
 
 

1 

 

 
 

 

 

 

ANEXO I 

 

  

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA - PLANO PEDAGÓGICO OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente Plano de Trabalho visa ao regramento do Termo de Colaboração 

celebrado entre a Municipalidade e Organizações Sociais Civis, estando estas legalmente 

constituídas, e sem fins lucrativos, aqui referidos por OSC - Organização da Sociedade 

Civil, para a gestão dos Centros de Educação Infantil (CEI’s), construídos e financiados 

pelo poder público Municipal de Jaguariúna. 

Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) mantém 13 CEI’s, 

sendo que estes estão localizados em várias regiões da cidade, principalmente onde se 

apresenta uma vulnerabilidade social e com lista de demanda por vagas na Educação 

Infantil. 

O trabalho realizado pelos CEI’s objetiva o alcance da qualidade da educação 

ofertada às crianças, alinhada aos objetivos da Secretaria Municipal de Educação para a 

promoção da educação integral, a aprendizagem efetiva, a garantia da infância, o acesso 

e permanência na escola, bem-sucedidos. 

Em decorrência das novas legislações, o Plano de Trabalho tem o objetivo de 

disciplinar as ações realizadas pelas OSC - Organização da Sociedade Civil para o 

cumprimento do objeto, bem como, as atividades de monitoramento, avaliação e controle 

da parceria firmada.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

Com o crescente aumento na demanda de vagas em Centros de Educação Infantil 
(CEI), na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses de idade, surgiu à necessidade de 
construção e ampliação dos equipamentos educacionais pelo poder público municipal, 
com este a quantidade de pessoal capacitado para realizar o atendimento educacional de 
Educação Infantil também se faz necessário. 

A partir da vigência da Lei nº 13.019/14 e da necessidade da parceria púbica ser 
firmada com as Organizações Sociais Civis, o Plano de Trabalho tem o propósito de 
organizar os Termos de Colaborações a serem firmados entre a Prefeitura Municipal de 
Jaguariúna e as Organizações Sociais Civis. 

 

II. DA FINALIDADE 

 

O presente Termo de referência/ Plano Pedagógico Operativo tem como objetivo 
fornecer informações sobre a estrutura e o funcionamento das unidades municipais dos 
Centros de Educação Infantil (CEI) do Município de Jaguariúna, indicar a documentação 
necessária para a participação em Chamamento Público, que selecionará a OSC - 
Organização da Sociedade Civil para a gestão de um CEI, fornecer informações 
concernentes ao uso dos recursos e da Prestação de Contas dos recursos financeiros 
repassados e indicar as responsabilidades e atividades de monitoramento, avaliação e 
controle dos Termos de Colaborações firmados para gestão de um CEI. 

 

III. DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Os CEIs fazem parte da Rede Municipal de Ensino de Jaguariúna e são vinculados ao 
Departamento de Educação Infantil (DEI), da Secretaria Municipal de Educação. 

 

1. DA LEGISLAÇÃO BÁSICA. 

A legislação educacional e demais normatizações correlatas, quer Federais, Estaduais ou 
Municipais, são a base do trabalho educativo realizado no Termo de Colaboração do CEI, 
a saber: 

 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1988; 

 Lei Federal Nº 9.394, de 20/12/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 Lei Federal Nº 11.494, de 20/06/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB); 

 Decreto Municipal nº 3523 – 23/01/2017 – Regulamenta a Lei Municipal nº 2289/2015, 
que dispõe sobre a criação do Programa “Cadastro Unificado” na educação infantil na 
Rede Municipal de Ensino e dá outras providências; 
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 Lei 13019, de 31/07/14 – Estabelece o regime jurídico das parcerias entre 
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e reciproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou de 
acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e 
de cooperação com organizações da sociedade civil, e altera as Leis nºs 8.429, de 2 
de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.  

 Lei Federal Nº 8.069, de 13/07/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

 Resolução FNDE Nº 38, de 16/07/2009, que dispõe sobre o atendimento da 
alimentação escolar aos alunos da Educação Básica no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE; 

 Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Básica para a Educação Infantil, um 
processo continuo de reflexão e ação; 

 Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nº 02/2016, que dispõem 
sobre as Prestações de Contas, 

 Artigos 1º, 2º, 9º e 11º da Lei nº 8429 de 29/06/1992 que dispõe sobre os atos de 
improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios. 

 Decreto nº 3.560 de 25 de maio de 2017, que estabelece o regime jurídico das 
parcerias entre a Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Município 
de Jaguariúna, com organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em 
acordos de cooperação, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 
e dá outras providências. 

 

2. DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

2.1. Organização para o atendimento das crianças em um CEI. 

O ingresso dos alunos nas turmas das unidades municipais de Educação Infantil 
obedece aos critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 2.289, de 18 de Março de 2015 e 
no Decreto Municipal n° 3.523 de 23 de Janeiro de 2017. 

Os alunos são atendidos por faixa etária nas turmas de Berçário 1, Berçário 2 e 
Maternal em período, como regra, integral ou, excepcionalmente, em período parcial de, 
no mínimo, 04 (quatro) horas. Anualmente, a Secretaria Municipal de Educação pública na 
Imprensa Oficial o período da solicitação de vaga e define as datas de nascimento das 
crianças para ingresso dos alunos, devendo ser cumprida em todas as unidades.  

O número de crianças atendidas no CEI deverá ser organizado em:  

a) Berçário I – crianças de 0 a completar 2 anos, no ano da matrícula; 

b) Berçário II – crianças de 2 a completar 3 anos, no ano da matrícula, 
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c) Maternal – crianças de 3 a completar 4 anos, no ano da matrícula. 

A quantidade de turmas e de alunos está diretamente relacionada à demanda 
existente e à infraestrutura da unidade educacional. De acordo com a necessidade e em 
decorrência da demanda por vagas, anualmente, a Secretaria Municipal de Educação 
definirá com a OSC - Organização da Sociedade Civil/ OSC o atendimento educacional, 
agrupamentos e período de atendimento do CEI.   

 

2.2. Profissional da Educação e Criança. 

Devem contar com Professores habilitados e Agentes de Desenvolvimento Infantil 

(ADI)/Monitor de Educação planejados de acordo com a quantidade de alunos e a faixa 

etária. A saber: 

a) Berçário I e II:  

 1 (um) Professor habilitado para cada 2 salas de BI 

 1 (um) Professor habilitado para cada 2 salas de BII.  

 01 (um) Agente de Desenvolvimento Infantil para cada grupo de 5 a 8 crianças, 
dependendo do espaço físico.   

 

b) Maternal: 01 Professor habilitado e 01 agente de desenvolvimento infantil para 
cada grupo de 18 crianças de 2 a 3 anos.  

 

Caberá a cada OSC - Organização da Sociedade Civil definir sua política salarial, não 
podendo exceder a média de valores praticados no mercado, no âmbito da Região 
Metropolitana de Campinas, e levar em conta os padrões e condições de trabalho 
compatíveis com a qualidade do atendimento às crianças. 

   

2.3. Do cadastro e matrícula das crianças. 

 

Devem atender ao disposto no Decreto Municipal nº 3523 – 23/01/2017 – Regulamenta a 
Lei Municipal nº 2289/2015, que dispõe sobre a criação do Programa “Cadastro Unificado” 
na educação infantil na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências específicas da 
Secretaria Municipal de Educação, publicada anualmente.  

 

As OSC - Organização da Sociedade Civil deverão atender às demandas judiciais para 
matrícula, expedidas por Juiz de Direito, a qualquer tempo, observando o limite máximo 
da capacidade da Unidade Escolar. 
 

3. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

As OSC - Organização da Sociedade Civil gestoras de um CEI participarão do Programa 
de Alimentação Escolar destinado, às crianças, sendo fornecido exclusivamente pela 
Prefeitura do Município de Jaguariúna através do Departamento de Alimentação e 
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Assistência ao Escolar (DAAE), para as crianças de faixa etária de 04 meses completando 
04 anos (BI, BII e Maternal). 

 

O cardápio dos Berçários I, II e maternal, que compreende a faixa etária de 04 meses até 
crianças completando 04 anos, são compostos por 05 refeições diárias (período integral), 
atendendo a 70% das necessidades nutricionais diárias. 

 

A alimentação consiste em alimentos in natura, com a presença mínima de produtos 
formulados e industrializados. 

 

O departamento de alimentação e assistência ao escolar, conta com uma Nutricionista RT,  
responsável pelo programa de alimentação escolar, que é executado pelo município em 
todas as Unidades Escolares, porém a OSC  parceira deverá possuir em seu quadro uma 
nutricionista para atendimento das 06 unidades que atuará sob a orientação da 
nutricionista -RT municipal. 

 

4. DA ASSIMILAÇÃO DO PPP ATUAL NOS PRIMEIROS 5 MESES  E DA 
ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO NOS 12 MESES VINDOUROS, 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E DO CALENDÁRIO ESCOLAR DA UNIDADE 

 

O horário de atendimento do CEI será das  6h30 às 17h30. 

 

 A elaboração do Projeto Pedagógico da unidade educacional obedece ao disposto pelo 
MEC através das legislações vigentes, Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. O 
Calendário Escolar é elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna e 
aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

 A OSC parceira, receberá no ato de assinatura do Termo de Colaboração o PPP atual, 
elaborado pela SEDUC , através do Departamento de Educação infantil, vigente no ano 
de 2018 e que deverá ser assimilado e executado nos primeiros cinco meses da parceria,. 

 

Para o ano de 2019, ou seja, nos últimos 12 meses da parceria, deverá a OSC elaborar o 
PPP para cada um dos CEIs sob sua responsabilidade, em observância às normas 
praticadas nos demais CEIs municipais, devendo ainda ser preenchido e entregue para 
aprovação junto ao Departamento de Educação Infantil. 

 

5. DOS PROFISSIONAIS, DA CARGA HORÁRIA E DA HABILITAÇÃO NECESSÁRIA 
PARA A ATUAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Unidade Educacional deve ser constituída de equipe gestora, docente, administrativa e 
de apoio, com, no mínimo, os seguintes módulos de profissionais: 
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5.1 Equipe Gestora 

Função 
Carga 

Horária 
Mensal 

Habilitação Profissional 

 01 Diretor 
Educacional -  
para cada CEI em 
funcionamento 

220 
horas  

Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou 
Doutorado na área de educação, com experiência 
mínima de 05 (cinco) anos de exercício da docência 
na Educação Básica. 

01 Coordenador 
Pedagógico – para 
cada CEI em 
funcionamento 

220 
horas 

Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou 
Doutorado na área de educação, com experiência 
mínima de 03 (três) anos de exercício da docência na 
Educação Básica. 

 

 

5.2. Equipe docente e Apoio direto à criança 

 

Função 
Carga 
horária 
mensal 

Habilitação Profissional 

Professores 

No mínimo: 
. 50 professores para 
os 5 CEIs, nos 
primeiros 5 meses.  
 
. 58 professores para 
os 6 CEIs, nos 12 
meses seguintes 
(2019).  

 

 

150 
horas  

 

  

 

Formação mínima em Curso de Magistério ou Normal 
Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia, 
habilitados em Educação Infantil, e, para esta última, 
estão resguardados os direitos garantidos pela 
Resolução CNE/CP Nº01, de 15/05/2006, que em seu 
artigo 10 dispõe: “As habilitações em curso de 
Pedagogia atualmente existentes entrarão em regime 
de extinção a partir do período letivo seguinte à 
publicação desta Resolução” 

Agente de 
Desenvolvimento 

Infantil- ADI  

No mínimo 
. 98 para os 5 CEIs, 
nos primeiros 5 
meses.  
 
. 115 para os 6 CEIs, 
nos 12 meses 
seguintes (2019).   

220 
horas  

Formação mínima em Ensino Médio completo 

 

5.3. Equipe de Apoio 

O quadro abaixo refere-se ao número mínimo de profissionais de apoio. Cada OSC - 
Organização da Sociedade Civil tem a prerrogativa de organizar seu quadro de pessoal 
de apoio de acordo com as necessidades, número de alunos e profissionais da OSC - 
Organização da Sociedade Civil. O quadro de apoio constante do Plano de Trabalho por 
ocasião do Chamamento Público deverá ser rigorosamente respeitado. 
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Função 
Carga 

Horária 
Mensal 

Habilitação Profissional  

 01  Cozinheira   OU   Merendeira 
para cada CEI em funcionamento 

220 horas 
Formação mínima em Ensino 

fundamental completo 

01 Ajudante de cozinha   OU  
auxiliar de cozinha  
para cada CEI em funcionamento 

220 horas 
Formação mínima em Ensino 

fundamental completo  

01 Assistente administrativo OU 
auxiliar administrativo 
 para cada CEI em funcionamento 

De 40 a 44 
220 horas 

Formação mínima em Ensino 
Médio completo  

02 Serventes de limpeza   OU  
auxiliares de serviços gerais  
para cada CEI em funcionamento 

De 40 a 
44220 
horas 

Formação mínima em Ensino 
fundamental completo  

01 Nutricionista para TODAS as 06 
CEIs em funcionamento 

De 20   
100 horas  

Graduação em nutrição  

 

5.4. Descrição das Funções 

Diretor 
Educacional 

Planeja e avalia atividades educacionais; coordena atividades 
administrativas e pedagógicas; gerencia recursos financeiros; participa do 
planejamento estratégico da OSC - Organização da Sociedade Civil e 
interage com a comunidade e com o setor público. 

Coordenador 
Pedagógico 

Coordenador/Orientador Pedagógico: Implementa, avalia, coordena e 
planeja o desenvolvimento de projetos pedagógicos, aplicando 
metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem. Viabiliza o trabalho coletivo, criando e organizando 
mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, 
facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as 
associações a ela vinculadas. 

Professor 

Promove a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como 
algo indissociável ao processo educativo. Implementa as diretrizes 
curriculares nacionais e da Secretaria Municipal de Educação. Planeja, 
avalia e replaneja as ações educacionais em consonância com o Projeto 
Pedagógico da U.E., organizando espaços e tempos de vivencias entre 
as crianças e com os adultos, no movimento de construções e (re) 
criações dos conhecimentos que mobilizam os saberes das crianças. 
Registra o vivido com as crianças e elabora relatórios que evidenciam a 
trajetória da criança na sua singularidade. Zela pela frequência e 
permanência da criança na escola. 

 

Agente de 
Educação 
Infantil - ADI  

Promove a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como 
algo indissociável ao processo educativo. Planeja desenvolve, registra e 
avalia o seu trabalho de acordo com o projeto Pedagógico, de forma 
integrada com os demais profissionais da U.E., visando organizar 
espaços e tempos de encontros entre as crianças e com os adultos no 
movimento de construções e (re) criações dos conhecimentos que 
mobilizam os saberes das crianças. 
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Cozinheira ou 
Merendeira 

Organiza e supervisiona serviços de cozinha elaborando o pré-preparo, o 
preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e 
padrões de qualidade dos alimentos atendendo ao programa de 
alimentação escolar. 

Ajudante de 
Cozinha ou 
Auxiliar de 
Cozinha 

Auxilia outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e 
processamento de alimentos, na montagem de pratos. Verifica a 
qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação. 
Trabalha em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de 
qualidade, segurança, higiene e saúde. 

Assistente 
Administrativo 
ou Auxiliar 
Administrativo 

Executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 
administração, finanças e logística; atende pessoas, fornecendo e 
recebendo informações sobre a escola e os alunos; trata de documentos 
variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos 
mesmos. 

Servente de 
Limpeza, 
auxiliar ou 
Serviços Gerais 

Executa serviços de manutenção e limpeza, conservação de vidros e 
fachadas, limpeza de recintos e acessórios e trata de piscinas. Trabalha 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente. 

Nutricionista  

- Oferecer uma alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso 
de alimentos variados, seguros que respeitem a cultura, tradições 
alimentares, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos 
alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a 
sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive os que necessitam de 
atenção nutricional específica. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 

Os documentos relativos à administração escolar, incluindo o cadastro, a matrícula, a 
frequência, a movimentação das crianças e os dados sobre a alimentação escolar, devem 
ser inseridos regularmente no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, 
PRODESP/SED (Secretaria Escolar Digital). O PRODESP/SED são os sistemas 
eletrônicos de administração de dados relativos às unidades educacionais municipais, 
gerenciados pelo Departamento de Educação Infantil e Departamento Administrativo da 
Secretaria de Educação.  

A equipe gestora da unidade educacional deve organizar os prontuários de alunos e dos 
profissionais: 

a) Prontuário dos alunos com, no mínimo:  
- ficha de matrícula; 
- Cartão Cidadão (municipal); 
- cópia da carteira de vacinação;  
- cópia da certidão de nascimento;  
- cópia do comprovante de endereço; 
- ficha descritiva do aluno, 
- relatórios específicos, quando necessário. 
 

b) Prontuário dos profissionais com, no mínimo:  
- ficha cadastral;  
- cópia do diploma; 
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- cópia do histórico escolar, 
- cópia do contrato de trabalho. 
 
7. Da Permissão de uso de Bens Públicos 
 
A execução dos serviços será viabilizada mediante permissão de uso dos bens públicos, 
móveis e imóveis, necessários ao atendimento da demanda educacional, abrangendo o 
espaço físico e equipamentos fundamentais para todas os CEIS, conforme descrito no 
anexo V. 
 
 

IV. DO PROCEDIMENTO PARA FIRMAR O TERMO DE COLABORAÇÃO, EM 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE 
INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) 

A OSC - Organização da Sociedade Civil interessada, deverá cumprir o disposto no Edital 
do chamamento público, utilizar o presente Termo de Referência/ Plano Pedagógico 
Operativo, apresentando o Plano de Trabalho conforme modelo do Anexo II. 

Objeto Da Parceria O presente Chamamento Público tem por objeto Seleção de 
Organização da Sociedade Civil (OSC) para formalização de parceria, em regime de 
mútua cooperação com finalidades de interesse público e recíproco, para a consecução 
Prestação de Serviços de manutenção ou ampliação do atendimento educacional as 
crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na 
Educação Infantil, Primeira Etapa da Educação Básica, em complementação à Rede 
Municipal de Ensino do Município de Jaguariúna, mediante a formalização de Termo de 
Colaboração, de acordo com as condições previstas neste edital e seus anexos pelo 
período de até 17 meses, a partir da assinatura do Termo de colaboração, o qual expirará 
em 31 de dezembro de 2019. 

 

 

V. DOS CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR DO REPASSE 

 A Secretaria Municipal de Educação realizou estudos para o levantamento dos custos de 
manutenção do funcionamento de um CEI, chegando a valor per capita, a partir de 
parâmetros requeridos ou recomendados pela legislação vigente. O cálculo do per capita 
considerou fatores que influenciam no custo, tais como: idade da criança, a modalidade 
de atendimento prioritária (integral), a composição da equipe gestora, quadro de docentes 
e apoio, além dos insumos e obrigações relativas às unidades de Educação Infantil. 
Foram consideradas, também, as despesas com a contratação de pessoal, os encargos 
trabalhistas, aquisição de material de consumo, material didático, manutenção de 
infraestrutura e demais despesas necessárias ao alcance dos padrões compatíveis de 
funcionamento do CEI, buscando o equilíbrio operacional e a qualidade das atividades 
desenvolvidas. 

 

1. DO VALOR PER CAPITA MENSAL 

Os valores per capita mensais para cada Agrupamento da Educação Infantil serão 
utilizados como referência para definição do montante máximo a ser repassado, para o 
cumprimento do Termo de Colaboração. 

Os valores per capita definidos pela Secretaria Municipal de Educação para base de valor 
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para o exercício de 2018 são: 

Etapa 1 - Quadro 01 – ano 2018 

Número de 
vagas/ 
Alunos  

(05 CEIs) 

Valor mensal por 
aluno (integral) 

Total máximo Mensal 
primeiros 05 meses 

Ano 2018 

Total pactuado de 05 
meses (05 CEIs) 

641 R$ 639,22 R$ 409.743,13 R$ 2.048.715,67 

 

Etapa 2 – Quadro 02 – ano 2019  

Número de 
vagas/ 
alunos 

Valor mensal por 
aluno (integral) 

Total máximo 
mensal últimos 12 

meses 
Ano de 2019 

Total pactuado de  
12 meses (06 CEIs) 

756 R$ 639,22 R$ 483.248,46 R$ 5.798.981,47 

 

Em caso de atendimento em período parcial, o valor per capita mensal corresponderá à 
metade do quanto estipulado para o atendimento integral.  

  

O montante global máximo a ser repassado para OSC selecionada e classificada para 
execução dos serviços objeto deste edital pelo período de execução de até 17 meses é 
de R$ 7.847.697,14.  

Compõe o montante acima referido, os recursos alocados no Tesouro Municipal provenientes 
das seguintes dotações orçamentárias, que onerarão somente os respectivos anos da 
parceria, compreendo desta feita: 

• Etapa 1 - Quadro 01 – ano 2018 – valor total R$ 2.048.715,67 - dotação 
orçamentária 09.02.12.365.0013.2.059.33.50.39.01.0000000 onerando orçamento de 2018. 

• Etapa 2 - Quadro 02 – ano 2019 – valor total R$ 5.798.981,47 -  dotação 
orçamentária 09.02.12.365.0013.2.059.33.50.39.01.0000000 onerando orçamento de 2019. 

 

VI. DO PRAZO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E DO ENVIO DE RECURSOS 
FINANCEIROS. 

O Termo de Colaboração firmado entre a OSC - Organização da Sociedade Civil 
responsável pela execução da parceria e a Municipalidade vigerá até 31/12/2019, a contar 
da data de assinatura do mesmo. 

O Munícipio, por meio de dotação orçamentária da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, fará o repasse mensal no decorrer do ano. 

O período para execução das despesas é mensal e eventual saldo de recurso será 
somado ao mês subsequente, constando-os na prestação de contas. 

Os recursos eventuais provenientes de rendimentos por aplicação financeira deverão ser 
incorporados à receita para atender ao objeto do Termo de Colaboração.  

  

VII. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
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A execução do Termo de Colaboração será fiscalizada pelos órgãos competentes da 
Prefeitura Municipal de Jaguariúna.  

A OSC - Organização da Sociedade Civil enviará à SME relatórios de execução do 
objeto, e relatório de execução financeira trimestrais pertinentes à execução do Termo de 
Colaboração, ou a qualquer momento, se solicitado.  

Ao final de cada exercício, a OSC - Organização da Sociedade Civil encaminhará à 
Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Administração e Finanças, Relatório de 
Execução do objeto final do Termo de Colaboração e observadas às normatizações do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

Os resultados atingidos pela execução do Termo de Colaboração serão analisados pela 
Comissão Monitoramento e Avaliação, estabelecida em portaria. 

Os casos omissos, excepcionais ou eventuais recursos serão analisados e decididos pela 
Secretária Municipal de Educação de Jaguariúna. 

Caso a pactuação exceda 01 ano a OSC fará pesquisa de satisfação e devendo   
apresenta-la 120 dias após ter completado 12 meses de parceria. 

 
 
 

Secretaria de Educação Município Jaguariúna– Departamento de Educação Infantil 
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ANEXO I - A 

ETAPA 01  
                            01) CEI “Algodão Doce” 

Quadro De Funcionários E Quantidade De Crianças Capacidade De Atendimento 

 

Turmas 

Funcionários 

Manhã Tarde 

Professores Adi Professores Adi  

Berçário I – A 
N° Atendimento: 

15 

01 Profª 
(Manhã) 

1. 01 Profª 
(Tarde) 

 

2.  

3.  

Berçário I – B 
N° Atendimento: 

16 

 4.   

5.  

6.  

Berçário Ii – A 
N° Atendimento 20 

01 Profª 
(Manhã) 

7. 01 Profª 
(Tarde) 

 

8.  

9.  

10.  

Berçário Ii – B 
N° Atendimento 16 

 11.   

12.  

13.  

Maternal A 
 

N° Atendimento 12 

01 Profª 
(Manhã) 

14. 01 Profª 
(Tarde) 

 

Maternal B 
N° Atendimento 12 

01 Profª 
(Manhã) 

15. 01 Profª 
(Tarde) 

 

Maternal C 
N° Atendimento 15 

01 Profª 
(Manhã) 

16. 01 Profª 
(Tarde) 

 

 
Total De Professores 10 - Manhã – 05    Tarde – 05 
Total De Agentes De Desenvolvimento Infantil (ADI): 16 
 

 

02) CEI “Carrossel” 

Quadro De Funcionários E Quantidade De Crianças Capacidade De Atendimento 

 TURMAS 

FUNCIONÁRIOS 

MANHÃ TARDE 

PROFESSORES 
ADI 

 
PROFESSORES 

 
ADI  

Berçário I – A 
N° Atendimento: 

15 

01 profª 
(MANHÃ) 

1. 01 profª 
(TARDE) 

 

2.  

3.  

Berçário I – B 
N° Atendimento: 

15 

 4.   

5.  

6.  

Berçário II – A 
N° Atendimento 15 

01 profª 
(MANHÃ) 

7. 01 profª 
(TARDE) 

 

8.  

9.  

10.  

Berçário II – B 
N° Atendimento 15 

 11.   

12.  

13.  

Berçário II – C 
N° Atendimento 15 

01 profª 
(MANHÃ) 

14. 01 profª 
(TARDE) 

 

15.  

16.  

Berçário II – D 
N° Atendimento 15 

 17.   

18.  

19.  

20.  

Maternal A 
 

N° Atendimento 18 

01 profª 
(MANHÃ) 

21. 01 profª 
(TARDE) 

 

Maternal B 
N° Atendimento 18 

01 profª 
(MANHÃ) 

22. 01 profª 
(TARDE) 

 

Maternal C 
N° Atendimento 18 

01 profª 
(MANHÃ) 

23. 01 profª 
(TARDE) 

 

 
Total De Professores 12 - Manhã – 06    Tarde - 06 
Total De Agentes De Desenvolvimento Infantil (ADI): 23 
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03)  CEI “Dona Cecília Nader Hossri” 

Quadro De Funcionários E Quantidade De Crianças Capacidade De Atendimento 

 TURMAS 

FUNCIONÁRIOS 

MANHÃ TARDE 

PROFESSORES ADI PROFESSORES ADI  

Berçário I – A 
N° Atendimento: 

20 

01 profª 
(MANHÃ) 

1. 01 profª 
(TARDE) 

 

2.  

3.  

4.  

Berçário I – B 
N° Atendimento: 

20 

 5.   

6.  

7.  

8.  

Berçário II – A 
N° Atendimento 15 

01 profª 
(MANHÃ) 

9. 01 profª 
(TARDE) 

 

10.  

11.  

Berçário II – B 
N° Atendimento 15 

 12.   

13.  

14.  

Berçário II – C 
N° Atendimento 15 

 15.   

16.  

17.  

Maternal A 
 

N° Atendimento 18 

01 profª 
(MANHÃ) 

18. 01 profª 
(TARDE) 

 

Maternal B 
N° Atendimento 18 

01 profª 
(MANHÃ) 

19. 01 profª 
(TARDE) 

 

Maternal C 
N° Atendimento 18 

01 profª 
(MANHÃ) 

20. 01 profª 
(TARDE) 

 

Total De Professores 10 - Manhã – 05    Tarde - 05 
Total De Agentes De Desenvolvimento Infantil (ADI): 20 
 

 

04) CEI “Doutor João Aldo Nassif” 

Quadro De Funcionários E Quantidade De Crianças Capacidade De Atendimento 

 TURMAS 

FUNCIONÁRIOS 

MANHÃ TARDE 

PROFESSORES ADI PROFESSORES ADI  

Berçário I – A 
N° Atendimento: 

15 

01 profª 
(MANHÃ) 

1. 01 profª 
(TARDE) 

 

2.  

3.  

Berçário I – B 
N° Atendimento: 

15 

 4.   

5.  

6.  

Berçário I – B 
N° Atendimento: 

20 

 7.   

8.  

9.  

10.  

Berçário II – A 
N° Atendimento 15 

01 profª 
(MANHÃ) 

11. 01 profª 
(TARDE) 

 

12.  

13.  

Berçário II – B 
N° Atendimento 15 

 14.   

15.  

16.  

Berçário II – C 
N° Atendimento 20 

 17.   

18.  

19.  

20.  

Maternal A 
 

N° Atendimento 16 

01 profª 
(MANHÃ) 

21. 01 profª 
(TARDE) 

 

Maternal B 
N° Atendimento 16 

01 profª 
(MANHÃ) 

22. 01 profª 
(TARDE) 

 

Maternal C 
N° Atendimento 16 

01 profª 
(MANHÃ) 

23. 01 profª 
(TARDE) 

 

Maternal D 
N° Atendimento 16 

01 profª 
(MANHÃ) 

24. 01 profª 
(TARDE) 

 

 
Total De Professores 12 - Manhã – 06    Tarde - 06 
Total De Agentes De Desenvolvimento Infantil (ADI): 24 
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05) CEI “Profª Maria Célia Nobili Cassiani” 

Quadro De Funcionários E Quantidade De Crianças Capacidade De Atendimento 

 TURMAS 

FUNCIONÁRIOS 

MANHÃ TARDE 

PROFESSORES ADI PROFESSORES ADI  

Berçário I – A 
N° Atendimento: 

15 

01 profª 
(MANHÃ) 

1. 01 profª 
(TARDE) 

 

2.  

3.  

Berçário I – B 
N° Atendimento: 

15 

 4.   

5.  

6.  

Berçário II – A 
N° Atendimento 20 

01 profª 
(MANHÃ) 

7. 01 profª 
(TARDE) 

 

8.  

9.  

10.  

Berçário II – B 
N° Atendimento 20 

 11.   

12.  

13.  

14.  

Maternal A 
 

N° Atendimento 18 
 

01 profª 
(MANHÃ) 

15. 01 profª 
(TARDE) 

 

TOTAL DE PROFESSORES 06 - MANHÃ – 03   TARDE - 03 
TOTAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI): 15 
 
 

ETAPA 02 

CEI “Nova” 

Quadro De Funcionários E Quantidade De Crianças Capacidade De Atendimento 

 TURMAS 

FUNCIONÁRIOS 

MANHÃ TARDE 

PROFESSORES ADI 
PROFESSORES 

 
ADI  

Berçário I – A 
N° Atendimento: 

15 

01 profª 
(MANHÃ) 

1. 01 profª 
(TARDE) 

 

2.  

3.  

Berçário I – B 
N° Atendimento: 

10 

 4.   

5.  

Berçário II – A 
N° Atendimento 15 

01 profª 
(MANHÃ) 

6. 01 profª 
(TARDE) 

 

7.  

8.  

Berçário II – B 
N° Atendimento 15 

 9.   

10.  

11.  

Berçário II – C 
N° Atendimento 20 

 12.   

13.  

14.  

15.  

MATERNAL – A 
N° Atendimento 20 

01 profª 
(MANHÃ) 

16. 01 profª 
(TARDE) 

 

MATERNAL – B 
N° Atendimento 20 

01 profª 
(MANHÃ) 

17. 01 profª 
(TARDE) 

 

 
TOTAL DE PROFESSORES 08 - MANHÃ – 04    TARDE - 04 
TOTAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI): 17 
TOTAL DE ATENDIMENTO NO CEI – 115 CRIANÇAS 

 

Secretaria de Educação Município Jaguariúna– Departamento de Educação Infantil 

 

 


