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PLANO DE TRABALHO 

AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES 

 
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 

 

I- DADOS CADASTRAIS 
1. Dados cadastrais da Entidade – Proponente:    

Município/Estado: São José do Rio Preto/SP CNPJ: 59.997.270/0001-61 

Endereço: Rua: Dr. Raul Silva, nº 1863 – Bairro: Nova Redentora 

Telefone: 
(17)21361200 

Fax: 
(17)21361200 

e-mail: 
apaesjrp@terra.com.br 
apaesjrp_escola@terra.com.br   

Nº da Conta Corrente:  
2969-6 

Código do Banco:  
001 – Banco do Brasil 

Nº da Agência: 2502-X Praça de Pagamento: São José do Rio Preto 

2. Dados cadastrais do Dirigente da Entidade 

Nome: Valdir Nonato Data da Posse: 02-01-2017 

Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Casado Cargo/Função: Presidente 

CPF: 214.172.028-15 RG: 5.318.584-5 Órgão expeditor: 
SSP/SP 

Data da Expedição: 
20/10/2016 

Endereço: Rua Siqueira Campos, 3329 apto, 51 – Centro – CEP.: 15010-040 – São José do Rio 
Preto /SP 
Telefone Residencial: 
(17) 3227-0399 

Telefone Celular                 
(17) 99186-6218 
 

email: valdirnonato 
@oticasriopreto.com.br 

3. Dados Cadastrais do Concedente 

Concedente:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO/SP – Secretaria Municipal da 
Educação 

CNPJ:  46.588.950/0001-80 

Endereço:  

Avenida Alberto Andaló, nº 3030, Centro, São José do Rio Preto/SP, CEP: 15015-000 
Telefone: (17) 3203-1100 Fax: (17)3232-5530 

Nome do Responsável pelo Órgão:  
Edson Edinho Coelho de Araujo 

CPF: 496.630.038-04 

Cargo: Prefeito Municipal de 
São José do Rio Preto 

Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Casado 

RG: 4.367.603-0 
 

Órgão expedidor: SSP/SP Data de expedição:01/09/1993 

Endereço do Órgão: Rua General Glicério , 3947 – Vila Imperial – CEP 15015-400 – São José do 
Rio Preto - SP 

Telefone:  
(17)3211-4000 

Fax:  e-mail:  

mailto:apaesjrp@terra.com.br
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II – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

1. Objeto a ser executado:  
Abertura, ampliação e manutenção de ações educacionais multifuncionais 
complementares em oficinas diversas, para alunos matriculados, do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental com deficiência intelectual e ou múltiplas e outras 
comorbidades. 
As atividades, serão oferecidas aos alunos no contra turno escolar em sistema 
de oficinas diversas (arte, capoeira, informática, musicalização, psicomotricidade e 
dança), visando o desenvolvimento do aluno e preparo para a cidadania, garantindo 
seus direitos constituídos no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas leis de 
Diretrizes e Bases da educação e oferecer atividades lúdicas, pedagógicas 
complementares, atividades esportivas, recreativas, de lazer, arte, ética e cidadania, 
abordando temas gerais, históricos e contemporâneos, no enriquecimento ao 
currículo escolar. 
As ações educativas complementares visam oferecer atividades que promovam a 
igualdade, a participação e a interação entre alunos, família, escola e comunidade. 
 

2. Descrição da Realidade/Público Alvo: 
Atendimento para 80 (oitenta) alunos com deficiência intelectual, múltiplas e outras 
comorbidades, com idades entre 6 a 14 anos, flexibilizando até 30 anos, matriculados do 
1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, que serão atendidos no contra turno escolar em 
oficinas multifuncionais, e 182 alunos do ensino fundamental especial exclusivo em 
oficinas que complementarão o currículo. 
 

3. Justificativa da Proposição: 
A abertura das Oficinas Multifuncionais, acontecerá, devido ao fato, de que esses alunos 
necessitam de complementação de conteúdos diversos, considerando também, um 
perfil de risco social, devido a gravidade da deficiência e por não apresentarem noções 
de perigo e resolução de situações problemas, independência e autonomia, assim, as 
atividades multifuncionais trabalhadas nas oficinas tem a finalidade de complementar o 
desenvolvimento sensório motor/ multissensorial. 
 

4. Objetivos Gerais 

 Emponderar a educação global e ensino – aprendizagem de conteúdos culturais, 
artísticos e esportivos e de lazer, desenvolvimento de capacidades, potencialidades e 
habilidades funcionais, de AVD (Atividade de Vida Diária e Social) e AVP (Atividade de 
vida prática). 

 Desenvolver, sócio cultural, ético, moral e político, integração e participação na 
sociedade com autonomia e independência.  

 Melhorar a qualidade de vida, realização pessoal e garantia de direitos. 

 Proporcionar programas de habilidades gerais, respeitando os ritmos e estilos diversos 
de aprendizagem, facilitando o processo de integração e sucesso educacional. 

 Oferecer atividades de lazer, esporte e arte cultura a 80 alunos no contra turno escolar. 

 Proporcionar aos atendidos mais desenvolvimento físico e psicomotor, independência, 
melhorias nas interações sociais, comportamento e relacionamento interpessoal. 

 Desenvolver ações educativas complementares em oficinas de musicalização, dança, 
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capoeira, psicomotricidade, arte e informática. 

 Oferecer oficinas multifuncionais, no contra turno, de forma complementar à 
escolarização dos estudantes com deficiência intelectual, matriculados no Ensino 
Fundamental do 1º ao 5º ano. 

 Multiplicar oportunidades de aprendizagens e desenvolver processos cognitivos, 
impactando positivamente na formação humana e na construção da cidadania. 

 Utilizar de espaços multifuncionais para desenvolver atividades de expressões culturais, 
e a cultura popular. 

 Desenvolver oficinas culturais, artísticas e pedagógicas complementando o currículo de 
Educação Especial Exclusiva e no contra turno escolar. 

 Promover apresentações culturais para as famílias e a sociedade, integrando escola, 
família e comunidade. 
 

5. Metas Gerais 

 Alcançar avanços na aprendizagem de conteúdos pedagógicos, psicomotores, atividades 
funcionais e habilidades sociais, multissensoriais, físicas e artísticas. 

 Êxito da linguagem verbal e gestual, comunicação, interpretação e expressão corporal. 

 Melhoria da autoestima, motivação, autonomia, disciplina, cooperação, respeito e 
compromisso. 

 Atender 80 alunos com deficiência intelectual no contra turno, na faixa etária de 6 a 14 
anos, flexibilizando até 30 anos de idade. 

 Oferecer transporte a 80 alunos do contra turno e aos 182 alunos do Ensino 
Fundamental Especial Exclusivo. 

 Desenvolver atividades complementares, no currículo escolar do Ensino Fundamental 
Especial Exclusivo. 
 

6. Prazo de execução: De 04 de janeiro de 2018 até 30 de Junho de 2019. 
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III – CRONOGRAMA  

OFICINA: Musicalização 

Objetivos Específicos Ações/Metodologias Duração (início e término) Indicadores/ Avaliação 
 Desenvolver no aluno o gosto pela arte de 

cantar, interpretar canções, com 
movimentos corporais. 

 Desenvolver ritmo, concentração, postura 
corporal. 

 Promover autoconhecimento, expressão 
estética e musical. 

 Experimentar o que a música produz. 
 Estimular os sentimentos. 
 Apreciar os estilos musicais. 
 Estilos de atuação em diversas linguagens. 
 Desenvolvimento, cognição e atuação. 
 Estimular e influenciar o ensino 

aprendizagens. 

 Atividade/ Exercício da voz. 
 Expressão Musical/ postura. 
 Relaxamento. 
 Canto /Coral. 
 Banda rítmica. 
 Interpretação. 
 Aprender a tocar instrumentos. 
 Trabalho de dicção. 
 Conhecimento dos diversos tipos 

de instrumentos. 
 Atividade de dança circular. 
 Integração entre música, dança e 

teatro. 
 Leitura, história e interpretação. 

 De 04 de Janeiro de 2018 à 30 
de Junho de 2019. 

 

 Relatório sobre o desempenho do 
aluno. 

 Avaliação quanto ao domínio do 
instrumento. 

 Melhoria no repertório verbal. 
 Domínio do instrumento. 
 Disciplina/ Concentração. 
 Atenção / Memorização. 
 Mudança significativa no 

comportamento.  
 Intensidade de sons, volume. 
 Identificação de diversos tipos de 

sons. 

OFICINA: Arte 

Objetivos Específicos Ações/Metodologias Duração (início e término) Indicadores/Avaliação 
 Despertar habilidades e aptidões artísticas. 
 Promover a inclusão, expressão corporal, 

socialização, criatividade, independência, 
atenção e concentração. 

 Desenvolver projetos de datas 
comemorativas (Carnaval, Páscoa, Dia da 
Família, Festa Junina, Folclore, Semana da 
Pátria, Semana da Criança, Natal). 

 Apresentar trabalhos pedagógicos e 
artísticos na Mostra Arte Pedagógica. 

 Desenvolver a noção temporal e espacial. 
 Trabalhar regras de convivência. 
 Aprender a desenvolver trabalho em 

equipe. 
 Estruturar desenho no concreto e 

 Exercícios de releituras de obras 
importantes. 

 Técnicas de pinturas, desenho, 
recorte e colagem. 

 Produção de painéis. 
 Customização de objetos 
 Reaproveitamento de materiais 

recicláveis (sucata). 
 Histórias culturais, jogos, 

pesquisas, documentários, teatro, 
dança. 

 Workshops sobre temas 
abordados. 

 Explorar as cores de elementos 
naturais e objetos. 

 De 04 de Janeiro de 2018 à 30 
de Junho de 2019. 

 Analisar o desenvolvimento dos 
alunos nos desenhos, recortes, 
pinturas, técnica de pintura, controle 
de materiais e habilidades. 

 Apresentações para famílias e 
comunidade. 

 Exposição das atividades realizadas 
nas dependências da escola. 

 Acompanhamento do coordenador 
específico das oficinas nas atividades 
realizadas. 

 Apresentar trabalhos pedagógicos e 
artísticos na Mostra Arte Pedagógica. 

 Apresentações resultantes do 
trabalho arte cênico.  
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paisagem. 
 Possibilitar o desenvolvimento do 

pensamento artístico e da percepção 
estética, caracterizando um modo próprio 
de dar sentido a experiência humana. 

 Desenvolver a sensibilidade, percepção e 
imaginação. 

 Proporcionar conhecimentos artísticos e 
outras culturas e seus valores. 

 Projetos e oficinas de artes, explorando as 
datas comemorativas.  

 Estimular o criar e recriar. 

OFICINA: Capoeira 

Objetivos Específicos Ações/Metodologias Duração (início e término) Indicadores/Avaliação 
 Melhoria dos tônus muscular. 
 Alongamento de toda a parte corporal. 
 Equilíbrio, coordenação motora. 
 Fortalecimento dos membros superiores e 

inferiores. 
 Condicionamento cardiovascular e dos 

músculos com o próprio corpo. 
 Integração. 
 Consciência corporal. 
 Respeito com o grupo e com o próximo. 
 Liberar o stress. 
 Estimular a autoconfiança. 
 Evidenciar o valor da defesa. 

 Apresentar a cultura da capoeira. 
 Roda de capoeira. 
 Roda de conversa sobre. 
 Musicalização ao praticar a 

capoeira. 
 A história da capoeira e os 

instrumentos utilizados. 
 A história da música e o samba 

dentro da capoeira. 
 Ritmo, estilo de jogo e outros 

movimentos. 
 Preparar um cantinho para 

trabalhar as manifestações 
culturais. 

 Leitura da capoeira enquanto 
manifestação cultural. 

 De 04 de Janeiro de 2018 à 30 
de Junho de 2019. 

 

 Relatório, observando o 
desempenho do aluno. 

 Avaliação quanto ao domínio da 
prática da capoeira. 

 Melhoria no comportamento, 
atenção e concentração. 

 Autoestima. 
 Disciplina. 
 Socialização. 
 Autonomia e independência. 

OFICINA: Psicomotricidade 

Objetivos Específicos Ações/Metodologias Duração (início e término) Indicadores/Avaliação 
 Desenvolver aspectos cognitivos. 
 Reabilitar movimentos. 
 Estimular o desenvolvimento 

neuropsicomotor. 

 Utilizar o próprio corpo em todas 
atividades. 

 Usar elementos/ recursos 
materiais de apoio nas atividades. 

    De 04 de Janeiro de 2018 à 30 
de Junho de 2019. 

 

 Realizar relatórios, observando as 
áreas fortes e fracas. 

 Observar melhoria do aluno nos 
aspectos perceptuais. 
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 Trabalhar a integração e estimulação 
sensorial. 

 Estimular aspectos perceptuais e 
multissensoriais. 

 Desenvolver a área motora e intelectual. 
 Estimular movimentos organizados e 

integrados. 
 Realizar movimentos através da capacidade 

psíquica. 
 Estudar a lateralidade e a orientação 

temporal, no desenvolvimento intelectual. 
 Estimular a consciência corporal e imagem. 

 Usar material adaptado. 
 Desenvolver as atividades em 

espaço amplo e seguro. 
 Coordenação motora ampla. 

 Observar independência e 
autonomia. 

 Segurança e iniciativa para realizar 
as atividades. 

 Avaliar o desenvolvimento das 
aquisições motoras, cognitivas e 
movimentos corporais. 

OFICINA: Informática 

Objetivos Específicos Ações/Metodologias Duração (início e término) Indicadores/Avaliação 
 Promover a buscar do conhecimento. 
 Desenvolver hábitos investigativos. 
 Promover e facilitar a inclusão digital e 

social. 
 Contribuir efetivamente para a construção 

do conhecimento de seus alunos, através 
de ferramentas que possibilitem o 
aprendizado. 

 Desenvolver habilidades no uso do 
computador como o manuseio do mouse, 
teclado e acessórios que o compõem. 

 Uso da Internet – analisar o uso das 
tecnologias da informação e comunicação 
que apoiam o precoce de ensino- 
aprendizagem colaborativo. 

 Trabalhar na informática datas 
comemorativas. 

 Pratica e ética ao utilizar o computador. 

 Como ligar o computador. 
 Reconhecimento do teclado, 

mouse e outros acessórios. 
 Informar ao aluno a lógica, 

funcionamento, tecnologias, 
linguagem do mundo da 
informática. 

 Proporcionar pesquisas de textos/ 
imagens com temas dirigidos e 
funcionais. 

 Jogos pedagógicos. 
 Proporcionar pesquisas para 

trabalhos em grupo ou 
individualizado, utilizando a 
Internet. 

 Propor pesquisas de datas 
comemorativas, em formas de 
projeto. 

 Atividades de digitação e 
conhecimentos das teclas e 
funções do computador. 

    De 04 de Janeiro de 2018 à 30 
de Junho de 2019. 

 

 Avaliar o aluno e sua aprendizagem. 
 Avaliar a integração em trabalhos 

em grupo. 
 Socialização. 
 Segurança em manusear a 

máquina. 
 Relatórios observando o 

desempenho do aluno. 
 Avaliação quanto ao domínio do 

computador. 
 Integração social. 
 Atenção/concentração. 
 Disciplina. 
 Autonomia e independência. 
 Cuidado/ética com as tecnologias. 
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 Aprender enviar e-mails e acessa-
los. 

 Enviar mensagens em rede social. 
 Domínio do computador como 

ferramentas funcional. 
 Orientação quanto ao uso de redes 

sociais. 

OFICINA: Dança 

Objetivos Específicos Ações/Metodologias Duração (início e término) Indicadores/Avaliação 
 Desenvolver gosto pela dança, expressão 

corporal, facial e gestual. 
 Desenvolver movimentos, equilíbrio 

corporal, coreográficos e criatividade. 
 Estimular percepções multissensoriais 

(Audição, Visão, Paladar, Olfato, Tato). 
 Ampliar relações interpessoais. 
 Percepções e adequações de passos, 

coreografia com ritmos musicais. 
 Possibilitar linguagem corporal. 
 Manifestar a importância da dança no 

processo ensino aprendizagem. 
 Ensinar a dança como atividade educativa, 

recreativa e criativa. 
 Estimular a dança é tão importante quanto 

falar, brincar e cantar. 

 Atividades musicais de 
coordenações corporais, ritmos e 
musicais. 

 Atividades de equilíbrio, de 
atuação e de concentração. 

 Criar situações de construção do 
conhecimento. 

 Trabalhar projetos de dança 
circular. 

 Atividades de expressão corporal. 
 Promover atividades de 

consciência corporal e 
autoimagem. 
 

    De 04 de Janeiro de 2018 à 
30 de Junho de 2019. 

 Avaliar a desenvoltura adquirida, 
através da dança, das expressões, 
movimentos coreógrafos e 
atividades multissensoriais. 

 Avanço nas percepções. 
 Melhorias nas interações. 
 Desenvolvimento nas adequações 

da dança, ritmos, passos e 
interpretação. 

 Analisar as sensações que a dança 
causa (sentimentos). 

 

  
OFICINA: Colônia de Férias 

Objetivos Específicos Ações/Metodologias Duração (início e término) Indicadores/Avaliação 
 Oferecer aos alunos, durante o recesso e 

período de férias escolares, a continuidade 
das ações educativa. 

 Passeios culturais e educativos. 
 Oficinas: Música, dança e teatro. 
 Recreação: Brincadeiras para 

ensinar / aprender brincando, 
gincanas, jogos e piqueniques. 

 Julho de 2018 e Janeiro de 
2019. 

 Avaliar a desenvoltura adquirida, a 
participação nas atividades 
oferecidas e melhorar as interações 
sociais. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Rua General Glicério, 3947 – Vila Imperial - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - SP 

Telefone (17) 3211 4000 – gabinete.smedu@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br 

 

A. Quadro de Recursos Humanos: 
  

Quant
. Função Salário 

Encargos 
21,11% 

C.H/Seman
al 

2 Assistente Adm. 2.611,11 551,21 40 

1 Recepcionista 2.363,70 498,98 44 

1 Motorista 1.947,66 411,15 44 

1 
Segurança Patrimonial (Vigia 
Noturno) 1.981,53 418,30 42 

1 Secretária 1.783,33 376,46 40 

1 Inspetor de Alunos 1.934,15 408,30 44 

1 Monitor 2.131,22 449,90 44 

1 Prof. Ed. Física (Esporte) 3.520,56 743,19 40 

1 Prof. Ed. Física (Capoeira) 2.464,39 520,23 28 

1  Prof. Ed. Física (Dança) 2.299,49 485,42 40 

1 Professor Musica 2.640,42 557,39 30 

1 Professor (Aux. Musica) 1.760,28 371,60 20 

1 Professor Informática 1.760,28 371,60 20 

1 Professor (Psicomotricidade) 3.520,56 743,19 40 

3 Cuidadora 1.633,55 344,84 44 

1 Cuidadora 1.336,54 282,14 30 

1 Nutricionista 2.471,16 521,66 30 

1 Enc. Cozinha 2.091,79 441,58 44 

1 Cozinheira 1.740,73 367,47 44 

2 Aux. Cozinha 1.547,32 326,64 44 

1  Enc. Limpeza 1.683,92 355,48 44 

3 Servente 1.547,32 326,64 44 

1 Tec. de Manutenção 1.958,05 413,34 44 

1 Aux. Serv. Gerais 1.611,79 340,25 44 

Total 60.861,02 12.847,76  

 
 
Recursos Humanos 2018......................................................... R$ 906.603,08 
Serviços de Terceiros/Benefícios ............................................ R$   11.000,00 
 
Recursos Humanos 2019......................................................... R$  406.217,09 
Serviços de Terceiros/Benefícios ............................................ R$      5.500,00 
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B. Cronograma de Atividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades 
 

Horários 
 

Seg.  
 

Ter. 
 

Qua. 
 

Qui. 
 

Sex. 
 

Períodos  M T M T M T M T M T 

Atendimento  08h00 ás 10h00 e das 10h00 ás 12h00 X  X  X  X  X  

Café da Manhã 08h00 ás 08h30 X  X  X  X  X  

Oficina de Musicalização 08h30 ás 10h00 e/ou 10h00 ás 11h15 X    X      

Oficina de Capoeira 08h30 ás 10h00 e/ou 10h00 ás 11h15 X      X    

Oficina de Informática 08h30 ás 10h00 e/ou 10h00 ás 11h15   X    X    

Oficina de Dança 08h30 ás 10h00 e/ou 10h00 ás 11h15   X      X  

Oficina de Psicomotricidade 08h30 ás 10h00 e/ou 10h00 ás 11h15     X    X  

Almoço 11h15 ás 11h45 X  X  X  X  X  

Escovação bucal e organização para saída 11h45 ás 12h00 X  X  X  X  X  

Saída/ termino do período 12h00 X  X  X  X  X  

Café da Tarde 13h00 ás 13h30  X  X  X  X  X 

Oficina de Musicalização 13h30 ás 15:00 e/ou 15h00 ás 16h30    X  X  X  X 

Oficina de Capoeira 13h30 ás 15:00 e/ou 15h00 ás 16h30  X  X    X   

Oficina de Arte 13h30 ás 15:00 e/ou 15h00 ás 16h30  X  X  X  X  X 

Oficina de Dança 13h30 ás 15:00 e/ou 15h00 ás 16h30  X  X    X  X 

Oficina de Psicomotricidade 13h30 ás 15:00 e/ou 15h00 ás 16h30  X    X    X 

Escovação bucal e organização para saída 16h30 ás 16h45  X  X  X  X  X 

Saída/ termino do período 17h00  X  X  X  X  X 

Reunião de equipe multidisciplinar (todas as 
oficinas) 

08h30 ás 09h45 e/ou 13h30 ás 14h45 Mensalmente 

Colônia de Férias 08h00 ás 12h00 e 13h00 ás 17h00 Semestralmente 

Duração do Projeto 18 meses (04 de Janeiro de 2018 á 30 de Junho de 2019) 18 meses (04/01/2018 á 
30/06/2019) 
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C. Recursos Logísticos  
Área de 12.000 m² de terreno com 5.000 m² de construção, abrigando as 

seguintes instalações: 
Quantidade                      Descrição  

01 Pavilhão escolar com 01 sala de direção, 01 sala de coordenação 
pedagógica, 01 secretaria, banheiros adaptados, 11 salas de aula do ensino 
fundamental, 02 salas técnica-educacional e 01 de educação profissional em 
outros pavilhões. 

01 Cozinha c/1 fogão industrial, 1 forno industrial, armários de alvenaria, 2 pias 
com bancadas de granito, 4 freezers, 1 geladeira comercial com 6 portas, 2 
mesas com tampo de granito, 1 forno micro-ondas. 

01 Refeitório, acoplado a cozinha, com banheiros acessíveis e palco, com 40 
mesas redondas e 240 cadeiras de pvc sem braço, bebedouro, armário para 
guardar louças e talheres, 01 pista quente de 8 cubas de inox, 01 pista fria 
com 5 cubas de inox, 01 refresqueira ,2 aparadores de madeira 

01 Cozinha para atividades pedagógicas, com 1 fogão industrial, 1 forno 
indústrial, 2 pias, Mesa de madeira com 15 lugares,1 freezer horizontal e 1 
freezer vertical e 2 aparadores de madeira, batedeira industrial, 1 forno de 
micro-ondas.  

02 Despensas de alimentos (Merenda Escolar  e próprias) com prateleiras e 
mesas. 

01 Salão para atividades diversas de arte e cultura. 

01 Laboratório de informática com internet banda larga, ar condicionado, 13 
computadores e impressora em rede. 

01 Pavilhão administrativo com: Sala da presidência, sala de reunião, sala de 
diretores executivos, departamento pessoal, financeiro, prestação de contas 
e documentos, departamento de sócios, compras e Informática.  

01 Pavilhão de saúde com –sala de espera, sala de prontuários, consultório 
médico, odontológico, salas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, psicologia, assistência social, enfermaria e salas de estimulação 
multissensorial. 

01 Quiosque com pias mesas e cadeiras para atividades diversas. 

01 Sala de costura com 03 máquinas e instalações elétricas adequadas. 

01 Loja Bazar/Brechó permanente. 

01 Quadra poliesportiva coberta, com vestiário e sanitários acessíveis. 

01 Academia de ginastica ao ar livre. 

01 Sala dos professores e monitores com armários, mesa, cadeiras, materiais 
esportivos, materiais de Educação Artística, Materiais Didáticos, Materiais 
de Consumo etc. 

01 Área livre – gramada. 

01 Campo de Futebol. 

01 Piscina aquecida e com vestiários. 

01 Auditório com capacidade para 80 pessoas, com equipamentos de som e 
imagens 

01 Oficina de manutenção geral e marcenaria com: furadeiras, serras, 
lixadeiras, desempenadeira, esmeril, maq.de solda e ferramentas em geral. 
E também equipamentos tipo-escadas, carriola, podadores, assopradores de 
folhas etc. 
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IV – PLANO DE APLICAÇÃO 
Natureza de Despesas Proponente 

(Contrapartida) 
Concedente (Prefeitura) Total 

Material de Consumo 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Material Expediente: Lápis, canetas, papéis variados, diário de classe, clips, 
borrachas, plásticos pastas, marca texto, almofadas para carimbo, tinta para 
carimbo, fita adesiva, elástico, estiletes, corretivos, grampos, calculadoras, pilhas, 
baterias, colas, cadernos, agendas, livros ata, carimbos, grampeadores, 
perfuradores, tesouras, alfinete de aço, apontador de lápis, bandeja para papéis, 
bloco para rascunho, cartolina, classificador, clipe cola, colchete, envelope, 
espátula, estilete, extrator de grampos, fita para máquina de escrever e calcular, 
grafite, guia para arquivo, impressos e formulário em geral, intercalador para 
fichário, lacre, lapiseira, livro de ponto e de protocolo, percevejo, placas de 
acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, tesoura, tintas. 

      

Material de Processamento de Dados: CDs, DVDs, pen drives, cartuchos e toners.       
Gêneros Alimentícios: açúcar, adoçante, água mineral, café, carnes em geral, 
cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, 
verduras, arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, óleo, vinagre, sal, maisena, 
farinha trigo, ovos, fermento, trigo, grão de bico, soja, bolachas e biscoitos, 
mussarela, presunto, mortadela, creme de leite, catchup, mostarda, groselha, 
maionese, farinha de milho, farinha de mandioca, queijo ralado, azeitona, 
damasco seco, manteiga, margarina, leite condensado, castanha de caju, pão e 
afins. 

      

Material de Copa e Cozinha: pratos, copos, talheres, bandejas, marmitex e 
descartáveis. 

      

Material de Higiene e Limpeza: descartáveis, papel higiênico, papel toalha, 
guardanapo de papel, pano de prato, saco de lixo, filtro de papel, lustra móveis, 
desinfetante, detergente, água sanitária, sabonete liquido, sabonete em pedra, 
sabão em pó, sabão de pedra, limpador ativador, limpador auto brilho, álcool, 
álcool gel, álcool perfumado, geleia de pinho, limpa vidro, sapólio, odorizante de 
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ambiente, cera para piso, limpador multiuso, espoja dupla face, esponja de aço, 
pano de chão, flanela para limpeza, vassoura, rodo, veneno spray, inseticida, copo 
de água, copo para café, garrafa térmica, mangueira de jardim, mangueira para 
botijão, registro para botijão e embalagens diversas. 

Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis: Forro, gesso pia, porta, 
batente, peça de madeira, portal, fita isolante, pincel, brocha, rolo, cola, divisória, 
fechadura, vidro, lona de toldo, calha, rufo, cimento, cal, pedra, areia, argamassa, 
tijolo, telha, tinta de parede, verniz, solvente, grafite, massa corrida, ferro, 
ferramentas, kit para furadeira, canos, cotovelos, torneira, válvulas, vaso sanitário, 
revestimento, cerâmica, parafusos, pregos, dobradiça, ralo, cola para cano, cola 
de contato, fita firlon, mangueira, telhas, registro, assento sanitário, válvula de 
descarga, ducha higiênica, conexões em geral, banquetas e cadeiras em PVC, 
cabos, chaves, cilindros para máquinas, compressor para ar condicionado, 
mangueira para fogão margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas 
em geral, tubos corrugados, cabos flexíveis (fios), hastes, tomadas, abraçadeiras, 
disjuntores, terminais, lâmpadas, spotch, canaletas, conduteis, eletroduto, 
espelho para tomadas, enxada, enxadão, lima, peças e acessórios para roçadeira, 
cloro, decantador, barrilhas. 

      

Material para Oficinas Pedagógicas: brinquedos educativos, corda, bola, 
bambolê, EVA, aventais, tocas, caixas organizadoras, potes, kit de higiene pessoal, 
luva,  linha, agulhas, pinceis, telas, tintas, lã, barbante, tecidos, aviamentos, 
pedrarias, tesoura, cola, juta  e afins. 

      

Material para Manutenção para veículos: manutenção de veículos como: água 
destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, combustível, cabo de 
acelerador, cabos de embreagem, câmera de ar, carburador completo, cifa, colar 
de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, 
junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, 
mangueira, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, 
para-brisa, para-choque, platô, pneus, reparos, cabo de aço, retentores, 
retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula de marcha- lenta e termostática, velas e 
chaves.   
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Combustível e Lubrificantes Automotivos: aditivos, álcool hidratado, fluido para 
amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo 
para Carter e óleo para freio hidráulico. 

      

Abastecimento de Gás de Cozinha: botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 
20 kg (P20), botijão ou cilindro de 45 kg (P45). 

      

Totais dos Materiais de Consumo   111.952,92 51.438,91 111.952,92 51.438,91 

 

Despesas com Serviços de Terceiro 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
 

Abastecimento de gás de cozinha: Recarga       

Limpeza e conservação: dedetização e higienização       

Serviços Gráficos: Impressos em geral, encartes e folder       

Vigilância Ostensiva: Serviço de segurança e vigilância.       

Pagamento das taxas: energia elétrica, água, esgoto, serviços de 
telecomunicação, licenciamento e seguro de veículo 

      

Serviços Técnicos Profissionais: Honorários Contábeis, despachante, exames 
médicos para fins de admissão e demissão de funcionários 

      

Contratação de mão de obra, manutenção e conservação de bens móveis: 
manutenção em computadores, impressoras, copiadoras, ventiladores, máquinas 
de costura, freezer, geladeira, recarga de extintores, dedetizadores, reparo cerca 
elétrica, conserto de toldos, ar condicionado e eletrodomésticos 

      

Contratação de mão de obra, manutenção e conservação de bens imóveis: 
pedreiro, carpinteiro, serralheiro, pintor, eletricista, encanador, gesseiro, 
chaveiro, alarme e monitoramento do prédio, marceneiro, tapeceiro, chaveiro, 
jardinagem e poda de arvore, instalação de divisória, vidraceiro, mecânico de 
armários e manutenção e tratamento de piscina. 

      

Contratação de mão de obra, manutenção e conservação de veículos: mecânica, 
revisão e manutenção de veículos, serviços de auto elétrico, funilaria, borracheiro, 
travas de volantes, trava de portas, Chave/controle para automóveis, vidro 
elétrico, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, escapamentos e tapeçaria 

      

Recargas: Cartuchos e toners para impressoras.        

Serviços de cópias e reprodução de documentos: Xerocópias, serviços gráficos,       
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encadernação, confecção de banners, revelação de fotos 

Locação de Veículos: fretamento de ônibus e/ou Vans;       

Totais de Serviços de Terceiros   470.444,00 286.844,00 470.444,00 286.844,00 

Recursos Humanos 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
 

Salários         

Encargos Sociais         

Benefícios (Vale Transporte)       

13º salário       

Encargos Sociais do 13º salário        
Dissídio Rec. Humanos e Benefícios       

Rescisões        
Férias e seus encargos        

Totais de Recursos Humanos   917.603,08 411.717,09 917.603,08 411.717,09 

Totais Gerais (Mat. Consumo + Serv. Terceiro + Recursos Humanos)   1.500.000,00 750.000,00 1.500.000,00 750.000,00 

*Valores estimados. 
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V- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Concedente:  

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto – Secretaria Municipal da Educação 

Meta Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 
Recursos Humanos 45.182,53 62.743,44 68.349,24 70.142,28 

Material de Consumo 4.200,00 11.013,90 11.013,90 11.013,90 

Serviços de Terceiros 5.937,00 47.237,00 47.737,00 47.737,00 

Total Mensal 55.319,53 120.994,34 127.100,14 128.893,18 

Meta Maio/18 Jun/18 Jul/18 Ago/18 
Recursos Humanos 69.270,41 69.445,12 69.668,71 67.448,74 

Material de Consumo 11.013,90 11.013,90 4.313,92 11.013,90 

Serviços de Terceiros 47.037,00 47.037,00 24.537,00 46.637,00 

Total Mensal 127.321,31 127.496,02 98.519,63 125.099,64 

Meta Set/18 Out/18 Nov/18 Dez/18 
Recursos Humanos 69.785,55 68.932,04 102.259,94 143.375,08 

Material de Consumo 11.013,90 11.013,90 11.013,90 4.313,90 

Serviços de Terceiros 47.637,00 47.637,00 47.637,00 24.637,00 

Total Mensal 128.436.45 127.582,94 160.910,84 172.325,98 

Meta Jan/19 Fev/19 Mar/19 Abr/19 
Recursos Humanos 47.412,45 65.896.47 73.911,38 71.993,41 

Material de Consumo 1.900,00 9.907,79 9.907,78 9.907,78 

Serviços de Terceiros 6.874,00 56.974,00 57.474,00 57.474,00 

Total Mensal 56.186,45 132.778,26 141.293,16 139.375,19 

Meta Maio/19 Jun/19   
Recursos Humanos 72.412,21 74.591,17   

Material de Consumo 9.907,78 9.907,78   

Serviços de Terceiros 56.774,00 56.774,00   

Total Mensal 139.093,99 141.272,95   

Total da vigência do convênio (janeiro/2018 à junho/2019) 2.250.000,00 

Rescisões Contratuais  

Férias e seus encargos (*somados no total da vigência do convênio)  

Previsão do Valor Global de até 2.250.000,00 

Proponente (Contrapartida): (se houver deverá ser comprovada) 

Meta Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 

Recursos Humanos     

Material de Consumo     

Serviços de terceiros (Tarifas Bancárias)     

Total Mensal     

Meta Maio/18 Jun/18 Jul/18 Ago/18 

Recursos Humanos     

Material de Consumo      

Serviços de terceiros      

Total Mensal     

Meta Set/18 Out/18 Nov/18 Dez/18 
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Recursos Humanos     

Material de Consumo      

Serviços de terceiros      

Total Mensal     

Meta Jan/19 Fev/19 Mar/19 Abr/19 

Recursos Humanos     

Material de Consumo     

Serviços de terceiros (Tarifas Bancárias)     

Total Mensal     

Meta Maio/19 Jun/19   
Recursos Humanos     

Material de Consumo      

Serviços de terceiros      

Total Mensal     

VI-  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
Nome da Entidade: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
Nome do Dirigente: Valdir Nonato 
Cargo: Presidente 

                                         São José do Rio Preto,    de Janeiro de 2018       
 

                                                                         Valdir Nonato 
Presidente 

 VII – APROVAÇÃO PLEO CONCEDENTE 
 

                                       São José do Rio Preto,    de Janeiro de 2018 
 

 
Sueli Petronília Amâncio Costa  

Secretária Municipal de Educação  
 
 

 

 


