
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto para Organização, administração e gerenciamento das atividades dos projetos: 

Projeto de Trabalho para o Gerenciamento e execução de ações e serviços de Educação, 

Cultura e Desportos com a Secretaria Municipal de educação do Município de 

Bertioga/SP. 

Validade da Proposta: 60 dias 

 

Promove Ação Sócio Cultural 

 

CNPJ.: 69.127.611/0001-00 

 

Rua Nestor Pestana, 125 - conj. 56 – Consolação -  São Paulo – SP 

 

Cep: 01303-010 - Fone/Fax.: (11) 2249-5539 

 

www.promove.org.br/contato@promove.org.br 

 

http://www.promove.org.br/contato@promove.org.br


2 
 

Promove Ação Sócio Cultural 
 

R Nestor Pestana, 125 Conj. 56 – Consolação - São Paulo – SP – CEP: 01303-010 Fone / Fax. (11) 2249-5539 

www.promove.org.br - contato@promove.org.br 

 

SUMÁRIO 

1. APRESENTAÇÃO DA PROMOVE.................................................................................................. 5 

1.1 DADOS CADASTRAIS DA PROMOVE ............................................................................................. 5 

1.1 REPRESENTANTE LEGAL DA OSC ................................................................................................. 6 

1.2 REPRESENTANTE LEGAL DA OSC ................................................................................................. 6 

1.3 REPRESENTANTE LEGAL DA OSC ................................................................................................. 6 

1.4 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ................................................................................. 6 

2. HISTÓRICO ............................................................................................................................................ 7 

2.1. CARACTERIZAÇÃO ............................................................................................................................. 10 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 10 

MISSÃO ........................................................................................................................................................... 10 

2.2 ÁREA DE ATUAÇÃO ............................................................................................................................ 11 

PROMOVE NA EDUCAÇÃO ................................................................................................................... 11 

PROMOVE NA ASSISTÊNCIA SOCIAL ............................................................................................... 13 

ORGANOGRAMA DA PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL .................................................. 15 

DA DIRETORIA EXECUTIVA ................................................................................................................ 15 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ............................................................................................ 18 

DO CONSELHO DELIBERATIVO ........................................................................................................ 19 

DO CONSELHO FISCAL ........................................................................................................................... 19 

3. OBJETO DA COLABORAÇÃO ...................................................................................................... 20 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 21 

JUSTIFICATIVA ............................................................................................................................................ 22 

PLANO DE TRABALHO ........................................................................................................................... 29 

4. PÚBLICO ALVO .................................................................................................................................. 30 

5. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA ............................................................................................. 30 

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: A CAMINHO DA INCLUSÃO ............. 31 



3 
 

Promove Ação Sócio Cultural 
 

R Nestor Pestana, 125 Conj. 56 – Consolação - São Paulo – SP – CEP: 01303-010 Fone / Fax. (11) 2249-5539 

www.promove.org.br - contato@promove.org.br 

 

OBJETIVO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA 

DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA ...................................................................................................................33 

DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA 

DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA ...................................................................................................................36 

DIAGNÓSTICO DE ATENDIMENTO ................................................................................................. 38 

6. PRAZO PARA EXECUÇÃO ............................................................................................................. 40 

7. OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 40 

8. METAS DE ATENDIMENTO ......................................................................................................... 47 

9. FORMAS DE ACESSO DO SERVIÇO .......................................................................................... 49 

10. RESULTADOS ESPERADOS ............................................................................................................. 52 

11. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ........................................................................................................... 55 

12. METODOLOGIA ................................................................................................................................... 58 

13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ............................................................................................ 69 

14. RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS ............................................................................................... 71 

15. RECURSOS HUMANOS....................................................................................................................... 71 

15.1 QUADRO RESUMIDO ........................................................................................................................ 75 

QUADRO DE METAS DE EXECUÇÃO............................................................................................... 77 

SISTEMÁTICA DE MANUTENÇÃO/ ADITIVOS ............................................................................ 79 

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS ............................................................................................... 79 

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS ................................................................................................. 79 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ......................................................................................................... 87 

ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERAIS: ........................................................................... 87 

ASSESSORIA CONTÁBIL .......................................................................................................................... 87 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS .......................................................................................... 88 

ASSESSORIA JURÍDICA ............................................................................................................................ 88 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO ............................................................................................... 89 

FORMAÇÃO CONTINUADA .................................................................................................................. 89 



4 
 

Promove Ação Sócio Cultural 
 

R Nestor Pestana, 125 Conj. 56 – Consolação - São Paulo – SP – CEP: 01303-010 Fone / Fax. (11) 2249-5539 

www.promove.org.br - contato@promove.org.br 

 

ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS .................................................................................... 89 

ASSESSORIA FINANCEIRA ..................................................................................................................... 90 

ASSESSORIA TÉCNICA EDUCACIONAL........................................................................................... 91 

REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES ............................................................................................ 91 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................................... 97 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO ................................................................................................................... 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Promove Ação Sócio Cultural 
 

R Nestor Pestana, 125 Conj. 56 – Consolação - São Paulo – SP – CEP: 01303-010 Fone / Fax. (11) 2249-5539 

www.promove.org.br - contato@promove.org.br 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

1. APRESENTAÇÃO DA PROMOVE 

 

A Organização Social PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL é uma pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1992, a partir de uma clínica multidisciplinar 

com o intuito de oficializar as ações sociais, 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. 

 

1.1 DADOS CADASTRAIS DA PROMOVE  

 

PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL 

CNPJ: 69.127.611/0001-00 

Endereço – SEDE: Rua Nestor Pestana, 125 - Consolação 

CEP: 01303-010 / São Paulo/SP 

Telefone: 2249-5539 

E-mail: contato@promove.org.br 

Site: www.promove.org.br 

CNAS: 28996.016238/93-92 

CMDCA: 394/CMDCA/94 

Utilidade Pública Federal: decreto de 17/08/1998 

Utilidade Pública Estadual: lei 9.435 de 26/11/96 

Utilidade Pública Municipal: decreto 37.207 de 08/12/97 

Certificado de Filantropia: resolução n. º 39 de 09/04/98 public. DOU 17/04/98 
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1.1 REPRESENTANTE LEGAL DA OSC  

Nome: Maria Dilma de Alencar 

CPF: 844.982.858-91 

RG: 7.785.427-5 

Cargo/Função: Diretora Presidente 

E-mail: diretoria@promove.com.br 

 

1.2 REPRESENTANTE LEGAL DA OSC  

Nome: Dalvio Pedro Barrichello 

CPF: 063.607.938-49 

RG: 4529330 

Cargo/Função: Diretor Financeiro 

E-mail: diretoria@promove.com.br 

 

1.3 REPRESENTANTE LEGAL DA OSC  

Nome: Paulo Sergio de Matos 

CPF: 067.011.688-25 

RG: 16.846.623-5 

Cargo/Função: Diretor Administrativo 

E-mail: diretoria@promove.com.br 

 

1.4 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO  

Nome: Rita de Cássia Xavier Andreo 

CPF: 116.364.238-09 

RG: 11.672.211-3 

Cargo/Função: Coordenadora Pedagógica 

mailto:diretoria@promove.com.br
mailto:diretoria@promove.com.br
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2. Histórico 

PROMOVE é uma Organização Social sem fins lucrativos, criada com o intuito de 

concretizar a inclusão social. Através de atividades socioeducativas proporciona a crianças, 

jovens e adultos um futuro melhor. Com unidades localizadas em comunidades de grande 

vulnerabilidade social, a organização atende 1.550 pessoas por mês. 

 

Por meio de oficinas de esporte, arte-educação, cultura, apoio escolar e cursos 

profissionalizantes de assistente administrativo, informática e práticas de escritório atende 

jovens com idade entre 15 e 29 anos, acolhendo 120 pessoas. 

 

O Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, 

auxilia jovens e adultos, através de oficinas de artes e artesanato, e atividades 

complementares, como apoio pedagógico, psicológico e orientação para o trabalho, visando 

a ampliação da autonomia, independência e o fortalecimento da inclusão social. 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

(SMADS) e com o Serviço Social da Indústria (SESI/SP), atende 200 idosos com mais de 

60 anos no Núcleo de Convivência para Idosos, sendo 120 presencialmente e 80 em 

acompanhamento domiciliar. São desenvolvidas atividades relacionadas ao corpo, a arte, a 

memória e a cidadania. 

   

A PROMOVE é mantenedora de Centros de Educação Infantil, atendendo crianças de 

zero a cinco anos de idade, oferecendo cuidado e educação a crianças pequenas e 

oportunizando práticas que favorecem a construção do conhecimento e das aprendizagens 

nas diferentes linguagens. Em 2017, o Centro de Educação Infantil - CEI Espaço da Criança 

Elias Zogbi recebeu o primeiro “Selo CEI Amigo do Peito”, conferido às unidades que 

acolhem as mães para amamentar seus bebês. Tem um trabalho direcionado a comunidade 

escolar, incentivando sua participação no cotidiano das crianças. 

CRONOLOGIA 

1989     Início das atividades do Centro de Habilitação Promove. 
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1992     Consolidação Jurídica da Promove. 

1994     Lançamento do Programa Educar no Trabalho, projeto Oficinas de   

             atenção à pessoa com deficiência. 

1995     Inauguração do Centro Lekotek Brasil. 

             Inauguração da Unidade Penteado. 

1996     Prêmio FENEAD - Federação Nacional dos Estudantes de  

             Administração. 

             Inauguração da Unidade CAF - Leste (Centro de Apoio a Família). 

1997     Realização do I Seminário Nacional - A Pessoa Portadora de    

             Deficiência no Mundo do Trabalho. 

1998     Prêmio CONRERP – Conselho de Relações Públicas para o projeto   

             Jardins. 

             Prêmio TOP de Ecologia com o Projeto Jardins. 

             Prêmio Projeto Brasil Criança Cidadã. 

1999     Selo de Franquia Social 1ª Franquia Social no Brasil com o Programa  

             Lekotek.  

             Prêmio Bem Eficiente Kanitz & Associados. 

2000     Mudança da Razão Social: Promove - Ação Sócio Cultural. 

             Prêmio Artigo 31 IPA (Play Rigth´s Children Association) Franquia      

             Social Lekotek Lisboa. 

             Prêmio Entidade do Ano, pela Associação Comercial de São Paulo. 

2001     Inauguração da Unidade Albertina. 

             Prêmio Entidade do Ano, pela Associação Comercial de São Paulo. 

2002     Fechamento da Unidade CAF Leste. 

2003     Apresentação do Espetáculo Vozes do Brasil - Unidade Penteado. 
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2004     Indicação ao Prêmio Ibero-americano à "Excelência Educativa”. 

             Prêmio BETINHO - Cidadania e Democracia, Menção Honrosa ao     

             Programa Educar no Trabalho. 

             Apresentação do espetáculo Raízes do Mundo - Unidade Penteado. 

2005      Projeto Promovendo a Cidadania, implementado na Unidade Albertina   

             foi semifinalista do Prêmio Itaú Unicef. 

             Apresentação do espetáculo Na Trilha dos Girassóis - Unidade   

             Penteado. 

2006     Implantação na Unidade Albertina do curso Técnico Assistente  

             Administrativo em conformidade com a Lei de Aprendizagem.  

             Implantação do Novo Programa de Apoio Educacional. 

             Projeto Ladrilhar implementado em parceria com o Programa Criança   

             Esperança. 

             Apresentação do Espetáculo Circo de Natal - Unidade Penteado. 

2007     O Aprendiz do PET foi o primeiro colocado nas Olimpíadas do   

             Conhecimento no Estado de São Paulo. 

             Inauguração da Unidade Ponte Pequena. 

             Inauguração da Unidade Bortolândia. 

             Apresentação do Espetáculo “A Paz” - Unidade Penteado. 

             Implantação do Programa Educar no Trabalho curso de Assistente     

             Administrativo, em parceria com o SENAI e SEADS, na Unidade   

             Penteado. 

2009     Inauguração da Unidade Aclimação CEI Nove de Julho. 

2010     Inauguração da Unidade Mazzei CEI Vereador Andre Nunes. 

2013     Inauguração da Unidade Santana CEI Espaço Criança. 
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2015     Inauguração da Unidade CEDESP – Penteado. 

2017     Unidade Santana ganhou o selo de “CEI AMIGO DO PEITO” da   

             Secretaria Municipal de Educação, como reconhecimento do trabalho    

             desenvolvido de estímulo ao aleitamento materno. 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO  

Introdução 

A organização ao longo dos anos, tem buscado aprimorar seus serviços, com a finalidade 

de implantar e implementar serviços nas áreas da Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência 

Social, meio ambiente, entre outros, sempre conectada às transformações do mundo moderno, 

respeitando e valorizando as particularidades do público alvo e do contexto sócio-econômico-

familiar no qual estão inseridos. Seu trabalho em rede de cooperação, com organizações 

congêneres, parceiros e apoiadores, busca a ampliação e o melhor aproveitamento das atividades 

junto à comunidade. 

 

Missão 

 A Organização Social PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL tem como missão criar 

oportunidades para potencializar as capacidades de bebês, crianças, adolescentes e adultos por 

meio de ações socioeducativas e culturais, favorecendo o seu autodesenvolvimento. 

Atualmente, em suas nove unidades, desenvolve trabalhos de inclusão apoiados em uma 

linha de ação socioeducativa e psicossocial com crianças, adolescentes e adultos, centrado no 

eixo família-comunidade, de forma a promover melhoria na qualidade de vida, assim como 

facilitar o processo de inclusão social e resgate da cidadania. 

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. 

 Nossa missão é administrar, organizar e gerenciar com responsabilidade e qualidade o 
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trabalho pedagógico para o atendimento educacional em período integral, das crianças de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos. Neste sentido, tem como princípio um olhar para a diversidade visando 

uma educação inclusiva, onde as diferentes ideias, culturas e características individuais sejam 

compreendidas e atendidas nas suas especificidades, bem como possibilitar uma educação 

formativa, democrática e emancipatória. Dessa forma, atingir objetivamente um patamar de 

qualidade que respeite a dignidade e os direitos básicos dos bebês e crianças na instituição onde 

muitas delas vivem a maior parte de sua infância cumprindo sua função, sócio-política e 

pedagógica. 

2.2 ÁREA DE ATUAÇÃO  

PROMOVE na Educação 

Na Educação, a PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL visa a gestão democrática e 

participativa que tem como centro a criança de 0 a 5 anos de idade e seu desenvolvimento na 

sua integralidade, garantindo o processo de construção do conhecimento, aprendizagem de 

diferentes linguagens, respeitando os princípios éticos, políticos e estéticos, promovendo 

formação solidária, crítica, cidadã e participativa. Neste sentido, na Cidade de São Paulo, 

contamos com quatro parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, no atendimento em 

CEIS (Centro de Educação Infantil). 

CEI LAR CRIANÇA FELIZ – 2007 

ATENDIMENTO DE 140 CRIANÇAS SENDO 74 BEBÊS 

Rua Paulino Guimarães, n.º 279  

Ponte Pequena - São Paulo/SP - 01109-020  

Fone Fax.: (11) 3229-3109  

e-mail: creche@promove.org.br 

 

CEI NOVE DE JULHO – 2009 

ATENDIMENTO DE 105 CRIANÇAS SENDO 35 BEBÊS 

Rua Muniz de Souza, N.º 1.304 - Aclimação - São Paulo/SP 

01534-001 - Fone Fax.: (11) 2638-0012 



12 
 

Promove Ação Sócio Cultural 
 

R Nestor Pestana, 125 Conj. 56 – Consolação - São Paulo – SP – CEP: 01303-010 Fone / Fax. (11) 2249-5539 

www.promove.org.br - contato@promove.org.br 

 

e-mail: aclimação@promove.org.br  

 

CEI ANDRÉ NUNES JUNIOR – 2010 

ATENDIMENTO DE 132 CRIANÇAS  SENDO 46 BEBÊS 

Rua Santo Stefano, N.º 118 – Vila Isolina Mazzei  - São Paulo/SP 

002084-030 - Fone Fax. (11) 2901-1574 

E-mail: crechemazzei@promove.org.br 

 

CEI ESPAÇO CRIANÇA ELIAS ANTONIO ZOGBI - 2013 

Rua: Comendador Joaquim Monteiro nº 45   

Santana - São Paulo/SP 02013-030  

Fone Fax:  2950-2760 

E-mail: ceiespacocrianca@promove.org.br    

 

Centros de Educação Infantil tem por objetivo, oferecer um trabalho de cuidado e 

educação de crianças pequenas, proporcionando e oportunizando práticas cotidianas que 

favoreçam a construção do conhecimento e das aprendizagens das diferentes linguagens e 

experiências, assim como o direito a proteção, a saúde, a liberdade, a confiança, ao respeito, a 

dignidade, a brincadeira, a convivência e a interação com outras crianças. 

Cuidar: O cuidar no CEI envolve a atenção aos aspectos afetivos, relacionais, biológicos, 

alimentares e voltados à saúde, implica em pensar a criança como pessoa que está num contínuo 

crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e 

respondendo às suas necessidades. 

Educar: As atividades desenvolvidas oferecem situações de ensino-aprendizagem que 

despertem na criança o desejo do conhecimento, oferecendo desafios de graus diferentes para 

que ela, aos poucos, possa ir exercitando-se, adquirindo habilidades e competências. 

Brincar: O BRINCAR, fundamental para a criança é a ferramenta principal utilizada pelos 
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educadores do CEI. Por meio de atividades lúdicas a criança tem a possibilidade de construir e 

transforma a realidade e suas relações. 

Também se tem como visão na Educação, promover um trabalho de qualidade que atenda 

as especificidades da proposta de Educação Infantil do Município de CAJAMAR que promova 

a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e social. 

 

PROMOVE na Assistência Social 

Na ASSISTÊNCIA SOCIAL, a atuação da PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL, 

tem ação em projeto com ações que são voltadas as crianças, jovens e adultos. 

• Serviço: Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Jovens e Adultos (Serviço 

tipificado conforme portaria 46/SMADS/2011 e 47/SMADS/ 2011).  Proteção Social Básica 

Objetivo: Desenvolver um trabalho socioeducativo junto ao jovem proporcionando a sua 

preparação para sua vida pessoal e coletiva por meio de atividades de Formação para a Cidadania 

e Profissional. 

 Público Alvo: Jovens e Adultos em situação de vulnerabilidade social.  

Capacidade de Atendimento: 120 jovens e adultos. 

 

• Serviço: Núcleo de Convivência de Idosos (Serviço tipificado conforme portaria 

46/SMADS/2011 e 47/SMADS/ 2011).  Proteção Social Básica 

Objetivo: Favorecer aos idosos, um processo de envelhecimento ativo e saudável, por 

meio de atividades que possibilitem o autoconhecimento, o relacionamento interpessoal, e a 

motivação continua para projetos de vida. 

Público Alvo: Pessoas idosas com idade a partir de 60 anos.  

Capacidade de Atendimento: 120 idosos em atendimento e 80 em atendimento domiciliar. 

 

• Serviço: Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência III (Serviço 

tipificado conforme portaria 46/SMADS/2011 e 47/SMADS/ 2011). Proteção Social Especial 

Objetivo: Desenvolver um trabalho socioeducativo e psicossocial, junto aos jovens e 
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adultos com deficiência, tendo como ferramenta a preparação de sua empregabilidade por meio 

das atividades específicas de Artesanato (em suas várias modalidades), Reciclagem, Mosaico, e 

Ateliê de Expressão, a fim de favorecer sua autonomia, independência e o fortalecimento de sua 

inclusão social. 

Público Alvo: Jovens e Adultos com deficiência.  

Capacidade de Atendimento: 120 jovens e adultos com deficiência 

 

 • Serviço: Circo Social - Proteção Social Básica 

Objetivo: Desenvolver um trabalho socioeducativo junto a crianças, jovens e suas 

famílias, em situação de vulnerabilidade do Distrito da Brasilândia, oferecendo-lhes 

oportunidade para seu fortalecimento familiar, pessoal e social, com vistas à sua inclusão, 

autonomia, independência e exercício de cidadania. 

Público Alvo: Crianças e Jovens em situação de vulnerabilidade social.  

Capacidade de Atendimento: 400 crianças e jovens. 

 

• Serviço: Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Jovens e Adultos (Serviço 

tipificado conforme portaria 46/SMADS/2011 e 47/SMADS/ 2011).            

Proteção Social Básica 

Objetivo: Desenvolver trabalho socioeducativo para adolescentes, jovens e adultos em 

atendimento ao compromisso com sua preparação para sua vida pessoal e coletiva por meio de 

atividades de Formação Profissional e para a Cidadania. 

Público Alvo: Jovens e Adultos em situação de vulnerabilidade social.  

Capacidade de Atendimento: 120 jovens e adultos. 
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ORGANOGRAMA DA PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL 

 

 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

A Diretoria Executiva é órgão executivo da PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL 

composta por 3 (três) membros, quais sejam: 

 Diretora Presidente  

Sua função dentro da entidade está direcionada para as questões de representar 

administrativamente, a PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL, bem como no polo ativo 

e passivo, judicial e extrajudicial, além de firmar contratos e compromissos e contrair obrigações;  

 Presidir reuniões e assembleias;  

 Administrar a PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL;  

 Responder pelos seus atos na administração;  

 Assinar documentos, recebimentos e autorizações isoladamente; 

 Abrir e movimentar contas bancárias;  

 Compromissar e assinar fianças bancárias;  

 Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno; 

 Presidir a Assembleia Geral;  

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

Conselho 
Deliberativo 

Conselho Fiscal 
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 Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;  

 Promover estudos e elaborar projetos técnicos de interesse da PROMOVE AÇÃO 

SÓCIO CULTURAL;  

 Responsável tecnicamente pelos serviços desenvolvidos pela “PROMOVE AÇÃO 

SÓCIO CULTURAL”, isoladamente ou em conjunto com terceiros, ou ainda 

autorizando terceiros que o façam, uma vez que venham a compor a equipe técnica da 

PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL;  

 Realizar visitas técnicas, quando necessário, ou indicar os responsáveis pela sua prática;  

 Apresentar relatórios de atividades;  

 Controlar, operacionalizar e avaliar tecnicamente os resultados, deficiências e melhorias 

nos projetos e programas em execução pela PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL;  

 

 Diretor Financeiro  

 

 Representar financeiramente a PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL, bem como 

ativa ou passivamente, em caso de vacância, ausência ou impedimento do Diretor 

Presidente, desde que em conjunto com Diretor Administrativo; 

 Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos, 

mantendo em dia a escrituração da Instituição, bem como abrir, fechar e gerir contas 

bancárias e realizar quaisquer atos a elas relacionados junto a instituições financeiras e 

não financeiras que envolvam recursos da PROMOVE. 

 Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados para os 

associados;  

 Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Instituição, incluindo os relatórios de 

desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;  

 Conservar, sob a sua guarda a responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria, 

manter todo o numerário em estabelecimento de crédito;  

 Responsabilizar-se pela prestação de contas financeira da PROMOVE AÇÃO SÓCIO 

CULTURAL, interna e externamente, junto a contratantes e órgãos de fiscalização e 

controle; 

 Representar a PROMOVE, ativa ou passivamente, quando for o caso;  
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 Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos, 

mantendo em dia a escrituração da Instituição;   

 Apresentar ao Conselho de Administração a escrituração da Instituição, incluindo os 

relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais 

realizadas; 

 Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito;  

 Gerir as finanças da PROMOVE;  

 Fixar e reajustar o salário dos funcionários, obedecida à orientação do Conselho 

Administrativo e a legislação específica; 

 Registrar todo movimento financeiro da PROMOVE, pagar as dívidas sociais 

regularmente contraídas;   

 Outorgar procuração e conferir, quando o caso, usuários e/ou senhas ou tokens, demais 

diretores ou a quem, sob responsabilidades destes, e por escrito, for delegada tal 

atribuição. 

 

 Diretor Administrativo: 

 

 Representar a PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL, ativa ou passivamente, em 

conjunto com o Diretor Presidente e Financeiro, quando solicitado e em caso de 

vacância, ausência ou impedimento da Diretora Presidente e Financeiro;  

 Promover estudos e o levantamento de receitas e despesas para a PROMOVE AÇÃO 

SÓCIO CULTURAL no desenvolvimento de suas finalidades sociais, inclusive em 

projetos que venha a desempenhar junto a terceiros;  

 Disseminar práticas de administração e gestão internas;  

 Promover negociação em prol dos interesses institucionais e levantar e exigir o 

atendimento das normas e exigências internas, para atuação de membros, associados e 

contratados e contratantes;  

 Apresentar relatórios de atividades, deficiências e propostas de solução;  

 Apresentar ao Diretor Presidente e Financeiro e ao Conselho Administrativo, projetos 

e oportunidades de gestão administrativa e operacional compatíveis com a atuação da 

entidade, bem como de aperfeiçoamento e maximização dos resultados e qualidade dos 

serviços prestados;  
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 Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Diretor Presidente e Financeiro;  

 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto,  

 Propor a aprovação de proposta de contrato, convênio bem como outros instrumentos 

congêneres; 

 Deliberar e aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de 

investimentos; 

 Designar e dispensar os membros da Diretoria executiva; 

 Fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, respeitados os valores 

praticados pelo mercado, na região e setor correspondentes à sua área de atuação; 

 Deliberar e aprovar disposições sobre a alteração do estatuto, regulamento e instruções 

de serviço, bem como sobre a extinção da entidade por maioria no mínimo, de dois 

terços (2/3) de seus membros; 

 Deliberar e aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre 

a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências; 

 Deliberar e aprovar por maioria de, no mínimo, de dois terços (2/3) de seus membros, 

o regulamento próprio, contendo os procedimentos que devem ser adotados para a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, e o plano de cargos, salários e 

benefícios dos empregados da entidade, bem como instruções para controle e normas 

de qualidade; 

 Deliberar, aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução de contrato, 

convênio, termo ou ajuste congênere, os respectivos instrumentos a serem firmados, 

bem como os planos de trabalho e relatórios financeiros, gerenciais e de atividades da 

entidade, elaborados pela Diretoria Executiva; 

 Fiscalizar e monitorar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de 

auditoria externa; 

 Pronunciar-se sobre outros assuntos que lhe forem submetidos pelos Conselhos e 

Diretoria Executiva da entidade; 
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 Pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada por membro, associado ou pela 

sociedade civil em relação à gestão e aos serviços sob a responsabilidade da entidade, 

adotando as providências cabíveis; 

 Convocar a Assembleia Geral; 

 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O Conselho Deliberativo, órgão decisório máximo de questões de alta relevância interna 

e de casos de divergências entre órgãos e membros de órgãos internos, na ausência de assembleia 

constituída para tal finalidade, além de: 

 Opinar, sempre que consultado, sobre os assuntos relativos ao controle, à administração 

e direção da PROMOVE; 

 Colaborar com os planos de ação institucionais, visando alcançar as finalidades da 

PROMOVE; 

 Velar pela preservação das finalidades, objetivos e obrigações sociais e dos membros e 

associados; 

 Suspender, sempre que necessário e desde que já não tenha sido adotada a medida em 

instrumento que estabeleça a relação jurídica entre as partes, a prestação ou atividades e 

atribuições funcionais/prestacionais de colaboradores, fornecedores, associados ou 

membros da PROMOVE, visando apurar irregularidades ou evitar prejuízo ou ameaça 

a direito da Entidade. 

 Ser o órgão decisório máximo de questões de alta relevância interna e de divergências 

entre órgãos e membros de órgãos internos, na ausência de assembleia constituída para 

tal finalidade, podendo, inclusive, adotar medidas acautelatórias que visem preservar a 

continuidade de trabalhos e projetos desenvolvidos e da PROMOVE. 

 Convocar a Assembleia Geral sempre que necessário. 

 

DO CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fiscal é órgão máximo de fiscalização dos atos administrativos e financeiros e será 

composto até três membros, compete a ele: 
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 Fiscalizar os balancetes e balanços anuais, bem como as atividades de arrecadação e 

realização de despesas sociais; 

 Manifestar sobre alienação e venda de bens e patrimônios; 

 Convocar reuniões, e com a totalidade dos membros às assembleias; 

 Manifestar sobre conduta dos associados; 

 Manifestar sobre planos de trabalho; 

 Emitir parecer sobre a aprovação de propostas, contratos e prestação de contas.  

 Gerenciar os serviços de auditoria interna e coordenar anualmente uma auditoria 

contábil, financeira e de qualquer outra natureza fiscal, realizada por empresa de 

auditoria independente, quando existente; 

 Emitir recomendações/orientações ao Diretor Presidente, a respeito das falhas e ou 

irregularidades financeiras, técnicas e/ou administrativas que eventualmente detectar. 

 Supervisionar a execução financeira e orçamentária da Associação, podendo examinar 

livros, registros, documentos ou quaisquer outros elementos, bem como requisitar 

informações; 

 Examinar e emitir parecer sobre os relatórios gerenciais e de atividades da Associação e 

respectivas demonstrações financeiras, elaboradas pela Diretoria, relativos às contas 

anuais ou de gestão; 

 Pronunciar-se sobre assuntos de interesse que lhe forem submetidos pela Diretoria ou 

pelo Conselho de Administração. 

 

3. OBJETO DA COLABORAÇÃO 

O Objeto da colaboração entre a Prefeitura de Bertioga e a PROMOVE é A EXECUÇÃO 

DO Serviço de suporte ao atendimento educacional especializado para os alunos com 

necessidades educacionais especiais e suporte aos profissionais da educação, através da: 

 - Contratação e formação de pessoal de apoio para dar suporte ao atendimento educacional 

especial, possibilitando a realização de um conjunto de atividades e recursos pedagógicos e de 

acessibilidade organizados, prestados em caráter complementar às atividades escolares, 

destinado ao público-alvo da Educação Especial que dele necessite. 

- Formação e capacitação aos profissionais de educação envolvidos diretamente na docência e 
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equipe operacional, de modo   a qualificar a atuação e a mediação na Educação Inclusiva, 

garantindo as melhorias nos resultados. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O povoamento da região de Bertioga, teve início em 1531, quando Martim Afonso de 

Sousa foi nomeado governador geral da costa do Brasil e aportou às águas da antiga Buriquioca; 

tornou-se distrito em 1944, mas pertencia a microrregião de Santos, sendo desmembrado em 

1993. 

A população aferida pelo IBGE no censo de 2019 é de 63.249 habitantes e a área do 

município é de 490,148 km², o que resulta numa densidade demográfica de 115,38 hab./km². 

Em 2017, o salário médio mensal era de 2.9 salários mínimos entre   24.5% da população 

ativa. A taxa de escolarização entre 6 e 14 anos, em 2010 era de 98,1%; o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica nos anos iniciais do ensino fundamental, da Rede pública 

em 2017, era de 6,1% e dos anos finais de 4,3%. Estão cursando o ensino fundamental 9202 

alunos (em 32 escolas) e 2721 jovens, o ensino médio (em 14 escolas). 

A cidade apresenta 77.1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado. O índice 

de mortalidade infantil é de 16,27% óbitos por mil nascidos vivos e a população conta com 

9 estabelecimentos de Saúde SUS.  

Como toda cidade litorânea, sua população é variável, pois muitas casas são de veraneio, 

o que dificulta o equilíbrio fiscal entre entrada de recursos e necessidade de serviços públicos. 

Embora a taxa de evasão seja muito baixa, a necessidade de suporte se faz presente, para o 

atendimento educacional especializado, aos alunos com necessidades educacionais especiais e 

aos profissionais da educação infantil da Rede Pública de Ensino de Bertioga. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1531
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martim_Afonso_de_Sousa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martim_Afonso_de_Sousa
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Censo_brasileiro_de_2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica


22 
 

Promove Ação Sócio Cultural 
 

R Nestor Pestana, 125 Conj. 56 – Consolação - São Paulo – SP – CEP: 01303-010 Fone / Fax. (11) 2249-5539 

www.promove.org.br - contato@promove.org.br 

 

JUSTIFICATIVA 

A inclusão das crianças e jovens com deficiências na escola, não acontecerá porque está 

amparada legalmente e a matrícula nas escolas públicas é obrigatória, mas sim pelo engajamento 

e a capacidade de a escola trabalhar com as diferenças individuais de seus alunos, possibilitando 

a real inclusão de todos. 

Para compreender melhor a forma como as pessoas com deficiência são vistas na 

sociedade atualmente, é necessário, de certa forma, voltar ao passado e identificar o juízo de 

valor dado a elas em diferentes épocas. Porém deve-se considerar que a trajetória histórica pela 

qual as pessoas que apresentam deficiências se integram socialmente não é a mesma, não é linear 

nem idêntica.  

Numa mesma época essas pessoas são vistas de maneiras diferentes. Como exemplo 

pode-se dizer que na história recente da humanidade, mais precisamente no século XX, pessoas 

com deficiências eram submetidas a experiências cientificas na Alemanha nazista de Hitler, 

enquanto soldados americanos que haviam sido mutilados nos campos de batalha eram 

condecorados e recebiam apoio financeiro do governo. Tendo em vista a ressalva feita, é 

conveniente que se faça um breve resgate histórico do deficiente ao longo do tempo. 

(FREITAS, 2011) 

Desde a Idade Antiga e Idade Média encontra-se relatos de pessoas com deficiência, em 

passagens da literatura grega e romana e em livros sagrados como Bíblia e Alcorão. 

A história dos povos antigos, como os hebreus, relata que pessoas com deficiência não 

eram aceitas na sociedade por não serem consideradas a “imagem e semelhança de Deus” e 

eram consideradas uma abominação, palavra essa, usada para referir-se a tudo que era pecado, 

que não podia fazer parte da vida. 

Como afirma Silva (1987): 

“anomalias físicas ou mentais, deformações congênitas, amputações 

traumáticas, doenças graves e de consequências incapacitantes, sejam 

elas de natureza transitória ou permanente, são tão antigas quanto a 

própria humanidade” (Silva, 1987, p. 21) 
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É perceptível que as pessoas deficientes eram desprezadas, excluídas, segregadas, viviam 

reclusas em suas moradias tendo contato apenas com alguns familiares ou em locais isolados 

sem nem um contato com o mundo externo. 

Na literatura dos povos gregos e romanos, o perfil aceito pela sociedade era a do corpo 

perfeito, pois a beleza e a perfeição representavam a força, a astúcia, a inteligência. Isso pode 

ser comprovado levando em consideração a descrição dada aos heróis daquele tempo como 

Hércules, Aquiles, Afrodite, entre outros. Por outro lado, as pessoas que apresentavam 

deficiência eram consideradas possuídas por demônios devendo ser marcadas fisicamente e 

evitadas, principalmente em público. (FREITAS, 2011) 

Na Idade Média, entre os séculos V e XV, o domínio absoluto da igreja católica fez 

emergir de maneira mais expressiva a questão da bruxaria. Os indivíduos deficientes, eram 

considerados manifestações demoníacas, pois fugir ao padrão de” normalidade”, era castigo de 

Deus. Acreditava-se que esses indivíduos não possuíam alma, e se a possuíssem seria a 

representação do maligno. 

Segundo Carmo (1991), na Renascença, apesar de não haver ações que viabilizassem a 

retirada dos deficientes da marginalização, houve grandes avanços nas relações entre essas 

pessoas e a sociedade em geral. Foi nesse período que iniciou a criação de leis para auxiliar os 

pobres, velhos e deficientes. Na Inglaterra a população passou a pagar uma taxa destinada a esse 

auxílio e em 1554 foi fundado na França o “Grand Bureau des Pauvres” que recolhia dinheiro 

da burguesia para manter hospitais que cuidavam de doentes, pobres e deficientes. 

No século XX, as duas grandes guerras deixaram um número elevado de pessoas com 

as mais variadas sequelas, isso fez com que as sociedades tivessem uma visão mais humanística 

em relação às pessoas com deficiências e que os governos voltassem a atenção para esse público, 

por isso houve um grande avanço na assistência as pessoas com deficiências. (GARCIA, 2013) 

Dentro desse contexto, percebe-se que o deficiente, em seu percurso histórico, sempre 

esteve estigmatizado a viver a margem da sociedade, ora considerado criatura não abençoada 

por Deus ora dependente da caridade alheia. 

Atualmente, a modernidade impõe mudanças comportamentais e os avanços com 

relação a temas sobre direitos humanos procuram resgatar a dignidade do deficiente e criar leis 

que assegurem seus direitos. 
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Em 1980 a OMS – Organização Mundial de Saúde – propôs três níveis para definir as 

deficiências em geral: deficiência, incapacidade e desvantagem social. Essa proposta foi revista 

e reeditada em 2001, o que possibilitou a ruptura do isolamento da pessoa com deficiência em 

relação aos fatores contextuais e do meio, levando-as ao acesso social. Essa proposta chegou a 

sugerir a substituição da nomenclatura de “pessoa deficiente” por “pessoa em situação de 

deficiência”. Dessa forma, ao invés da pessoa sentir-se discriminada em um ambiente onde só 

é destacado suas necessidades poderá sentir-se acolhida em um ambiente que se transforma para 

atender as suas precisões. 

A Constituição Brasileira de 1988, pelo Decreto nª 3.956/2001, no seu artigo 1ª define 

deficiência como: 

[...] “uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente 

ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais 

atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo 

ambiente econômico e social”. Confirmando, assim, a deficiência 

como uma situação que pode ser modificada. 

A deficiência intelectual, segundo especialistas, é uma condição, geralmente irreversível, 

caracterizado principalmente por redução das capacidades intelectuais, acompanhado de 

limitações significativas no funcionamento das habilidades nas áreas de comunicação, social e 

acadêmica. 

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - revelou em 2015 que 6,2% 

da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A pesquisa realizada em parceria com o 

Ministério da Saúde revelou também que desse total, 0,8% da população brasileira apresenta 

algum tipo de deficiência intelectual e a maioria – 0,5%- já nasceu com as limitações. Entre essas 

pessoas, mais da metade – 54,8% - tem grau intenso ou muito intenso de limitação e apenas 

30% frequentam algum serviço de reabilitação em saúde. 

Segundo o médico especialista em psiquiatria da infância e adolescência, Dr. Gustavo, 

afirma em matéria publicada no site Comportamento Infantil que: aproximadamente entre 1 a 

2% da população mundial tem o diagnóstico de retardo mental e parece prevalecer entre pessoas 

do sexo masculino. O Dr. Gustavo explica que para diagnosticar o retardo mental é necessário 

um exame clínico da criança, entrevista detalhada com os pais e investigação criteriosa da 

gestação da mãe. Quando surge dúvida com relação ao diagnóstico, são realizados testes 
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padronizados nos pacientes, esses testes fornecem o que é chamado de quociente de inteligência 

(Q,I). (DR. GUSTAVO TEIXEIRA, 2011) 

Segundo os critérios utilizados pela Organização Mundial de Saúde há quatro tipos de 

retardo mental: retardo mental leve – Q.I. compreendido entre 50 e 70. Retardo mental 

moderado – Q.I. compreendido entre 35 e 49. Retardo mental grave- Q.I. compreendido entre 

20 e 34. Retardo mental profundo – Q.I. abaixo de 20. 

As crianças que apresentam retardo mental leve, conforme esclarecido pelo médico, 

conseguem comunicar-se, estudar, podendo inclusive concluir o ensino médio, e com 

acompanhamento médico e terapêutico conseguem levar uma vida normal. 

Os pacientes que apresentam retardo mental moderado, possuem mais dificuldades na 

compreensão e no uso da linguagem, podendo precisar de ajuda durante toda a vida, segundo o 

médico, apesar de terem a vida acadêmica limitada, podem aprender a ler, escrever e realizar 

cálculos. Se forem incluídos em turmas especiais o convívio com crianças que apresentam as 

mesmas limitações tendem a enriquecer suas habilidades sociais. 

Os portadores de retardo mental grave e profundo, geralmente, apresentam deficiências 

visuais e auditivas que indicam lesões graves no cérebro, necessitam de acompanhamento 

durante toda a vida, finaliza Dr. Gustavo. 

Atualmente, o termo que está sendo utilizado para designar pessoas que apresentam 

deficiência cognitivas é “pessoa com deficiência intelectual”, porém, observa-se, que mais 

importante que utilizar o termo que seja “politicamente correto” para definir essas pessoas, é 

necessário que a sociedade conheça e aceite as diferenças de maneira que essas pessoas possam 

ser incluídas em todos os âmbitos sociais. 

Segundo Mazzota (1996), a educação especial no Brasil teve início em 1884 com a 

criação do instituto dos Meninos Cegos (atual instituto Benjamim Constnat) e do Instituto dos 

Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional de Educação do Surdos –INES) em 1857, na cidade do 

Rio de Janeiro. Essas instituições, apesar de terem sido precárias no tocante ao número de 

atendimento, representaram um grande avanço, pois foi a partir desse momento que surgiram 

discussões sobre a educação institucionalizada para deficientes. Até então, os deficientes eram 

segregados em suas casas, ” protegidos” da sociedade. 
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A partir do século XX, começa a surgir movimentos em favor de uma sociedade mais 

justa e inclusiva, as pessoas deficientes passam a ser reconhecidas e a luta contra a discriminação 

ganha força. 

Em 1975, com a aprovação da Declaração das Pessoas Deficientes, foi destacado o 

direito ao tratamento para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, bem como a dignidade 

e o respeito para com seus direitos. 

Em 1981 as Organizações das Nações Unidas (ONU), declara O Ano da Pessoa 

Portadora de Deficiência. O encontro discutiu a acessibilidade aos bens de serviço e correlação 

de oportunidades entre pessoas com deficiências ou não. As discussões resultaram na 

aprovação, em 1982, do Programa de Ação Mundial (PAM). Este programa tem como 

finalidade "promover medidas eficazes para a prevenção da deficiência e para a reabilitação e a 

realização dos objetivos de igualdade e de participação plena das pessoas com deficiências na 

vida social e no desenvolvimento". (Resolução 37/52 da Assembleia Geral das Nações Unidas) 

A partir do século XX, surgiram movimentos a favor de uma sociedade mais justa e 

inclusiva, as pessoas deficientes passaram a ser reconhecidas e a luta contra a discriminação 

ganhou força. 

Em 1975, com a aprovação da Declaração das Pessoas Deficientes, o direito ao 

tratamento para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, bem como a dignidade e o 

respeito para com seus direitos foi regulamentada. 

Em 1981 as Organizações das Nações Unidas (ONU), declara O Ano da Pessoa 

Portadora de Deficiência, neste encontro discutiu-se a acessibilidade aos bens de serviço e a 

correlação de oportunidades entre pessoas com deficiências ou não. As discussões resultaram 

na aprovação, em 1982, do Programa de Ação Mundial (PAM), que tem como finalidade:  

"promover medidas eficazes para a prevenção da deficiência e para a reabilitação e 

realização dos objetivos de igualdade e de participação plena das pessoas com 

deficiências na vida social e no desenvolvimento" (Resolução 37/52 da Assembleia 

Geral das Nações Unidas). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, considerou a educação como direito 

fundamental de todos. Foi então promulgado o artigo 205 que determina: 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
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incentivada, com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

“ (BRASIL, 1988). 

E no artigo 208, III declara que o: 

“Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). 

Os movimentos e declarações internacionais, influenciaram o Brasil a um discurso 

favorável em defesa da inclusão de pessoas com deficiência intelectual no ensino regular. Dentre 

os documentos produzidos podemos destacar a Declaração de Salamanca, realizada pela 

UNESCO em Salamanca, Espanha entre os dias 7 e 10 de junho de 1994 com os seguintes 

princípios: 

• toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de 

atingir e manter o nível adequado de aprendizagem,  

• toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas, 

• sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam 

ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais 

características e necessidades,  

• aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, 

que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de 

satisfazer a tais necessidades,  

• escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, 

tais escolas provêm uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 

eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional.  

Em 20 de dezembro de 1996 foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) nº 9394. No art. 58 institui a educação especial brasileira garantindo e 

regulamentando o acesso da pessoa com deficiência ao ensino regular inclusivo. 
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Em 2001, foi criado outro documento que também ampara a educação inclusiva, o Plano 

Nacional de Educação (PNE), aprovado pela lei nº 10.172/2001 destacando que: “o grande 

avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva 

que garanta o atendimento à diversidade humana”. 

Com o objetivo de difundir os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão de pessoas 

com deficiência no ensino regular, o Ministério Público Federal publicou em 2004 o documento 

“O Acesso de Estudantes com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular”. 

Destaca-se também o ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.69, de 13 

de julho de 1990, que dispõe no artigo 54: “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.'' (BRASIL, 1990, p.25). 

Dentro desse contexto, percebe-se a urgência para que as escolas se adaptem para o 

atendimento individual do aluno, reconhecendo e valorizando as habilidades de cada um.  

A conquista de uma escola de qualidade e inclusiva, só irá acontecer quando, a 

participação de todos os segmentos da sociedade, em busca de um bem comum, assumirem o 

comprometimento de construírem uma educação democrática. 

 

 

 

Desta forma, o que justifica a Contratação da PROMOVE é a necessidade do Município 

de Bertioga/SP, estabelecer uma parceria, por meio da celebração do Termo de Colaboração  

na área da educação, para enfrentar os três maiores desafios para a criação de uma escola 

inclusiva: 



29 
 

Promove Ação Sócio Cultural 
 

R Nestor Pestana, 125 Conj. 56 – Consolação - São Paulo – SP – CEP: 01303-010 Fone / Fax. (11) 2249-5539 

www.promove.org.br - contato@promove.org.br 

 

1. Fortalecer a formação dos professores 

2. Criar uma rede de apoio 

3. Eliminar barreiras pedagógicas 

 

PLANO DE TRABALHO 

Nosso plano de trabalho, visa oferecer atendimento educacional especializado,  através 

de um conjunto de atividades e recursos pedagógicos organizados, prestado em caráter 

complementar às atividades escolares, criando condições básicas para o desenvolvimento dos 

educandos com deficiência e Transtornos Globais do Desenvolvimento – TGD, regularmente 

matriculados na Rede Municipal de Ensino, que não apresentarem autonomia para 

a locomoção, alimentação e higiene, auxiliando nos diferentes ambientes onde se desenvolvem 

as atividades comuns a todos, nos diferentes tempos e espaços educativos, de forma efetiva. 

           Ao refletir sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de Educação 

inclusiva, estamos considerando a diversidade de aprendizes e seu direito à equidade. Trata-se 

de equiparar oportunidades, garantindo-se a todos - inclusive às pessoas em situação de 

deficiência e aos de altas habilidades/superdotados, o direito de aprender a aprender, aprender 

a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. (CARVALHO, 2005). 

 

O OBJETIVO DA PROPOSTA É: 

Mobilizar os recursos humanos e estruturais, para garantir o acesso, a permanência, e a 

frequência dos alunos, assegurando a oferta do atendimento educacional especializado, 

eliminando barreiras. A efetiva participação nas atividades educacionais, organizando os serviços 

de atendimento aos alunos que exijam apoio intensivo na locomoção, alimentação e higiene, de 

forma que participem ativamente das atividades escolares: 

 possibilitando a mobilidade nos diferentes espaços educativos como a transferência da 

cadeira de rodas para outros mobiliários e/ou espaços e cuidados, integrando-os ao seu 

grupo/classe garantindo o posicionamento adequado às condições do aluno; 

 fazendo a troca de vestuário e/ou fraldas/ absorventes, higiene bucal em todas as 

atividades, desenvolvidas na Unidade Escolar,  

 organizando a rotina de trabalho, seguindo as orientações do professor regente, 
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utilizando espaços alternativos ou realizando atividades diferenciadas com o aluno, 

quando necessário; 

⮚ auxiliando na alimentação, sempre buscando a maior autonomia possível.  

⮚ Criando situações, as quais viabilizem estímulos para que os educandos possam adquirir 

habilidades para executar tarefas que ainda não consigam dominar; 

⮚ Executando materiais que possam facilitar o entendimento do conteúdo proposto pelo 

professor regente. 

 

4. PÚBLICO ALVO  

A identificação do público-alvo é o primeiro passo para a construção de um projeto de 

auxílio e formação eficiente, portanto direcionaremos nosso trabalho: 

Educandos com Necessidades Educacionais Especiais em virtude de deficiência e/ou 

Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), Transtorno desintegrativo da Infância 

(psicoses), que não realizam atividades escolares de alimentação, higiene e locomoção com 

autonomia e independência e necessitam de mediação, matriculados na Rede Pública Municipal 

de Ensino de Bertioga, de ambos os sexos, especificamente: 

 1. Educandos matriculados na educação infantil;  

 2. Educandos matriculados no Ensino Fundamental – Anos Iniciais (Regular e 

Educação de Jovens e Adultos);  

 3. Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino.  

 

5. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA  

O aumento de alunos com deficiência nas escolas regulares, chamou a atenção para a 

comunidade educativa e também para a sociedade como um todo, sobre a necessidade da 

implantação de novas políticas públicas e rediscutindo as concepções pedagógicas, aprimorando 

as discussões sobre esses temas, na tentativa de procurar métodos que garantam o acesso e a 

permanência de todos os alunos nas escolas.  

O processo de inclusão escolar tem sido um enorme desafio para a sociedade, pois expôs 
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as práticas pedagógicas praticadas nas escolas, olhando não só para o deficiente, mas 

considerando as particularidades de cada aluno e dos processos diferentes de aprendizagem 

pessoal.  

Segundo Mantoan (2003, p. 97): 

“A educação inclusiva deve ser entendida como uma tentativa a mais 

de atender as dificuldades de aprendizagem de qualquer aluno no 

sistema educacional e como um meio de assegurar que os alunos, que 

apresentam alguma deficiência, tenham os mesmos direitos que os 

outros, ou seja, os mesmos direitos dos seus colegas escolarizados em 

uma escola regular. ” 

Partindo disto, nos cabe identificar e direcionar os principais pontos da mudança 

necessária para alcançar o que se espera da inclusão escolar: melhor integração entre todos os 

alunos, especiais ou não, juntamente com todo o conjunto escolar.  Desta forma, precisamos 

buscar ações e contribuições que permitam estabelecer e aprimorar as práticas pedagógicas 

inclusivas nas escolas. 

O direito à inclusão determina uma grande transformação:   

“É a escola que deve adaptar-se às condições de seus alunos e não o contrário, 

pois a proposta de inclusão defende uma escola que dirige seu olhar para o 

estudante em sua totalidade, que não se preocupa apenas com a aprendizagem 

dos conteúdos ministrados, mas que saiba respeitar e valorizar o aluno em sua 

em sua essência, independentemente de ser esse aluno deficiente ou não. 

(BERNARDES, 2010) 

Perspectivas históricas da educação especial: a caminho da inclusão 

Educação Especial e seu contexto histórico 

  Para que possamos entender melhor sobre a educação especial no Brasil nos dias de 

hoje, faz-se necessário uma abordagem sucinta sobre a sua historicidade. Devemos recordar que 

na antiguidade, as pessoas com deficiência não eram vistos com bons olhos, é o que diz Aranha 

(1979), “a deficiência nessa época, inexistia enquanto problema, sendo que as crianças que 

apresentavam deficiências imediatamente detectáveis, a atitude adotada era a da ‘exposição’, ou 

seja, o abandono ao relento, até a morte”. 
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A idade média é marcada pelo interesse da medicina, aos portadores de alguma 

deficiência, porém, os indivíduos ainda eram discriminados pela sociedade, o interesse maior 

era com relação aos indivíduos que por algum motivo, se tornaram deficientes físicos e 

passariam a ser sustentados pelo governo, a iniciativa da medicina era devolver a estes, uma 

maneira de voltar a trabalhar e prover o seu próprio sustento. 

No Brasil, por volta do século XIX, às crianças com deficiências passaram a ser cuidadas 

por instituições religiosas, que passaram a crer que esses seres tinham alma e não mereciam o 

sacrifício de suas vidas. No início do século XX, houve o surgimento das escolas com 

atendimentos especiais, porém, uma educação a parte, esse alunado teria convívio apenas com 

outros portadores de necessidades especiais, eram instituições de natureza filantrópica como as 

APAES (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Por volta da década de 1950, a história 

da educação especial no Brasil, é marcada pela criação do Instituto Benjamin Constant (para 

pessoas cegas) e Instituto Nacional de Educação de Surdos /INES (para pessoas surdas), porém 

a oferta de atendimento era muito abaixo da demanda. 

Um passo importante para a educação especial foi à declaração de Salamanca, criado em 

1.994 pelo governo Espanhol, se refere às necessidades educacionais especiais, nela, tratam-se 

os princípios, direitos, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. A 

declaração de Salamanca aborda os direitos da inclusão no sistema de ensino regular; os direitos 

humanos; um sistema de educação para todos; apresenta proposta para uma nova visão 

educacional especial, com orientações e organizações que podem ser trabalhadas ao nível 

regional, nacional e internacional; apresenta um direcionamento a os educadores e as adequações 

necessárias nas escolas para o recebimento dos alunos com alguma deficiência. A declaração de 

Salamanca, abriu caminhos para uma educação inclusiva mais justa, pois, 

[...] O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher 

todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas ou outras. Deve acolher crianças com deficiência e crianças 

bem-dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham, crianças de minorias 

linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos, ou zonas desfavoráveis ou 

marginalizadas (1994, p. 17-18) 

No Brasil, o Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 
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assinados em Nova York, e m 30 de março de 2007 , rege os direitos da pessoa com deficiência, 

onde esses, teriam o direito a educação inclusiva, pois os atendimentos em salas especiais o 

tornaram excluídos da sociedade. Conforme parágrafo 2 artigo 24 que se refere a convenção, 

não pode haver exclusão do sistema de ensino regular, pelo fato de ser portadores de 

deficiências, devem ter acesso à educação inclusiva, acomodação, suporte e apoio individual 

caso seja necessitado. 

Conforme descrito na convenção de Nova Iorque, em seu artigo 1, pessoas com 

deficiência, “são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.” 

 

OBJETIVO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA 

DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem 

como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superlotação, orientando os sistemas de ensino para 

garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 

mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; formação de 

professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação 

para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos 

transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação Inter setorial na 

implementação das políticas públicas. 

Deficiência física 

A deficiência física pode ser definida como problemas que limitam a mobilidade e 

coordenação geral de algum membro do corpo, pode afetar a fala em diferentes graus. Possui 

diversas causas como lesões neurológicas, neuromusculares e má-formação congênita – “ou 

condições adquiridas, como hidrocefalia (acúmulo de líquido na caixa craniana) ou paralisia 

cerebral.“ 

Deficiência auditiva 
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A deficiência auditiva pode ser considerada como a perda da audição que em alguns 

casos são parciais, já outros a perdem no todo, ela costuma ser genética quando é provocada 

por má-formação, lesão na orelha ou nas estruturas que compõem o aparelho auditivo. 

Deficiência visual 

Segundo pesquisas do IBGE na região Sul do Brasil 0,4% são deficientes desde o 

nascimento e, uma observação importante é que não são considerados deficientes visuais 

pessoas com doenças como miopia, astigmatismo ou hipermetropia, que podem ser corrigidas 

com o uso de lentes ou em cirurgias. 

A deficiência visual é considerada a perda parcial (de 40 a 60%) ou total da visão. Ela é 

dividida em 3 tipos que são: baixa visão, próxima à cegueira e cegueira. 

Surdo-cegueira 

De acordo com o site Nova Escola a pessoa surdo-cega é “aquela que tem uma perda 

substancial da visão e da audição, de tal forma que a combinação das duas deficiências cause 

extrema dificuldade na conquista de metas educacionais, vocacionais, de lazer e sociais”, como 

consta nos documentos da I Conferência Mundial Helen Keller sobre Serviços para os Surdo-

cegos Jovens e Adultos. 

Síndrome de Asperger 

Crianças com Síndrome de Asperger sofrem de um Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD), que é consequência de uma desordem genética. Elas não têm 

problemas para desenvolver a fala e nem sentem dificuldade com o comprometimento 

cognitivo, no entanto, apresentam muitas semelhanças com relação à criança com Síndrome de 

Autismo. 

Síndrome de Williams 

Crianças que desenvolvem a Síndrome de Williams são mais irritadas desde o primeiro 

ano de vida. É uma doença que atinge meninos e meninas, considerada como uma desordem 

no cromossomo 7, a maioria dessas crianças possui hipersensibilidade auditiva, sentem 

dificuldades para se alimentar. Também possuem problemas motores e demoram para andar 

por falta de equilíbrio quando ainda são bebês, sentem dificuldade para andar de bicicleta, cortar 

papel e amarrar os sapatos. 

http://www.ebc.com.br/noticias/2015/08/ibge-62-da-populacao-tem-algum-tipo-de-deficiencia
http://novaescola.org.br/formacao/surdo-cegueira-deficiencia-multipla-inclusao-636397.shtml
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Entretanto, não se pode subestimá-las, pois são muito interessadas por música, possuem 

boa memória auditiva, sempre estão sorrindo, gostam de utilizar gesto e contato visual quando 

falam, como também são muito comunicativas. Elas podem sofrer de problemas cardíacos, 

renais e otites. 

Síndrome de Rett 

A Síndrome de Rett é uma doença neurológica que atinge mais meninas. Ela é 

desencadeada por uma mutação genética. Até os 18 meses, ela aparenta normalidade, após esse 

período a criança sofre perda motora e progressiva de funções neurológicas. Ela passa a regredir 

no andar, falar e no controle e uso de suas mãos, sendo substituídos por movimentos 

involuntários, repetitivos e falsos. Além disso, há desaceleração no crescimento, um 

esquecimento nas palavras, ela apenas consegue visualizar, levando ao isolamento do contato 

social. Palavras aprendidas também são esquecidas, levando a uma crescente interrupção do 

contato social. 

Transtorno Globais do Desenvolvimento (TGD) 

Segundo o site Nova Escola, os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) são 

desassustes nas interações sociais recíprocas que surgem nos primeiros cinco anos de vida da 

criança. “Caracterizam-se pelos padrões de comunicação estereotipados e repetitivos, assim 

como pelo estreitamento nos interesses e nas atividades”. 

“Os TGD englobam os diferentes transtornos do espectro autista, as psicoses infantis, 

a Síndrome de Asperger, a Síndrome de Kanner e a Síndrome de Rett.” 

Paralisia Cerebral 

A paralisia cerebral pode causar danos na coordenação motora e lesões que podem 

provocar alterações no tônus muscular, que podem prejudicar fala, audição, visão, pois é a falta 

de oxigênio no cérebro da criança na gravidez, no parto, também pode surgir após 2 anos do 

nascimento da criança em casos de sarampo, meningite, envenenamento ou algum tipo de 

traumatismo. 

Autismo 

O autismo é um Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) que possui influência 

genética, também é conhecido como Transtorno do Espectro Autista, é causado por falhas em 

partes do cérebro, como o cerebelo. 

http://novaescola.org.br/formacao/transtornos-globais-desenvolvimento-tgd-624845.shtml
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De acordo com o site Nova Escola “Caracteriza-se por dificuldades significativas na 

comunicação e na interação social, além de alterações de comportamento, expressas 

principalmente na repetição de movimentos, como balançar o corpo, rodar uma caneta, apegar-

se a objetos ou enfileirá-los de maneira estereotipada. Todas essas alterações costumam aparecer 

antes mesmo dos 3 anos de idade, em sua maioria, em crianças do sexo masculino. “ 

Síndrome de Down 

A Síndrome de Down manifesta-se antes dos 18 anos, sua origem é difícil de ser 

desvendada, já que envolve diversos fatores como genéticos e ambientais. A pessoa que sofre 

de Síndrome de Down é qualificada pelo funcionamento intelectual inferior à média, possui 

déficit cognitivo, possui dificuldade de comunicação, também apresenta redução do tônus 

muscular, possui problemas na coluna, na tireoide, nos olhos e no aparelho digestivo. 

Conforme o site Nova Escola “A Síndrome de Down é definida por uma alteração genética 

caracterizada pela presença de um terceiro cromossomo de número 21, o que também é 

chamado de trissomia do 21.” 

 

DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e 

recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto a sua 

utilização nas turmas comuns do ensino regular. O atendimento educacional especializado 

identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. As 

atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 

realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento 

complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência 

na escola e fora dela.  

O atendimento educacional especializado disponibiliza programas de enriquecimento 

curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, ajudas 

técnicas e tecnologia assistida, dentre outros. Ao longo de todo processo de escolarização, esse 

http://novaescola.org.br/formacao/na-duvida-autismo-624077.shtml
http://novaescola.org.br/formacao/sindrome-down-inclusao-cromosso-21-622538.shtml
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atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. A inclusão 

escolar tem início na educação infantil, onde se desenvolvem as bases necessárias para a 

construção do conhecimento e seu desenvolvimento global. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às 

formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, 

cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças favorecem as relações 

interpessoais, o respeito e a valorização da criança. 

Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado se expressa por 

meio de serviços de intervenção precoce que objetivam otimizar o processo de desenvolvimento 

e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social. Em todas as etapas 

e modalidades da educação básica, o atendimento educacional especializado é organizado para 

apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino e 

deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou centro 

especializado que realize esse serviço educacional.  

Desse modo, na modalidade de educação de jovens e adultos e educação profissional, 

as ações da educação especial possibilitam a ampliação de oportunidades de escolarização, 

formação para a inserção no mundo do trabalho e efetiva participação social. 17 A interface da 

educação especial na educação indígena, do campo e quilombola deve assegurar que os recursos, 

serviços e atendimento educacional especializado estejam presentes nos projetos pedagógicos 

construídos com base nas diferenças socioculturais desses grupos. Na educação superior, a 

transversalidade da educação especial se efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a 

permanência e a participação dos alunos. Estas ações envolvem o planejamento e a organização 

de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos 

sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados 

nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvem o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

Para a inclusão dos alunos surdos, nas escolas comuns, a educação bilíngue - Língua 

Portuguesa/LIBRAS, desenvolve o ensino escolar na Língua Portuguesa e na língua de sinais, 

o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita para alunos surdos, 

os serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o ensino da Libras para os 

demais alunos da escola. O atendimento educacional especializado é ofertado, tanto na 

modalidade oral e escrita, quanto na língua de sinais. Devido à diferença linguística, na medida 
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do possível, o aluno surdo deve estar com outros pares surdos em turmas comuns na escola 

regular. O atendimento é realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos 

específicos no ensino da Língua Brasileira de Sinais, da Língua Portuguesa na modalidade escrita 

como segunda língua, do sistema Braille, do soroban, da orientação e mobilidade, das atividades 

de vida autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos mentais 

superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais 

didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia assistida 

e outros.  

Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva, disponibilizar as funções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia 

intérprete, bem como de monitor ou cuidador aos alunos com necessidade de apoio nas 

atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras que exijam auxílio constante no 

cotidiano escolar. Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua 

formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento 

educacional especializado e deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar da atuação 

nas salas 18 comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento 

educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, 

nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de 

educação especial. Esta formação deve contemplar conhecimentos de gestão de sistema 

educacional inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras 

áreas, visando à acessibilidade arquitetônica, os atendimentos de saúde, a promoção de ações de 

assistência social, trabalho e justiça. 

 

DIAGNÓSTICO DE ATENDIMENTO 

O município de Bertioga atende atualmente 8772 alunos em sua Rede de Ensino, que 

conta com 30 unidades entre Creche (com 1897 alunos), Ensino Infantil (com 1794 alunos em 

71 classes), Ensino Fundamental (com 5050 alunos distribuídos em 181 classes) e 2 Centros de 

Educação Especializados, atendendo 10 alunos.  

Em relação à Educação Especial, há nos dias atuais, um total de 207 alunos que 

necessitam de suporte especializado, distribuídos em 33 classes das unidades vinculadas a 
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Secretaria de Educação, em uma proporção elevada de alunos por sala necessitando de auxílio. 

A prefeitura do Município de Bertioga, por meio da Secretaria de Educação, desenvolve 

políticas públicas voltada para o alcance da qualidade da educação para todos. Porém, dados do 

censo escolar e avaliações institucionais, demonstram a necessidade de avanços e incrementos 

na busca por uma educação mais inclusiva e de qualidade, visando transformar a cidade em um 

município educador, por meio de um novo olhar sobre o processo educacional e iniciativas 

inovadoras. 

Diante da necessidade de um novo olhar sobre a educação, o Poder Público Municipal 

planejou ações estratégicas, visando a implantação de benefícios e serviços educacionais que 

atendam à necessidade de toda população da cidade de Bertioga, tal como a garantia de formação 

continuada aos profissionais da rede pública municipal de ensino, garantia de atendimento 

educacional especializado e suporte aos docentes da educação infantil, capazes de proporcionar 

um ensino de qualidade e a formação integral do cidadão, para todos os alunos, através da 

celebração da colaboração com a OSC. 

Nós da PROMOVE, acreditamos que não basta que se faça a matrícula do aluno, sua 

permanência deve ser qualificada, o currículo trabalhado precisa ser adaptado, garantindo a 

aprendizagem e o desenvolvimento do educando, atendendo as diferenças individuais de todos 

os alunos. 

O ambiente escolar, não é só de construção do conhecimento, mas onde as pessoas se 

tornam mais solidárias e humanas. A inclusão do deficiente na rede regular de ensino, depende 

de uma adequação no currículo escolar e a modificação nas formas de ensinar e avaliar. 

O professor precisa ter consciência do seu papel transformador e isso precisa de 

formação; para que seja capaz de ressignificar as concepções, a escola, a educação, enfim as 

práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino, em todos os seus 

níveis. 

Para que isso aconteça é fundamental: 

 A formação específica dos profissionais para atuação nos serviços de apoio à Educação 

Especial; 

 A formação continuada dos profissionais de educação que atuam nas classes comuns 

das unidades educacionais; 
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           A formação continuada dos profissionais precisa abranger: 

 A elaboração e o redimensionamento do projeto de trabalho das unidades educacionais 

para assegurar a oferta a todos os alunos, nos diferentes tempos e espaços educativos, 

consideradas as mobilizações indispensáveis ao atendimento das necessidades 

específicas, bem como as condições se recursos humanos, físicos e materiais que 

favoreçam seu processo de aprendizagem e desenvolvimento; 

 A articulação de um trabalho entre os professores responsáveis pelos alunos, 

professores das classes comuns e demais educadores da unidade educacional; 

 A reorientação das práticas educacionais e a promoção do desenvolvimento através da 

avaliação pedagógica para a aprendizagem, realizada pelos educadores da unidade 

educacional, com a participação, de todos os profissionais envolvidos no atendimento; 

 

Ações de apoio à inclusão necessárias a efetivação do processo: 

o A priorização do acesso aos atendimentos na área da saúde, quando necessários; 

o O atendimento às necessidades de locomoção, higiene e alimentação a todos que 

necessitem, por meio da mobilização de profissionais da unidade educacional que seja 

discutido com o próprio educando e sua família, com os educadores responsáveis por 

ele, de forma a adequar o atendimento; 

o A realização de outras modificações e ajustes necessários, adequando as unidades 

educacionais, possibilitando a acessibilidade arquitetônica, dos mobiliários e nos 

equipamentos, nos transportes, na comunicação e na informação. 

 

6. PRAZO PARA EXECUÇÃO 

            O Prazo de execução do plano de trabalho é de 12 (doze) meses a contar da assinatura 

do Termo de Colaboração, podendo ser prorrogado conforme norma legal, até 60 (sessenta) 

meses. 

 

7.  OBJETIVOS  
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  O Decreto nº 6.094, ao implementar o Plano de Metas/Compromisso “Todos pela 

Educação”, garante o acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades 

educacionais especiais dos alunos fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas. 

Com a aprovação de leis especiais, determinou-se como deve ser a educação para 

alunos com deficiência, de forma inclusiva e de qualidade em todos os níveis de ensino, 

garantindo participação e aprendizagem, disponibilização de recursos de acessibilidade que 

eliminem as barreiras.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) estabeleceram 

que cuidar e educar não são dimensões separadas e a BNCC validou e reforçou o conceito de 

que as ações de cuidado estão plenamente integradas com as ações do conhecer e explorar o 

mundo, criando um campo propício para a sistematização dos conhecimentos. 

O cuidar e educar são duas dimensões indissociáveis no processo de construção do 

conhecimento, pois envolvem a preocupação com os tempos e espaços que asseguram ao 

educando o respeito ao direito de brincar, a curiosidade, ao acolhimento, ao lúdico, a interação, 

e particularmente, a construção às diferentes identidades e conhecimentos. 

Nesta perspectiva: A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se 

desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O 

cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e 

implica em procedimentos específicos (BRASIL, 2001, p.24). 

“Cuidar e educar implica reconhecer que o desenvolvimento, a construção dos saberes, 

a constituição do ser não ocorre em momentos compartimentados. A criança é um ser 

completo, tendo sua interação social e construção como ser humano 

permanentemente estabelecido em tempo integral. Cuidar e educar significa 

compreender que o espaço/tempo em que a criança vive exige seu esforço particular 

e a mediação dos adultos como forma de proporcionar ambientes que estimulem a 

curiosidade com consciência e responsabilidade” (Forest & Weiss, 2003, p. 2). 

A prática do professor mediador permeia o ato de cuidar e de contribuir para a 

aprendizagem da criança com deficiência. Percebemos que as ações de sua função são 

desenvolvidas a partir da necessidade que a criança apresenta, sinalizando a preponderância ou 

não do cuidar. A afetividade e o diálogo demonstram estarem presentes na ação do cuidar e 

educar.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm
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Ao dialogar, possibilitamos ao outro se abrir, externando o que sabe, pensa ou sente; é 

também uma ação recíproca, pois permite ser entendida pela criança deficiente e ao mesmo 

tempo entendê-la. Conversar sobre suas vivências, ampliando as possibilidades de compreensão 

do mundo, necessárias a construção de uma consciência onde o outro é importante porque me 

ensina, porque aprende comigo, porque é meu par. 

A escola inclusiva tem como objetivo promover a educação para pessoas com 

necessidades especiais no mesmo meio das outras pessoas. Abrir espaço para todas as crianças, 

inclusive para as crianças com necessidades especiais é um objetivo cada vez mais maior das 

escolas regulares. 

A escola inclusiva tem como principal objetivo garantir que todos os alunos atinjam com 

êxito as aprendizagens, independentemente das suas dificuldades e/ou diferenças ao nível 

cognitivo, emocional e social. Assim, atendendo às diferenças individuais dos alunos, a escola 

deve proporcionar uma educação ajustada às suas capacidades. (Bispo, 2006) 

 

Nosso objetivo é dar suporte para que as Escolas Municipais de Bertioga possam, 

através da educação inclusiva, acolher todos os tipos de alunos, independente das suas 

diferenças.  

Possibilitar ao aluno, recursos diferenciados indispensáveis ao seu aprendizado, como 

adaptações físicas do ambiente escolar, pessoal de apoio preparado, para auxiliar o professor 

regente na criação de situações que favoreçam e respeitem os diferentes ritmos e estilos de 

aprendizagem dos alunos. 

A PROMOVE tem como objetivo gerenciar o serviço de apoio às crianças com 

necessidades educativas especiais, visando um atendimento educacional de qualidade e tendo 

como foco tornar a permanência dos atendidos dentro das unidades escolares mais viável de 

forma que diminua a defasagem. 

Coordenando a integração entre todos, - Alunos, Professores, Direção, Administração e 

Funcionários, para que as funções sejam executadas com clareza e determinação, garantindo 

excelência na organização das tarefas atribuídas.  

Nenhum professor sai pronto da universidade. Sabemos que a formação inicial não é 

suficiente. Além disso, não há especialização que dê conta das reais demandas das salas de aula. 



43 
 

Promove Ação Sócio Cultural 
 

R Nestor Pestana, 125 Conj. 56 – Consolação - São Paulo – SP – CEP: 01303-010 Fone / Fax. (11) 2249-5539 

www.promove.org.br - contato@promove.org.br 

 

Não só aquelas relacionadas aos estudantes com deficiência, transtornos e altas habilidades, mas 

a todos. 

Numa perspectiva de direitos, o reconhecimento das diferenças para a garantia da 

aprendizagem irrestrita (independentemente de credo, raça, gênero, condição econômica, social, 

cultural, física, mental, sensorial e linguística) é uma conquista. No entanto, impõe novos 

desafios e formas de trabalho aos educadores. Além da necessidade de atualização constante, 

considerando as grandes mudanças e transformações no sistema educacional brasileiro e no 

mundo em que vivemos, analisar o próprio fazer no cotidiano da escola é condição obrigatória 

para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas. 

A educação inclusiva   parte do pressuposto de que a diferença é uma condição humana. 

Ou seja, todos somos distintos uns dos outros. Portanto, os processos de aprendizagem de cada 

estudante são também distintos entre si. 

As pessoas com deficiência não são exceção nesse sentido. Ainda que apresentem 

pareceres diagnósticos absolutamente iguais, duas pessoas podem reagir às mesmas estratégias 

pedagógicas   de maneiras bem diferentes. Simplesmente porque são diferentes entre si, ainda 

que tenham uma característica comum: a deficiência. Por isso, precisamos tomar cuidado com 

cursos que adotam orientações padronizadas sobre como desenvolver práticas inclusivas por 

tipo de deficiência, desconsiderando as particularidades de cada contexto e o potencial criativo 

do educador. 

A formação do professor no contexto da educação inclusiva resulta da vivência e 

da interação cotidiana com cada um dos educandos, com e sem deficiência, a partir de uma 

prática pedagógica dinâmica que reconhece e valoriza as diferenças. Não há especialização capaz 

de antecipar o que somente no dia a dia poderá ser revelado. 

O currículo corresponde ao conjunto de conteúdos que devem ser abordados pelos 

educadores em cada nível de ensino. Um currículo fundamentado na perspectiva 

inclusiva   precisa estar alinhado com a Base nacional comum curricular (BNCC) e, ao mesmo 

tempo, dialogar com as particularidades sociais, culturais, regionais e os diferentes modos de 

aprender de cada estudante. 

Não se trata de adaptar o conteúdo curricular a fim de reduzi-lo para alguns alunos, mas, 

sim, de flexibilizá-lo para que todos se reconheçam nele   e sejam protagonistas do próprio 

processo educacional. 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/o-que-e-educacao-inclusiva/
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/estrategias-pedagogicas/#atividades-diagnostico
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/estrategias-pedagogicas/#atividades-diagnostico
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/conceitos-fundamentais/#perspectiva-inclusiva
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/conceitos-fundamentais/#perspectiva-inclusiva
https://diversa.org.br/artigos/eixos-de-interesse-pontes-para-o-aprendizado-e-desenvolvimento-de-todos-os-alunos/
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O currículo vem sendo amplamente apontado   como uma das principias barreiras – 

bem como um dos mais importantes facilitadores – à educação inclusiva  . Ou seja, o currículo 

é não somente importante, mas determinante na garantia do direito de todos, e de cada um, à 

educação. 

Um currículo pré-formatado, baseado em expectativas homogeneizantes, que não 

considera o contexto, ou seja, as características da comunidade onde a escola está inserida e de 

cada um dos estudantes individualmente gera, inevitavelmente, exclusão. 

Para desenvolver ao máximo as potencialidades de cada estudante, tornar a experiência 

da aprendizagem relevante e significativa é basilar. Trata-se de um desafio: conectar 

as características e os interesses de cada um dos alunos à base curricular comum, de modo que 

todas as áreas do conhecimento sejam trabalhadas a partir e através daquilo que já sabem ou 

gostariam de saber. 

Um currículo inclusivo nada mais é que a coesão da Base curricular comum com o 

contexto da sala de aula, ou seja, de cada um dos estudantes que a compõe. Para que isso seja 

possível, é importante que o professor e a equipe pedagógica conheçam os alunos, suas 

características sociais, culturais e individuais e as levem em consideração ao elaborar 

o pedagógico. 

Desenvolver ao máximo as potencialidades de cada estudante implica considerar 

os assuntos ou atividades lhes interessam e mobilizam. Possibilitando inclusive que os próprios 

estudantes façam escolhas, priorizando o que chamamos de eixos de interesse. Não se trata de 

nivelar por baixo, restringindo ou privando, mas, ao contrário, trata-se de expandir 

possibilidades. 

Considerando que os domínios das mais diferentes áreas do conhecimento se 

interconectam, todas podem ser trabalhadas a partir dos eixos de interesse de modo muito 

mais espontâneo, prazeroso e significativo. 

A BNCC define as aprendizagens essenciais às quais todos os estudantes têm direito. Ou 

seja, quando dizemos que todos, sem exceção, têm direito à educação, não estamos nos 

referindo somente ao acesso. A perspectiva inclusiva   indica que qualquer estudante tem o 

direito de acessar o mesmo currículo, para o pleno exercício da cidadania e a consequente 

inclusão social. 

http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/what-is-inclusive-education/barriers-to-inclusive-education/
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/o-que-e-educacao-inclusiva
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/conceitos-fundamentais/#perspectiva-inclusiva
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A versão final da BNCC é resultado de um longo processo democrático que contou com 

a participação direta de educadores e da sociedade em geral. Trata-se de uma referência 

com diretrizes pedagógicas para a educação básica e orientações específicas nas quais escolas 

públicas e privadas de todo o país devem se basear para constituir o próprio currículo. 

A acessibilidade prevê a eliminação de barreiras presentes no ambiente físico e social que 

impedem ou dificultam a plena participação das pessoas com e sem deficiência em todos os 

aspectos da vida contemporânea. A acessibilidade é fundamental para a inclusão e deve estar 

presente em diferentes contextos, tais como: arquitetônico, comunicacional, metodológico, 

instrumental, atitudinal, programático, entre outros. 

• Acessibilidade arquitetônica: eliminação de barreiras ambientais físicas nas residências, nos 

edifícios, nos espaços e equipamentos urbanos, nos meios de transporte individuais ou coletivos; 

• Acessibilidade comunicacional: eliminação de barreiras na comunicação interpessoal (oral, 

língua de sinais), escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos em braille e o 

uso de computador portátil) e virtual (acessibilidade digital); 

• Acessibilidade metodológica: eliminação de barreiras nos métodos e técnicas de estudos 

(escolar), de trabalho (profissional), de ação comunitária (social, cultural, artística etc.) e de 

educação familiar; 

• Acessibilidade instrumental: eliminação de barreiras para o acesso e manuseio de 

instrumentos, utensílios e ferramentas de estudos (escolar), de trabalho (profissional), de lazer e 

recreação (comunitária, turística, esportiva etc.); 

• Acessibilidade programática: eliminação de barreiras “invisíveis” embutidas 

em públicas (leis, decretos, portarias etc.), normas e regulamentos (institucionais, empresariais 

etc.); 

• Acessibilidade atitudinal: eliminação de preconceitos, estigmas, estereótipos e 

discriminações nas pessoas em geral. 

 

O atendimento educacional especializado (AEE)  é um serviço destinado a estudantes 

com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação. Seu 

objetivo é desenvolver práticas pedagógicas inclusivas e atividades diversificadas para eliminar 

barreiras no processo de ensino-aprendizagem e garantir o pleno acesso e participação desses 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/temas-transversais/atendimento-educacional-especializado-aee/
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alunos na escola regular. Por esse motivo, o AEE configura como uma das principais estratégias 

de acessibilidade no contexto educacional brasileiro. 

A Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva  define 

que  a   função   do   atendimento    educacional    especializado    é    identificar,  

elaborar    e  organizar  recursos pedagógicos e de acessibilidade para a eliminação de 

barreiras em prol da plena participação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação, considerando suas necessidades 

específicas. 

Ressaltando que a oferta de atendimento educacional especializado é obrigatória pelos 

sistemas de ensino em todas as etapas, níveis e modalidades, ao longo de todo o processo de 

escolarização, de forma complementar ou suplementar à formação dos estudantes no ensino 

regular. 

Dentre as ações de apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação (MEC) 

previstas, destaca-se a implantação de salas de recursos multifuncionais (SRM) , definidas como 

“ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos para a oferta do AEE”. 

A Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva  estabelece 

que o atendimento educacional especializado é direito garantido aos estudantes com deficiência, 

transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação. No entanto, é 

importante esclarecer que o laudo não é obrigatório para que o aluno seja atendido. Em caso de 

hipótese de deficiência ou TEA, um relatório elaborado pelo professor regente, pela 

coordenação pedagógica e outros profissionais envolvidos, pode ser suficiente para o 

encaminhamento. 

Segundo a nota técnica nº04/2014 : 

Não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico por parte do 

aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades/superdotação, uma vez que o AEE se caracteriza por atendimento pedagógico e 

não clínico. A exigência de diagnóstico denotaria imposição de barreiras ao acesso aos sistemas 

de ensino, configurando-se em discriminação e cerceamento de direito. 

Além disso, sendo um dos principais objetivos do atendimento criar ou encontrar 

estratégias pedagógicas alternativas que possibilitem a participação e a aprendizagem em sala de 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-inclusiva/
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/politicas-publicas/servicos-de-apoio/o-que-sao-as-salas-de-recursos-multifuncionais-srm
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-inclusiva
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15898-nott04-secadi-dpee-23012014&category_slug=julho-2014-pdf&Itemid=30192
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aula, criatividade é outra característica bem-vinda. E, finalmente, apostar no potencial de cada 

um dos estudantes atendidos, buscando sua autonomia na escola e fora dela, para o pleno 

desenvolvimento de seu potencial. 

Além disso, considerando que o processo educacional não se esgota no ambiente escolar, 

é imprescindível que a família e a escola estabeleçam uma parceria efetiva, definindo estratégias 

complementares para o alcance dos objetivos de aprendizagem (que também podem ser 

determinados conjuntamente, considerando primordialmente o trabalho realizado na sala de 

aula regular) e a promoção da autonomia, na escola e fora dela. 

 

 

  

8. METAS DE ATENDIMENTO  

 Para atingirmos as metas de atendimento, objeto do Termo de Colaboração  as 

ações seguirão a seguinte forma: 

Metas Quantitativas:  

 - Processo Seletivo para recrutamento, seleção e contratação de até 100 agentes de 

apoio escolar no suporte aos alunos com necessidades educacionais especiais e de 80 

agentes de apoio escolar no suporte aos alunos e docentes da educação infantil – 

modalidade creche de acordo com a demanda de alunos e disponibilidade 

orçamentária.  

- Dispor de funcionários suficientes para suprir toda a rede municipal de ensino, 

levando em consideração possíveis acasos como faltas, com ou sem justificativas, não 
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ultrapassando o limite de até 180 agentes de apoio escolar. 

- Proporcionar ao agente de apoio escolar, respaldos que possam auxiliar diretamente 

no serviço do mesmo com o objetivo de facilitar o entrosamento entre o agente e a 

criança atendida. 

Metas Qualitativas:  

Para a as metas qualitativas, propomos: 

 Formação continuada aos profissionais da rede pública municipal de ensino e agentes de 

apoio escolar:  

Através de parcerias, realizar formações de cunho pedagógicos com temas pertinentes, 

voltados para as reais dificuldades dos profissionais que atuem diretamente com as crianças da 

rede municipal de ensino. Contando com a equipe técnica, ofertar formações pedagógicas para 

todos os profissionais que atuam nas escolas do município com objetivo de proporcionar 

segurança, apoio e embasamento para que a função seja, de fato, realizada com excelência: 

- Refletir sobre as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las; 

- Buscar, como meta principal a educação de qualidade para todos os estudantes, possibilitando 

que tenham suas especificidades atendidas; 

- Dar condições de acesso aos espaços e aos recursos pedagógicos; 

- Adaptar a comunicação de forma que favoreça a promoção da aprendizagem e a valorização 

das diferenças; 

- Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas.  

- Disponibilizar os recursos e serviços orientando quanto a sua utilização no processo de ensino 

e aprendizagem nas turmas comuns do ensino; 

- Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais 

da educação para a inclusão escolar, realizando apoio técnico com o intuito de agregar 

conhecimentos e aprimorar a prática pedagógica. 

- Buscar atividades para serem desenvolvidas de forma a complementar a formação dos 

estudantes com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. 
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- Garantir que a estada dos educandos dentro das unidades de ensino seja produtiva; 

- Manter contato direto, semanalmente, com os agentes de apoio para dar suporte ao 

atendimento dos alunos; 

- Ofertar recursos necessários para os agentes de apoio escolares. 

 

9. FORMAS DE ACESSO DO SERVIÇO  

A parceria entre a PROMOVE e Secretaria de Educação de Bertioga será efetivada nas 

seguintes Unidade escolares: 

EMEIF Caiubura 

Endereço: Rua 01, nº. 520 e 523 - Caiubura. 

EM Giusfredo Santini   

Endereço: Rua Epiphânio Batista nº. 66 – Jd. Vicente de Carvalho II 

EM Dr. Dino Bueno  

Endereço: Rua José Rodrigues, nº. 15 - Bairros Clipper \ Centro 

CEE – Marco Antonio Del Corso Rodrigues 

Endereço: Rua Jorge Ferre 

EM Profº Delphino Stockler de Lima  

Endereço: Avenida Manoel da Nóbrega, s/nº - Jardim Lido.  

EM Prof. José Inácio Hora  

Endereço: Rua Dr. Rodrigues Alves, 759 - Jardim Paulista. 

EMEI Jardim Albatroz  

Endereço: Rua Cinco s/nº - Jardim Albatroz II 

EM José de Oliveira Santos  

Endereço: Rua Cardeal Emile Biayenda nº. 248 - Jardim Rio da Praia 

EM Professora Cristina Santos  
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Endereço: Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, S/Nº - Jd. Rio da Granja 

EM Genésio Sebastião dos Santos  

Endereço: Rua Aprovada, nº. 602 – Bairro Chácaras  

EM Professora Maria Lucia Soares Monteiro   

Endereço: Estrada 4 n º 301 - Chácara V. Linda  

EM Jardim Vista Linda  

Endereço: Rua: Luiz Otávio nº. 200 - Vista Linda  

EM Hilda Strenger Ribeiro   

Endereço: Avenida Anchieta, nº. 8619 - Jardim Vista Linda. 

EM José Ermírio de Moraes Filho  

Endereço: Rua Victorio Guidolin s/ nº. - Jardim Remanso.    

EM Gov. Mário Covas Júnior  

Endereço: Avenida São Lourenço, nº. 2160 – Riviera de São Lourenço. 

EM Professora Miriam de Assis  

Endereço: AV. Engenheiro Durval Gago Lourenço, s/nº - Jardim São Lourenço.  

EM José Carlos Buzinaro  

Endereço: Praça A, nº. 15 - Quadra A Praia de Guaratuba. 

EMEIF Boracéia  

Endereço: Rua Professor Geraldo Rodrigues Montemor nº. 295 – Baln. Mogiano 

EMIG Nhembo 'e' á Porã   

Avenida Guarani, 1500 Aldeia Indígena Rio Silveira / Boracéia CEP 11.600-000.  

NEIM Elizabeth Regina Aparecida Garcia  

Endereço: Rua 1, nº. 501 – Jardim Vicente de Carvalho II 

NEIM Professora Zilmar Moura dos Santos  

Endereço: Rua Cardeal Emile Biayenda, nº. 248 - Jardim Rio da Praia. 
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NEIM Mangue Seco  

Endereço: Rua 20, nº. 133 – Jd. Rio da Granja 

NEIM Professora Irene Vaz Pinto Lyra  

Endereço: Rua Dr. Pedro Uzzo, 875 - Jd. Raphael 

NEIM Chácara Vista Linda  

Endereço: Rua Lincoln Bolívar Neves, 15 - Chácara Vista Linda. 

NEIM Teodoro Quirino  

Endereço: Rua Victório Gridolin, s/nº - Jardim Indaiá. 

NEIM Guaratuba  

Endereço: Praça A, nº. 15 - Praia de Guaratuba. 

NEIM Boracéia  

Endereço: Avenida Tenente Afio Pecararo Júnior s/ nº. – Boracéia  

NEIM Oswaldo Justo 

Endereço: Eng. Arq. da Costa Junior, s/nº - Bairro Chácaras 

NEIM Amilton José Do Amparo 

Endereço: Rua Luiz Pereira de Campos, 697 – Centro 

CENTRO DE FORMAÇÃO ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES  

Endereço: Avenida Tomé de Souza, nº11.833 – Indaiá 

1- A Prestação de serviço do Pessoal de Apoio ocorrerá nos locais descritos acima, 

pertencentes ao Município de Bertioga/SP, conforme apontamentos da planilha 

financeira. 

2- Disponibilização de até 180 agentes de apoio se necessário, 1 coordenador pedagógico 

e 5 supervisores contratados, de forma que não haja interrupção nem prejuízo para o 

ano letivo.  

3- Formação Continuada dos Profissionais de Educação e Pessoal de Apoio contratados 

pela PROMOVE, junto à Secretaria Municipal de Educação de Bertioga/SP. 
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10. RESULTADOS ESPERADOS  

Enquanto sociedade, temos a responsabilidade de cuidar de nossas crianças e 

adolescentes, como assegura o ECA no Art. 4º:  

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. ”    

Assim, entendemos que são obrigações da sociedade: 

 Oferecer aprendizagem, convivência social e respeito à dignidade como direitos 

humanos; 

 Dar reconhecimento, consideração, respeito e valorização da diversidade e da diferença 

e da não discriminação; 

 Ter compreensão da deficiência como um fenômeno sócio-histórico-cultural e não 

apenas uma questão médico-biológica; 

 Possibilitar a promoção da autonomia e do máximo desenvolvimento da personalidade, 

das potencialidades e da criatividade das pessoas com deficiência, bem como de suas 

habilidades físicas e intelectuais, considerados os diferentes tempos, ritmos e formas de 

aprendizagem; 
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 Garantir a transversalidade da Educação Especial em todas as etapas e modalidades de 

educação; 

 Oferecer um currículo emancipatório, inclusivo, relevante e organizador da ação 

pedagógica na perspectiva da integralidade, assegurando que as práticas, habilidades, 

costumes, crenças e valores da vida cotidiana dos alunos, sejam articulados ao saber 

acadêmico; 

 Promover a indissociabilidade entre o cuidar e o educar em toda a Educação Básica e 

em todos os momentos do cotidiano das unidades educacionais. 

 

Para o cumprimento do objeto do termo de colaboração, de acordo com o termo 

de referência para elaboração do Plano de Trabalho, ofereceremos um atendimento 

organizado, coordenado, implementado, acompanhado e avaliado  às necessidades de todos os 

alunos, para que permitam a igualdade de acesso e permanência na escola, dos alunos 

matriculados na fase CRECHE da Educação Infantil e dos alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais, matriculados na Educação Básica, obrigatória, oferecido pelo município 

e prestado em caráter complementar pela PROMOVE às atividades escolares, objetivando: 

1. a acessibilidade ao currículo comum, bem como a ampliação e o domínio dos 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento dos educandos em todas as 

dimensões: cognitiva, afetiva, social, moral, física e estética, por meio de práticas 

pedagógicas que valorizem as diferenças dos sujeitos e do trabalho colaborativo com 

o grupo no qual os estudantes estão inseridos;  

2. a identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos que eliminem as 

barreiras existentes no processo de escolarização e desenvolvimento dos alunos, 

considerando as suas necessidades específicas e assegurando a sua participação plena 

e efetiva nas atividades escolares; 

3. a oferta, de maneira articulada, pelos educadores da unidade educacional e pelo 

pessoal de apoio, possibilitando a apropriação de   diferentes tempos e espaços 

educativos por meio de trabalho colaborativo; 

4. a possibilidade de ampliação de oportunidades de escolarização, a formação para 

inserção no mundo do trabalho, a autonomia e a plena participação social. 
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5. a elaboração de estratégias pedagógicas e formativas e às metodologias, de modo a 

favorecer a aprendizagem e a participação das crianças, jovens e adultos no contexto 

escolar e na vida social. 

6. o desenvolvimento de desdobramentos qualificativos entre o ambiente de trabalho 

e os educandos atendidos, promovendo um clima organizacional que atinja todas as 

metas almejadas com garantia de qualidade e crescimento nas disposições das tarefas 

realizadas pelos funcionários da PROMOVE.  

 

É o projeto pedagógico que orienta as atividades escolares revelando a concepção da 

escola e as intenções da equipe de educadores. Com base no projeto pedagógico a escola 

organiza seu trabalho; garante apoio administrativo, técnico e científico às necessidades da 

Educação inclusiva; planeja suas ações; possibilita a existência de propostas curriculares 

diversificadas e abertas; flexibiliza seu funcionamento; atende à diversidade do alunado; 

estabelece redes de apoio, que proporcionam a ação de profissionais especializados, para 

favorecer o processo educacional. 

É na sala de aula que acontece a concretização do projeto pedagógico - elaborado nos 

diversos níveis do sistema educacional. Vários fatores podem influenciar a dinâmica da sala de 

aula e a eficácia do processo de ensino e aprendizagem. Planejamentos que contemplem 

regulações organizativas diversas, com possibilidades de adequações ou flexibilizações têm sido 

uma das alternativas mais discutidas como opção para o rompimento com estratégias e práticas 

limitadas e limitantes. 

 

É o projeto pedagógico que orienta as atividades escolares revelando a concepção da 

escola e as intenções da equipe de educadores. Com base no projeto pedagógico a escola 

organiza seu trabalho; garante apoio administrativo, técnico e científico às necessidades da 

Educação inclusiva; planeja suas ações; possibilita a existência de propostas curriculares 

diversificadas e abertas; flexibiliza seu funcionamento; atende à diversidade do alunado; 

estabelece redes de apoio, que proporcionam a ação de profissionais especializados, para 

favorecer o processo educacional. 

É na sala de aula que acontece a concretização do projeto pedagógico - elaborado nos 
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diversos níveis do sistema educacional. Vários fatores podem influenciar a dinâmica da sala de 

aula e a eficácia do processo de ensino e aprendizagem. Planejamentos que contemplem 

regulações organizativas diversas, com possibilidades de adequações ou flexibilizações têm sido 

uma das alternativas mais discutidas como opção para o rompimento com estratégias e práticas 

limitadas e limitantes. 

 

 

11. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

  Para que sejam garantidos aos educandos, igualdade de condições de acesso, permanência e 

sucesso em uma escola inclusiva, assegurando o padrão de qualidade na oferta da educação escolar e o 

respeito à liberdade e aos direitos, o atendimento aos alunos com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento, que exijam apoio intensivo na locomoção, alimentação e higiene para participação nas 

atividades escolares será oferecido pelos agentes de apoio, na seguinte conformidade:  

1. organizando sua rotina de trabalho conforme orientações da Equipe Escolar, do 

professor regente, de acordo com suas funções; 

2. auxiliando na locomoção dos alunos nos diferentes ambientes, onde se desenvolvem as 

atividades comuns a todos, nos casos em que o auxílio seja necessário; 

3. auxiliando nos momentos de higiene, troca de vestuário e/ou fraldas/ absorventes, 

higiene bucal em todas as atividades, inclusive em reposição de aulas ou outras 

organizadas pela escola, nos diferentes tempos e espaços educativos, quando necessário; 



56 
 

Promove Ação Sócio Cultural 
 

R Nestor Pestana, 125 Conj. 56 – Consolação - São Paulo – SP – CEP: 01303-010 Fone / Fax. (11) 2249-5539 

www.promove.org.br - contato@promove.org.br 

 

4. acompanhando e auxiliando, se necessário, aos alunos no horário de refeição; 

5. dando assistência às questões de mobilidade nos diferentes espaços educativos: 

transferência da cadeira de rodas para outros mobiliários e/ou espaços e cuidados 

quanto ao posicionamento adequado às condições do aluno; 

6. auxiliando e acompanhando o aluno com Transtorno Global do Desenvolvimento – 

TGD - que não possui autonomia, para que este se organize e participe efetivamente das 

atividades educacionais com seu agrupamento/turma/classe, somente nos casos em que 

for identificada a necessidade de apoio; 

7. realizando atividades de apoio a outros estudantes, sem se desviar das suas funções e 

desde que atendidas as necessidades dos educandos e educandas pelas quais o serviço 

foi indicado; 

8. reconhecendo as situações que ofereçam risco à saúde e bem-estar do aluno, bem como 

outras que necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar tais como: socorro 

médico, maus tratos, entre outros e comunicar a equipe gestora para as providências 

cabíveis; 

O profissional que fará o atendimento aos alunos com deficiência e transtornos globais 

do desenvolvimento é antes de tudo é um educador parceiro do professor regente e por isso 

precisará: 

-  Formar vínculo 

Os cuidados físicos são a principal maneira de estreitar vínculos e transmitir para qualquer 

criança uma segurança afetiva, que a ajudará a desbravar os conhecimentos do mundo ao seu 

redor e desenvolver a autonomia. Esses são momentos privilegiados para a construção de 

vínculos e criam uma oportunidade ímpar para o trabalho de valorização da autoestima.  

- Incentivar a autonomia 

Ao incentivar a autonomia da criança permitimos que ela enfrente obstáculos e os supere, 

descobrindo seu próprio ritmo. 

- Explorar espaços e objetos 

As crianças devem ser estimuladas a explorar. A intencionalidade do professor se expressa na 

organização dos espaços e na escolha dos materiais que serão oferecidos para as crianças. É 

importante variar as situações e deixar que as crianças façam suas escolhas.    
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- Auxiliar na organização do tempo 

As crianças aprendem sobre a passagem do tempo, vivenciando suas próprias rotinas.  Reforçar 

a criação de uma rotina dentro da escola incluindo os horários para se alimentar e cuidar da 

higiene transmitem segurança. 

 - Ter escuta ativa 

A postura de observador atento permite que o educador organize suas ações com as reais 

necessidades das crianças. Ao observá-la brincar, interagir com outros, desbravar espaços e 

materiais, terá pistas sobre o desenvolvimento de outras atividades de acordo com a etapa em a 

criança está, independentemente da faixa etária. Nesse processo, é também importante que 

tenha instrumentos para registrar as aprendizagens das crianças. 

- Ser pró-ativo 

Quando se trata de educação, a versatilidade do profissional de apoio é imprescindível, levando 

em consideração que a agilidade em identificar as tarefas irá proporcionar uma relação mais 

sadia entre o profissional e o professor regente.  

 Em relação à Formação continuada aos profissionais de educação da rede 

municipal de educação, o conteúdo a ser desenvolvido, possibilitará a elaboração de estratégias 

pedagógicas que busquem favorecer a aprendizagem e a participação dos alunos deficientes 

da rede pública de Bertioga para: 

- Auxiliar os alunos em suas necessidades básicas para que sejam realizadas sem que haja 

qualquer restrição ou dolo; 

- Garantir que as atividades rotineiras da vida escolar sejam todas realizadas; 

- Acompanhar o educando durante todo o período de sua permanência dentro das unidades 

escolares assegurando sua integridade física e emocional; 

- Elaborar recursos que possam facilitar a estadia do educando dentro da unidade de ensino; 

- Propiciar momentos lúdicos e prazerosos junto aos demais alunos da sala/escola; 

- Garantir que o educando assistido seja incluso em todas as atividades propostas pelo professor 

da sala, sempre levando em consideração as limitações do mesmo; 

- Tornar as vivências externas do educando base para a construção das vivências dentro do 
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ambiente escolar. 

- Promover recursos que possam facilitar a estadia do educando dentro da unidade de ensino. 

Além de ser um direito, a Educação inclusiva é uma resposta inteligente às demandas do mundo 

contemporâneo. Incentiva uma pedagogia não homogeneizadora e desenvolve competências 

interpessoais. A sala de aula deveria espelhar a diversidade humana, não escondê-la. Claro 

que isso gera novas tensões e conflitos, mas também estimula as habilidades morais para a 

convivência democrática. O resultado final, desfocado pela miopia de alguns, é uma Educação 

melhor para todos. (MENDES, 2012). 

 

12. METODOLOGIA  

Educar na diversidade exige um direcionamento para o estudo de práticas pedagógicas 

que valorizem as diferenças e a diversidade nas salas de aula. Devem ser considerados dois 

importantes eixos na formação e atualização dos profissionais: o primeiro refere-se ao conteúdo 

e o segundo, à forma de desenvolvê-lo. 

A formação e a aquisição de conhecimentos sobre a educação inclusiva são 

imprescindíveis para fundamentar a prática pedagógica dos professores. A formação continuada 
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possibilita ao professor a atualização e a transformação de sua prática profissional.  

“Certamente, um professor que engendra e participa da caminhada 

do saber “com” seus alunos consegue entender melhor as 

dificuldades e as possibilidades de cada um e provocar a construção 

do conhecimento com maior adequação.” (Mantoan. Maria Teresa 

Eglér, Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? / Maria Teresa 

Eglér Mantoan. — São Paulo: Moderna , 2003. — (Coleção cotidiano 

escolar) 

Desta forma, sugerimos para formação: 

OBJETIVOS  

• repensar questões acerca da diversidade existente no seio da escola e como constituir uma 

equipe colaborativa que atenda essa nova concepção de escola e sociedade; 

• refletir sobre as atividades desenvolvidas pelo quadro de apoio na escola; 

• conhecer a importância do quadro de apoio na constituição do espaço escolar e no auxílio de 

ações para fortalecer a implementação das práticas inclusivas. 

• fomentar meios que englobam todas as formas de inclusão para que a segregação não seja mais 

permitida dentro do ambiente escolar; 

• trazer questionamentos reflexivos em meio à termos de referência sobre o ideal e o real; 

• tornar possível práticas construtivas e objetivas cuja os rendimentos sejam visíveis aos olhos 

de todos. 

CONTEÚDOS 

● Educação para todos: um direito constitucional garantido; 

➔ Esse conteúdo busca informar sobre os direitos garantidos para o acesso à 

educação, tendo como foco o direito ao acesso à escola, garantido por lei e 

resguardado pelo profissional da educação. 

➔ Removendo barreiras para a aprendizagem; O objetivo desse conteúdo é trazer 

conhecimentos que irão agregar na construção de saberes práticos para facilitar 

a aprendizagem dos educandos. 
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● Política de atendimento a pessoas com deficiência. 

➔ Este conteúdo trará informações sobre as maneiras corretas em que se devem 

basear os atendimentos educacionais especializados. 

● Os problemas vividos pelos agentes de apoio na escola e seu papel na mudança; 

➔ Este conteúdo, visa levantar os questionamentos e as dificuldades encontradas 

diariamente pelos agentes de apoio dentro das escolas. 

 

 

● Inovação e recursos para o melhor atendimento às Pessoas com deficiência; 

➔ Com este conteúdo, buscamos aprimorar as práticas trazendo exemplos de 

recursos que possam ser construídos para melhorar a inclusão dos alunos 

assistidos. 

● Métodos de Intervenções;  

➔ Este conteúdo busca engrandecer as práticas e métodos de intervenções feitas 

regularmente dentro do ambiente escolar. 
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● Diferenças de patologias entre Síndromes e Transtornos; 

➔ Este conteúdo tem como objetivo informar e enriquecer a intervenção, pois ele 

visa mostrar as comorbidades relacionadas com cada patologia. 

➔ Conteúdos Conceituais, Procedimentais, Atitudinais;  

➔ Este conteúdo irá fortalecer o entendimento sobre como funciona o processo 

de aprendizagem de uma criança com Autismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Comunicação Alternativa e Construção de Recursos para aplicá-la; 
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➔ Com esse conteúdo, o objetivo é de garantir que a inclusão dessa criança seja 

feita de modo efetivo. Avançando sobre os portões da escola até o seu cotidiano 

comum. 

 

 

 

 

 

 

● Método ABA. 

➔ O Método ABA consiste em uma técnica aplicada para estudar o 

comportamento, avaliar e trabalhar os déficits e excessos tendo como objetivo 

a integração social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Método TEACCH; 

Baseia em uma adaptação do ambiente e das tarefas de cada aluno visando o desenvolvimento 

e a independência para facilitar a compreensão da criança em relação ao local de trabalho e o 

que você (educador) espera dela. 
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PROCEDIMENTOS: 

 - textos, vídeos, palestras, seminários, entre outros procedimentos necessários. 

 - estudos de caso e casos para estudo; 

 - orientação direta, conforme as necessidades de cada educador; 

 - registros das observações abordadas; 

 - elaboração de um plano de ação de trabalho colaborativo que responda as necessidades 

enfrentadas pela equipe. 

Quanto à metodologia, para a formação continuada, devem estar alinhadas e inter-

relacionadas com o cotidiano escolar. A metodologia dos programas de atualização precisa 

considerar a prática e as experiências no contexto em que atua. 

  A PROMOVE em parceria com a Secretaria de Educação, pretende elencar todas as 

dificuldades expostas, com o intuito de melhorar o atendimento para as crianças que será 

exercido pelos Agentes de Apoio dentro das Unidades de Ensino. Para isso, o Coordenador 

Pedagógico será o elo de ligação entre a Secretaria Municipal e os Supervisores, para orientações 

e alinhamentos. 

Os Supervisores farão o contato direto com os agentes de apoio, proporcionando mais 

rapidez e agilidade nas orientações para sanar as dificuldades encontradas diariamente pelos 

agentes que atuam dentro das unidades. Assim, os supervisores podem pontuar todas as dúvidas 

referentes aos atendimentos com o coordenador do projeto sem que haja a necessidade de tirar 

o agente da escola para que essas dúvidas sejam resolvidas. 

Nossa sugestão é que cada supervisor, responsável por um grupo de escolas, passe 

diariamente em cada escola de seu grupo, com o objetivo de potencializar os atendimentos de 

cada educando atendido ouvindo e orientando os agentes. Acredita-se que desta forma, os 

agentes de apoio terão melhores fundamentos na prática educativa, tornando o apoio mais 

significativo  

Outra sugestão: Levando em consideração 4 supervisores para 20 unidades e 1 

supervisor para os 10 (dez) NEIM’s - Núcleos de Educação Infantil Municipais - é que seja 

dividido o número de supervisores pelo número de escolas e que cada supervisor, responsável 

por 5 escolas, passe 1 (dia) inteiro em cada escola para observar e assim, poder elaborar melhores 
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meios de intervenções em conjunto com os profissionais de AEE (Atendimento Educacional 

Especializado). E, o supervisor responsável pelos NEIM’s, passe um período em cada unidade, 

com horários mais flexíveis respeitando o limite e a necessidade de cada Núcleo. 

          Diante dessa perspectiva, dividiremos o quadro de supervisores e distribuiremos  

pelas unidades para que todas sejam atendidas com êxito. Segue modelo: 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Supervisor 1 NEIM A+B NEIM C+D NEIM E+F NEIM G+H NEIM I+J 

Supervisor 2 Escola A Escola B Escola C Escola D Escola E 

Supervisor 3 Escola F Escola G Escola H Escola I Escola J 

Supervisor 4 Escola K Escola L Escola M Escola N Escola O 

Supervisor 5 Escola P Escola Q Escola R Escola S Escola T 

 

Seguindo o parâmetro da tabela, com exceção dos NEIM’s, cada supervisor passará 

1 dia em cada escola com o objetivo de potencializar os atendimentos de cada educando 

atendido. 

Com relação aos NEIM’s, o supervisor responsável pelas unidades, passará somente 

um período em cada unidade respeitando a demanda dos alunos e trabalho direcionado. 

Acredita-se que desta forma, os agentes de apoio terão melhores fundamentos na prática 

educativa, tornando o apoio mais significativo e abrangente.  

   Em relação à Formação continuada aos profissionais de educação da rede municipal 

de educação, sugerimos que a mesma seja periódica, ao longo do ano, através de palestras, 

estudos de caso e vídeos, entre outros procedimentos necessários. Para isso, sugerimos 1 

(um) encontro presencial ao final de cada trimestre com o objetivo de ressignificar todas as 

práticas aplicadas ao longo do trimestre e reavaliar todas as metas estipuladas ao início das 

atividades. 

Contextualizando, 

Deficiência é um desenvolvimento insuficiente, em termos globais ou específicos, ou 

um déficit intelectual, físico, visual, auditivo ou múltiplo (quando atinge duas ou mais dessas 
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áreas).  

Síndrome é o nome que se dá a uma série de sinais e sintomas que, juntos, evidenciam 

uma condição particular. A síndrome de Down, por exemplo, engloba deficiência intelectual, 

baixo tônus muscular (hipotonia) e dificuldades na comunicação, além de outras 

características, que variam entre os atingidos por ela.  

PARALISIA CEREBRAL 

Recomendações: para contornar as restrições de coordenação motora, use canetas e lápis mais 

grossos - uma espuma em volta deles presa com um elástico costuma resolver. Utilize folhas 

avulsas, mais fáceis de manusear que os cadernos. Escreva com letras grandes e peça que o 

aluno se sente na frente. É importante que a carteira seja inclinada. Se ele não consegue falar e 

não utiliza uma prancha própria de comunicação alternativa, providencie uma para ele com 

desenhos ou fotos por meio dos quais se estabelece a comunicação. Ela pode ser feita com 

papel cartão ou cartolina, em que são coladas figuras pequenas, do mesmo material, e fotos 

que representem pessoas e coisas significativas, como os pais, os colegas da classe, o time de 

futebol, o abecedário e palavras-chave, como "sim", "não", "fome", "sede", "entrar", "sair" etc. 

Para informar o que quer ou sente, o aluno aponta para as figuras e se comunica. Ele precisa 

de um cuidador para ir ao banheiro e, em alguns casos, para tomar lanche.  

 DEFICIÊNCIA VISUAL 

                 Recomendações: promover a realização de exames de acuidade visual na escola para 

identificar possíveis doenças - reversíveis ou não - ou ametropias. Se o estudante não percebe 

expressões faciais, lide com ele de maneira perceptiva, alterando, por exemplo, o tom de voz. 

As atenções devem ser redobradas quando o assunto é orientação e mobilidade. É preciso 

identificar os degraus com contraste (faixa amarela ou barbante), os obstáculos, como pisos com 

alturas diferentes, e, principalmente, os vãos livres e desníveis. A sinalização de marcos 

importantes, como tabuletas indicando cada sala e espaço, é feita também em braile. Uma ideia 

é trabalhar maquetes da escola para que o espaço seja facilmente identificado.  

                Na sala de aula, é aconselhável não colocar mochilas no chão ou no corredor entre as 

carteiras. Use materiais maiores e reconhecíveis pelo tato. Aproxime os que têm baixa visão do 

quadro-negro, já que alguns conseguem enxergar quando sentados na primeira carteira. Outros 

precisam de equipamentos especiais. Para os que não conseguem ler o que está escrito no 

quadro, há algumas possibilidades. "Traga o material já escrito de casa e entregue a eles ou peça 
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que os colegas, em sistema de revezamento, os auxiliem na tarefa", explica a psicóloga Cecília 

Batista, do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação da Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

 DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

                Recomendações: há duas formas de o aluno com deficiência auditiva desenvolver a 

linguagem. Uma delas é usar um aparelho auditivo e passar por acompanhamento terapêutico, 

familiar e escolar. "Pessoas surdas conseguem falar", ressalta Beatriz Mendes. 

Para isso, tem de passar por terapia, receber novos moldes e próteses e ter o apoio da família e 

do professor", complementa Beatriz Novaes, docente da PUC e coordenadora do Centro 

Audição na Criança da Derdic, da mesma universidade paulistana. Outro meio é aprender a 

língua brasileira de sinais (Libras). O estudante que tem perda auditiva também demora mais 

para se alfabetizar. Pedir que se sente nas carteiras da frente pode ajudá-lo a aprender melhor. 

"Fale perto e de frente para ele", destaca Beatriz Mendes. Aposte também no uso de recursos 

visuais e na diminuição de ruídos - e tente o apoio e a integração por meio de um intérprete de 

Libras. 

DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA 

                  Definição: ocorrência de duas ou mais deficiências: autismo e síndrome de Down; 

uma intelectual com outra física; uma intelectual e uma visual ou auditiva, por exemplo. "Não 

há estudos que indiquem qual associação de deficiência é a mais comum", afirma Shirley 

Rodrigues Maia, diretora de programas educacionais da Associação Educacional para Múltipla 

Deficiência (Ahimsa). Uma das mais comuns nas salas de aula é a surdo-cegueira. 

SURDO-CEGUEIRA 

                Recomendações: o primeiro desafio é criar formas de comunicação. Busque também 

integrar esse estudante aos demais e criar rotinas previsíveis para que ele possa entender o que 

vai acontecer. Ofereça objetos multissensoriais, que facilitam a comunicação. 

SÍNDROME DE DOWN 

                 Recomendações: na sala de aula, repita as orientações para que o estudante com 

síndrome de Down compreenda. "Ele demora um pouco mais para entender", afirma Mônica 

Leone Garcia, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O desempenho melhora 

quando as instruções são visuais. Por isso, é importante reforçar comandos, solicitações e tarefas 
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com modelos que ele possa ver, de preferência com ilustrações grandes e chamativas, com cores 

e símbolos fáceis de compreender. A linguagem verbal, por sua vez, deve ser simples. Uma 

dificuldade de quem tem a síndrome, em geral, é cumprir regras. "Muitas famílias não 

repreendem o filho quando ele faz algo errado, como morder e pegar objetos que não lhe 

pertencem", diz Mônica. Não faça isso.  

               O ideal é adotar o mesmo tratamento dispensado aos demais. "Eles têm de cumprir 

regras e fazer o que os outros fazem. Se não conseguem ficar o tempo todo em sala, estabeleça 

combinados, mas não seja permissivo." Tente perceber as competências pedagógicas em cada 

momento e manter as atividades no nível das capacidades da criança, com desafios gradativos. 

Isso aumenta o sucesso na realização dos trabalhos. Planeje pausas entre as atividades. O esforço 

para desenvolver atividades que envolvam funções cognitivas é muito grande e, às vezes, o 

cansaço faz com que pareçam missões impossíveis para ela. Valorize sempre o empenho e a 

produção. Quando se sente isolada do grupo e com pouca importância no trabalho e na rotina 

escolares, a criança adota atitudes reativas, como desinteresse, descumprimento de regras e 

provocações. 

AUTISMO 

               Recomendações: para minimizar a dificuldade de relacionamento, crie situações que 

possibilitem a interação. Tenha paciência, pois a agressividade pode se manifestar. Avise quando 

a rotina mudar, pois alterações no dia a dia não são bem-vindas. Dê instruções claras e evite 

enunciados longos. 

SÍNDROME DE ASPERGER 

              Recomendações: as mesmas do autismo.  

SÍNDROME DE WILLIAMS 

               Recomendações: na sala de aula, desenvolva atividades com música para chamar a 

atenção delas. 

SÍNDROME DE RETT 

               Recomendações: "Crie estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando 

estabelecer sistemas de comunicação", diz Shirley Rodrigues Maia, da Ahim-sa. Muitas vezes, 

crianças com essa síndrome necessitam de equipamentos especiais para se comunicar melhor e 

caminhar.      

              Propostas para a inclusão no ensino comum, desde a educação infantil 
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a) Rotina diária estruturada — oferecer uma previsibilidade de acontecimentos, que 

permite situar a criança no espaço e no tempo, onde a organização de todo o contexto 

se torna uma referência para a sua segurança interna, diminuindo assim os níveis de 

angústia, ansiedade, frustração e distúrbios de comportamento. O professor também se 

beneficia dessa rotina à medida que consegue operacionalizar os objetivos do 

Planejamento Individual de Ensino de maneira mais dinâmica e organizada. A rotina 

deve ser compreendida como planejamento e organização e não uma restrição à 

criatividade do professor, permitindo a ele a possibilidade de maior visualização sobre 

todo seu trabalho. 

b) Valorização de elementos da natureza — estimula o aluno a perceber seu meio ambiente 

através da observação e contato com elementos, como sol, chuva, árvores, animais, 

visando a facilitar sua percepção e diferenciação no mundo. 

c) Abordagem vivencial da aprendizagem — a vivência das atividades programadas facilita 

a participação e o envolvimento com o objeto de trabalho, onde o auxílio verbal é na 

maioria das vezes insuficiente, gerando a necessidade de constante auxílio físico por 

parte da pessoa que dirige a ação pedagógica. A abordagem vivencial permite que um 

mesmo objetivo para uma determinada criança seja trabalhado em vários contextos, 

possibilitando assim maior generalização e funcionalidade de sua aprendizagem.  

d) Respeito à condição humana— enfatiza a colocação da criança num programa adequado 

onde as possibilidades de sucesso sejam mais frequentes do que as de fracasso. O 

esforço será tão valorizado quanto o resultado.  

e) Utilização da música — é um recurso importante na sala de aula. O bom resultado do 

uso deste recurso depende do estilo de música escolhido e principalmente do momento 

em que esta será utilizada. Deve ser dada prioridade a músicas infantis tradicionais 

(como, por exemplo, Ciranda-cirandinha), que possam ser cantadas pelo professor 

estimulando a participação de todo o grupo. A música deve estar também relacionada a 

momentos e atividades específicas, tais como hora da chegada, saudação ao Sol, hora do 

lanche, da higiene, etc. Músicas clássicas orquestradas constituem-se num bom recurso 

para compor um ambiente harmonioso durante a realização de outras atividades. 

– Muitos alunos aprendem melhor por meio de uma abordagem multissensorial: vendo, 

copiando, fazendo, sentindo. 

– Se beneficiam de repetições e ampla variedade de explicações sobre um mesmo conteúdo. 
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– Apresente todos os trabalhos com apoio visual: material impresso, testes e exercícios de 

escrita adaptados, cartões, sequenciamento de cartões/frases, diagramas, imagens, fotografias, 

ícones, símbolos. 

– Certifique-se de que instruções orais sejam reforçadas visualmente 

– Use materiais concretos e práticos sempre que possível. 

– Use linguagem simples e familiar. 

– Mantenha as instruções curtas e concisas. 

– Reforce instruções com diagramas e signos. 

– Foque em palavras-chave e certifique-se de que os significados foram entendidos. 

– Reforce visualmente as palavras-chave e o vocabulário específico de determinado tema com 

símbolos, ícones e diagramas. 

– Esteja preparado para usar recursos adicionais/específicos. 

 

 

 

13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

Para garantir melhor abrangência no atendimento, será feito um levantamento com base 

nas informações disponibilizadas pela Secretaria de Educação que vise quantificar o quadro de 

alunos presente em cada Unidade Escolar, combinado com o número de Agentes de Apoio 
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disponíveis para atuação, de forma que: 

 100% dos agrupamentos sejam atendidos -  Os alunos com necessidades educacionais 

especiais serão agrupados seguindo-se os critérios de cada unidade escolar; 

● 100% dos alunos com laudo da educação infantil, sejam atendidos de forma que cada 

agente de apoio dê atendimento a 1 (uma) criança por período, levando em consideração 

a necessidade estipulada pela equipe técnica da secretaria de educação e a carga horária 

de 8h/dia do profissional; 

● 100% dos alunos com laudo tenham, mesmo que de forma parcial, acompanhamento 

em sala de aula durante o período de aula; 

● 100% das salas dos Núcleos de Educação Infantil Municipal - NEIM tenha 1 (um) 

Agente de Apoio, considerando a necessidade; 

 100% dos profissionais da rede pública municipal de ensino sejam atendidos através da 

formação continuada. 

Caso seja verificada, durante a execução das atividades pela OSC, juntamente com a 

Secretaria de Educação, aumento da demanda e necessidade de novas contratações, seja 

feito novo ajuste ao Plano de Trabalho, com aditivo contratual de valores para novas 

contratações, suprindo assim, a demanda do Município. 

Serão adotados Meios de Monitoramento e Avaliação que busquem aprimorar o 

atendimento dos educandos, tais como: 

 Acompanhamento semanal dentro das Unidades de Ensino feito pela equipe técnica 

da PROMOVE; 

 Relatórios mensais do Coordenador Pedagógico da OSC direcionados à Secretaria de 

Educação sobre as atividades realizadas, dificuldades encontradas e alcance de 

resultados;  

 Relatórios mensais feitos pelos agentes de apoio direcionados à equipe técnica da OSC, 

com intuito de supervisionar as tarefas realizadas e focalizar intervenções; 

 Encontros pedagógicos presenciais feitos periodicamente, para troca de informações, 

questionamentos e esclarecimentos de dúvidas possíveis com os educadores da rede 

municipal;  
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 Acompanhamento do plano de trabalho considerando-se o alcance dos objetivos, metas 

e resultados,  

 Reuniões mensais entre a coordenação da PROMOVE junto a coordenação da 

Secretaria Municipal de Educação, para avaliar a execução e resultado;  

 Pesquisa de Satisfação aplicada à toda a comunidade escolar. 

 

14. RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS  

A PROMOVE disponibilizará um espaço físico para acolhimento do Coordenador 

Pedagógico e dos Supervisores, bem como todos os materiais necessários para que as funções 

sejam desempenhadas, conforme previsto em planilha financeira. 

As ações previstas no plano de trabalho, serão desenvolvidas nas unidades da Secretaria 

Municipal de Educação da Prefeitura do Município de Bertioga, conforme Edital, anexo I. 

15. RECURSOS HUMANOS  

O quadro de recursos humanos disporá dos profissionais necessários indicados na 

listagem abaixo, em razão das especificidades do serviço, contemplando as seguintes categorias 

e respectivas atribuições. 

A Equipe de Administração e Gestão  do projeto será constituída de acordo com as 

necessidades do programa, por prestadores de serviços especializados na área de atuação, de 

acordo com o Regulamento de Contratações.  

A Equipe de Assessorias também será constituída, de forma a dar o suporte necessário 

para a excelência do trabalho, cobrindo todas as necessidades e possibilidades para seja 

cumprido o proposto, objetivando o bem estar das crianças. 

A quantidade de Supervisores e Agentes de Apoio escolar irá variar de acordo com a 

demanda de alunos com necessidades especiais e a disponibilidade Orçamentária. 
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COORDENADOR  Formação Mínima: Nível superior em Psicologia, Terapia 

Ocupacional ou Pedagogia com habilitação em 

Psicopedagogia. 

 Experiência comprovada, de no mínimo 02 (dois) anos, em 

funções administrativas, conhecimento na área de gestão de 

pessoas e projetos, preferencialmente projetos pedagógicos. 

Quantidade  01 profissional 

Principais Atividades 

Desenvolvidas 

 Gestão da Educacional 

 Elaboração, em conjunto com a equipe técnica de SME, do 

projeto pedagógico do serviço 

 Organização da seleção de pessoal e supervisão dos trabalhos 

desenvolvidos 

 Articulação com a Secretaria de Educação 

Carga horária  40 horas semanais 

SUPERVISÃO 

TÉCNICA 

 Formação Mínima: Nível superior em Psicologia, Terapia 

Ocupacional ou Pedagogia com habilitação em 

Psicopedagogia.  

 Experiência no atendimento a crianças 

Quantidade   ATÉ 5 profissionais de acordo com a demanda. 

Principais Atividades 

Desenvolvidas  

 Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais 

colaboradores, escopo do serviço;  

 Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários;  

 Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e 

demais funcionários;  

 Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos 

educadores/cuidadores;  
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Quanto à contratação dos funcionários, a PROMOVE seguirá categoricamente, todos 

os requisitos exigidos para cada função, pelo Edital de Chamamento Público nº 03/2019, 

Processo Administrativo nº 1500/2019, no item 14.2, do anexo I.  

Os recursos humanos necessários para cumprimento do objeto do termo de colaboração 

 Subsidiar o coordenador e os membros da equipe, em questões 

práticas 

Carga horária   40 horas semanais 

COORDENADOR 
GERAL 

 Formação Mínima: Nível superior  

 Experiência em funções administrativas, conhecimento na 
área de gestão de pessoas e projetos. 

Quantidade  02 profissionais 

Principais Atividades 
Desenvolvidas 

 coordenar todos os aspectos do projeto para que ele se efetive  

  gestão, organização, estimativa de custos e cronograma do 
projeto  

SERVIÇO 
ADMINISTRATIVO 

 Formação mínima exigida: Superior completo, preferencialmente 
com bons conhecimentos de informática. 

Quantidade  02 profissionais 

Principais Atividades 
Desenvolvidas 

 Responsável pelo controle de receitas e despesas e pelo 
gerenciamento das tarefas de rotina, essenciais ao funcionamento 
do projeto, como emissão de documentos, atualização de 
cadastro e atendimento a fornecedores e clientes. 

Quantidade  02 profissional 

AUXILIAR DE 
COORDENADOR 
GERAL 

 Formação mínima exigida: Ensino Superior Completo, com 
experiência em administração 
 

Principais Atividades 
Desenvolvidas 

 Atividades relacionadas à entrada e saída de documentos, 
preparação de relatórios, formulários, planilhas, 
acompanhamento dos processos administrativos, suporte à 
área de materiais  e de Recursos Humanos. 

Quantidade  01 profissional 

ENCARREGADO 
DE RECURSOS 
HUMANOS 

 Formação mínima exigida: Ensino Superior completo 

Quantidade  04 profissionais 

Principais Atividades 
Desenvolvidas 

 Elaborar e programar a descrição de cargos da instituição, 
informar sobre irregularidades, representar o superior quando 
necessário, e se relacionar com as demais áreas 
administrativas da entidade. Prestar informações aos 
funcionários da sobre a vida funcional,  atuar no processo 
seletivo. 
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estão de acordo com o termo de referência para elaboração do Plano de Trabalho.  

APOIO 

ADMINISTRATIVO  

 Formação mínima: Ensino médio  

Quantidade   01 profissional  

Principais atividades   Bom conhecimento em informática (pacote office e 

desenvoltura com sistema);  

 Conhecimento contábil;  

 Conhecimento Lei 13.019 e suas alterações.  

AGENTE DE APOIO 

ESCOLAR  

 

 Formação Mínima: Ensino Médio  

Quantidade   ATÉ 180 profissionais de acordo com o item 8 

Principais Atividades 

Desenvolvidas  

 Realizar a recepção do aluno na escola, acompanhá-lo até 

a sala de aula e, ao término das atividades, conduzi-lo até 

o portão da escola, dentro do seu horário de trabalho;  

 Auxiliar nas atividades de higiene, como higiene bucal, 

troca de vestuário e/ou fraldas e absorventes, durante o 

período em que o aluno permanecer na escola, inclusive 

no Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas 

atividades extracurriculares e nos dias de reposição de 

aulas;  

 Favorecer a autonomia dos educandos, considerando as 

suas especificidades, potencialidades e necessidades;  

 Acompanhar o educando no horário do intervalo, até o 

local apropriado para a alimentação, auxiliá-lo durante e 
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15.1 Quadro resumido 

após as refeições, bem como na sua higiene, 

encaminhando-o, a seguir, à sala de aula;  

 Dar assistência nas questões de mobilidade para 

educandos cadeirantes e/ou com mobilidade reduzida, 

nos diferentes espaços escolares, Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), atividades 

extracurriculares e transporte escolar, transferência de 

cadeira de rodas para outros mobiliários, apoio na 

locomoção para os vários ambientes e/ou atividades 

escolares, assim como nos cuidados quanto ao 

posicionamento adequado às condições dos educandos;  

 Zelar pela higiene e manutenção dos materiais utilizados 

para alimentação e higiene dos alunos;  

 Preencher sistematicamente, conforme orientações da 

Secretaria de Educação, os registros de atendimento e 

ocorrências para o acompanhamento dos alunos;  

 Comunicar ao professor responsável pela classe e equipe 

gestora da Unidade Escolar as ocorrências e demandas 

relacionadas aos alunos;  

 Seguir orientações dos professionais da escola e equipe 

técnica pertinentes ao atendimento dos educandos;  

 Participar das formações propostas pela Secretaria de 

Educação, quando convocados.  

 Organização do ambiente (espaço físico e atividades 

adequadas ao grau de desenvolvimento de cada aluno)  
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Item Descrição do Profissional Qtd. Meses Carga 

1 Coordenador 1 12 40

2 Supervisão Técncia 5 12 40

3 Agente de Apoio Escolar 180 12 40

2 Serviço Administrativo 2 12 40

1 Coordenador geral 2 12

3 Aux. Coord . Geral 1 12

4 Encarregado de Recursos 4 12

I - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL

II - DESPESAS COM PESSOAL PJ
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QUADRO DE METAS DE EXECUÇÃO 

   META 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS 

ATIVIDADES METODOLÓGICAS 

Programar, executar e 

acompanhar, direta ou 

indiretamente, as ações 

relativas ao desempenho, 

expansão e 

desenvolvimento das 

atividades ligadas ao projeto 

Contratação de Formadores de equipe: Coordenador 

Pedagógico e Supervisores  

Mês 1  

Proceder o estudo da realidade local, características 

estruturais, da demanda e da comunidade atendida  

Mês 1 

Supervisão, acompanhamento e monitoramento das ações 

executadas no âmbito do projeto.  

Meses 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Contratação da equipe 

operacional responsável 

pela execução das atividades 

Processo seletivo para recrutamento dos agentes de apoio 

e equipe operacional,  

Mês 1 

Promover a formação  

continuada da Equipe 

Promover a formação  Continuada da Equipe.  

Meses 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Encaminhamento de pessoal às formações promovidas 

pela secretaria municipal de educação, sempre que a mesma 

disponibilizar vagas para a participação dos contratados.  

Meses 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

1. Melhoria no 

atendimento aos 

alunos com 

Reuniões entre os Gestores da PROMOVE, o  a Equipe 

Técnico- educacional da Secretaria de Educação, de forma 

a analisar a evolução/melhora do atendimento dos alunos . 
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diferentes 

necessidades; 

 

 

2. Melhoria das 

intervenções dos 

educadores 

 

 

 

 

 

Pesquisa de satisfação.  

Meses 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Promover ações constantes de avaliação e monitoramento, 

englobando as Equipes Gestoras das Escolas, as Equipes 

de Acompanhamento da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar a formação continuada dos 

profissionais de ensino da rede pública municipal e a 

melhora no atendimento educacional especializado e o 

suporte aos docentes da educação infantil. 

.Meses 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Executar e acompanhar a execução do Plano Financeiro, 

fazendo o controle a partir da previsão de investimentos 

para as despesas com recursos humanos.  

Meses 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Divulgar o balanço contábil 

do programa demonstrando 

o controle de todas as 

receitas e despesas 

realizadas durante o período 

anterior à entrega do 

balancete 

Elaborar e entregar o balanço Contábil Parcial – prestação 

de contas mensal de acordo com a legislação vigente.  

Meses 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Elaborar e entregar o balanço Contábil Final – prestação de 

contas final de acordo com a legislação vigente.  

Meses 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

 

Critério de Avaliação e 

resultados esperados 

Elaboração de relatório qualitativo de metas, entregue ao 

CONTRATANTE até o final da primeira semana do mês 

seguinte ao mês de referência quanti-qualitativo.  

Meses 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

Os resultados das metas de execução serão apresentados mensalmente por meio de 

relatórios, entregues junto à prestação de contas. 
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SISTEMÁTICA DE MANUTENÇÃO/ ADITIVOS 

Se ao longo da vigência do contrato, de comum acordo entre as partes, a contratada ou 

o Contratante se propuserem a realizar novas contratações e serviços, diferentes daquelas 

apontadas no termo de referência, bem como aprimoramento das Capacitações, Formações, 

Treinamento, Compra de Materiais e Manutenção Predial, estas deverão ser previamente 

estudadas e pactuadas pela Diretoria, que serão autorizadas após análise técnica, separadamente 

do já pactuado, sendo então, elaborado o orçamento econômico – financeiro discriminado e 

homologado através de Termo de Colaboração, uma vez que este serviço não está contemplado 

na planilha financeira apresentada. 

 

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ADMISSÃO DOS EMPREGADOS 

As contratações realizadas pela Organização Social, seguirão o Manual de Recursos 

Humanos, bem como as normas legais vigentes. 

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 
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Art. 1º. Esse Regulamento tem por finalidade estabelecer os procedimentos que serão adotados 

pela PROMOVE – pessoa jurídica de direito privado, associação sem fins lucrativos, de direito 

privado, por prazo indeterminado com natureza jurídica de Organização Social/Organização da 

Sociedade Civil, nos moldes das Leis nº 9.637/1998 e nº 13.019/14 e alterações posteriores, 

bem como instrumentos normativos municipais, com autonomia administrativa e financeira, 

também designada pela sigla PROMOVE, constituída em 30 de dezembro de 1992, sob a forma 

de entidade de relevante interesse público, que desenvolve trabalhos de interesse social e 

utilidade pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.127.611/0001-00, registrada no Conselho 

Nacional de Assistência Social sob nº 28996.016238/93-92, declarada como entidade de 

utilidade pública Federal pelo Ministério da Justiça, Decreto de 117/08/1998, publicado no 

Diário Oficial da União de 18/08/199, para o recrutamento, a seleção e a contratação de 

pessoal, bem como caracterizar e definir os procedimentos padrão, identificando e conceituando 

os recursos a serem utilizados. 

 

Parágrafo primeiro. As normas estabelecidas nesse Manual serão aplicadas principalmente no 

âmbito das relações estabelecidas nos Contratos de Gestão, Parceria e/ou congêneres 

celebrados com a Administração Pública Direta ou Indireta composta por entidades autárquicas, 

fundacionais, sociedades de economia mista e empresas públicas, e serão regidas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

Parágrafo segundo. Os procedimentos especificados por esse Manual serão regidos pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade boa-fé, isonomia, julgamento 

objetivo, eficiência e probidade e, bem ainda, pela adequação aos objetivos da PROMOVE. 

Parágrafo terceiro. É vedada a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para 

efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, 

cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao 

menor previstas no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

Parágrafo quarto. Os procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal serão realizados 

pela área de Recursos Humanos da PROMOVE, por meio de técnicas e pessoal capacitado, 

facultada a realização por terceiro interposto, total ou parcialmente, especialmente contratado 

para o ato, obedecidos em quaisquer casos os procedimentos estabelecidos nesse Manual. 
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Art. 2º. Para a finalidade deste Manual considera-se: 

I. Recrutamento: toda atividade desenvolvida com o intuito de atrair candidatos interessados ao 

preenchimento de cargo, a partir de uma vaga com perfil e necessidade previamente definidos. 

II. Cargo: composição de todas as atividades desempenhadas pelo profissional empregado que 

podem ser englobadas em um todo unificado e que figura em certa posição formal do 

organograma da entidade. 

IV. Função: conjunto de tarefas ou de atribuições, sistemáticas e reiteradas. 

V. Triagem: Análise comparativa entre as informações registradas pelo candidato no formulário 

de cadastro do currículo e os requisitos publicados da vaga. 

VI. Seleção: toda atividade desenvolvida para a escolha, dentre os candidatos triados, do 

profissional que melhor atende aos requisitos da vaga de trabalho oferecida. 

VII. Pessoal: todos os profissionais que desempenham atividade vinculada aos objetivos da 

Instituição, com vínculo empregatício direto, não terceirizado. 

VIII. Remanejamento: movimentação de pessoal entre setores ou entre unidades, no mesmo 

cargo. 

IX. Promoção: alteração de cargo ou função, em linha ascendente, do profissional já empregado 

da Instituição, que, tendo participado de processo seletivo, for selecionado para novo cargo ou 

função. 

Art. 3º. O setor de Recursos Humanos será responsável em orientar os procedimentos para o 

recrutamento e seleção de pessoal da entidade. 

Parágrafo único. A abertura do processo de recrutamento e seleção se dará mediante 

autorização expressa da Diretoria, nos termos do estatuto. 

Art. 4º A contratação de pessoal se dará pelo critério de recrutamento e seleção. 

Parágrafo primeiro. O Recrutamento e Seleção poderão se dar em âmbito interno ou externo, 

neste caso por meio de Processo Seletivo Público. 

Parágrafo segundo. Nas hipóteses de implantação de projetos a serem executados pela 

PROMOVE, ou de urgência de contratação de pessoal, devidamente solicitado pela Diretoria, 

nos termos do Estatuto, poderá ser dispensado o Processo Seletivo Público externo. 
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Art. 5º O comunicado de recrutamento dar-se-á por meio de publicação no sitio eletrônico da 

entidade do edital de seleção correspondente, qual seja, www.promove.org.br, contendo 

informações sobre o “cargo” com indicação do sítio específico para consulta, com as 

informações adicionais acerca da vaga e procedimento de seleção, onde os interessados poderão 

preencher o seu cadastro e ficarão disponíveis em um banco de dados para eventuais 

recrutamentos. 

Art. 6º. Outros meios de comunicação, além do endereço eletrônico acima mencionado, 

poderão ser utilizados sempre que a entidade julgar conveniente. Em razão da localidade onde 

ocorrerão os recrutamentos e processos seletivos, poderá, portanto, dependendo da 

necessidade, a comunicação ser realizada por meio de publicação em jornais locais ou por meio 

de radiodifusão 

Parágrafo único. Em razão da localidade onde ocorrerão os recrutamentos e processos 

seletivos, poderá, portanto, dependendo da necessidade, a comunicação do início do 

recrutamento e seleção poderá ser realizada por meio de publicação em Diário Oficial do 

Município ou jornais locais.  

Art. 8. Os candidatos também poderão encaminhar currículo profissional diretamente para a 

sede administrativa, no endereço da Rua Nestor Pestana, nº 125 – conjunto 56 – Bela Vista – 

São Paulo, CEP 01303-010, os quais são mantidos em arquivos para futura triagem, ou mesmo 

para a sede local da entidade, onde ocorrerá a realização do projeto que deu causa ao início do 

processo de recrutamento e seleção.  

Art. 9º O sítio da PROMOVE informará obrigatoriamente o cargo, o número de vagas, a carga 

horária, salário, benefícios, perfil básico exigido para o cargo ou função, etapas do processo, 

conceitos/pesos atribuídos a cada uma das etapas, o endereço e prazo para o cadastro dos 

currículos. 

Art. 10º. Sempre que possível, serão utilizados critérios técnicos para a escolha do profissional 

a ser contratado. 

Art. 11. Os servidores públicos cedidos para atuação junto à PROMOVE, no âmbito de 

contratações públicas, sujeitar-se-ão, naquilo que compatível, aos termos do presente Manual e 

Regimento Interno da entidade. 

Art. 12. Sempre que houver a necessidade de contratação, e esta não se dê por meio do processo 
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seletivo público indicado no presente, será feita triagem no referido banco de dados, analisando-

se os requisitos estabelecidos na descrição de cargos, para convocação de eventuais interessados 

compatíveis com a vaga. 

 

Art. 13º. Poderão ser utilizadas diversas técnicas e ferramentas de recrutamento e seleção, que 

servirão de parâmetro para eliminação de candidatos que não correspondam ao perfil da vaga, 

devendo, sempre que possível, os principais aspectos serem anotados em documento específico 

para controle. 

Art. 14º. Havendo necessidade de medir o nível de conhecimento técnico e geral, poderão ser 

elaborados testes específicos ao candidato, sendo seu conteúdo fornecido pelo Gestor da área 

requisitante em conjunto como RH, sem prejuízo de outras fontes de pesquisas e identificação, 

desde que estejam relacionadas com as atividades da função. 

Art. 15º. Após as etapas de Recrutamento e Seleção, os candidatos pré-aprovados serão 

encaminhados ao Gestor requisitante para entrevista, e, uma vez sendo aprovado, o candidato 

será encaminhado para ao Departamento de Recursos Humanos para iniciar o processo de 

contratação. 

Art. 16º. O Processo Seletivo Público visa preencher vagas específicas de acordo com o projeto 

e que estejam enquadrados, preferencialmente, no rol de atividades-fim. 

Art. 17º. Para esta modalidade de contratação, a PROMOVE poderá disponibilizar nos meios 

de comunicação especificados nos artigos 5º e 6º, nos casos de contratações públicas, o edital 

do Processo Seletivo correspondente, prevendo os termos do processo seletivo. 

Parágrafo único. Caso se faça necessário, ou exigido em norma a que esteja submetida, a 

PROMOVE poderá realizar as referidas publicações em outros meios de comunicação. 

Art. 18º. Para os processos de recrutamento e seleção, sempre que possível, A PROMOVE 

disponibilizará o acesso ao formulário on line para inscrição dos candidatos interessados no sitio 

eletrônico pelo período mínimo de 05 (cinco) dias e no máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data de publicação Extrato ou Edital do Processo Seletivo, conforme vier estipulado no próprio 

instrumento. 

Art. 19º. A inscrição do candidato no processo seletivo implicará no reconhecimento expresso 
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aceitação das normas e condições estabelecidas no respectivo instrumento convocatório. 

Art. 20º. A aprovação do candidato dentro do número de vagas previstas ou em cadastro de 

reserva gerará apenas e tão somente mera expectativa de direito à contratação, durante o período 

de validade do processo seletivo. 

Art. 21 A contratação do candidato selecionado se efetivará mediante: 

I. Conveniência administrativa e operacional da entidade. 

II. Disponibilidade financeira. 

III. Entrega da documentação completa, conforme requisitos descritos no instrumento de 

divulgação da vaga. 

IV. Apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, declarando apto o candidato a 

exercer as funções que dele serão exigidas. 

V. demais exigências elencadas no edital, dispositivos estatutários e previsão legal. 

Parágrafo único. Após a convocação do candidato para o preenchimento da vaga, em estrita 

observância à ordem de classificação do processo seletivo, quando ocorrido este, os interessados 

deverão entregar o rol de documentos previstos no Edital, no prazo estipulado, sob pena de 

perda da vaga, a critério da PROMOVE. 

Artigo 22º. A qualquer tempo, o Edital de Processo Seletivo poderá ser revogado ou anulado, 

no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da PROMOVE, seja por motivo de interesse 

público ou exigência legal ou inadiável interesse social, sem que isso implique direitos à 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

Artigo 23º. O candidato ao ingressar ao corpo de colaboradores da PROMOVE não obterá 

estabilidade de qualquer forma, salvo nos casos prescritos em lei. 

Artigo 24º. Todo candidato aprovado em processo seletivo, interno ou externo deverá passar 

por processo de integração geral e treinamento antes de iniciar as suas atividades, que será 

realizada pelo Departamento de Recursos Humanos, onde será transmitida toda informação a 

respeito da PROMOVE, de seus principais projetos, finalidades e políticas internas. 

Artigo 25º. Todos os contratados passarão por treinamentos obrigatórios periódicos e/ou 

sempre que necessário, estando aqueles sujeitos a subscrição de listagem de presença 
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comprobatória. 

Artigo 26. - Os salários dos diretores estatutários, quando adotados, deverão respeitar os valores 

praticados pelo mercado, na região e setor correspondentes à sua área de atuação, respeitados 

os limites exigidos quando em contratações públicas, sempre dentro da capacidade financeira 

da instituição. 

Artigo 27º. Os salários dos empregados contratados respeitarão os valores praticados no 

mercado e em atividades similares na região em que estiver atuando, bem como aos valores 

estatuídos em Convenções ou Acordos Coletivos, observados valores base e limite a que deve 

ser sujeitar a PROMOVE quando da execução de suas atividades. 

Artigo 28º. Os salários serão reajustados em conformidade com a legislação pertinente, acordos 

coletivos de cada categoria profissional, ou estabelecido e aprovado pela Diretoria, nos termos 

do Estatuto. 

Artigo 29º. Serão concedidos a todos os colaboradores contratados pelo regime celetista, sem 

prejuízo de outros previstos em lei e/ou Convenções ou Acordos Coletivos, os benefícios 

abaixo declinados: 

I. Vale Transporte – nos termos na legislação vigente, sob responsabilidade pessoal civil e 

criminal do declarante, as informações do percurso de deslocamento e conduções necessárias; 

II. Uniforme – consistente no padrão de vestuário utilizado pelo funcionário ou colaborador, 

conforme previsto pela PROMOVE ou projeto, observando as exigências legais e 

regulamentares incidentes; 

III. Demais benefícios estatuídos em Convenções ou Acordos Coletivos. 

Art. 30. A PROMOVE adota todas as medidas estabelecidas em lei visando minimizar os 

acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade 

de trabalho do funcionário ou colaborador, atendendo todos os requisitos estabelecidos na 

Portaria nº 3.214/1978 e suas Normas Regulamentadoras, bem como eventuais alterações, não 

importando seu nível hierárquico na organização.  

Art. 31. Os EPI’s são de uso obrigatório por todos os funcionários ou colaboradores, 

responsabilizando-se individualmente cada empregado por utilizá-lo apenas para a finalidade a 

que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer 
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alteração que o torne impróprio para uso, bem como cumprir as determinações sobre o uso 

adequado. 

Art. 32º. - Todos empregados serão submetidos aos exames médicos admissionais, periódico, 

de retorno ao trabalho, demissional, bem como, quando o caso, fará exames complementares 

conforme estabelecido no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. 

Art. 33º. Os programas instituídos pela Portaria nº 3.214/1978 e eventuais alterações, poderão 

ser executados prestadores de serviço contratados pela PROMOVE. 

Art. 34º. Após cada período de 12 (doze) meses os funcionários ou colaboradores terão direito 

a 30 (trinta) dias de férias, sem prejuízo de sua remuneração com adicional de 1/3 (um terço) 

da remuneração do período das férias, podendo, a critério e necessidade da entidade, esta ser 

dívida e remunerada em razão das alterações trazidas pela Lei 13.467/2017. 

Art. 35º. Em razão das especificidades dos contratos mantidos com o poder público, caso 

necessário e solicitado, o funcionário ou colaborador deverá trabalhar aos domingos e feriados, 

devendo ser compensados com dia de folga e descanso remunerado em outro dia útil nas duas 

semanas seguintes e obedecida a regra legal de periodicidade de incidência do descanso 

remunerado aos domingos em vigor à época da prestação dos serviços. 

Art. 36. Para o regime de Jornada de Trabalho em escala ficam estabelecidos os critérios 

aplicados por cada categoria, conforme convenção homologada, facultado as partes ajustarem-

na mediante acordo individual de trabalho. 

Art. 37º. A jornada normal de trabalho do empregado poderá ser prorrogada por até 02 (duas) 

horas em cada dia de trabalho, mediante autorização prévia da Diretoria, nos termos do 

Estatuto, podendo estas ser compensadas mediante banco de horas ou remuneradas, nos termos 

do acordo coletivo da categoria profissional e após autorização da Diretoria, nos termos do 

Estatuto. 

Art. 37. A equipe técnica composta, mediante responsabilização técnica, para atuação em cada 

projeto, poderá se submeter a outras modalidades de contratação, pelo prazo que perdurar o 

ajuste. 

Artigo 38. O presente Manual de Recursos Humanos poderá ser alterado em todo ou em parte, 

a qualquer tempo, nos termos do Estatuto Social vigente na época, devendo a Diretoria, nos 

termos do Estatuto, e/ou o Setor de Recursos Humanos informar aos colaboradores. 
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Artigo 39º. Os casos omissos no presente Manual serão soberanamente resolvidos ante a 

legislação enunciada vigente ou outros meios a serem implementados pela Diretoria, nos termos 

do Estatuto. 

Artigo 40º. O presente Manual de Recursos Humanos passará a ter vigência a partir da sua 

aprovação. 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERAIS: 

A Equipe de Gestão e Administração do projeto será constituída de acordo com as 

necessidades do programa, por prestadores de serviços especializados na área de atuação, de 

acordo com o Regulamento de Contratações da Organização Social.  

A Equipe Técnica mencionada a seguir poderá ser adequada no decorrer da execução 

das atividades de acordo com as necessidades do Projeto. 

Assessoria Contábil 

A Assessoria Contábil desenvolverá trabalhos, em prol do desenvolvimento do objeto do 

Edital pela PROMOVE, escalonados na seguinte racionalidade: 

a. Assistência e processamento em toda rotina Contábil do Departamento Pessoal; 

b. Geração e transmissão da GFIP, CAGED e RAIS; 

c. Emissão da guia GPS, DARF de PIS s/ folha salários, IRRF s/ salários, IRRF s/ 

autônomos e guias sindicais; 

d. Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, 

estaduais ou municipais; 

e. Assistência na elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos. 

f. Orientação da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como 

aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS, e outros aplicáveis às relações de emprego 

mantidas pela CONTRATANTE; 

g. Emissão e controle das certidões negativas da INSS, FGTS, Trabalhista Federais, ICMS, 

ISS e falências ou concordatas; 

h. Preenchimento de fichas cadastrais/IBGE e outros que vierem a ser instituídos e 
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necessários; 

i. Orientações Contábeis na área do terceiro setor. 

Assessoria em Recursos Humanos 

Planejamento e gerenciamento de pessoas, Participação no Processo de 

Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de pessoal, avalição de 

desempenho, Acompanhamento dos serviços gerais ligados a área administrativa. 

Assessoria Jurídica 

A Assessoria Jurídica será um serviço essencial tendo em vista a amplitude do 

Projeto, a grande quantidade de funcionários envolvidos, os fatores de risco sujeitos a 

intervenção preventiva de índole jurídica, bem como eventuais lides que possam surgir e em 

que haja a necessidade de tutela dos interesses envolvidos pela PROMOVE para com a 

comunidade, para com terceiros e com a própria Municipalidade. 

Advocacia preventiva e consultiva deverá possuir uma atuação proativa na abordagem 

das questões jurídicas, a significar reduzir ao mínimo os eventuais riscos e os custos possíveis 

do Projeto, por meio de orientações preventivas e consultas nas áreas trabalhista, pública e 

do terceiro setor mais propriamente e de modo amplo, embora especializado, evitando, 

assim, possíveis demandas judiciais ou extrajudiciais, velando, sempre que possível, pela 

solução não litigiosa de conflitos surgidos. 

O serviço deverá atuar ativamente desde a contratação do empregado, dando 

orientações e soluções quanto a forma de contratação, orientando e elaborando o contrato 

de trabalho apropriado, bem como presta todo o suporte necessário no dia a dia da empresa, 

auxiliando o RH, informando e tirando dúvidas acerca da legislação e portarias do Ministério do 

Trabalho, entre outras, e acompanhando a rescisão do contrato de trabalho, sendo certo que 

analisará e orientará acerca de quais posturas a PROMOVE deverá tomar em caso de infrações 

cometidas pelos empregados, resguardando os interesses públicos e próprios do Projeto. 

Os procedimentos de prestação de contas, a interação junto a órgãos de fiscalização e controle, 

também farão parte do universo da prestação. 

Realizar-se-á, ainda, a auditoria jurídica nos processos e procedimentos em que a 

PROMOVE figure como parte ou interessada e consultoria em tomadas de decisões que 

impactam o cotidiano do Projeto. Uma das melhores alternativas institucionais para evitar a 
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ocorrência de um grande número de processos judiciais ou conflitos, que demandam mais 

gastos e prejudicam a imagem da Entidade e do Projeto, é a prevenção por meio de 

profissionais capacitados da área jurídica. 

Contudo, a pretensão prioritária de uma atuação jurídica preventiva não eliminará a 

eventual necessidade de intervenção também no campo contencioso, patrocinando 

demandas ou defesas, realizando o acompanhamento dos processos e adotando a melhor 

estratégia em prol da preservação das práticas legítimas adotadas no Projeto, a fim de 

resguardar os interesses envolvidos e minimizar eventuais prejuízos. 

É de suma importância a ocorrência de tal procedimento, vez que possibilitam o debate 

com nossos clientes, permitindo o alinhamento de procedimentos, objetivos e explanação de 

fatos novos com o intuito de informar, revigorar e aprimorar a prestação do serviço. 

Coordenador Administrativo 

Os Serviços Administrativos irão desenvolver atividades relacionadas à entrada e saída 

de documentos, preparação de relatórios, formulários, planilhas, acompanhamento dos 

processos administrativos, suporte à área de materiais de Recursos Humanos, além de outras 

atividades pertinentes à função, intermediar as ações da entidade bem como as solicitações 

junta a secretaria de educação. 

Formação Continuada 

Desenvolver, no âmbito de atuação da Gestão e desenvolvimento de ações, a ampla 

troca de experiências dos profissionais envolvidos na prestação de serviço, subsidiando-os 

de informações de literatura educacional e demais correlatas, além de ministrar cursos 

de prestação, aperfeiçoamento, capacitação e treinamento, que objetivem a excelência na 

prestação dos serviços e asseguração da formação inicial e de educação continuada da 

equipe. 

Assessoria em Prestação de Contas 

A Assessoria em Prestação de Contas, sem sombra de dúvidas, se caracteriza pela 

sua imprescindibilidade e superior importância no escopo da prestação de serviços; ora, a 

regularidade, higidez e transparência nos processos de Prestação de Contas, tendo em vista a 

origem dos recursos empregados no desenvolvimento dos serviços do objeto do Edital, 

oriundos do Erário Municipal, refletem a necessidade de escorreita e imediata prestação de 
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contas. 

Para que isto se operacionalize da forma mais fluida, correta e técnica possível, até 

mesmo pela pujança do Projeto, dos interesses envolvidos pela PROMOVE para com a 

comunidade, para com terceiros e com a própria Municipalidade, se mostra imprescindível o 

assessoramento em favor desta Organização Social no decorrer da vigência do Termo de 

Colaboração que decorrerá desta licitação. 

Serão as premissas da assessoria em Prestação de Contas dos recursos empregados 

no decorrer do Termo de Colaboração que advirá deste Chamamento Público: 

a. Elaborar e revisar as prestações contas parciais periódicas, bem como a prestação final e 

consolidada decorrentes do Projeto, em nome da CONTRATANTE, quanto ao regular 

emprego de recursos públicos, bem como conferir a documentação de índole financeira e 

contábil enviada por terceiros, mas que a integrará, velando pelos princípios e regras 

incidentes; 

b. Assegurar a entrega tempestiva e promover as retificações ou adendos que se fizerem 

necessárias nas prestações de contas devidas pela CONTRATANTE. 

Assessoria Financeira 

A Assessoria Financeira desenvolverá trabalhos relacionados ao planejamento, à 

execução e ao controle de todas as atividades relacionadas às necessidades de compras, 

contratações diversas, distribuição de materiais, gerenciamento de contratos, convênios, 

parcerias, elaboração e execução orçamentária do Projeto, ações de investimento, entre outras 

(controle e fornecimento de materiais e pessoal, exceto atos exclusivos de gestão de recursos 

humanos e folha de pagamento). 

Também executará atividades financeiras necessárias à implementação do plano de 

ações e metas estabelecido no Projeto. 

Observará se determinada despesa é viável economicamente, sobre como reduzir 

endividamento, sobre como construir ferramenta de controle de fluxo de caixa, se o custo de 

capital da PROMOVE para o Projeto está excessivamente caro, sobre como entender o nível 

da saúde financeira do Projeto, se vale a pena às famílias fazer investimentos bancários ou em 

imóveis, entre outros auxílios compatíveis com as ações pretendidas. 
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Assessoria Técnica Educacional 

A Assessoria Educacional visará levar a unidade envolvida as melhores práticas 

compatíveis com a grade curricular. Além disso, terá como finalidade desenvolver junto 

à equipe de gestores e principais lideranças educacionais, as ferramentas e os processos que 

podem levar o crescimento sustentável que o Projeto busca. 

Os serviços envolverão o direcionamento estratégico (em linha com as normas da 

instituição), a análise de mercado (público-alvo e comunidade), os processos internos, a gestão 

financeira e o atendimento a pais e alunos (atuais e potenciais), conforme o caso. 

Ademais, a Assessoria possuirá o foco em difundir na comunidade escolar as principais 

boas práticas e soluções para a integração de docentes, discentes e familiares, proporcionando 

a alunos, professores, pais e todos os envolvidos no dia-a-dia escolar uma melhora na qualidade 

de vida.  

REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES 

Art. 1º. O Presente Regulamento de Contratações estabelece normas, rotinas, critérios e 

procedimentos gerais para contratações de aquisições e alienações de bens ou serviços, que 

sempre serão regidas pelos Princípios da Moralidade, Probidade, Economicidade, 

Impessoalidade, Isonomia, com a perante busca de qualidade e durabilidade, tudo em 

conformidade com as normas aqui estabelecidas. 

Art. 2º. Este Regulamento será de aplicação obrigatória para toda contratação remunerada para 

aquisição de bens de consumo ou duráveis, drogas e medicamentos, equipamentos, gêneros 

alimentícios, materiais permanentes e outros, além da prestação de serviços por pessoas físicas 

e jurídicas com a finalidade de suprir   as necessidades da Instituição para desenvolvimento de 

suas atividades, especialmente quando envolver a gestão de recursos públicos ou sujeitos a 

prestação de contas obrigatória ou fixada obrigatoriamente, para o que poderão ser fixadas 

exigências adicionais, sempre que necessário. 

Art. 3º. As contratações serão realizadas, preferencialmente, pelo setor de compras da Área 

Administrativo-Financeira, subordinada à Diretoria da PROMOVE, nos termos dos Artigos 55, 

56, 57 58 do Estatuto Social. 

Art. 4º. Para fins do presente Regulamento, considera-se: 
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I - Compra - toda aquisição de bens, para fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 

II – Alienação – é o ato ou efeito de alienar uma propriedade ou um bem, ou ceder para outrem 

a sua posse; 

III - Obra - toda construção, reforma, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta 

ou indireta; 

IV - Serviço - prestação de qualquer trabalho intelectual, técnico ou manual, quando não 

contemplados na definição de obra. 

Art. 5°. O cumprimento das normas do presente Regulamento de Contratações tem por 

objetivo selecionar, dentre as propostas apresentadas, a mais vantajosa para a PROMOVE no 

atingimento de suas finalidades associativas e contratuais. 

Art. 6°. As solicitações de contratações deverão ser subsidiadas pelo Departamento Técnico 

competente, sempre que possível justificadamente e com estimativa. 

Art. 7. O procedimento de compras e/ou contratação de serviços compreende o 

cumprimento das etapas a seguir especificadas:  

I. Requisição de compras e/ou contratação de serviços;  

II. Seleção de fornecedores;  

III. Solicitação de orçamentos;  

V. Apuração da melhor oferta e;  

VI. Emissão do pedido de compra e/ou contratação dos serviços.  

Art. 8° - O procedimento de compras e/ou contratação de serviços terá início com o 

recebimento da requisição se precedida de verificação pelo requisitante de corresponder ao item 

previsto no orçamento a que se referir e que deverá conter as seguintes informações:  

I. quantidade e qualidade a ser adquirida ou contratada;  

II. regime de compra ou contratação: rotina ou urgente;  

III. informações especiais sobre a compra e/ou contratação dos serviços.  

Art. 9º. Será realizada, sempre que possível, pesquisa prévia de preços, por meio de cotações 

sobre o valor dos bens, obras e serviços, para fins de assegurar condições de negociação e 
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contratação com a maior vantajosidade esperada, que serão documentadas ou certificadas no 

processo respectivo. 

Art. 10º. Quando não houver referências suficientes no mercado dos preços a serem praticados, 

poderão ser obtidas informações sobre contratações e valores anteriormente praticados pelo 

fornecedor dos serviços pretendidos, ou mesmo de contratações anteriores realizadas pela 

PROMOVE, observadas as correções inflacionárias e de índices oficiais de preços no período. 

Art. 11º. As contratações deverão ser compatibilizadas com a disponibilidade orçamentário-

financeira, identificável junto ao Departamento Financeiro. 

Art. 12º. Serão exigidos, dentre outros documentos, para fins de efetivar a contratação: 

I. Para pessoas físicas autônomas, cópias de RG. de CPF/MF, de comprovante de endereço, de 

comprovante de inscrição no INSS, de CCM, de comprovante de inscrição junto a órgão de 

classe e CNH, estes quando necessário; 

II. Para pessoas jurídicas, de cópia do contrato ou estatuto social, de certidões de regularidade 

fiscal municipal, estadual e federal, quando aplicáveis, bem como junto ao FGTS e registros 

junto a órgãos de classe ou fiscalização, quando exigidos por lei, bem como alvarás de 

instalação/funcionamento e certificações, inclusive ambientais, sempre que necessário ou no 

interesse da PROMOVE. 

Art. 13º. O regime de contratações procurará seguir, preferencialmente e dentro de critérios de 

razoabilidade e efetividade, o fluxo e ordem das solicitações, observada, sempre que possível, a 

maior antiguidade do pedido. 

Art. 14º. Nos procedimentos de contratação será diferenciado o regime entre rotina, para os 

casos habituais ou programados, em que se disponha de estoque ou de prestador executando 

devidamente a obra ou serviço; ou de urgência, para os casos imprevistos, imprevisíveis ou de 

implantação de projetos e serviços pela PROMOVE, sempre que assim se mostrar necessário; 

ou ainda colaboração, para as contratações de dirigentes executivos junto às diretorias e/ou 

membros de equipes técnicas para implantação ou responsabilidade técnica sobre projetos a 

serem desenvolvidos e/ou executados pela PROMOVE. 

Parágrafo único. O setor requisitante deverá informar, no mínimo e obrigatoriamente, a 

necessidade e justificativa da contratação e o regime a ser adotado. 
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Art. 15º. Para as contratações em regime de urgência poderá ser dispensada a pesquisa prévia de 

preços, especialmente, embora não se limitando, aos seguintes casos: 

I. De aquisições/compras de medicamentos, em regime de urgência ou por decisão judicial ou 

administrativa; 

II. De manutenção ou reforme de unidades prediais ou estabelecimentos, desde que configure 

risco iminente à segurança dos colaboradores e/ou usuários; 

III. De casos fortuitos ou de força maior, ou seja, fatos e/ou ocorrências imprevisíveis ou de 

difícil previsão, que gera um ou mais efeitos e/ou consequências inevitáveis que demandem 

pronta intervenção resolutiva da PROMOVE; 

IV. Para contratações iniciais em período de implantação e viabilização de projetos. 

Art. 16. A Diretoria responsável poderá modificar o regime de contratação, de modo motivado, 

sempre que discordar da classificação inicial. 

Art. 17. Considera-se menor custo, para fins de vantajosidade da contratação, aquele que resulta 

da verificação e comparação do somatório de fatores utilizados para determinar o menor preço 

avaliado, preferencialmente observado o critério do menor preço monetário, sem prejuízo da 

qualidade mínima pelo bem ou serviço expectado. 

Parágrafo único. Além de termos monetários, poderão ser observados, cumulativamente ou 

não, os seguintes aspectos:  

I. Custos de transportes seguro até o local da entrega;  

II. Forma de pagamento;  

III. Prazo de entrega;  

IV. Facilidade de entrega nas unidades;  

V. Agilidade na entrega nas unidades;  

VI. Credibilidade mercadológica da empresa proponente;  

VII. Disponibilidade de serviços;  

VIII. Quantidade e qualidade do produto;  

IX. Assistência técnica;  
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X. Garantia dos produtos 

Art. 18. As contratações poderão ser de diversas categorias conforme a necessidade para fins de 

aquisição, realização ou alienação. 

Parágrafo primeiro. Considerar-se-á material de consumo qualquer bem que atenda às 

necessidades operacionais. 

Parágrafo segundo. Considerar-se-á bem permanente todo equipamento, mobiliário ou 

infraestrutura que atendam a necessidade predial. 

Parágrafo terceiro. Considerar-se-á contratação de serviço toda atividade destinada a obter 

determinada utilidade de interesse da PROMOVE, por meio de processo de terceirização, 

envolvendo áreas como: instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 

manutenção, transporte, locação, publicidade, seguro, consultoria e assessoria especializada, 

hospedagem, alimentação, serviços técnicos especializados, produção artística, serviços gráficos, 

bem como obras civis, englobando construção, reforma, recuperação ou ampliação; dentre 

outros. 

Art. 19. Para fins do presente Regulamento, considera-se contratação de pequeno valor a 

aquisição de insumos, materiais ou serviços regulares, de uso comum, tais como papéis, cópias, 

água, gás, café ou similares e pequenos deslocamentos operacionais, destinados a suprir a 

utilização rotineira ou viabilizar atividades nas unidades atendidas pela PROMOVE, cujo 

montante não exceda o limite máximo de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, somadas todas as 

despesas realizadas por todos os Departamentos da respectiva unidade gerida. 

Parágrafo único. As despesas referidas neste dispositivo deverão ser registradas e submetidas 

a controle, aptas a eventual prestação de contas. 

Art. 20. As contratações de pequeno valor serão de responsabilidade do coordenador 

responsável da unidade gerida ou pelo diretor imediato, na ausência daquele. 

Art. 21. O coordenador responsável da unidade gerida deverá realizar a prestação de contas das 

compras de pequeno valor ao Departamento Financeiro. 

Art. 22. As contratações de pequeno valor não estarão sujeitas aos critérios estabelecidos para 

as demais contratações, em conformidade com este Regulamento. 

Art. 23.  A Prestação de Serviço envolverá o emprego de atividade de terceiros, que poderá 
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envolver a cessão de mão-de-obra, ou seja, a colocação à disposição da PROMOVE, em suas 

dependências ou nas dependências de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços 

esporádicos ou contínuos, deverá ser realizado processo administrativo interno de contratação. 

Art. 24. O recebimento dos bens ou materiais e o início dos serviços será realizado pelo Setor 

requisitante, responsável pela conferência dos mesmos, consoante às especificações contidas no 

pedido de contratação, devendo encaminhar a cópia da Nota Fiscal atestada imediatamente ao 

Departamento Financeiro, por e-mail, e, posteriormente, via malote ou correio. 

Art. 25. Para fins deste Regulamento, o cadastro de fornecedores ou colaboradores consistirá 

no credenciamento dos mesmos para que participem de fornecimento de bens, obras ou 

serviços, no âmbito da PROMOVE. 

Parágrafo único. O cadastramento será realizado de forma sistemática através de coleta, análise 

e atualização de dados, informações e/ou documentos relativos a fornecedores/colaboradores 

e suas linhas de fornecimento, bem como acompanhamento de seu desempenho em processos 

de contratação e de execução de fornecimento de bens e/ou serviços diretos à PROMOVE ou 

junto a terceiros. 

Art. 26. Caberá também ao Departamento de Compras, de posse dos dados e documentos 

fornecidos, proceder à inclusão do novo fornecedor/colaborador no cadastro de fornecedores 

da PROMOVE. 

Art. 27. A coleta de dados do fornecedor poderá ser efetuada pessoalmente, desde que apresente 

o rol de documentos estabelecidos. 

Art. 28. Visando ampliar o rol de prestadores/colaboradores, a PROMOVE, sempre que 

necessário, para áreas que envolvam diversos prestadores em condições equivalentes ou 

semelhantes, poderá promover edital para o credenciamento simultâneo de mais de um 

prestador, observado sempre o mesmo preço máximo comum. 

Parágrafo primeiro. A adesão de prestadores/colaboradores ao procedimento de 

credenciamento não representa obrigação de contratação dos mesmos pela PROMOVE, mas 

mera expectativa, pelo prazo que durar o mesmo, de que deterão preferência na sua contratação, 

desde que sua proposta persista como mais vantajosa. 

Art. 29. A fim de assegurar, especialmente para aquisições/compras ou serviços de pequena 

complexidade, de necessidade previsível, mas de ocorrência imprevisível durante o ano, a 
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PROMOVE poderá promover edital para registro de preços de bens, obras e serviços, pelo 

prazo de até 12 meses, prorrogáveis, período em que os preços a serem praticados não poderão 

ser alterados pelos aderentes ao regime. 

Parágrafo primeiro. A adesão de prestadores/colaboradores ao procedimento de registro de 

preços não representa obrigação de contratação dos mesmos pela PROMOVE, mas mera 

expectativa, pelo prazo que durar o registro, de que deterão preferência na sua contratação, 

desde que sua proposta persista como mais vantajosa. 

Art. 30º. Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão 

resolvidos pela Diretoria, nos termos do Estatuto, com base na legislação vigente e princípio 

gerais de direito. 

Art. 31º. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data da sua aprovação pelo 

Conselho Administrativo. 
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Para que possamos manter a qualidade no serviço prestado, a PROMOVE irá aplicar pesquisa 

de satisfação com intuito de avaliar a prestação do serviço. A pesquisa será aplicada aos gestores 

públicos e a população. 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO 

PELA PROMOVE:  

1- Quão capacitados nossos Gestores Técnicos são: 

http://www.proesc.com/blog/educacao-inclusiva-o-que-a-escola-precisa-fazer/
https://institutoitard.com.br/o-que-e-educacao-inclusiva-um-passo-a-passo-para-a-inclusao-escolar/
https://institutoitard.com.br/o-que-e-educacao-inclusiva-um-passo-a-passo-para-a-inclusao-escolar/
https://novaescola.org.br/autor/266/carla-soares-martin
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o Extremamente Capacitados 

o Muito Capacitados 

o Moderadamente Capacitados 

o Pouco Capacitados 

o Nada Capacitados 

2- Quão prestativos nossa equipe Multidisciplinar é: 

o Extremamente Prestativos 

o Muito Prestativos 

o Moderadamente Prestativos 

o Pouco Prestativos 

o Nada Prestativos 

3- A sua expectativa com o serviço prestado pela PROMOVE foi melhor do que o 

esperado, foi pior do que esperado, ou exatamente o esperado: 

o Muito Melhor  

o Moderadamente Melhor 

o Pouco Melhor 

o O esperado 

o Pouco Pior 

o Moderadamente Pior 

o Muito Pior 

4- Quão eficiente se mostrou nossa equipe do Setor Administrativo são: 

o Extremamente Eficiente 

o Muito Eficiente 

o Moderadamente Eficiente 
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o Pouco Eficiente 

o Nada Eficiente 

5- Quão é sua satisfação em relação a quantidade de colaboradores direcionados ao 

desenvolvimento das atividades: 

o Extremamente Satisfeito 

o Muito Satisfeito 

o Moderadamente Eficiente 

o Pouco Eficiente 

o Nada Eficiente 

 

Dos itens 1 ao 5, quais os pontos positivos e pontos a melhorar? Descreva-os, por favor: 

(sugestões opcionais) 

 

 

 

 

 

 


