e 

em decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação definirá 

com a Instituição o atendimento educacional, agrupamentos e período de atendimento, quando 

houver necessidade.” 

 

As atividades / horários planejados são projeções com base nas informações obtidas sobre a 

Unidade Escolar, no que se refere à quantidade de alunos atendidos, salas de aula em 

funcionamento, espaços ociosos e disponíveis para as atividades do PROJAM, mediante 

informações colhidas em visita técnica e disponibilizadas no Termo de Referência Técnica do 

Edital de Chamamento Público nº 07/2017, Processo Administrativo nº 10.870/2017. 
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QUADRO DESCRITIVO – ATIVIDADES PROJAM DA UNIDADE ESCOLAR 

TURNO / 

PERÍODO 

TURMAS 

 

 

ALUNOS POR 

TURMAS 

MODALIDADES / AÇÕES DE PROJAM 

PREVISTAS 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE PROJAM 

ESPAÇOS UTILIZADOS 

NAS ATIVIDADES DE 

JORNADA AMPLIADA 

PREVÊ UTILIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS 

EXTERNOS À ESCOLA 

(SIM / NÃO) 

PERÍODO 1 

 

 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx 

Acompanhamento e Reforço Escolar 

Atividades Culturais                             

Atividades Esportivas                  

Atividades Artísticas                    

Atividades de Lazer 

 

**Conforme estabelecido e 

determinado em conjunto com a 

SEDUC e as Equipes Gestoras e 

Pedagógicas das Unidades Escolares** 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira 

Das 9h00 às 12h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

 

 

 

 

 

- Quadra Poliesportiva 

- Eventuais salas de aula 

ociosas da U.E. 

 

Variável, de acordo 

com a demanda e 

abertura de turmas. 

PERÍODO 2 

 

 

Total de Turmas 

xxx 

 

Total de Alunos 

xxx: 

Sugestão 

De Segunda a Sexta-Feira, 

Das 13h00 às 16h00 

(Totalizando 15 horas semanais) 

TOTAL DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS EM JORNADA AMPLIADA 
Até 712 alunos, de acordo com orientações da SEDUC e disponibilidade de espaço e 

estrutura da Unidade Escolar. 
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QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJAM NA UNIDADE ESCOLAR 

 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Coordenador Pedagógico 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente com 

licenciatura plena 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Coordenar, implementar, avaliar 

e planejar o desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

Articulador na Escola 

 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

Professor Efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente 

20 a 40 horas 

semanais 

 

Coordenar o Programa na escola, 

responsável pela promoção da 

interação entre a escola e a 

comunidade. 

 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 

 

 

Auxiliar Operacional da 

Educação II 

(Merendeira) 

Servidor Público disponibilizado pela PMSV 

 

40 a 44 horas 

semanais 

 

Organizar e supervisionar 

serviços de cozinha, elaborando o 

pré-preparo, o preparo e a 

finalização de alimentos, 

Formação sob 
responsabilidade da SEDUC 



        

467 
 

FUNÇÃO VÍNCULO JORNADA FUNÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Auxiliar de Cozinha 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Auxiliar outros profissionais da 

área no pré-preparo, preparo e 

processamento de alimentos e na 

montagem dos pratos. 

Presencial: 10 horas Mensais, 

em locais e datas 

estabelecidos pela Equipe 

Formadora. 

Não-presencial: 10 horas 
semanais em local de livre 
escolha, sob orientação da 
Equipe Formadora. 

Atendente de Educação I 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Responsabilizar-se pelos alunos das 

Unidades Escolares, em suas 

diversas ações e atividades. 

Atendente de Secretaria 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar servuiços de apoio e 

secretaria da Unidade Escolar / 

PROJAM e nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Funcionário da OS - Processo Seletivo 

 

40 a 44 horas 

semanais 

Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recintos e 

acessórios 

OBS. O quadro de funcionários para atuação no PROJAM na Unidade Escolar será organizado e disponibilizado de  forma a garantir pleno  atendimento às necessidades dos alunos em Jornada 

Ampliada, de acordo com a demanda apresentada no momento de composição de turmas de PROJAM na Unidade Escolar e em razão do estabelecido pela SEDUC. (Dentro dos limites máximos de 

funcionários a serem disponibilizados para a execução do Programa, previsto no Plano de Trabalho). 
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IV – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 
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INTRODUÇÃO 

 

Caberá à Instituição, como gestora da implantação e execução das ações do PROJAM e 

conforme previsto em Termo de Referência Técnica do Edital nº 07/2017 – Processo Administrativo nº 

10.870/2017, a gestão dos recursos financeiros disponibilizados pelo Poder Público, conforme critérios 

estabelecidos em edital e na legislação, e conforme PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS que 

integra o Programa de Trabalho apresentado. 

 

Este PLANO DE EGERNCIAMENTO visa apresentar as seguintes informações acerca da 

Organização Financeira para execução do PROJAM, de acordo com o estabelecido em Programa de 

Trabalho: 

 

- Detalhamento do Valor Orçado para implementação do Programa de Trabalho; 

- Detalhamento dos cargos, respectivos horários e salários dos funcionários e membros da 

Diretoria; 

- Definição de Metas Operacionais, indicativas de melhoria de eficiência e qualidade do serviço, 

no tocante aos aspectos econômico, operacional e administrativo, bem como os respectivos prazos e 

cronograma de execução; 

- Plano de Aplicação de Recursos Financeiros, contendo todas as despesas possíveis; 

- Cronograma de Desembolso, apresentando de forma resumida as despesas, em consonância 

com o Plano de Aplicação Financeira; 

- Previsão de Início e Fim de Execução do Objeto, bem como da conclusão das Etapas e Fases 

programadas para aplicação dos recursos financeiros; 

- Regulamento próprio da Instituição, para aquisição de produtos e serviços, descrevendo os 

procedimentos cabíveis, dentre eles: 03 (três orçamentos), previsão de uma comissão recebedora de 

produtos e/ou serviços com no mínimo 03 (três) representantes da Instituição, critérios de contratação 

de pessoal, plano de cargos, salários e benefícios dos empregados. 

 

DO ENVIO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Após assinatura do Contrato de Gestão, fica estabelecido que a municipalidade fará o repasse dos 

valores previstos e acordados mensalmente, subsequente à execução dos serviços.  
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DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 Os procedimentos para utilização dos Recursos Financeiros serão os seguintes: 

- Abertura de conta bancária em nome da Instituição; 

- Os recursos financeiros oriundos do Contrato de Gestão firmado com a PMSV / Secretaria Municipal 

de Educação de São Vicente deverão ter sua movimentação, única e exclusivamente em conta corrente 

específica informada pela Instituição em documento assinado pelo seu representante; 

- É proibido o saque de recursos da conta corrente específica do Contrato de Gestão para pagamento 

de despesas de qualquer natureza em espécie; 

- É probida a transferência dos recursos da conta corrente do Contrato de Gestão para  qualquer outra 

conta, sem o respectivo comprovante de despesa, mesmo que com posterior devolução, sem prévia 

autorização da Secretaria Muncipal de Educação de São Vicente, inclusive transferências bancárias 

entre contas de mesma titularidade da Instituição; 

- É obrigatória a aplicação dos recursos repassados, quando não utilizados, em caderneta de poupança 

de instituição financeira oficial, se a previsão de uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de 

aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, estando esta última lastreada por 

títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês e os rendimentos 

vierem a ser superiores aos encargos financeiros dela resultantes; 

- A conta de aplicação financeira dos recursos deverá ser vinculada à conta corrente do Contrato de 

Gestão, não podendo ser realizada em contas estranhas ao mesmo; 

- Os rendimentos das aplicações devem, obrigatória e exclusivamente, ser incorporados à receita e 

utilizados no Objeto do Contrato de Gestão. 

 

 

DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

De acordo com o previsto na Lei Municipal nº 3579-A, que dispõe sobre a criação do PROJAM, 

os recursos financeiros repassados pela municipalidade por meio de Parcerias com instituição de 

direito privado sem fins lucrativos para a gestão e disponibilização de profissionais para atuação no 

PROJAM, poderão ser utilizados para os seguintes fins: 

 

- Contratação, através de processo seletivo, e formação de pessoal; 

- Contratação de consultorias e assessorias, através de processo seletivo, especializadas e de 

caráter educacional, pedagógico ou sócio-esportivo-cultural, compatíveis com o Plano Educacional; 
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- Aquisição de material didático-pedagógico e demais itens necessários ao bom desempenho 

pedagógico, incluindo material de consumo; 

- Aquisição e manutenção de bens duráveis; 

- Realização de pequenas reformas prediais, quando necessárias ou úteis a assegurar o processo 

de aprendizagem; 

- Transporte escolar, com autorização prévia e formal da Secretaria Municipal de Educação. 

 

 Conforme o previsto e estabelecido no Termo de Referência Técnica do Edital nº 07/2017 – 

Processo Administrativo nº 10.870/2017, os recursos públicos financeiros repassados por meio de 

Parceria (Contrato de Gestão) poderão ser utilizados para o pagamento de despesas previamente 

previstas no Programa de Trabalho, conforme descrito abaixo: 

 

- Recursos Humanos – Salário dos funcionários; 13º Salário; 1/3 de Férias; Descanso semanal 

Remunerado; Rescisão Contratual referente a direitos trabalhistas devidos relativos à vigência do 

Contrato de Gestão; Adicional por tempo de serviço, biênio, anuênio, nas restritas hipóteses de 

aquisição de diretos por força de decisão judicial, em processo de conhecimento, ou oriundos de 

Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho; Adicional Noturno; Pagamento de 

Encargos Trabalhistas, Previdenciários e Sociais, restritos ao período e às atividades profissionais 

desempenhadas para a execução do Contrato de Gestão;. INSS; FGTS; FGTS rescisório; IRRF sobre 

Salário; PIS sobre Folha de Pagamento; Horas Extras de caráter excepcional, desde que devidamente 

justificadas e autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação de São Vicente; Contribuição Sindical; 

Contribuição Assistencial; Contribuição Confederativa; Pagamento de Benefícios Trabalhistas restritos 

ao período e às atividades profissionais desempenhadas para a execução do Contrato de Gestão; Vale 

Transporte, desde que seja retido do funcionário o percentual autorizado em acordo coletivo (na falta 

deste deverá ser de 6%), devendo ser apresentada relação fornecida pela Empresa de Transporte 

Coletivo na qual constem os valores e nomes dos Funcionários (Relatório Detalhado do Pedido); Auxílio 

Creche, desde que previsto em convenção sindical de cada categoria; Seguro de Vida em Grupo, desde 

que previsto na convenção sindical de cada categoria; Cesta Básica, conforme previsto na convenção 

sindical de cada categoria; Vale Alimentação / Vale Refeição, conforme previsto na convenção sindical 

de cada categoria; 

- Material de higiene e limpeza; 

- Material de papelaria; 

- Materiais Pedagógicos: CDs, DVDs, filmes, livros e outros; 
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- Brinquedos Pedagógicos: bonecas, jogos educativos adequados à cada faixa etária, fantasias e 

outros materiais destinados ao trabalho pedagógico; 

- Material esportivo para o trabalho de corpo e movimento; 

- Utensílios de cozinha; 

- Espelhos, de qualquer tamanho, com ou sem moldura; 

- Tecidos para confecção de material pedagógico, fantasias, cortinas para as salas de aula, toalhas 

para os recintos dos alunos e para mesas de refeitório e outros quer se destinem ao bem estar dos 

alunos; 

- Tapetes, colchões, colchonetes, cortinas, capas para colchão e colchonetes destinados aos 

alunos;  

- Equipamentos de Proteção Individual; 

- Contratação de serviços de fotocópias, correio, chaveiro, revelação de fotografias; 

- Contratação de serviços de exame admissional, demissional, periódico, PCMSO (Porograma de 

Contorle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais); 

- Contratação de serviços de assinatura de jornais e revistas de cunho educacional que sirvam de 

subsídio ao trabalho pedagógico; 

- Contratação de serviços de manutenção de máquina de levar, secar, fogão, geladeira, freezer, 

coifa, relógio de ponto, recarga de extintores e outros; 

- Contratação de serviços de manutenção de mobiliário: cadeirinhas, mesinhas, bancos de 

refeitório e outros; 

- Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, como computadores, 

impressoras, copiadoras e outros; 

- Contratação de serviços de manutenção de eletroeletrônicos: televisão, aparelho de som, DVD e 

outros; 

- Contratação de serviços de desenvolvimento e implantação de Sistema de Monitoramento e 

Controle de Dados; 

- Contratação de serviços de Eqwuipe para elaboração e aplicação de Processo Seletivo de 

funcionários para atuação no PROJAM; 

- Pagamento de serviços de publicação de editais, convocações, notificações, extratos, balancetes 

e demais em jornais; 

- Custeio de Estudos do Meio, indicados em projeto Pedagógico aprovado, com respectivas 

despesas de transporte realizadas por empresas devidamente regularizadas; 

- Aquisição de uniformes e uniformes de segurança; 

- Aquisição, locação e manutenção de relógio de ponto ou sistema de controle de frequência; 
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- Serviços Contábeis prestados por Contador ou por escritório de contabilidade; 

- Serviços de Auditoria Externa, serviços de Assessoria Jurídica e/ou advogados; 

- Aquisição de bens duráveis, imprescindíveis e essenciais à execução do estabelecido em 

Programa de Trabalho, em consonância com o Regulamento de Compras aprovado e mediante 

autorização expressa da Secretaria Municipal de Educação. (Bens duráveis, conforme Portaria do 

Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional nº 448, de 13/09/2002). Os bens duráveis 

adquiridos com recursos do Contrato de Gestão deverão ser incorporados ao Patrimônio Municipal, 

cabendo à Instituição a resposnabilidade pela guarda e conservação. 

 

DAS RESTRIÇÕES QUANTO À UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRSO RECEBIDOS 

 

Fica ressaltado que é vedada a utilização dos recursos financeiros para: 

 

- Pagamentos de Acúmulo de função; 

- Aquisição de brinquerdos não pedagógicos; 

- Pagamento de subsídios a Sevidor Público da Administração Municipal, Estadual ou Federal; 

- Indenização Trabalhista / Ação Trabalhista; 

- Despesas de qualquer espécie que possa caracterizar auxílio assistencial, individual ou coletivo; 

- Pagamento / aquisição de gás de cozinha; 

- Serviços e/ou produtos para desinsetização, dedetização e/ou desratização; 

- Transferência de recursos financeiros a terceiros; 

- Despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

- Contratação de empresa de propriedade de membros da diretoria da Instituição, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau, 

sejam estes contratados ou prestadores de serviço autônomo; 

- Aquisição de gêneros alimentícios; 

- Pagamento de multas por atraso de pagamento de encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, 

bem como atraso de remuneração de contratados; 

- Pagamento de despesas realizadas anteriormente à data de início de vigência do Contrato de Gestão; 

- Pagamento de despesas realizadas posteriormente ao fim da vigência do Contrato de Gestão. 

 

DA COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS 
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 Para a utilização dos recursos públicos, a Instituição irá atender aos princípios da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, durante toda a vigência do Contrato de Gestão, 

observando: 

- A Instituição será responsável pela regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, 

previdenciários e sociais, relativos aos gastos com pessoal; 

- Todos os pagamentos com despesas realizadas através den recursos públicos via Secretaria Municipal 

de Educação deverão ocorrer exclusivamente em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão; 

- Todos os documentos fiscais deverão estar em nome da Instituição. Os documentos comprobatórios 

de utilização de recursos recebidos (notas fiscais eletrônicas, boletos, holerites, guias de recolhimento 

decontribuições) deverão obrigatoriamente ser emitidos em nome da Instituição, ser originais e 

emitidos dentro do período de vigência do Contrato de Gestão, além de não conter rasuras; 

- Todos os lançamentos a débito na conta corrente vinculada ao Contrato de Gestão deverão, 

necessariamente, corresponder a um comprovante de sua regular liquidação, emitido pelo 

beneficiário / fornecedor; 

- A Instituição irá exigir documento fiscal hábil, com todos os requisitos legais do emissor e será 

responsável pela conferência dos dados constantes na nota fiscal eletrônica, tais como: o número do 

CNPJ, a inscrição estadual, endereço e telefone, verificando se os dados são realmente verdadeiros. 

Os dados devem ser consultados nos sites oficiais, em relação a Certidões de Regularidade Fiscal de 

cada órgão correspondente; 

- Somente serão realizadas despesas a partir da data de assinatura do Contrato de Gestão; 

- Os saldos existentes na conta corrente e aplicações financeiras referentes aos valores repassados 

poderão ser acumulados durante a vigência do Contrato de Gestão. Ao final da vigência anual do 

Contrato, se houver saldo, os valores deverão ser devolvidos aos cofres públicos; 

- Todas as guias de recolhimento relativos aos funcionários, ou seja, INSS, FGTS, GRF deverão ser 

acompanhadas da relação de funcionários. SEFIP, IRRF, PIS sobre a Folha de Pagamento, Contribuição 

Sindical, Assistência etc, deverão ser digitalizadas e inseridas no Sistema Integre Financeiro, 

obrigatoriamente, com o devido comprovante de recolhiomento, durante toda a vigência do Contrato 

de Gestão; 

- Todo documento referente a despesas efetuadas com recursos do Contrato de Gestão e apresentada 

na Prestação de Contas deverá ser CARIMBADO, obrigatoriamente, com o texto: PAGOS COM 

RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VICENTE / PMSV – CONTRATO DE 

GESTÃO. 

- A Instituição deverá guardar os documentos originais por 10 (dez) anos, conforme determina o art. 

3º, inciso 3º, da Portaria Interministerial nº 127/2008. 
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DOCUMENTOS ACEITOS PARA A COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS, MATERIAIS DE 

CONSUMO E OUTRAS 

 

- Para aquisições e serviços a Instituição deverá apresnetar Nota Fiscal de Venda / DANFE (Documento 

Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) juntamente com o documento validador e/ou serviços nos quais 

constem os dados da Instituição (razão social, endereço, CNPJ) e a descrição detalhada do material ou 

serviço, informando a quantidade, valor unitário e valor total; 

- Em todas as notas fiscais deverão constar, no verso, atestado de recebimento pela Comissão 

recebedora da Instituição, para dar fé de que os produtos / serviços foram recebidos / realizados em 

conformidade com o descrito; 

- Poderá ser apresentado Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) somente em casos pontuais, com 

os respectivos comprovantes dos recolhimentos dos impostos devidos retidos: ISSQN (Imposto sobre 

Serviço de Qualquer Natureza), ISS/GPS e IRRF/DARF, quando houver. Neste caso, no corpo do 

documento devem constar especificados os servuiços que foram prestados, o nome completo, o 

documento de identificação (CPF e Cédula de Identidade – RG) e endereço do prestador. A RPAd everá 

ser  preenchida de acordo com o número de cadastro na PMSV; 

- Para as despesas com serviços que sejam necessários, com firmamento de contrato, faz-se necessária 

sua apresentação com a comprovação da despesa na prestação de contas; 

- A comprovação de pagamento de documentoss apresentados para compor as despesas será feita 

necessariamente por meio de comprovante bancário, cópia reprográfica ou foto, do cheque nominal 

emitido ao credor, ou crédito na conta bancária de titularidade do fornecedor, prestador de serviço 

ou funcionários, para posterior confronto junto ao extrato bancário da conta específica para a 

movimentação dos recursos públicos; 

- Para as despesas de Cesta Básica, Vale Alimentação / Refeição e Seguro de Vida dos funcionários da 

Instituição, será elaborada uma lista nominal dos beneficiados, assinadas e datadas pelos mesmos; 

- As notas fiscais de serviços referentes a transpotes para Estudos do Meio deverão ter como descrição 

o destino e a quantidade de cdrianças transportadas; 

- As notas fiscais de serviços referentes a Exame Admissional / Demissional serão acompanhadas de 

relação nominal dos funcionários em questão, devidamente assinada pelo Presidente da Instituição; 

- Em relação às despesas referentes ao INSS, ISSQN e demais encargos retidos nas notas fiscais, as 

guias de recolhimento serão identificadas com o número da respectiva nota fiscal; 
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- Para todas as despesas efetuadas pela Instituição com recursos do Contrato de Gestão, sejam para 

contratação de prestação de serviço e/ou aquisições de materiais pedagógicos, de limpeza, de 

consumjo etc, apresentarão, obrigatoriamente, no mínimo 03 (três) orçamentos, independentemente 

do valor da compra, onde deverão constar o nome do fornecedor, CNPJ, endereço, telefone e nome 

do atendente; 

- A Instituição irá considerar no momento de orçamento dos produtos e/ou serviços, o que seja mais 

vantajoso para o Contrato de Gestão, optando pelo menor valor total ou unitário; 

- Nos momentos de orçamento serão cotados os mesmo produtos e/ou mesmos serviços de forma 

detalhada, bem como com a mesma especificidade e as mesmas quantidades; 

- A Instituição irá verificar se o valor ofertado pelas empresas estão de acordo com o preço de mercado; 

- A Instituição poderá aceitar orçamentos por e-mail, acompanhados do “corpo” do e-mail para 

verificação do emitente do orçamento anexado; 

- Serão realizadas compras pela Internet, na seguinte conformidade: Comprovação do menor preço 

global, incluindo-se o frete; A nota fiscal esteja vinculada a um boleto bancário que a originou, para 

justrificar o pagamento anterior à emissão da mesma; As compras sejam efetuadas em sites confiáveis 

e com todos os itens, de acordo com o Proghrama de Trabalho; Aquisições não recebidas ou em 

desacordo com o Programa de Trabalho poderão ser glosadas; 

- Poderão ser realizados contratos para aquisição de produtos e/ou prestação de serviços de aquisição 

de cestas básicas, serviços de manutenção de informática e aquisição de material pedagógico com: 

apresentação de 03 (três) orçamentos; objeto do contrato condizente com a modalidade; prazo 

compreendido dentro do período de vigência do Contrato de Gestão; Documentos que demosntrem a 

regularidade cadastral e fiscal da empresa contratada; 

- Quando não for possível realizar a cotação de todos os itens no mesmo estabelecimento, a Instituição, 

para adquirí-los, completará em outro estabelecimento comercial idôneo e independente, a cotação 

do item faltante; 

- Antes de efetuar a compra ou contratação de serviços a Instituição irá, obrigatoriamente, consultar 

os seguintes documentos dos fornecedores: CNPJ da empresa, para verificar se a mesma está ativa, 

bem como verificar o ramo de atividade, ou seja, certificar-se se o produto ou serviço ofertado pela 

empresa consta de seu ramo de atividade. 

 

ABONO DE ORÇAMENTOS 

 

De acordo com oprevisto em legislação e Termo de Referência Técnica, serão dispensados os 

orçamentos das seguintes despesas: 
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- Vale Transporte cujo valor de tarifa é instituído por legislação específica; 

- Cesta Básica e Vale Alimerntação / Refeição desde que seja demonstrado na Convenção Sindical o 

valor estipulado para este benefício. Não havendo valor expresso na Convenção Sindical será 

necessária a apresentação dos 03 (três) orçamentos descrevendo todos os itens apontados pela 

Convenção. Casos nos quais não haja valor explícito em documentos emitidos por órgãos competentes, 

fica instituída a obrigatoriedade dos 3 (três) orçamentos; 

- Manutenção de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e utensílios domésticos cujo valor do serviço seja 

correspondente a até 30% do preço de mercado, desde que documentado com um mínimo de 3 (três) 

pesquisas; 

-Casos diversos eexcepcionais poderão ser causa de consulta à Secretaria Municipal da Fazenda para 

orientações específicas. 

 

PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL 

 

- O holerite deverá trazeer a função / cargo do profissional contratado e registrado, o mês de referência, 

data do efetivo pagamento e assinatura do profissional; 

- Funcionários que possuam conta em Banco Oficial – deve-se realizar a transferência direta da conta 

do Contrato de Gestão para a conta do funcionário; 

- Poderá ser emitido cheque da Instituição no valor total da Folha de Pagamento, nominal ao Banco 

Oficial, com listagem nominal contendo os dados de todos os funcionários, pagos com recursos da 

Secretaria Municipal de Educação, discriminando o valor e o número das contas bancárias dos 

favorecidos. Nesta opção, a Instituição irá solicitar ao caixa do banco que efetue um depósito para 

cada funcionário, de acordo com a listagem, emitindo comprovantes individuais; 

- Todos os holerites deverão ser carimbados com o número do Contrato de Gestão correspondente; 

- Será feita a cópia do cheque (fotocópia do cheque) com o comprovante de pagamento emitido pelo 

Banco, ou seja, o documento oficial no qual conste a efetiva comprovação do pagamento dos salários 

aos funcionários e/ou ordem bancária; 

- Funcionários sem conta corrente em Banco Oficial: Para depósito em conta bancária de vínculo do 

funcionário a Instituição irá emitir cheque nominal e individual para cada funcionário, com tempo hábil 

para que esteja disponíve a utilização do recurso financeiro no dia do pagamento; Para pagamento em 

cheque, será emitido cheque nominal para cada funcionário, devendo ser entregue mediante recibo 

datado e assinado peloo funcionário, constando  o dia, nº e valor do cheque. 

 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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-No caso de rescisão contratual dos funcionários contratados pela Instituição, o documento rescisório 

deverá estar datado e assinado, bem como homologado no Sindicato da Categoria, caso o funcionário 

tenha mais de 01 (um) ano de registro; 

- A Guia de Recolhimento de FGTS rescisório (GRRF) deverá ter o comprovante de recolhimento, bem 

como estar acompanhada de demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisória; 

- Todas as Folhas de Pagamento deverão ser digitalizadas e inseridas no Sistema Integre Financeiro 

com o resumo geral durante toda a vigência do Contrato de Gestão; 

- Casdo a Instituição possua mais de 01 Folha de Pagamento, utilizadas em outras prestações de contas 

para outros órgãos ou outros convênios, deverão apresentar cópia do Resumo Geral dessas Folhas; 

- Acaso a Instituição possua Folha de Aditamento nas quais sejam geradas INSS ou IRRF deverã 

digitalizar e inserir obrigatoriamente a referida Folha no Sistema Integre Financeiro; 

- Caso a Instituição gere Folha de Rescisão e Férias, separadamente, deverá digitalizar e inserir 

obrigatoriamente as referidas Folhas no Sistema Integre Financeiro. 

 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

As dúvidas referentes à Prestação de Contas serão dirimidas e sanadas junto à Secretaria 

Municipal de Educação. O prazo para entrega será sempre até o 15º dia do mês subsequente ao mês 

vencido. Caso a Prestação de contas seja reprovada haverá suspensão de repasse até a regularização 

da Prestação de Contas reprovada. Constarão da Prestação de Contas a seguinte documentação: 

- Conciliação Bancária devidamente assinada pelo Presidente da Instituição ou Representante Legal de 

acordo com o Estatuto Social; 

- Extrato Mensal da conta corrente específica para movimentação dos recursos; 

- Extrato Mensal da Conta de Aplicação Financeira; 

- Folha de Pagamento e Resumo Geral; 

- Certidões de Regularidade Fiscal vigente da Instituição junto aos órgãos: Secretaria da Receita Federal, 

Caixa Econômica Federal (FGTS), Secretaria da Fazernda do Estado, Ministério do Trabalho, Prefeitura 

Municipal de São Vicente; 

- Cdonvenção Sindical de acordo com cada categoria; 

- Ata de Eleição da atual Diretoria da Instituição; 

- Parecer do Conselho de Escola; 
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- Justificativa formal para esclarecimento de eventuais situações contrárias ao exposto no Termo de 

Contrato de Gestão que venham a ocorrer e possam gerasr dúvidas na anãlise de contas, devidamente 

assinada pelo Presidente da Instituição ou Representante Legal de acordo com o Estatuto Social; 

- Comprovante de depósito aos cofres públicos de eventual saldo devolvido durante a vigência do 

Contrato de Gestão, ou, em caso de saldois não utilizados em conta bancária ao final do Contrato. 

 

PRESTAÇÃO DE BALANÇO DE CONTAS ANUAL AO MUNICÍPIO 

 

 A Instituição deverá apresentar até o dia 30 de Abril de cada ano a documentação referente 

às despesas executadas no ano anterior, contendo: 

- Publicação do Balanço Anual referente às despesas executadas no ano anterior; 

- Certidões negativas da Receita Federal, Caixa Econômica Federal (FGTS), Posto Fiscal Municipal e 

Estadual, Procuradoria e INSS; 

- Documentos originais de receitas e despesas viunculados ao Contrato de Gestão, referentes à 

comprovação da aplicação dos recursos próprios e/ou de origem pública, que depois de contabilizados 

ficarão arquivados na Instituição por 10 anos, à disposição do Município; 

- Depois de aprovação do Balancete, a Instituição deverá entregar uma cópia digitalizada do mesmo à 

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente. 

 

PRESTAÇÃO DE BALANÇO DE CONTAS ANUAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 A Instituição deverá apresentar até o dia 30 De Janeiro de cada ano a documentação referente 

às despesas executadas no ano anterior, contendo: 

- Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recursos e por categoria 

ou finalidades dos gastos, aplicadas no Objeto do Contrato de Gestão; 

- Demonstrativo de aplicação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de 

qualquer natureza percebida pelos dirigentes e empregada; 

- Certidão contendo a composição do Conselho da Administração da Organização Social, com os nomes 

de seus membros, a Instituição que representam,  a forma de remuneração e os respectivos períodos 

de atuação; 

- Certidão contendo nome dos Dirigentes e dos Conselheiros da Entidade Pública Gerenciada (PROJAM) 

e respectivos períodos de atuação, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações; 

- Relatório da Organização Social sobvre atividades desenmvolvidas no gerenciamento da Entidade 

Pública (PROJAM), objeto do Contrato de Gestão, contendo as metas estabelecidas, os resultados 
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alcançados, as principais realizações e a exposição sobre as Demonstrações Contábeis e seus 

resultados; 

- Relação de bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com permissão de uso 

par as finalidades do Contrato de Gestão, especificando forma e razão, inclusive das eventuais 

substituições dos respectivos bens; 

- Relação dos Servidores e Funcionários Públicos que foram cedidos à Organização Social, contendo: 

Nome do servidor/funcionário, Órgão de Origem, Cargo Público ocupado, função desempenhada na 

Instituição, datas de inícvio e término da prestação de serviço; 

- Relação dos empregados admitidos e mantidos com recursos ddo Contarto de Gestão, indicando as 

funções e o valor global despendido no período; 

- Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de Administração; 

- Balanços dos exercícios encerrados e anterioires, demais demonstrações contábeis e financeiras e 

respectivas publicações na Imprensa Oficial, acompanhados do Balancete Analítico acumulado do 

exercício, tanto da Entidade Pública Gerenciada (PROJAM) quanto da Organização Social; 

- Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC) demonstrando a habilitação 

profissional dos responsáveis por Balanços e demonstrações contábeis; 

- Parecer do Conselho de Administração da Organização Social sobre as contas e demonstrações 

financeiras e contábeis da Entidade Pública Gerenciada (PROJAMJ); 

- Parecer da Auditoria Independente; 

- Declaração com a identificação do Quadro Diretivo da Organização Social e Administrativo da 

Entidade gerenciada (PROJAM), confirmando  que não possuem parentesco, até 2º Grau, inclusive por 

afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da 

Aedministração Pública de qualquer esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, 

bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade; 

- Declaração acerca da ocorrência ou não de contratação de empresa pertencente a  

Parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de Dirigentes da organização Social e administrativo da 

Entidade Gerenciada (PROJAM) ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente 

de órgão ou entidade da Aedministração Pública de qualquer esfera governamental ou respectivo 

cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade; 

- Comprovante de depósito aos cofres públicos de eventual saldo não utilizado ao final da vigência do 

Contrato de Gestão; 

- Relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão devem ser anualmente publicados na 

Imprensa Oficial; 
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- Demais documentos que venham a ser solicitados pela Coordenadoria Setorial de Administração e 

Gerenciamento de Convênios do Departamento Financeiro para compor a Prestação de Contas Anual 

ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

- Os documentos originais de receitas e despesas, vinculados ao Contarto de Gestão, referentes à 

comprovação da aplicação dos recursos prórpros e/ou de origem pública, depois de contabilizados, 

ficarão arquivados na Organização Socvial por 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da matéria, à 

disposição do tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E DO GERENCIAMENTO FÍSICO E  FINANCEIRO DO CONTRATO 

DE GESTÃO 

  

Conforme previsto em Termo de Referência Técnica do Edital, o acompanhamento, 

monitoramento, avaliação e fiscalização da execução física e financeira do Contrato de Gestão serão 

realizados pelos seguintes órgãos: 

 

- CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: atriubuição de fiscalizar o cumprimento das 

Diretrizes e Metas contratuais e aprovar os demonstrativos financeiros e as contas anuais da 

Instituição. 

 

- COMISSÃO GESTORA: Atribuição de analisar os relatórios mensais e finais encaminhados pela 

Instituição. 

 

- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO: Composta conforme Decreto Municipal com atribuições específicas para 

acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão. 
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PROGRAMA EDUCACIONAL DE JORNADA AMPLIADA (PROJAM) – SÃO VICENTE / SP 

Edital nº 07/2017 – Processo Administrativo nº 10.870/2017 

 

  

 

 

OBJETO : Implantação e Gestão do Programa Educacional de Jornada Ampliada (PROJAM) nas 

EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) e nas EMEIEFs (escolas Municipais de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental) para as crianças na faixa etária de 06 a 14 anos, no 

âmbito do Município de São Vicente / SP 

 

 

 

 

PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO INICIAL E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO 

PROGRAMA DE TRABALHO 

 

 

 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

12 MESES 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente plano visa à apresentação da composição de diretrizes pedagógicas, calendário e 

temas a serem discutidos em Formação / Capacitação Inicial e Formação Continuada dos profissionais 

contratados para o desenvolvimento do  Programa de Trabalho desenvolvido para ser aplicado na 

execução de Contrato de Gestão a ser firmado entre a Instituição e a Prefeitura Municipal de São 

Vicente para « Implantação e Gestão do Programa Educacional de Jornada Ampliada (PROJAM) nas 

EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) e nas EMEIEFs (escolas Municipais de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental) para as crianças na faixa etária de 06 a 14 anos, no âmbito do Município 

de São Vicente / SP. » 

 

A atenção à equipe que atuará e se relacionará com os educandos, público-alvo das ações do 

programa, é ponto central do sucesso da implantação e execução do Programa de Trabalho e do Plano 

Pedagógico apresentados. 

Nos contextos de implantação e oferta de Educação Integral / Jornada Ampliada é necessário 

que todos os envolvidos – gestores, educadores, coordenadores pedagógicos, monitores, funcionários 

em geral – tenham a oportunidade de vivenciar processos de formação, a fim de que possam refletir 

sobre suas concepções e ideias acerca da educação. 

Sendo assim, é de fundamental importância que haja um empenho e atenção especial à 

Formação Inicial e Formação Continuada voltadas às Equipes de Gestão, Equipes Pedagógicas, Equipes 

Docentes e Equipes de Apoio das Unidades Escolares abrangidas. 

 

A instituição será responsável pela Formação Inicial e Continuada de seus contratados, 

realizando essa formação em horários diversos ao das atividades do PROJAM, de forma a que as ações 

de formação não interfiram no desenvolvimento das atividades do Programa nos espaços escolares.  

 

A Formação de Equipe ocorrerá de acordo com o estabelecido neste  Plano de Formação Inicial 

e Continuada, sendo previstas e remuneradas até 20 horas mensais de formação para cada membro 

integrante de Equipe de Trabalho do PROJAM, englobando atividades / ações de Formação Presenciais 

e Não-Presenciais. 
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Para tanto, a instituição disponibilizará equipe de formação, que será responsável pela execução 

de cronograma de Formação, bem como pela confecção de materiais necessários aos momentos de 

Formação, que serão realizados ao longo de toda a implantação, execução e gestão do Programa. 

Caberá à Equipe de Formação, na implantação deste Plano de Formação, promover espaços e 

momentos para discussões coletivas sobre o conceito, histórico e experiências da Educação Integral, 

contemplando também as características, potencialidades e desafios locais. 

Além das Ações de Formação promovidas pela Instituição, deverão ser organizadas e 

executadas pela Secretaria Municipal de Educação, cronograma de Formação Inicial e Continuada 

voltada aos Servidores Públicos cedidos para atuação nas atividades do Programa. Dessa forma, caberá 

também à SEDUC fomentar e executar momentos de Formação Inicial e Continuada, em cursos e 

oficinas voltados aos servidores e extensivo, opcionalmente, aos profissionais com vínculo 

empregatício com a Instituição.  

 

Entende-se que os momentos de Formação podem e devem ser compartilhados, na medida 

do possível, uma vez que são voltados para a mesma finalidade: capacitar, formar e qualificar 

profissionais que atuarão diretamente com o público-alvo do Programa, de forma a garantir a 

qualidade nas abordagens pessoais e pedagógicas dos integrantes das Equipes de trabalho. 

 

Espera-se que com a promoção de  espaços e momentos de  estudos,  seja possível mediar a 

reflexão coletiva, abordando atividades e conteúdos teóricos e práticos, dentro de uma ação reflexiva. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

São Vicente é um município localizado na  Região Metropolitana da Baixada Santista, 

estado de São Paulo. A sua população estimada pelo IBGE para 1° de Julho de 2014 era de 353 040 

habitantes.  

 

Buscando oferecer serviços que levem à manutenção da qualidade educacional e qualidade de 

vida de seus munícipes, a Prefeitura Municipal de São Vicente, busca através de est5abelecimento de 

Contrato de Gestão com Instituição Privada sem Fins Lucrativos, implantar  o Programa de Jornada 

Ampliada (PROJAM), criado pelo Poder Executivo de São Vicente / SP, através da Lei Nº 3579-A, de 03 

http://www.educacaointegral.org.br/na-pratica
http://educacaointegral.org.br/historico/
http://educacaointegral.org.br/experiencias/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio#Munic.C3.ADpios_brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_da_Baixada_Santista
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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de Maio de 2017, que dispõe sobre a criação do “Programa Educacional de Jornada Ampliada – 

PROJAM” do Município de  São Vicente / SP. 

 

O objetivo da criação do Programa é o de atender ao disposto na Lei Federal nº 9.394/96 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e na Lei Federal Nº 13.005/2014 que estabeleceu o 

Plano Nacional de Educação para o decênio 2014 / 2024. 

 

Dentro desse contexto,  o PROJAM vem de encontro ao preconizado para a Educação Básica 

em instituições escolares, sendo estabelecido, que o Programa objetiva “a ampliação de tempos, 

espaços e oportunidades educativas que qualifiquem o processo educacional e melhorem o 

aprendizado dos educandos, através da efetiva socialização do acesso aos saberes, como o esporte, a 

cultura, a pesquisa e o lazer.” 

 

Garantir Educação é uma tarefa sensível que requer habilidade do Poder Público. É direito 

humano que possibilita a manifestação de pensamentos e valores de forma intrínseca à condição 

humana e mitiga inúmeros problemas sociais. É por esta razão que criam-se dinâmicas educacionais  

dentro das especificidades e percepções de dadas comunidades, como importante ferramenta para a 

construção de cidadania.  

 

Utilizar-se da implantação de Jornada Ampliada nas escolas municipais visa a potencialização 

de políticas públicas educacionais como forma de alcance de outros direitos humanos individuais e 

sociais.  

 

A educação de qualidade compõe um dos pilares fundamentais para a construção do processo 

de transformação dos indivíduos, das comunidades e da sociedade, devendo esse processo ser 

humanizado, inclusivo e com respeito à diversidade, permitindo a construção coletiva dos saberes, 

habilidades e competências do público-alvo do Programa. 

 

O Programa a ser implantado e executado na parceria, visa atender ao preconizado em 

orientações e legislação vigente, no que tange aos direitos educacionais das crianças e adolescentes e 

ao papel do Estado no asseguramento desses direitos, previstos na Constituição Federativa do Brasil 

(1988), na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Lei Federal nº 9394/96 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e em orientações internacionais, tais como a Resolução 44/25 

da Organização das Nações Unidas (ONU), de 20 de novembro de 1989, da qual o Brasil é signatário. 
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A implantação de Programa Educacional de Jornada Ampliada, como parte da  Política 

Municipal de Educação o município de São Vicente visa consolidar a ampliação do tempo de 

permanência dos alunos nas escolas municipais, em atividades culturais, esportivas e de lazer. 

 

A ampliação dos momentos e espaços educativos também servirá como  ferramentas de 

democratização ao direito à educação em tempo integral, propondo a reformulação e o 

reordenamento dos serviços educacionais já oferecidos, incrementando a oferta de atividades de 

educação, cultura, esporte e lazer à população atendida, visando contribuir para o pleno 

desenvolvimento de crianças e adolescentes, proporcionando vivências coletivas, inserção social e 

comunitária, estímulo ao convívio social, estímulo ao trabalho com valores sociais e culturais, garantia 

ao direito à convivência social, familiar e comunitária.  

 

 

2.1 Embasamento Legal do Programa de Jornada Ampliada - PROJAM 

 

A Constituição Federal de 1988 define, no artigo 205, a educação como um direito de todos, 

garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o 

trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência 

na escola” como um dos princípios para o ensino e dever do Estado. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - Lei nº 8.069/90, reforça, no artigo 55, os 

dispositivos legais de incentivo à educação e obrigatoriedade da escolarização previstos na 

Constituição de 1988, ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus 

filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. Também nessa década, documentos como a Declaração 

Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994) passam a influenciar a 

formulação das políticas públicas da educação e da educação inclusiva.  

 

Após a Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) o conceito de educação 

passou a abranger uma série de ações que culminam no objetivo comum de proporcionar, não apenas 

um ensino de qualidade, mas também uma formação integral e cidadã do aluno. Desta forma, o 

município de São Vicente, ao articular medidas para a implantação de Programa de Jornada Ampliada 

dá um importante passo nesse sentido.  
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Nessa perspectiva, o papel da educação assume espaço central no debate acerca da sociedade 

contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para 

a construção de sistemas educacionais competentes e de qualidade, a organização dos sistemas de 

ensino e das escolas passam a ser repensados, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola 

e das comunidades escolares para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas e suas 

potencialidades desenvolvidas. 

 

Debates recentes e a legislação em uso no país consideram que as transformação sociais, 

econômicas e culturais desejáveis para o contexto nacional passam pela forma como os cidadãos se 

relacionam com o próximo e com o meio em que vivem. Dessa forma, a questão deve ser tratada como 

um processo de humanização que acontece por meios diversos, sendo o principal e de maior impacto, 

o acesso a uma educação construída coletivamente e de forma integrada. 

 

Dessa forma, busca-se assegurar que sejam desenvolvidos políticas públicas e programas 

educacionais que norteiem suas ações tendo em vista os princípios da democratização do acesso e 

permanência na escola, democratização da gestão e qualidade social da Educação. Tais iniciativas e 

políticas públicas devem buscar a mudança da prática cotidiana dos sujeitos visando uma prática de 

vida cidadã comprometida com o próximo, pretendendo estimular o Protagonismo e a emancipação 

do cidadão. 

 

O sucesso da busca pela qualidade educacional para todos depende de vários fatores e 

condições, podendo ser citadas como fundamentais as seguintes: 

• Uma educação de qualidade para todos; 

• Co-gestão democrática da política educacional; 

• O acesso e a permanência de todas as crianças, adolescentes e jovens nas redes de ensino; 

• O apoio à superação do analfabetismo; 

• A educação inclusiva como direito; 

 

Para atingir as condições acima, é necessário que os agentes públicos e seus parceiros, ao 

implantarem políticas e programas educacionais: 
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• Conheçam a(s) realidade(s) sobre a(s) qual(is) irão atuar e que desejam transformar; 

• Estabeleçam postura de mudança e planejamento; 

• Apresentem potencial para solucionar problemas ligados à desigualdade e diversidade nas 

Redes / Sistemas de Ensino; 

• Ajam com transparência quanto à utilização dos recursos públicos; 

• Incentivem e fortaleçam práticas democráticas; 

• Apresentem resultados quantitativos e qualitativos; 

• Contribuam de forma proativa para o alcance das metas educacionais previstas para as esferas 

Nacional e Municipal (LDB / Plano Nacional de Educação / Plano Municipal de Educação / 

Projetos Políticos-Pedagógicos); 

• Comprometam-se em um projeto que vise, sobretudo, a Educação de qualidade para Todos. 

 

2.2 Público-Alvo do Programa de Jornada Ampliada - PROJAM 

 

O PROJAM, nos moldes propostos na legislação e no Programa de Trabalho apresentado é 

voltado para atendimento ao público de 06 a 14 anos matriculado nas 41 escolas de Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, englobando as EMEFs (Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental) e EMEIEFs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental), sendo que 

nestas últimas, o PROJAM será voltado aos alunos matriculados nos anos do Ensino Fundamental. 

 

As escolas selecionadas para início da implantação do PROJAM localizam-se em áreas do 

município classificadas como de alta vulnerabilidade social, sendo portanto Unidades Escolares que 

atendem público em situações variadas de vulnerabilidade e carente de ações de garantia e ampliação 

de direitos, sendo o PROJAM uma ferramenta de garantia de direito à Educação Integral e de qualidade.  

 

Por se tratar de público alvo em situação de média e alta vulnerabilidade social, é esperado 

que os impactos do Programa sejam fatores de  superação desses graus de vulnerabilidade,  uma vez 

que trata-se de público com alta demanda por ações de inclusão social, educação de tempo integral e 

acesso a atividades de cultura, esporte e lazer. 

 

Diante ao exposto, o presente plano, bem como todas as atividades nele previstas, visam, além 

de capacitar e formar, apresentar as diretrizes pedagógicas, calendário e temas a serem discutidos em 
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capacitação inicial e formação continuada dos profissionais contratados para o desenvolvimento do 

Programa proposto. 

 

2.3 A Formação de Equipe na Escola de Tempo Integral 

 

A Escola de Tempo Integral é um tema frequente nos debates acerca dos propósitos, objetivos 

e alcance dos processos educacionais desenvolvidos nas escolas públicas brasileiras. Ampla legislação 

e bibliografia embasam a teoria de que a implantação de Escolas de Tempo Integral / Jornadas 

Ampliadas é um fator importante a ser considerado na busca de uma educação de qualidade, em 

especial para as camadas menos favorecidas da sociedade. 

Em tais propostas legislativas e teóricas, o objetivo principal é ampliar o tempo das crianças e 

adolescentes nas escolas, ajudando na sua formação como cidadão e agente transformador do 

contexto em que vive, oferecendo aos educandos atividades pedagógicas diversas em um ambiente 

acolhedor, que proporcione momentos de socialização, cultivando e estimulando a formação de bons 

hábitos e valores, acompanhando a realização de tarefas escolares, tendo em vista a melhoria do 

aprendizado escolar.  

Na modalidade prevista para ser implantada no município de São Vicente, o modelo de 

escolarização em Jornada Ampliada será oferecido para crianças e adolescentes do Ensino 

Fundamental ( de 06 a 14 anos), sendo um turno / período destinado ao currículo da base nacional 

comum (aulas regulares) e outro destinado a atividades / oficinas que proporcionarão aos alunos 

matriculados  possibilidades de enriquecimento do seu universo de referências, ao aprofundar 

conhecimentos, vivenciar novas experiências, esclarecer dúvidas, desenvolver atividades culturais, 

artísticas, esportivas e de lazer.  

Todos esses momentos de aprendizagem devem ser construídos a partir de uma proposta 

pedagógica elaborada com finalidades, contendo objetivos e metas a serem alcançados. Para tanto, o 

município, as escolas e os profissionais envolvidos no processo necessitam redimensionar e enriquecer 

sua estrutura, organizar novos espaços com procedimentos inovadores que possam oferecer novas 

oportunidades de aprendizagens.  

Dessa forma, dentro dessa nova concepção de escola, novos conhecimentos e atividades 

socioeducativas têm se incorporado ao currículo da escola e desafiam a sociedade e os profissionais 

que atuam diretamente com Educação a ampliar as próprias concepções de escola, currículo, ensino e 

aprendizagem.  
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Esse desafio leva à construção de um caminho que leve na direção de um projeto de educação 

compreendida em seu sentido mais amplo como condição de humanização e de cidadania. A 

ampliação do tempo de escola coloca aos administradores, gestores e aos agentes educacionais o 

desafio da organização do ensino na escola de tempo integral, bem como a retomada de sua Formação, 

devendo tornar-se rotina a formação continuada voltada aos que atuam diretamente na implantação, 

execução e gestão de Programas Educacionais de Escolas de Tempo Integral / Jornada Ampliada. 

A metodologia utilizada na gestão de sistemas de ensino e de espaços escolares está 

relacionada diretamente à ideia que se tem de ESCOLA. Portanto, a primeira premissa para pensar e 

elaborar um projeto de implantação de Educação em tempo Integral e de Programas de Jornada 

Ampliada é discutir a função da escola na sociedade. 

Embora seja compreendido que a educação escolar se dá em contextos econômicos, sociais, 

religiosos e étnicos diferentes em cada época histórica ou mesmo entre as diversas culturas, existe um 

elemento fundamental da função social da escola, que é garantir a possibilidade de o sujeito tornar-se 

livre, sabendo que a liberdade no sentido emancipatório está relacionada às mudanças estruturais do 

modo de produção e não apenas da consciência. 

Diante desse contexto, na escola de tempo integral, muitas mudanças estão acontecendo, mas 

a natureza e a função social da escola e do trabalho pedagógico não mudaram, sendo primordial a 

ação da escola como fator de emancipação dos sujeitos, colaborando na construção dessa liberdade 

dos indivíduos, proporcionando aos sujeitos o direito de procurar, investigar, questionar e refletir, 

buscando soluções para os problemas do cotidiano enquanto ser social. 

No mesmo Contexto, o trabalho dos Profissionais da Educação na realidade de Escolas de 

Tempo Integral e/ou de Jornada Ampliada é também um dos aspectos fundamentais a ser pensado, já 

que a oferta de profissionais capacitados, qualificados e em constante processo de formação impacta 

no sucesso de propostas de implantação de  Educação Integral. 

Dentro deste panorama, é sabido que a qualificação profissional envolve, dentre tantas coisas, 

a promoção de alternativas que possibilitem melhores condições de atuação nas atividades escolares, 

nesse caso, nas atividades envolvendo os alunos e a  Comunidade Escolar.  

 

No entanto, a Formação deve partir das práticas já existentes,  respeitando-se as concepções 

e práticas pedagógicas e demais formas de atuação já desenvolvidas ao longo da experiência 

profissional de cada um dos envolvidos, para a partir daí interferir com leituras, debates, diálogos e 
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demais mecanismos e ferramentas, de forma a buscar a construção de novos conhecimentos pelos 

membros da Equipe, bem como a transformação dos saberes e fazeres individuais e coletivos.  

 

Assim, a concepção de “Formação Continuada” que embasa este Plano de Formação tem como 

referência as condições sociais, psicológicas, culturais, históricas e cognitivas daqueles que atuam e 

irão atuar na execução do Programa de Jornada Ampliada nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. 

 

3. OBJETIVOS  

 

A Formação Inicial e Continuada oferecida no âmbito da execução do PROJAM nas escolas 

municipais de São Vicente tem o Objetivo de proporcionar aos educadores momentos de capacitação, 

através do desenvolvimento de diferentes habilidades e competências, de forma individual e coletiva, 

visando: 

 

- Que os envolvidos possam compreender-se como sujeito histórico e de relações em processo 

permanente de formação; 

- Ampliar as concepções e práticas metodológicas ao longo do processo educacional, nas diferentes 

áreas do conhecimento e níveis de organização curricular; 

- Prover os envolvidos de conhecimentos necessários para atuação no processo de implantação de 

Jornada Ampliada nas escolas municipais, garantindo  o embasamento e a sustentação teórica e 

metodológica, valorizando o estudo, a apropriação e construção de novos conhecimentos, e a 

valorização da troca de experiências bem sucedidas no campo da Educação Integral; 

- Promover a apropriação conceitual sobre a Educação Integral, inserindo nas abordagens a 

temática dos Direitos Humanos, possibilitando a proposição e desenvolvimento de atividades que 

respeitem e valorizem a diversidade, a equidade étnico-racial, a diversidade religiosa, cultural, 

territorial, geracional, de gênero, de orientação sexual, e outros temas pertinentes à Garantia dos 

Direitos Humanos nos espaços escolares e educacionais, em particular, e na sociedade como um todo, 

no geral. 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Formar e capacitar a equipe contratada pela Instituição para o desenvolvimento do  Programa 

de Trabalho desenvolvido para ser aplicado na execução de Contrato de Gestão a ser firmado entre a 

Instituição e a Prefeitura Municipal de São Vicente para « Implantação e Gestão do Programa 
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Educacional de Jornada Ampliada (PROJAM) nas EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) e 

nas EMEIEFs (escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) para as crianças na faixa 

etária de 06 a 14 anos, no âmbito do Município de São Vicente / SP. » 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

✓ Promover capacitação inicial e formação continuada da equipe profissional, por meio  

de conteúdos que valorizem o processo de implantação e execução de Programa Educacional de 

Jornada Ampliada - PROJAM baseado no contexto sócio histórico do município de São Vicente / SP; 

✓ Disponibilizar aos alunos pessoal qualificado para atendimento e cumprimento das  

demandas; 

✓ Usar e valorizar o diálogo, como instrumento para esclarecer conflitos; 

✓ Atentar-se aos dispositivos legais e trabalhistas, no sentido de eventuais ideias,  

opiniões e argumentos dos colaboradores e contratados, além de rever questões estruturais, quando 

houver necessidade; 

✓ Incentivar os colaboradores a tornarem-se pensadores capazes de repensar  

criticamente suas ações; 

✓ Atuar de acordo com a democracia participativa e participação social; 

✓ Desenvolver a sensibilidade ética nas relações interpessoais; 

✓ Criar espaços de reflexão crítica sobre as práticas pessoais que influenciam no  

desenvolvimento do trabalho; 

✓ Oportunizar espaço de convívio e trabalho em grupo, valorizando a diversidade de  

opiniões e resolução acordada de conflitos; 

✓ Dialogar para indicar os progressos alcançados e identificar os avanços necessários  

para garantir o cumprimento das metas estabelecidas em edital; 

✓ Fortalecer a identidade da equipe institucional, colaborando com a sensação de  

responsabilidade pelos resultados alcançados; 

✓ Exercitar valores de solidariedade e cooperação, posicionando-se contra quaisquer  

formas de discriminação e participando de ações afirmativas na promoção da igualdade de direitos. 

 

4. PÚBLICO-ALVO 

 

O público-alvo a quem se destina este Plano de Formação consiste em todos os profissionais 

contratados pela Instituição para executar atividades relacionadas ao Programa de Trabalho 
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desenvolvido e apresentado visando a Implantação, Execução e Gestão do PROGRAMA EDUCACIONAL 

DE JORNADA AMPLIADA – PROJAM, por meio de estabelecimento de Contrato de Gestão entre a 

Instituição e a Prefeitura Municipal de São Vicente / SP.  

 

O presente plano visa, além de capacitar e formar, apresentar as diretrizes pedagógicas, 

calendário e temas a serem discutidos em capacitação inicial e formação continuada dos profissionais 

contratados para o desenvolvimento do Programa, abrangendo os integrantes da Equipe de Gestão, 

Equipe Pedagógica, Equipe Administrativa e Equipe de Apoio, composta pelos seguintes profissionais: 

Coordenação Geral, Atendentes de Educação I); Auxiliar de Cozinha; Atendente de Secretaria; Auxiliar 

de Serviços Gerais. 

  

5. A FORMAÇÃO INICIAL E FORMAÇÃO CONTINUADA  

 

A eficácia da execução das ações para o projeto é condicional a uma série de fatores que 

potencializam o desenvolvimento e desempenho dos alunos em suas atividades práticas. O tratamento 

ao aluno deve priorizar a situação de vulnerabilidade e especificidade de cada um. Um dos pilares que 

garantem tal efetividade e eficácia é a contratação de equipe gestora, técnica, pedagógica e de apoio 

devidamente qualificadas para o desempenho e garantia dos avanços do Programa de Trabalho, 

promovendo, inclusive, ações de fortalecimento de vínculo, tratando, pois, cada indivíduo de forma 

singular. 

 

Portanto, é imprescindível o planejamento e a capacitação dos profissionais que atuarão no 

atendimento ao Programa, para que passem por processo de acolhimento e acompanhamento das 

ações propostas, neste, a fim de que a equipe contratada esteja apta a lidar com o público-alvo, 

conscientes da especificidade do município de São Vicente e das comunidades a serem atendidas, 

culminando em dedicação em massa para atrair resultados no cumprimento das metas estabelecidas 

no Programa de Trabalho e Planejamento Pedagógico.  

 

Estão previstas Formação / Capacitação Inicial e Formação Continuada para os integrantes das 

Equipes Gestora, Técnica, Pedagógica e de Apoio que executarão o Programa, conforme Cronograma 

de Formação / Capacitação Inicial e Formação Continuada, prevendo-se, para a Formação Inicial carga 

horária de 05 horas e para a Formação Continuada, 20 horas mensais, divididas em 10 horas de 

atividades de Formação Presencial e 10 horas de atividades de Formação Não-Presencial, sendo as 
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atividades e ações de formação ministradas por profissionais habilitados, capacitados e qualificados 

em Formação de Pessoal para atuação em Programas Públicos de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

 

6. METODOLOGIA GERAL 
 

O processo de formação continuada no contexto do PROJAM ocorrerá em momentos 

específicos, programados de forma a ser realizado fora do horário de trabalho, sem prejuízo das 

atividades desenvolvidas no Programa. Os momentos de Formação serão oportunidades de se discutir, 

debater e construir o processo de implantação de Jornada Ampliada nas escolas da Rede Municipal.  

 

A Formação de Equipe ocorrerá de acordo com o estabelecido neste Plano de Formação Inicial 

e Continuada, sendo previstas e remuneradas até 20 horas mensais de formação para cada membro 

integrante de Equipe de Trabalho do PROJAM, englobando atividades / ações de Formação Presenciais 

e Não-Presenciais. 

 

A Formação Inicial e Continuada se pautará não apenas nos conteúdos a serem trabalhados e 

estudados, mas também abarcará a criação de condições fundamentais como: clima de abertura, 

cordialidade, fortalecimento do sentimento grupal, identificação de lideranças, partilha de ideias que 

garantam avanços significativos no desenvolvimento do grupo.  

 

Dessa forma, os encontros de formação servirão como espaços e momentos de reflexão para 

que os integrantes das Equipes de Trabalho do PROJAM expressem e discutam suas experiências e 

dúvidas como também busquem através de estudos e troca de experiências,  caminhos efetivos para 

garantir o sucesso do Programa e, acima de tudo, o sucesso dos alunos atendidos pelo Programa. Por 

isso, a formação deverá promover espaço para reflexão e discussão coletivamente com base teórica 

com intuito de promover práticas pedagógicas comprometidas.  

 

 A concepção metodológica e pedagógica desta Proposta de Formação considera  que a escola 

deve ser o local onde os alunos participam de relações cujo objetivo seja a aquisição de conhecimentos 

e habilidades diversas que os capacitem a compreender o mundo e sua dinâmica histórica, e ainda que 

possam intervir criticamente. 

Diante desse contexto, é necessário então que haja então, por parte das equipes atuantes com os 

alunos, uma postura de  problematizar e interrogar permanentemente as práticas escolares. Portanto, 

existe, para os profissionais envolvidos na implantação, execução e gestão do Programa de Jornada 
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Ampliada, a necessidade concreta de estudar, discutir coletivamente e (re)construir a condição de 

produzir uma prática social e  pedagógica de qualidade.  

 

A metodologia a ser aplicada no projeto, acontecerá de forma que subsidie os profissionais 

com a finalidade de garantir a valorização do processo de construção do Programa de forma ampla, 

abrangendo aspectos da formação relacionando aos profissionais das equipes que  atuarão 

diretamente com os alunos e com a comunidade escolar. 

 

A Formação / Capacitação Inicial e a Formação Continuada convergem para que os integrantes 

das equipes da Instituição que atuarão no  Programa de Trabalho do PROJAM sejam encorajados a 

pensar autonomamente e a construir seus conhecimentos de forma ativa e confiante, e, por 

consequência, capazes de contribuir no desenvolvimento do Programa utilizando conhecimentos 

previamente absorvidos. 

 

Considerando o público-alvo, as atividades deverão trabalhar com conteúdo focalizados para 

que o aluno crie condições de adquirir desenvoltura em relação práticas escolares em geral. Os 

conteúdos serão tratados de forma permanente, a partir de diferentes ações e reflexões, 

possibilitando o desenvolvimento do aspecto cognitivo, afetivo e prático. 

 

O trabalho de Formação e Capacitação com as equipes que irão atuar diretamente com os 

alunos exige que os momentos de reflexão ocorram com certa harmonia para o alcance dos resultados 

esperados. Isso significa que, após trabalhos em grupo ou individuais, devem ocorrer momentos 

coletivos de discussão para que os envolvidos compartilhem os avanços, estabeleçam relações e 

validem os caminhos corretos, partindo de um conceito, em que todo produto da instituição é fruto da 

reflexão e ação de todos os sujeitos que a compõem.  

 

Portanto, as atividades serão desenvolvidas visando o fortalecimento do protagonismo de 

todos os atores, para, com isto, obter as transformações das possíveis conservas culturais. 

 

A metodologia proposta dentro da Formação / Capacitação Inicial e Formação Continuada em 

alguns momentos ainda concretiza observação, comparação, análise crítica, uso de conhecimentos em 

situações cotidianas, vídeo aulas e textos reflexivos. As atividades terão caráter voltado aos temas 

abordados com o público-alvo, ora partindo do relato de situações cotidianas a serem problematizadas, 

ora partindo de experimentos simples e de dados acerca de fenômenos naturais ou sociais.  
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De forma geral, a aplicação metodológica deverá respeitar: 

 

✓ Acompanhamento desde o ingresso do profissional na equipe; 

✓ Cronograma de Formação / Capacitação Inicial e Formação Continuada; 

✓ Acompanhamento do cumprimento de 20 horas mensais para cada membro 

participante, alternadas entre atividades e ações presenciais e não presenciais; 

✓ Os encontros presenciais serão realizados em sábados alternados (exceto em situações 

extraordinárias em que a reposição será discutida previamente) das 8h00 às 13h00, 

em locais designados pelsa Instituição; 

✓ As datas previstas no cronograma poderão ser alteradas, caso necessário; 

✓ Relatório de ocorrências e atividades aplicadas com base nos temas estabelecidos, 

neste; 

✓ Lista de presenças dos profissionais que participaram dos encontros programados; 

✓ Registro fotográfico de todas as ações executadas para a formação e supervisão 

institucional; 

✓ Análise do discurso dos textos produzidos em formação e supervisão;  

✓ Relatório Parcial de Avaliação dos encontros de Formação / Capacitação Inicial e 

Formação Continuada; 

✓ Relatório Final. 

6.1. Metodologia da Formação Inicial 

 

A formação inicial busca colaborar na área de capacitação da equipe. É neste momento que o 

profissional se sente parte integrante do Programa e se aclimata à cultura e estrutura organizacional 

da Instituição, bem como é apresentado aos aspectos mais importantes da instituição e da execução 

do Programa. 

 

O processo de Formação / Capacitação Inicial, embora simples, é de grande importância para 

a organização, pois sua maior finalidade é integrar o profissional aos objetivos propostos pelo Programa 

afins à visão, missão e valores da Instituição, bem como às atividades específicas e demandas, de forma 

que o funcionários esteja apto a passar pelo processo de Formação Continuada.  
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Portanto, é imprescindível a participação de toda a equipe no processo de integração, visto que 

o desempenho e adaptação do profissional depende de compreensão da cultura e estrutura 

organizacional do programa e da Instituição.  

 

6.2 Metodologia da Formação Continuada 

 

Nos encontros para realização da Formação Continuada serão aplicadas atividades e dinâmicas, 

com base nos temas abaixo relacionados, devidamente fundamentados, a fim de garantir a valorização 

do processo de construção baseado no contexto sócio histórico do município de São Vicente / SP, para 

que, por consequência, haja a disponibilização de pessoal qualificado para atendimento e 

cumprimento das metas estabelecidas e das demandas: 

   

FORMAÇÃO / CAPACITAÇÃO INICIAL 

 

- Apresentação da Instituição, seu histórico, missão, valores e estrutura organizacional; 

 

- Introdução / Apresentação do programa Educacional de Jornada Ampliada, seus princípios, objetivos 

e metas; 

 

- Introdução / Apresentação de Legislação Federal e Municipal com os fundamentos e princípos que 

regulamentam as escolas de Tempo Integral e a implantação de Jornadas Ampliadas nos sistemas de 

ensino de Educação Básica; 

 

- Introdução / Apresentação de preceitos legais básicos acerca dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

- Histórico, Fundamentos e Princípios da Educação Básica no Brasil;  

- Histórico, Fundamentos e Princípios dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil; 

- Histórico, Fundamentos e Princípios dos Direitos Humanos no Mundo e no Brasil; 

- Conceito, Histórico e Experiências de Educação Integral; 

- Princípios e práticas na execução de Projetos Educacionais e Sociais; 
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- Liderança, Cooperação e Trabalho em Equipe; 

- Mediação e solução de conflitos pessoais e interpessoais; 

- Inserção junto às comunidades;  Atendimento ao Público-alvo ; Interlocução com público / 

comunidade escolar;  

- Educação, cognição e desenvolvimento: Piaget e Vygotsky;                            

- Abordagens pedagógicas: Pedagogia de Projetos, Pedagogia para a Autonomia; 

- Educação Inclusiva e Diversidade Cultural; 

- Protagonismo Juvenil e Projetos de Vida no contexto educacional; 

- Avaliação formativa e de aprendizagem na perspectiva de Programas de Ensino Integral: avaliação 

docente, avaliação discente; 

- Avaliação Institucional: Princípios da Avaliação Institucional Participativa. 

- Avaliação de Desempenho Escolar: Avaliação Institucional( PROVA BRASIL e IDEB); Causas  do fracasso 

escolar (evasão e abandono, repetência  e distorção idade-série; 

- Conceitos e Ações de Acompanhamento escolar e Reforço escolar no contexto de Programas de 

Ensino Integral; 

- Conceitos e Princípios básicos da Psicologia da Criança e do Adolescente 

- Abordagens em espaços escolares: Prevenção ao Uso de Drogas e Abordagens sobre Educação Sexual 

com crianças e Adolescentes; 

- Planejamento, replanejamento e execução de ações;  

 

- Monitoramento e avaliação de ações, dentre outros tópicos. 

 

Os temas selecionados vão de encontro à necessidade do conhecimento da especificidade do 

Programa, assegurando que as diretrizes administrativas, gerenciais e pedagógicas estejam adequadas 

às atividades programadas aos alunos e que os aspectos mais importantes sejam abordados, 

permanentemente, e devidamente registrados. A abordagem dos temas tem o propósito de massificar 

a informação, em sua teoria e prática, para a compreensão do profissional quanto às ações que 

praticará durante o desenvolvimento de suas funções no Programa.  
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Para a realização desta metodologia, destacam-se alguns pontos importantes: 

 

✓ Todas as ações deverão ser trabalhadas de acordo com os objetivos propostos.    

✓ Elaboração de dinâmicas e momentos para resolver problemas identificados num contexto 

observado; 

✓ Elaboração de uma rotina de trabalho mensal a partir de indicadores oferecidos pelo 

formador; 

✓ Definição de intervenções adequadas, alternativas às que forem consideradas inadequadas. 

 

Neste sentido, a metodologia adotada inclui a apresentação dos conceitos básicos 

relacionados ao Programa, por meio da realização de: 

 

✓ Dinâmicas de grupo que propiciem  a troca de experiências acumuladas nas trajetórias de vida 

de cada um;  

✓ Trabalhos de pesquisa, para identificação de fontes e conhecimento de dados e informações 

oficiais; 

✓ Orientação ao planejamento visando apropriação dos  conhecimentos prévios dos 

participantes da Formação, visando a construção de novos conhecimentos e novos paradigmas 

pessoais. 

✓ Formação da Equipe coesa no Programa, a ser realizada ao longo dos encontros. 

 

Portanto, as atividades serão desenvolvidas considerando a implantação e operacionalização 

deste Plano de Formação e seu conteúdo programático, bem como prevê a  avaliação e 

acompanhamento das ações da Formação. 
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6.3 Conteúdo Programático: As atividades inerentes à Formação Inicial e Formação Continuada do Programa deverão ser ministradas 

em encontros respeitando os temas abaixo relacionados : 

 

Nº. 

 
TEMAS 

 
TEMPO 

 
PERÍODO 

1 

FORMAÇÃO INICIAL 

- Apresentação da Instituição, seu 

histórico, missão, valores e estrutura 

organizacional. 

 

- Introdução / Apresentação do 

programa Educacional de Jornada 

Ampliada, seus princípios, objetivos 

e metas. 

 

- Introdução / Apresentação de 

Legislação Federal e Municipal com 

os fundamentos e princípos que 

regulamentam as escolas de Tempo 

Integral e a implantação de Jornadas 

Ampliadas nos sistemas de ensino de 

Educação Básica. 

 

- Introdução / Apresentação de 

preceitos legais básicos acerca dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

05 Horas 

 

 

Na admissão dos integrantes das 

Equipes de Trabalho 

 

 

MESES 1 E 2  

2 - Histórico, Fundamentos e 10 Horas MÊS 3 
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FORMAÇÃO CONTINUADA Princípios da Educação Básica no 

Brasil. 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

3 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Histórico, Fundamentos e Princípios 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente no Brasil. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 
Não-Presenciais) 

MÊS 3 

4 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Histórico, Fundamentos e Princípios 

dos Direitos Humanos no Mundo e 

no Brasil. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 
Não-Presenciais) 

MÊS 4 

 

Nº. 

 
TEMAS 

 
TEMPO 

 
PERÍODO 

5 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Conceito, Histórico e Experiências de 

Educação Integral. 

 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 
Não-Presenciais) 

MÊS 4 

6 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Princípios e práticas na execução de 

Projetos Educacionais e Sociais. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 5 

7 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Liderança, Cooperação e Trabalho 

em Equipe. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 5 

8 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Mediação e solução de conflitos 

pessoais e interpessoais. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 6 
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9 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Inserção junto às comunidades;  

Atendimento ao Público-alvo ; 

Interlocução com público / 

comunidade escolar. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 6 

10                          

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Educação, cognição e 

desenvolvimento: Piaget e Vygotsky. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 7 

11                           

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Abordagens pedagógicas: Pedagogia 

de Projetos, Pedagogia para a 

Autonomia. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 7 

12 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Educação Inclusiva e Diversidade 

Cultural. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 8 

 

Nº. 

 
TEMAS 

 
TEMPO 

 
PERÍODO 

13 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

Protagonismo Juvenil e Projetos de 

Vida no contexto educacional. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 8 

14 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Avaliação formativa e de 

aprendizagem na perspectiva de 

Programas de Ensino Integral; 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 9 
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Avaliação docente, Avaliação 

discente. 

15 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

Avaliação Institucional: Princípios da 

Avaliação Institucional Participativa. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 9 

16 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Avaliação de Desempenho Escolar: 

Avaliação Institucional( PROVA 

BRASIL e IDEB); Causas  do fracasso 

escolar (evasão e abandono, 

repetência  e distorção idade-série). 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 10 

17 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Conceitos e Ações de 

Acompanhamento escolar e Reforço 

escolar no contexto de Programas de 

Ensino Integral. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 10 

18 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Conceitos e Princípios básicos da 

Psicologia da Criança e do 

Adolescente. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 11 

 

Nº. 

 
TEMAS 

 
TEMPO 

 
PERÍODO 

19 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Abordagens em espaços escolares: 

Prevenção ao Uso de Drogas e 

Abordagens sobre Educação Sexual 

com crianças e Adolescentes. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 11 
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20 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

 

 

Planejamento, replanejamento e 

execução de ações. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 12 
 

 

21 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Monitoramento e avaliação de ações 

no trabalho; 

Auto Avaliação e Avaliação Final do 

processo de Formação. 

10 Horas 

(05 Horas Presenciais e 05 Horas 

Não-Presenciais) 

MÊS 12 
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TOTAL DE ENCONTROS PRESENCIAIS PROGRAMADOS NO ANO 

21 Dias 

HORAS PRESENCIAIS PROGRAMADAS  

105 horas anuais (05 Horas de Formação Inicial e 100 Horas de Formação Continuada Presencial) 

HORAS NÃO PRESENCIAIS PROGRAMADAS 

100 Horas anuais de Formação Continuada Não Presencial. 

 

6.4 Encontros Presenciais 

 

Os encontros presenciais serão realizados com base na metodologia geral e conteúdo 

programático deste plano, sendo que acontecerão em sábados alternados em até 10 horas mensais, 

prevendo: 

 

✓ Realização de dinâmicas em grupos; 

✓ Espaço para diálogo e reflexão das ações; 

✓ Apresentação de vídeos e slides; 

✓ Planejamentos; 

✓ Eventos; 

✓ Troca e compartilhamento de experiências; 

✓ Análise de casos; 

✓ Lanches em horários previamente definidos; 

✓ Registro fotográfico; 

 

6.5 Atividades Não-Presenciais 

 

As atividades não presenciais serão realizados a partir de momentos de estudos individuais, 

em locais de livre escolha dos participantes do processo de formação, com orientação de estudos 

oferecida pela Equipe de Formação, orientação e leitura e escrita de textos, acesso a vídeos e 

conteúdos digitais via internet, dentre outros mecanismos, que possibilitem inclusive a criação de 

fóruns interativos em que os profissionais possam dialogar e orientar os momentos de formação não-

presenciais. 
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7. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA  

 

 A avaliação deverá considerar indicadores de apropriação técnica, comportamental e de 

aproveitamento geral por parte dos profissionais atuantes no Programa e irá interagir continuamente 

constituindo um processo para: (a) planejar as intervenções; (b) criar formas de apoio aos integrantes 

dos participantes da Formação que apresentem dificuldades; (c) verificar se os objetivos propostos são 

os mais pertinentes e se estão sendo alcançados; (d) obter subsídios para a revisão dos materiais e da 

metodologia da capacitação. 

 

 Assim, é necessário que os integrantes da equipe de formação considerem como objeto de 

avaliação todos os elementos e recursos que constituem as diretrizes pedagógicas e entendam a 

avaliação final de uma ação como resultado e progressos alcançados e ponto de partida de uma nova 

ação. 

 

8. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Recursos Humanos  

✓ Formador (a); 

✓ Pessoal de apoio; 

✓ Pessoal qualificado para atuar como multiplicadores. 

 

Recursos Materiais 

✓ Sala equipada para o número de profissionais contratados; 

✓ Quadro branco; 

✓ Computador completo com impressora; 

✓ Internet; 

✓ Data-show; 

✓ Artigos, estudos e livros; 

✓ Filmes; 

✓ Flip chart; 

✓ Som e microfone; 

✓ Lanche. 
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9. CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÃO INICIAL E FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

MÊS DIAS CARGA HORÁRIA HORÁRIO TEMAS 

1 A definir 
5 Horas 

Presencial 
A definir 

Formação Inicial 
 

- Apresentação da Instituição, seu 

histórico, missão, valores e estrutura 

organizacional. 

 

- Introdução / Apresentação do 

programa Educacional de Jornada 

Ampliada, seus princípios, objetivos e 

metas. 

 

- Introdução / Apresentação de 

Legislação Federal e Municipal com os 

fundamentos e princípos que 

regulamentam as escolas de Tempo 

Integral e a implantação de Jornadas 

Ampliadas nos sistemas de ensino de 

Educação Básica. 

 

- Introdução / Apresentação de preceitos 
legais básicos acerca dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 

2 A definir 
5 Horas 

Presencial 
A definir 

Formação Inicial 
 

- Apresentação da Instituição, seu 

histórico, missão, valores e estrutura 

organizacional. 

 

- Introdução / Apresentação do 

programa Educacional de Jornada 

Ampliada, seus princípios, objetivos e 

metas. 

 

- Introdução / Apresentação de 

Legislação Federal e Municipal com os 

fundamentos e princípos que 

regulamentam as escolas de Tempo 

Integral e a implantação de Jornadas 

Ampliadas nos sistemas de ensino de 

Educação Básica. 
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- Introdução / Apresentação de preceitos 
legais básicos acerca dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 

3 
1º sábado do 

Mês 3 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 

Formação Continuada 

Histórico, Fundamentos e Princípios da 

Educação Básica no Brasil. 

3 
3º Sábado do 

Mês 3 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 

Formação Continuada 
 
Histórico, Fundamentos e Princípios dos 
Direitos da Criança e do Adolescente no  

Brasil. 
 

4 
1º sábado do 

Mês 4 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 

Formação Continuada 

Histórico, Fundamentos e Princípios dos 

Direitos Humanos no Mundo e no Brasil. 

MÊS DIAS CARGA HORÁRIA HORÁRIO TEMAS 

4 
3º Sábado do 

Mês 4 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 

Formação Continuada                                        
Conceito, Histórico e Experiências de  

Educação Integral. 
 

5 
1º sábado do 

Mês 5 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 
Formação Continuada 

Princípios e práticas na execução de 
Projetos Educacionais e Sociais. 

5 
3º Sábado do 

Mês 5 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 
Formação Continuada 

Liderança, Cooperação e Trabalho em 
 Equipe. 

6 
1º sábado do 

Mês 6 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 
Formação Continuada 

Mediação e solução de conflitos pessoais 
e interpessoais 

6 
3º Sábado do 

Mês 6 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 

Formação Continuada 
Inserção junto às comunidades;  
Atendimento ao Público-alvo ; 

Interlocução com público / comunidade 
escolar. 

7 
1º sábado do 

Mês 7 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 
Formação Continuada 

Educação, cognição e desenvolvimento: 
Piaget e Vygotsky. 

7 
3º Sábado do 

Mês 7 
10 horas 08h às 13h 

Formação Continuada 
Abordagens pedagógicas: Pedagogia de 
Projetos, Pedagogia para a Autonomia. 
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(5 Horas Presencial 
e 5 Horas Não-

Presenciais) 

8 
1º sábado do 

Mês 8 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 
Formação Continuada 

Educação Inclusiva e Diversidade 
Cultural. 

8 
 

3º Sábado do 
Mês 8 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 
Formação Continuada 

Protagonismo Juvenil e Projetos de Vida 
no contexto educacional. 

9 
 

1º sábado do 
Mês 9 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 

Formação Continuada 
Avaliação formativa e de aprendizagem 
na perspectiva de Programas de Ensino 
Integral; Avaliação docente, Avaliação 

discente 

9 
3º Sábado do 

Mês 9 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 
Formação Continuada 

Avaliação Institucional: Princípios da 
Avaliação Institucional Participativa. 

 
10 

1º sábado do 
Mês 10 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 

 
Formação Continuada 

Avaliação de Desempenho Escolar: 
Avaliação Institucional( PROVA BRASIL e 

IDEB); Causas  do fracasso escolar 
(evasão e abandono, repetência  e 

distorção idade-série). 

10 
 

3º Sábado do 
Mês 10 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 

 
Formação Continuada 

Conceitos e Ações de Acompanhamento 
escolar e Reforço escolar no contexto de 

Programas de Ensino Integral. 

11 
1º sábado do 

Mês 11 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 
Formação Continuada 

Conceitos e Princípios básicos da 
Psicologia da Criança e do Adolescente. 

MÊS DIAS CARGA HORÁRIA HORÁRIO TEMAS 

11 
3º Sábado do 

Mês 11 

 
 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

 

08h às 13h 

Formação Continuada 
Abordagens em espaços escolares: 

Prevenção ao Uso de Drogas e 
Abordagens sobre Educação Sexual com 

crianças e  
Adolescentes 

12 
1º sábado do 

Mês 12 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 

Formação Continuada 
 

Planejamento, replanejamento e 
execução de ações. 
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12 

 
 

3º Sábado do 
Mês 12 

10 horas 
(5 Horas Presencial 

e 5 Horas Não-
Presenciais) 

08h às 13h 

Formação Continuada 
 

Monitoramento e avaliação de ações no 

trabalho; 

Auto Avaliação e Avaliação Final do 
processo de Formação. 

 
 

OBSERVAÇÃO: O cronograma de Formação Inicial e Formação Continuada será finalizado, sendo 
as datas de encontros presenciais definidas e estabelecidas a partir da data de assinatura e 

início da vigência do Contrato de Gestão para implantação do Programa PROJAM pela 
Instituição. 

 
 
 

10. CONCLUSÃO 
 

O Programa de Trabalho desenvolvido para ser aplicado na execução de Contrato de Gestão 

a ser firmado entre a Instituição e a Prefeitura Municipal de São Vicente para « Implantação e 

Gestão do Programa Educacional de Jornada Ampliada (PROJAM) nas EMEFs (Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental) e nas EMEIEFs (escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental) para as crianças na faixa etária de 06 a 14 anos, no âmbito do Município de São 

Vicente / SP. »  será realizado com a garantia da permanência de pessoal qualificado e capacitado 

para atendimento aos alunos e demandas.  

 

É necessário o desenvolvimento de algumas competências pelos profissionais contratado 

para atuação junto ao Programa. Portanto, as atividades previstas neste Plano de Formação serão 

voltadas a suprir  tais necessidades o que, consecutivamente, garantirá a efetividade e 

sustentabilidade da implantação, execução e gestão do Programa, devendo levar os participantes 

a :  

 

✓ Refletir sobre a importância de seu papel, de sua função e de sua  responsabilidade na 

execução de suas atividades funcionais, durante todo o  processo de Formação Inicial e 

Formação Continuada; 

✓ Construir e desenvolver competências para execução das atividades inerentes ao seu cargo 

/ função; 

✓ Contribuir com o Programa de forma integral, utilizando expressão e comunicação 

compatíveis com as atividades executadas; 
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✓ Aprimorar as Relações Interpessoais e agir como mediador de conflitos; 

✓ Ser proativo nas atividades laborais, demonstrando iniciativa e determinação. 
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Atendimento Educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 

 

Resolução CNE / CEB nº 02/2001, de 11/09/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica. 

 

Lei Federal de OS 9637/98. 

 

Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nº02/2016, que dispõe sobre as 

Prestações de Contas. 

 

Lei Federal 8.666/93, de 21/06/1993, que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, no 

que couber. 

 

Artigos 1º, 2º, 9º e 11º da Lei Federal nº 8429 de 29/06/1992, que dispõe sobre os atos de 

improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração 

direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios. 

 

Plano Municipal de Educação. 

 

Lei Municipal nº 270-A, que dispõe sobre Criança e Adolescente. 

 

Resolução SME, anual, referente ao Calendário Escolar. 

 

Resolução SME, anual, referente ao Projeto Pedagógico. 



 
  

519 
 

 

Lei Municipal Nº 3579-A, de 03 de Maio de 2017, que dispõe sobre a criação do “Programa 

Educacional de Jornada Ampliada – PROJAM”, no município de São Vicente e dá outras providências. 

 

LOM – Lei Orgânica Municipal – Artigos 327, 332 e seguintes. 

 

Lei Municipal nº 1865-A, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como 

Organizações Sociais e Decreto 4514-A2017. 

 

SITES 

 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ 
http://cidades.ibge.gov.br  
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/ 
http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br 
www.icebrasil.org.br 
http://mec.gov.br/ 
http://pacto.mec.gov.br/ 
http://pne.mec.gov.br/programas-metas 
http://www.saovicente.sp.gov.br/ 
http://www.todospelaeducacao.org.br/ 
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http://www.crmariocovas.sp.gov.br/
http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br/
http://www.icebrasil.org.br/
http://mec.gov.br/
http://pacto.mec.gov.br/
http://pne.mec.gov.br/programas-metas
http://www.saovicente.sp.gov.br/
http://www.todospelaeducacao.org.br/
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VI - CRONOGRAMA DE AÇÕES POR METAS 

  

 

 

 

 

 



 
  

521 
 

 

METAS AÇÕES 

M
ÊS

 1
 

M
ÊS

 2
 

M
ÊS

 3
 

M
ÊS

 4
 

M
ÊS

 5
 

M
ÊS

 6
 

M
ÊS

 7
 

M
ÊS

 8
 

M
ÊS

 9
 

M
ÊS

 1
0

 

M
ÊS

 1
1

 

M
ÊS

 1
2

 

1.3. Manter o espaço físico 

e a infraestrutra do 

programa: programar, 

organizar, executar e 

acompanhar, direta ou 

indiretamente, as 

ações relativas ao 

desempenho, 

expansão e 

desenvolvimento das 

atividades ligadas ao 

espaço físico e à 

infraestrutura do 

PROJAM. 

 

 

1.1.1 Proceder a estudo individual da 

realidade de cada Unidade Escolar, 

suas características estruturais, bem 

como as características da demanda 

e da comunidade por ela atendida. 

X            

1.1.2 Fazer levantamento dos 

espaços escolares ociosos / 

disponíveis para atividades de 

Jornada Ampliada de cada Unidade 

atendida, organizando a logística de 

montagem de turmas e de 

atividades, de forma a atender a 

demanda de cada escola abrangida 

pelo programa. 

X            

1.1.3 Elaborar e executar 

cronograma / calendário de 

adequações de espaços escolares, 

aquisição de mobiliário, materiais, 

itens pedagógicos. 

X            

1.1.4 Realizar a aquisição de 

mobiliário, equipamentos e 
X X           
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materiais necessários ao 

desenvolvimento das atividades de 

Jornada Ampliada, a partir da análise 

da estrutura e materiais já existentes 

e disponíveis nas Unidades Escolares 

atendidas, e de acordo com a 

demanda a ser atendida em turmas 

de Jornada Ampliada. 

1.1.5 Realizar a aquisição de material 

pedagógico, brinquedos 

pedagógicos, material esportivo, 

material lúdico, materiais de 

segurança para utilização nas 

atividades de Jornada Ampliada, a 

partir da análise dos materiais já 

existentes e disponíveis nas 

Unidades Escolares atendidas, e de 

acordo com a demanda a ser 

atendida em turmas de Jornada 

Ampliada. 

X X           

AÇÕES 

M
ÊS

 1
 

M
ÊS

 2
 

M
ÊS

 3
 

M
ÊS

 4
 

M
ÊS

 5
 

M
ÊS

 6
 

M
ÊS

 7
 

M
ÊS

 8
 

M
ÊS

 9
 

M
ÊS

 1
0

 

M
ÊS

 1
1

 

M
ÊS

 1
2

 

1.1.6 Garantir espaços limpos e em 

condiçoes adequadas de higiene para 
  X X X X X X X X X X 
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a realização das atividades do 

PROJAM. 

1.1.7 Executar de ações de limpeza / 

higienização dos espaços escolares 

utilizados no PROJAM. 

 

  X X X X X X X X X X 

 

1.1.8 Garantir o preparo e 

fornecimento de alimentação 

adequada, balanceada e com 

qualidade nutricional, mediante a 

contratação de Equipe de Apoio 

operacional, em quantidades 

suficientes e adequadas à demanda 

de cada Unidade Escolar, com 

estrutura de preparo e recursos 

alimentícios fornecidos pelo Poder 

Público, visando à complementação 

alimentar dos alunos atendidos em 

Jornada Ampliada. 

 

  X X X X X X X X X X 

1.1.9 Organização das ações de 

fornecimento de refeições / lanches 

aos alunos matriculados no PROJAM. 

 

  X X X X X X X X X X 
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1.1.10 Garantir a manutenção do 

espaço físico e a infraestrutura do 

Programa nas Unidades Escolares 

atendidas. 

  X X X X X X X X X X 

1.1.11 Organizar e Garantir a 

realização Pequenos reparos e 

consertos na estrutura escolar das 

Unidades atendidas, de forma a 

garantir a adequação e viabilizar a 

execução das atividades de Jornada 

Ampliada. 

 X X X X X X X X X X X 

AÇÕES  

M
ÊS

 1
 

M
ÊS

 2
 

M
ÊS

 3
 

M
ÊS

 4
 

M
ÊS

 5
 

M
ÊS

 6
 

M
ÊS

 7
 

M
ÊS

 8
 

M
ÊS

 9
 

M
ÊS

  1
0

 

M
ÊS

 1
1

 

M
ÊS

 1
2

 

1.1.12 Execução de ações de 

pequenos reparos e manutenção das 

unidades escolares integrantes do 

PROJAM. 

 

 

 X X X X X X X X X X X 

1.1.13 Realizar acompanhamento e 

gestão administrativa da execução 

do Programa. 

 

X X X X X X X X X X X X 
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1.1.14 Supervisão, 

acompanhamento e monitoramento 

das ações executadas no âmbito do 

PROJAM. 

 

X X X X X X X X X X X X 

1.4. Democratização do 

acesso à escola de 

forma a fazer da 

Educação e da Escola 

um canal de 

desenvolvimento 

coletivo, pessoal e 

individual e do 

desenvolvimento local, 

garantindo o acesso, a 

permanência e o 

sucesso dos alunos. 

 

1.2.1 Promover reuniões entre Corpo 

Gestor e Coordenação Pedagógica do 

PROJAM, Corpos Gestores das 

Unidades Escolares e Equipe da 

SEDUC de forma a estabelecer 

modalidades / rol de atividades a 

serem oferecidas nas Unidades 

Escolares em Jornada Ampliada. 

X X           

1.2.2 Promover reuniões entre a 

Equipe Gestora do PROJAM e equipe 

da SEDUC de forma a estabelecer 

critérios e instrumentais de registro 

de matrícula dos alunos no PROJAM. 

X X           

1.2.3 Promover reuniões entre a 

Equipe Gestora do PROJAM e as 

Equipes Gestoras das escolas de 

forma a informar e normatizar as 

formas de adesão e trâmites de 

matrícula dos alunos no PROJAM, de 

X X           
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acordo com instruções emenadas da 

SEDUC. 

AÇÕES 

M
ÊS

 1
 

M
ÊS

 2
 

M
ÊS

 3
 

M
ÊS

 4
 

M
ÊS

 5
 

M
ÊS

 6
 

M
ÊS

 7
 

M
ÊS

 8
 

M
ÊS

 9
 

M
ÊS

 1
0

 

M
ÊS

 1
1

 

M
ÊS

 1
2

 

1.2.4 Promover a divulgação das 

atividades do PROJAM 

disponibilizadas em cada escola, 

através de faixas, cartazes, informes 

orais e escritos, reuniões com os 

responsáveis, dentre outros, em cada 

uma das Unidades Escolares. 

 X X X X X X X X X X X 

1.2.5 Organizar / elaborar 

cronograma de período de 

inscrições, comum a todas as escolas 

da Rede atendidas. 

 X           

1.2.6 Disponibilizar Funcionários 

(alocados nas Unidades Escolares) 

para a realização das ações de 

matrícula dos alunos no PROJAM. 

  X X X X X X X X X X 

1.2.7 Divulgação dos horários, 

turmas, vagas, inscrição de forma 
 X           
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visivel nos erspaços escolares e seu 

entorno. 

1.2.8 Organizar cronograma de 

implantação e execução das 

atividades previstas para a Jornada 

Ampliada, elaborando calendário de 

acordo com o Calendário Letivo de 

cada escola e da Rede Municipal de 

Ensino, adequado aos turnos e 

horários de funcionamento de cada 

Unidade Escolar atendida. 

X X           

1.2.9 Elaborar, implantar, organizar e 

gerenciar as atividades de 

acompanhamento escolar, reforço 

escolar, atividades culturais, 

esportivas e de lazer de cunho 

educacional, adaptadas à realidade 

estrutural de cada Unidade Escolar, 

adequadas ao público atendido com 

relação à faixa etária e perfil sócio-

econômico da Comunidade na qual 

estão inseridas. 

X X           
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AÇÕES 

M
ÊS

 1
 

M
ÊS

 2
 

M
ÊS

 3
 

M
ÊS

 4
 

M
ÊS

 5
 

M
ÊS

 6
 

M
ÊS

 7
 

M
ÊS

 8
 

M
ÊS

 9
 

M
ÊS

 1
0

 

M
ÊS

 1
1

 

M
ÊS

 1
2

 

1.2.10 Executar as atividades de 

acompanhamento escolar, reforço 

escolar, atividades culturais, 

esportivas e de lazer de cunho 

educacional, planejadas. 

  X X X X X X X X X X 

1.2.11 Acompanhamento 

pedagógico das ações realizadas no 

âmbito do PROJAM; 

 X X X X X X X X X X X 

1.2.12 Promover ações de resgate de 

vínculos da comunidade com a 

escola, promovendo atividades e 

ações de cunho comunitário, de 

forma a atrair as famílias para a 

escola, promovendo a valorização 

das atividades dos discentes 

atendidos, bem como a valorização e 

apropriação dos espaços escolares 

pela comunidade (Mostras, Festivais, 

Festividades, Gincanas, 

Campeonatos, dentre outras 

atividades); 

  X X X X X X X X X X 
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1.2.13 Promover ações constantes 

de avaliação e monitoramento, 

englobando Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras das 

Unidades Escolares e Equipe de 

Acompanhamento da Secretaria 

Municipal de Educação, visando 

avaliar os impactos do PROJAM na 

melhora dos índices educacionais das 

Unidades Escolares e do Município 

em geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados Esperados a 

partir da execução do Programa; 

 

 

 

  X X X X X X X X X X 

3.4.  AÇÕES 
M

ÊS
 1

 

M
ÊS

 2
 

M
ÊS

 3
 

M
ÊS

 4
 

M
ÊS

 5
 

M
ÊS

 6
 

M
ÊS

 7
 

M
ÊS

 8
 

M
ÊS

 9
 

M
ÊS

 1
0

 

M
ÊS

 1
1

 

M
ÊS

 1
2

 

3.5. Selecionar e Contratar 

os cargos destinados 

ao desempenho das 

atividades do PROJAM 

nas Unidades 

2.1.1 Selecionar e Contratar os 

cargos destinados ao desempenho 

das atividades do PROJAM nas 

Unidades Escolares, com vínculo com 

a entidade.  

X X           

2.1.2 Fazer levantamento da 

quantidade de funcionários 
X            
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Escolares, com vínculo 

com a entidade. 

 

 

necessários à implantação do 

PROJAM en cada Unidade Escolar, de 

acordo com a demanda e 

cronograma de turmas elaborado 

após análise das realidades 

escolares; 

2.1.3 promover reuniões entre o 

Corpo Gestor / Pedagógico do 

PROJAM e a equipe da SEDUC de 

forma a estabelecer os critérios para 

realização do processo seletivo de 

funcionários da Instituição para 

atuação no PROJAM. 

X            

2.1.4 Organizar processo seletivo de 

funcionários, podendo para tal efeito 

haver a Contratação de Serviço de 

Terceiros. 

X            

2.1.5 Elaborar critérios de inscrição e 

organizar cronograma de inscrição, 

aplicação de provas, período de 

recursos, análise documental e 

divulgação de resultados do processo 

seletivo. 

X            

2.1.6 Elaborar e publicar o Edital de 

Processo Seletivo. 
X            
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2.1.7 Aplicar processo seletivo, 

proceder à correção das avaliações e 

elaborar lista de aprovados.  

 X           

2.1.8 Contratar os funcionários com 

vínculo com a Instituição, dentro do 

regime de contratação CLT 

(Coordenador Geral do PROJAM; 

Atendente de Educação I; Auxiliar de 

Cozinha; Atendente de Secretaria; 

Auxiliar de Serviços Gerais). 

 X           

2.1.9 Organizar e gerenciar o 

trabalho de Equipe de Gestão, 

Pedagógica e de Apoio à realização 

das atividades do PROJAM nas 

Unidades Educacionais. 

  X X X X X X X X X X 

AÇÕES 
M

ÊS
 1

 

M
ÊS

 2
 

M
ÊS

 3
 

M
ÊS

 4
 

M
ÊS

 5
 

M
ÊS

 6
 

M
ÊS

 7
 

M
ÊS

 8
 

M
ÊS

 9
 

M
ÊS

 1
0

 

M
ÊS

 1
1

 

M
ÊS

 1
2

 

2.1.10 Realizar a supervisão do 

trabalho dos servidores 

disponbilizados pela Prefeitura 

(Coordenador Pedagógico; 

Articulador na Escola; Auxiliar 

Operacional da Educação II – 

Merenda) para atuação nas ações do 

  X X X X X X X X X X 
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PROJAM, apresentando os dados de 

frequência e desempenho das 

funções em relatório gerencial 

mensal entregue à SEDUC. 

3.6. Promover Formação 

Inicial e Continuada de 

Equipe. 

 

2.2.1 Contratação de Formador de 

Equipe 

X            

 

2.2.2 Promover Formação Inicial e 

Continuada de Equipe. 

 X X          

 

2.2.3 Organização de cronograma / 

calendário de Formação Inicial e 

Continuada de Equipe.  

X            

 

2.2.4 Executar o cronograma de 

Formação Inicial e Continuada de 

Equipe de Trabalho (Equipe Gestora, 

Equipe Pedagógica, Equipe de 

Apoio), visando qualificá-la e 

capacitá-la dentro das premissas do 

Programa e visando a qualidade das 

açoes e atendimentos efetuados. 

 

 X X X X X X X X X X X 

 

2.2.5 Garantir a elaboração e 

execução de módulo de Formação 

X X           
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Inicial de até 05 horas para Equipe 

Contratada. 

 

AÇÕES 

M
ÊS

 1
 

M
ÊS

 2
 

M
ÊS

 3
 

M
ÊS

 4
 

M
ÊS

 5
 

M
ÊS

 6
 

M
ÊS

 7
 

M
ÊS

 8
 

M
ÊS

 9
 

M
ÊS

 1
0

 

M
ÊS

 1
1

 

M
ÊS

 1
2

 

2.2.6 Garantir a elaboração e 

execução de até 20 horas de 

Formação Continuada, 

mensalmente, englobando 

momentos de formação presencial e 

momentos de formação / atividades 

não-presenciais. 

  X X X X X X X X X X 

2.2.7 Encaminhamento de Pessoal às 

Formações promovidas pela SEDUC, 

no âmbito do PROJAM, sempre que a 

mesma disponibilizar vagas para  

participação de membros das 

Equipes Gestora, Pedagógica e  de 

Apoio da Instituição. 

  X X X X X X X X X X 

3.7. Obter melhora no 

indicador que mede a 

qualidade da Educação 

3.1.1 Organizar e executar ações de 

incentivo à matrícula, participação, 

frequência e valorização das 

atividades realizadas na Jornada 

Ampliada, de forma a garantir que 

 X X X X X X X X X X X 
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Básica – Índice de 

Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) 

da Rede Municipal de 

Ensino de São Vicente.  

 

 

 

impactem na melhora do ensino-

aprendizado dos alunos, e nos 

índices educacionais das escolas e do 

município em geral. 

3.1.2 Acompanhamento da 

frequência dos alunos matriculados 

em Jornada Ampliada. 

  X X X X X X X X X X 

3.1.3 Contato com responsáveis de 

alunos com baixa frequência / 

evadidos das atividades de Jornada 

Ampliada. 

  X X X X X X X X X X 

3.1.4 Elaboração e execução de 

atividades com adequação à faixa 

etária / série dos alunos 

matriculados. 

 X X X X X X X X X X X 

3.1.5 Planejar atividades e ações de 

cunho cultural, esportivo e de lazer 

em consonância com o 

Planejamernto Pedagógico da Rede 

Municipal de Ensino. 

 X X X X X X X X X X X 

AÇÕES 

M
ÊS

 1
 

M
ÊS
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M
ÊS
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M
ÊS
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M
ÊS

 5
 

M
ÊS
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M
ÊS
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ÊS
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M
ÊS
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M
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0

 

M
ÊS

 1
1

 

M
ÊS

 1
2
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3.1.6 Planejar atividades 

significativas e interessantes aos 

alunos, de forma a incentivar a 

frequência e evitar a evasão de 

alunos. 

 X X X X X X X X X X X 

3.1.7 Planejar e Promover ações de 

resgate de vínculos da comunidade 

com a escola, promovendo 

atividades e ações de cunho 

comunitário, de forma a atrair as 

famílias para a escola, promovendo a 

valorização das atividades dos 

discentes atendidos, bem como a 

valorização e apropriação dos 

espaços escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, Festividades, 

Gincanas, Campeonatos, dentre 

outras atividades). 

 X X X X X X X X X X X 

3.1.8 Elaborar e executar 

cronograma de atividades extras de 

cunho participativo, aberto aos 

familiares e à Comunidade em geral 

(Mostras / Festas / Apresentações) 

(bimestralmente). 

 X X X X X X X X X X X 
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3.1.9 Elaborar calendário de reunião 

de pais de alunos matriculados no 

PROJAM para divulgação de 

frequência e resultados 

(bimestralmente). 

  X          

 

3.1.10 Manter constante divulgação 

das vagas disponíveis para matrícula, 

de forma a garantir o preenchimento 

total das vagas ociosas, atendendo 

ao máximo de alunos possível em 

Jornada Ampliada. 

  X X X X X X X X X X 

 

3.1.11 Reuniões entre a Equipe 

Gestora e Equipe Pedagógica do 

PROJAM, Equipes Pedagógicas e 

Equipes Gestoras das Unidades 

Escolares, de forma a analisar a 

evolução / melhora do desempenho 

e dos índices de aprendizagem dos 

alunos matriculados em Jornada 

Ampliada e da escola em geral. 

  X X X X X X X X X X 

AÇÕES 
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3.1.12 - Promover ações constantes 

de avaliação e monitoramento, 

englobando Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras das 

Unidades Escolares e Equipe de 

Acompanhamento da Secretaria 

Municipal de Educação, visando 

avaliar os impactos do PROJAM na 

melhora dos índices educacionais das 

Unidades Escolares e do Município 

em geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados Esperados a 

partir da execução do Programa. 

  X X X X X X X X X X 

3.8. Elevar a taxa de 

aprovação das escolas 

da Rede Municipal de 

Ensino de São Vicente, 

elevando o percentual 

de alunos que 

progridem para a série 

seguinte ao final do 

ano letivo. 

3.2.1 Organizar e executar ações de 

incentivo à matrícula, participação, 

frequência e valorização das 

atividades realizadas na Jornada 

Ampliada, de forma a garantir que 

impactem na melhora do ensino-

aprendizado dos alunos, e nos 

índices educacionais das escolas e do 

município em geral. 

 X X X X X X X X X X X 

3.2.2 Acompanhamento da 

frequência dos alunos matriculados 

em Jornada Ampliada. 

  X X X X X X X X X X 
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 3.2.3 Contato com responsáveis de 

alunos com baixa frequência / 

evadidos das atividades de Jornada 

Ampliada. 

  X X X X X X X X X X 

3.2.4 Elaboração e execução de 

atividades com adequação à faixa 

etária / série dos alunos 

matriculados. 

 

 X X X X X X X X X X X 

3.2.5 Planejar atividades e ações de 

cunho cultural, esportivo e de lazer 

em consonância com o 

Planejamernto Pedagógico da Rede 

Municipal de Ensino. 

 X X X X X X X X X X X 
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M
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M
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3.2.6 Planejar atividades 

significativas e interessantes aos 

alunos, de forma a incentivar a 

frequência e evitar a evasão de 

alunos. 

 X X X X X X X X X X X 
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3.2.7 Planejar e Promover ações de 

resgate de vínculos da comunidade 

com a escola, promovendo 

atividades e ações de cunho 

comunitário, de forma a atrair as 

famílias para a escola, promovendo a 

valorização das atividades dos 

discentes atendidos, bem como a 

valorização e apropriação dos 

espaços escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, Festividades, 

Gincanas, Campeonatos, dentre 

outras atividades). 

 X X X X X X X X X X X 

3.2.8 Elaborar e executar 

cronograma de atividades extras de 

cunho participativo, aberto aos 

familiares e à Comunidade em geral 

(Mostras / Festas / Apresentações) 

(bimestralmente). 

 X X X X X X X X X X X 

3.2.9 Elaborar calendário de reunião 

de pais de alunos matriculados no 

PROJAM para divulgação de 

frequência e resultados 

(bimestralmente). 

  X          
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3.2.10 Manter constante divulgação 

das vagas disponíveis para matrícula, 

de forma a garantir o preenchimento 

total das vagas ociosas, atendendo 

ao máximo de alunos possível em 

Jornada Ampliada. 

  X X X X X X X X X X 

3.2.11 Reuniões entre a Equipe 

Gestora e Equipe Pedagógica do 

PROJAM, Equipes Pedagógicas e 

Equipes Gestoras das Unidades 

Escolares, de forma a analisar a 

evolução / melhora do desempenho 

e dos índices de aprendizagem dos 

alunos matriculados em Jornada 

Ampliada e da escola em geral. 

  X X X X X X X X X X 
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3.2.12 - Promover ações constantes 

de avaliação e monitoramento, 

englobando Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras das 

Unidades Escolares e Equipe de 

Acompanhamento da Secretaria 

Municipal de Educação, visando 

avaliar os impactos do PROJAM na 

  X X X X X X X X X X 
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melhora dos índices educacionais das 

Unidades Escolares e do Município 

em geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados Esperados a 

partir da execução do Programa. 

3.9. Reduzir a Taxa de 

Distorção Idade-Série 

das escolas da Rede 

Municipal de Ensino de 

São Vicente. (Alunos 

com mais de 2 anos de 

atraso escolar). 

 

 

3.3.1 Organizar e executar ações de 

incentivo à matrícula, participação, 

frequência e valorização das 

atividades realizadas na Jornada 

Ampliada, de forma a garantir que 

impactem na melhora do ensino-

aprendizado dos alunos, e nos 

índices educacionais das escolas e do 

município em geral. 

 X X X X X X X X X X X 

3.3.2 Acompanhamento da 

frequência dos alunos matriculados 

em Jornada Ampliada. 

  X X X X X X X X X X 

3.3.3 Contato com responsáveis de 

alunos com baixa frequência / 

evadidos das atividades de Jornada 

Ampliada. 

  X X X X X X X X X X 

3.3.4 Elaboração e execução de 

atividades com adequação à faixa 

etária / série dos alunos 

matriculados. 

 X X X X X X X X X X X 
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3.3.5 Planejar atividades e ações de 

cunho cultural, esportivo e de lazer 

em consonância com o 

Planejamernto Pedagógico da Rede 

Municipal de Ensino. 

 X X X X X X X X X X X 

3.3.6 Planejar atividades 

significativas e interessantes aos 

alunos, de forma a incentivar a 

frequência e evitar a evasão de 

alunos. 

 X X X X X X X X X X X 
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3.3.7 Planejar e Promover ações de 

resgate de vínculos da comunidade 

com a escola, promovendo 

atividades e ações de cunho 

comunitário, de forma a atrair as 

famílias para a escola, promovendo a 

valorização das atividades dos 

discentes atendidos, bem como a 

valorização e apropriação dos 

espaços escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, Festividades, 

Gincanas, Campeonatos, dentre 

outras atividades). 

 

 X X X X X X X X X X X 
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3.3.8 Elaborar e executar 

cronograma de atividades extras de 

cunho participativo, aberto aos 

familiares e à Comunidade em geral 

(Mostras / Festas / Apresentações) 

(bimestralmente). 

 

 X X X X X X X X X X X 

3.3.9 Elaborar calendário de reunião 

de pais de alunos matriculados no 

PROJAM para divulgação de 

frequência e resultados 

(bimestralmente). 

 

  X          

3.3.10 Manter constante divulgação 

das vagas disponíveis para matrícula, 

de forma a garantir o preenchimento 

total das vagas ociosas, atendendo 

ao máximo de alunos possível em 

Jornada Ampliada. 

  X X X X X X X X X X 

3.3.11 Reuniões entre a Equipe 

Gestora e Equipe Pedagógica do 

PROJAM, Equipes Pedagógicas e 

Equipes Gestoras das Unidades 

Escolares, de forma a analisar a 

evolução / melhora do desempenho 

e dos índices de aprendizagem dos 

  X X X X X X X X X X 
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alunos matriculados em Jornada 

Ampliada e da escola em geral. 

AÇÕES 
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3.3.12 - Promover ações constantes 

de avaliação e monitoramento, 

englobando Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras das 

Unidades Escolares e Equipe de 

Acompanhamento da Secretaria 

Municipal de Educação, visando 

avaliar os impactos do PROJAM na 

melhora dos índices educacionais das 

Unidades Escolares e do Município 

em geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados Esperados a 

partir da execução do Programa. 

  X X X X X X X X X X 

3.4. Reduzir a taxa de 

Abandono Escolar nas 

esciolas da rede Municipal 

de Ensino de São Vicente. 

(Número de alunos que 

3.4.1 Organizar e executar ações de 

incentivo à matrícula, participação, 

frequência e valorização das 

atividades realizadas na Jornada 

Ampliada, de forma a garantir que 

impactem na melhora do ensino-

aprendizado dos alunos, e nos 

 X X X X X X X X X X X 
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abandonam a escola no 

decorrer do ano letivo). 

índices educacionais das escolas e do 

município em geral. 

3.4.2 Acompanhamento da 

frequência dos alunos matriculados 

em Jornada Ampliada. 

  X X X X X X X X X X 

3.4.3 Contato com responsáveis de 

alunos com baixa frequência / 

evadidos das atividades de Jornada 

Ampliada. 

  X X X X X X X X X X 

3.4.4 Elaboração e execução de 

atividades com adequação à faixa 

etária / série dos alunos 

matriculados. 

 X X X X X X X X X X X 

3.4.5 Planejar atividades e ações de 

cunho cultural, esportivo e de lazer 

em consonância com o 

Planejamernto Pedagógico da Rede 

Municipal de Ensino. 

 X X X X X X X X X X X 

3.4.6 Planejar atividades 

significativas e interessantes aos 

alunos, de forma a incentivar a 

frequência e evitar a evasão de 

alunos. 

 

 X X X X X X X X X X X 
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AÇÕES 
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3.4.7 Planejar e Promover ações de 

resgate de vínculos da comunidade 

com a escola, promovendo 

atividades e ações de cunho 

comunitário, de forma a atrair as 

famílias para a escola, promovendo a 

valorização das atividades dos 

discentes atendidos, bem como a 

valorização e apropriação dos 

espaços escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, Festividades, 

Gincanas, Campeonatos, dentre 

outras atividades). 

 X X X X X X X X X X X 

3.4.8 Elaborar e executar 

cronograma de atividades extras de 

cunho participativo, aberto aos 

familiares e à Comunidade em geral 

(Mostras / Festas / Apresentações) 

(bimestralmente). 

 X X X X X X X X X X X 

3.4.9 Elaborar calendário de reunião 

de pais de alunos matriculados no 

PROJAM para divulgação de 

  X          
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frequência e resultados 

(bimestralmente). 

 

3.4.10 Manter constante divulgação 

das vagas disponíveis para matrícula, 

de forma a garantir o preenchimento 

total das vagas ociosas, atendendo 

ao máximo de alunos possível em 

Jornada Ampliada. 

  X X X X X X X X X X 

3.4.11 Reuniões entre a Equipe 

Gestora e Equipe Pedagógica do 

PROJAM, Equipes Pedagógicas e 

Equipes Gestoras das Unidades 

Escolares, de forma a analisar a 

evolução / melhora do desempenho 

e dos índices de aprendizagem dos 

alunos matriculados em Jornada 

Ampliada e da escola em geral. 

 

  X X X X X X X X X X 
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3.4.12 - Promover ações constantes 

de avaliação e monitoramento, 

englobando Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras das 

  X X X X X X X X X X 
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Unidades Escolares e Equipe de 

Acompanhamento da Secretaria 

Municipal de Educação, visando 

avaliar os impactos do PROJAM na 

melhora dos índices educacionais das 

Unidades Escolares e do Município 

em geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados Esperados a 

partir da execução do Programa. 

 

4.1.  Implementar e 

operacionalizar um sistema 

de monitoramento e 

controle de dados, criando 

mecanismos que 

comprovem a eficácia e 

desenvolvimento do 

programa durante seu 

4.1.1 Implementar e operacionalizar 

um sistema de monitoramento e 

controle de dados, criando 

mecanismos que comprovem a 

eficácia e desenvolvimento do 

programa durante seu período de 

execução (Mínimo de 12 meses). 

 

X X           

4.1.2 Contratação de Serviço de 

Terceiros para criação de Software / 

Sistema de coleta e organização de 

dados.  

X            
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período de execução 

(Mínimo de 12 meses). 

 

4.1.3 Realizar monitoramento e 

avaliação constante das ações e 

resultados pedagógicos e sociais 

alcançados pelo PROJAM, criando 

sistemas e instrumentos de medição 

e de anãlise de dados de 

atendimentos e açõs do PROJAM, 

garantindo e promovendo a 

interlocução entre a Equipe de 

Execução do Projam, a Equipe 

Gestora das Escolas e a Equipe de 

Monitoramento e Acompanhamento 

da Secretaria Municipal de Educação. 

  X X X X X X X X X X 
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4.1.4 Gerar, mensalmente, relatórios 

contendo informações dos alunos 

matriculados, frequencia às 

atividades, calendário de atividades 

realizadas, dentre outras, por 

Unidade Escolar. 

  X X X X X X X X X X 

4.1.5 Gerar, mensalmente, relatórios 

contendo informações dos alunos 

matriculados, frequencia às 

atividades, calendário de atividades 

realizadas, dentre outras, com dados 

  X X X X X X X X X X 
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consolidados de todas as Unidades 

Escolares atendidas pelo PROJAM. 

4.1.6 Utilização das informações de 

banco de dados para elaboração de 

perfil de público atendido no 

PROJAM. 

  X X X X X X X X X X 

4.1.7 Utilização das informações 

geradas pelo Sistema / Banco de 

Dados na confecção de relatórios 

gerenciais mensais enviados à 

Secretaria Municipal de Educação. 

  X X X X X X X X X X 

4.1.8 Utilização das informações 

geradas pelo Sistema / Banco de 

dados na confecção de relatório 

consolidado anual enviados à 

Secretaria Municipal de Educação. 

  X X X X X X X X X X 

4.1.9 Disponibilizar acesso para 

consulta aos dados do sistema de 

monitoramento para Gestores das 

Unidades Escolares e ao responsável 

pelo acompanhamento do Programa 

na SEDUC. 

  X X X X X X X X X X 

 

4.1.10 Promover e possibilitar o 

monitoramento e avaliação do 

PROJAM. 

X X X X X X X X X X X X 
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 AÇÕES 
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4.2 Promover e possibilitar 

o monitoramento e 

avaliação do PROJAM 

 

4.2.1 Elaboração de instrumentais de 

controle, coleta e análise de dados e 

informações. 

 

X X           

4.2.2 Elaboração e entrega de 

Relatórios Gerenciais Mensais. 
X X X X X X X X X X X X 

4.2.3 Elaboração e Entrega de 

Relatório Consolidado Final (12 

meses). 

           X 

4.2.4 Promover a Avaliação 

Institucional Participativa no âmbito 

das escolas participantes do PROJAM 

elaborando e aplicando Plano de 

Avaliação Institucional Participativa. 

 

  X X X X X X X X X X 

4.2.5 Elaborar e executar 

cronograma de ações com vistas à 

implantação e desenvolimento de 

AIP. 

 

 X           

4.2.6 Promover formação e escolha 

de integrantes das Comissões 
  X          
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Internas de Avaliação em cada 

Unidade escolar, prevendo na 

composição da Comissão, membros 

da escola e membros da equipe da 

instituição, para formalização das 

ações de AIP. 

 

4.2.7 Participar das reuniões de 

avaliação e monitoramernto do 

PROJAM realizadas pela SEDUC. 

X X X X X X X X X X X X 

4.2.8 Organizar e realizar reuniões do 

Conselho Gestor da Instituição, 

visando gerenciar e acompanhar as 

ações executadas. 

X X X X X X X X X X X X 

4.2.9 Dar ampla publicidade às ações 

e atividades promovidas no âmbito 

do PROJAM. 

X X X X X X X X X X X X 
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4.2.10 Promover ações constantes 

de avaliação e monitoramento, 

englobando Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras das 

Unidades Escolares e Equipe de 

Acompanhamento da Secretaria 

Municipal de Educação, visando 

  X X X X X X X X X X 
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avaliar os impactos do PROJAM na 

melhora dos índices educacionais das 

Unidades Escolares e do Município 

em geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados Esperados a 

partir da execução do Programa. 

4.2.11 Participar de reuniões de 

Conselho de Escola, com anuência 

dos corpos gestores das Unidades 

Escolares, para divulgação das ações 

e resultados obtidos pelo PROJAM à 

Comunidade Escolar. 

  X X X X X X X X X X 

 

4.3 Divulgar o balanço 

contábil do Programa, 

demonstrando o controle 

de todas as receitas e 

despesas realizadas 

durante o período anterior 

à entrega do balancete. 

 

4.3.1 Executar e acompanhar a 

execução do Plano Financeiro, 

fazedo o controle a partir da previsão 

de investimentos para aquisição de 

equipamentos e materias, 

manutenção de espaços e despesas 

com recursos humanos. 

X X X X X X X X X X X X 

4.3.2 Elaborar e entregar Balanço 

Contábil Parcial – Prestação de 

Contas mensal, de acordo com a 

legislação vigente. 

X X X X X X X X X X X X 
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4.3.3 Elaborar e entregar Balanço 

Contábil Final – Prestação de contas 

final, de acordo com a legislação 

vigente. 

 

           X 
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