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TERMO DE COLABORAÇÃO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA – VIGÊNCIA 2019 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

DO PLANO DE TRABALHO 

O presente Plano de Trabalho apresenta, dentre outras especificações, área de atuação 

abrangida pelo projeto, ano de vigência, entidade parceira credenciada, objeto a ser executado, 

público-alvo da parceria, metas a serem atingidas, obrigações das partes, aplicação de recursos 

financeiros,quadro de desembolso, gestor da parceria, público alvo, metodologia, cronograma de 

desembolso. 

A entidade parceira deve apresentar comprovação de habilitação de todos os profissionais 

que atuarão diretamente com os alunos.A entidade parceira deve apresentar portaria de autorização 

como escola. A entidade parceira deve apresentar a declaração de que consta do quadro de 

funcionários da Entidade, equipe multidisciplinar, entre outros que são custeados pela própria 

Entidade Parceira Credenciada. 

 

 

DA AVALIAÇÃO DOCUMPRIMENTO DOS PLANOS DE TRABALHO 

A correta execução doplano de trabalho por parte da entidadeparceiraserá avaliada pela 

Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, que poderá realizar vistoria para averiguar o 

solicitado. 

DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA PEDAGÓGICA 

QUE SERVIRÃO DE PRÉ-REQUISITO PARA ESTABELECER PARCERIA 

- Diretor; 

- Coordenador pedagógico (com especialização em área específica de educação especial); 

- Professores (com especialização em área específica de educação especial); 

- Monitores/Professores Auxiliares(formação mínima dos monitores:Ensino Médio completo). 

- Monitor(es) de transporte) 

 

DO PÚBLICO-ALVO 

Atendimento escolar substitutivo a educandos com atrasos significativos no 

desenvolvimento, que necessitam de apoio permanente com idade entre zero a cinco anos e 11 

meses, que não puderem ser beneficiados pela inclusão escolar nas creches e pré-escolas da rede 
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regular de ensino municipal. 

 

DA COMPOSIÇÃO DAS SALAS 

As salas de aula deverão ser equipadas de acordo com as características físicas e com as 

necessidades dos alunos a serem atendidos nesse ambiente.Quanto ao número de alunos, será 

ocupada área mínima de 1m² (um metro quadrado) por aluno, não excedendo mais que 80% do 

espaço físico da sala de aula e serão assim distribuídos conforme as orientações abaixo descritas. 

 

ENCAMINHAMENTOS DE NOVOS ALUNOS OU TRANSFERÊNCIAS 

Poderão ser encaminhados novos alunos durante o ano letivo, comprovado o atraso significativo 

no desenvolvimento e necessidade de apoio permanente,após instrução de processo com parecer 

favorável da Secretaria Municipal de Educação /Setor de Educação Especial. Os processos serão 

instruídos com os seguintes documentos: 

Preenchimento do anexo I pelo professor. 

Comunicação aos pais ou responsáveis legais do aluno sobre a necessidade de avaliação 

médica ou de serviços especializados para a definição de apoios necessários. 

Encaminhamento para serviços da rede pública de saúde para definição de diagnóstico e 

emissão de laudo médico. Nos casos de suspeita de deficiência, o médico poderá encaminhar 

para avaliação a ser realizada pela equipe multidisciplinar do CER III – APAE de Batatais. 

Encaminhamento de Anexo I,Laudo Médico e/ou relatório multidisciplinar para parecer da 

equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, em caso favorável para matrícula em 

escola de educação especial solicitar anuência dos pais e/ou responsáveis pelo aluno. 

Emissão de relatório circunstanciado elaborado pelos técnicos da Secretaria Municipal de 

Educação, justificando o encaminhamento com anuência dos familiares e/ou responsáveis.  

Encaminhamento do educando para a OSC (Organização da Sociedade Civil). 
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ANO DE VIGÊNCIA 2019 

 

ENTIDADE PARCEIRA CREDENCIADA 

Sigla/denominação:  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Batatais 

CNPJ: 45.299.3777/0001-21 

Natureza Jurídica: Associação_____________________________________________________ 

CEP: 14300-000 

Telefone e Fax:  (16)3661-6000 – (16)3661-6011 

E-mail:apaebatatais@apaebatatais.org.br; coordeducacao@apaebatatais.org.br 

Publicação em Jornal Local da cidade:  

Data: 

 

INTRODUÇÃO 

O Plano de Trabalho tem como finalidade traçar diretrizes para o atendimento de alunos com 

atrasos significativos no desenvolvimento e/ou que necessitam de apoio permanente, com idade 

entre zero a cinco anos e 11 meses. 

O trabalho das entidades parceiras junto a esses alunos se fundamenta no uso do Inventário 

Portage Operacionalizado (IPO), de forma individualizada, lúdica e em parceria com a família e 

com profissionais de equipe multiprofissional. 

A parceria visa garantir odireito à educação dos alunos que, em função de necessidades 

específicas, não se beneficiam das classes comuns de ensino regular e que necessitam de um 

trabalho individualizado que os auxilie a: 

Superar ou minimizar atrasos no desenvolvimento global, em interface com os serviços de saúde 

e assistência social, prevenindo agravamento e instalação de deficiências mais graves; Estimular 

individualmente as capacidades sensoriais, perceptivas, motoras e cognitivas dos 

educandos;Estimular individualmente habilidades de comunicação (oral e gestual);                                        

Envolver e orientar pais/responsáveis e demais participantes da família no processo de  

estimulação junto à criança, particularmente em casa.Os alunos que tenham condições de 

frequentar a escola regulardevemser encaminhados às escolas municipais regulares. 
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OBJETO A SER EXECUTADO 

Atendimento escolar substitutivo especializado  e serviços de apoio no transporte a educandos 

com atrasos significativos no desenvolvimento e que necessitarem de apoio caracterizado como 

permanente. 

PÚBLICO-ALVO  

Educandos com atrasos significativos no desenvolvimento e que necessitam de apoio permanente, 

com idade entre seis meses e cinco anos e 11 meses 

COMPOSIÇÃO DAS SALAS 

As salas de aula deverão ser equipadas de acordo com as características físicas e com as 

necessidades dos alunos a serem atendidos nesse ambiente. 

A sala de aula poderá ser composta por no mínimo 2 alunos e o número máximo será estabelecido 

de acordo com a equipe de profissionais disponível para cada sala e o nível de apoio  necessário 

para atender as especificidades de cada aluno e de seu grupo.  

Espaço institucionaldestinadoaatividades administrativas,de planejamentoe 

reuniõesdeequipe;sala(s)deatendimentoindividualizado;instalações sanitárias;cozinha,despensae 

refeitório; adequadailuminação, ventilação,conservação,privacidade,salubridade,limpezae 

acessibilidade emtodosos seusambientes deacordo comasnormas daABNT. 

Recursos materiais: materiais permanentes emateriais deconsumo 

necessáriosaodesenvolvimentodoserviço,taiscomo:mobiliário,computadores,telefone, material de 

limpeza ehigiene,materiaispedagógicos, entreoutros.Quanto ao número de alunos, será ocupada 

área mínima de 1m² (um metro quadrado) por aluno, não excedendo mais que 80% do espaço 

físico da sala de aula. 

No caso de necessidade de abertura de sala(s) de aula, devido à demanda de alunos encaminhados, 

far-se-á necessária a contratação de professores especializados e/ou  monitorese possível 

ampliação dos materiais de capital e custeio, devendo, a Secretaria Municipal de Educação, 

responsabilizar-se pelo repasse de valor adicional e  específico por sala de aula adicional em razão 

das necessidades dos alunos. 

Capacidade instalada da Instituição: atendimento a 150 alunos. 
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COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS 

- Diretor; 

- Coordenador pedagógico com licenciatura plena em pedagogia e pós graduação em educação 

especial: Deficiência intelectual pelo Centro Universitário Barão de Mauá; 

- Professor com especialização em educação especial: Deficiência Intelectual; 

- Monitores/Professores Auxiliares(formação mínima dos monitores:Ensino Médio completo); 

.- Monitor(es) de Transporte 

 

 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

Atender100% dos alunos, público alvo desta parceria,objetivando a prevenção do agravamento do 

atraso e a instalação de deficiência mais severa e/ou a superação ou minimização dos atrasos no 

desenvolvimento com vistas àfutura inclusão escolar na rede municipal de ensino.  

 

 

 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

a) aprovar o quadro docente da OSC, responsável pela execução do objeto da parceria; 

b) encaminhar à OSC os educandos referidos no Público-Alvo, bem como receber na rede 

MUNICIPAL os alunos da OSC, cuja avaliação pedagógica assim o recomendar; 

c) acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações necessárias à execução do objeto da parceria, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Educação; 

d) repassar à OSC os recursos financeiros previstos para a execução do objeto da parceria, de 

acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonância com as metas, fases 

ou etapas de execução do objeto, de acordo com o valor do custo sala de aula/ano da escola de 

educação especial; 

e) elaborar e conduzir a execução da política pública; 

f) emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo, 

estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela OSC. 

II – DA OSC (Organização da Sociedade Civil): 
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a) ministrar a modalidade de ensino prevista no objeto, na forma da legislação vigente, de acordo 

com as diretrizes traçadas pela Secretaria Municipal de Educação, bem como contratar o corpo 

docente e técnico necessário, assegurando o atendimento educacional especializado aos 

educandos; 

b) garantir vagasaos alunos devidamente avaliados e encaminhados pela Secretaria Municipal de 

Educação, em qualquer época do ano, limitada a capacidade instalada de atendimento da OSC e 

condicionados ao recebimento de recursos financeiros a serem pagos pela Secretaria Municipal de 

Educação; 

c) encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, os alunos cuja avaliação pedagógica 

recomende a inserção em classes comuns da rede estadual, dando continuidade ao atendimento 

clínico-terapêutico que recebiam na OSC vinculado obrigatoriamente por meio de termo de 

colaboração ou convênio firmado com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais  

para a execução dos serviços de reabilitação e habilitação prestados pelo Centro Especializado de 

Reabilitação (CERIII); 

d) realizar o cadastramento com nomes completos dos alunos beneficiados na parceria junto à 

Secretaria Municipal de Educação, de acordo com os critérios estabelecidos, mantendo-o 

atualizado; 

e) garantir orientação aos profissionais envolvidos no processo de inclusão escolar dos alunos 

encaminhados pela OSC e acompanhamento desse alunado.    

f) assegurar à equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, o acesso ao acompanhamento e 

a avaliação das atividades escolares desenvolvidas na OSC; 

g) atender às necessidades específicas e individuais das pessoas público-alvo da escola de 

educação especial e executar as ações previstas no plano de trabalho, estabelecendo metas 

qualitativas e seus respectivos resultados, diretamente, de acordo com o pactuado no presente 

ajuste; 

h)apresentar à Secretaria Municipal de Educação, relatórios pedagógicos parciais e finais para 

acompanhamento e aprovação dos serviços executados.  

i) prestar serviços de apoio com monitores no transporte dos educandos. 
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Custo por2  salas de aula 

Capacidade de alunos por sala de aula:  de 06 a 10 alunos 

APLICAÇÃO DE RECURSOS 

 
Itens de Despesa 

Valores (R$) 

Corrente Total 

 

Pessoal (Área Pedagógica): serão aceitas na prestação de 

contas as seguintes despesas: remuneração dos 

profissionais, contribuição social e previdenciária, 

verbas rescisórias proporcionais ao período da parceria, 

férias e 13º salário, FGTS. 

R$142.906,80 R$142.906,80 

 
Despesas Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: 

 artigo 70 da Lei nº 9.394/96 (LDB) 
  

TOTAL  R$142.906,80 R$ 142.906,80 

VALOR TOTAL DA PARCERIA R$142.906,80 R$ 142.906,80 

QUADRO DE DESEMBOLSO (PARCELAS IGUAIS) 

10 parcelas  14.290,68 14.290,68 

      

 

 

Indicação do Gestor na Secretaria Municipal de Educação  

Nome: Victor Hugo Junqueira 

CPF: 335.065.708-70 

RG: 33.513.188-8 

CARGO: Secretário Municipal de Educação  

 

 

Indicação do Gestor da Parceria na Entidade: 

Nome: José Eduardo MerlinoMatassa 

CPF: 862.172.168-68 

RG: 7.396.803 

CARGO: Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

José Eduardo MerlinoMatassa 

Presidente 
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