
 “Dispõe sobre a autorização de repasse
financeiro para a celebração de convênio
com AMEC – Associação Módulo de
Educação e Cultura do Litoral Norte, e
Sociedade Civil de Educação e Cultura do
Litoral Norte Ltda.”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no
uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Legislação Municipal vigente

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do
poder Executivo a AMEC – Associação Módulo de Educação e Cultura do Litoral Norte, e
Sociedade Civil de Educação e Cultura do Litoral Norte Ltda., mediante convênio anexo que
faz parte do presente decreto.

Artigo 2º - Para celebração do convênio, a Conveniada atendeu os
critérios estabelecidos no Decreto nº  3422/06 que regulamentou a Lei 1787/05.

Artigo 3º - Para execução do Plano de Trabalho, o repasse será em
seis parcelas iguais no valor de R$ 37.108,79 (trinta e sete mil, cento e oito reais e setenta e
nove centavos).

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião, 26  de maio de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

MRL/mcsc

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
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TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI

CELEBRAM A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e a

AMEC – ASSOCIAÇÃO MODULO  DE  EDUCAÇÃO  E

CULTURA DO  LITORAL  NORTE, e SOCIEDADE

CIVIL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO LITORAL

NORTE LTDA.

A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, doravante denominada

CONVENENTE, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, nº 214, no Centro nesta Cidade de São

Sebastião - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma

de sua Lei Orgânica Municipal, pelo Exmo. Sr. Prefeito, JUAN MANOEL PONS GARCIA, portador

da cédula de identidade RG n.º 8.558.092 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 000.958.618-07,

através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC),e a AMEC – ASSOCIAÇÃO MODULO DE

EDUCAÇÃO E CULTURA, entidade social, inscrita no CNPJ n.º 02.675.832/0001,  situada a Rua

Sebastião Mariano Nepomuceno, Centro; município de Caraguatatuba – SP, doravante denominada

CONVENIADA, neste ato representada pelo Sr. Marcos Lopes Couto, brasileiro, solteiro, professor,

portador da cédula de identidade,  RG n.º 13.109.687 - SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o

n.º086.047.008-38, residente e domiciliado à Avenida Frei Pacifico Wagner n 653, bairro centro

Município de Caraguatatuba - SP,  e  a  SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO

LITORAL NORTE LTDA., inscrita no CNPJ do MF sob o nº 50.005.735/0001-86, situada no

Município de Caraguatatuba à Avenida Frei Pacífico Wagner, nº 653, centro, entidade mantenedora

do CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIMÓDULO, neste ato a mantenedora, representada por seu

Magnífico Reitor, Sr. Alexandre Gonçalves Nogueira, brasileiro, solteiro, professor, portador da

Cédula de Identidade nº 19.830.469-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 141.592.028-10, doravante

denominado INTERVENIENTE com fundamento no que dispõem a Constituição Federal, artigos
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194 a 200 bem como a Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações; Lei 9394/96 , e em especial a Lei

1787/2005 e seu Decreto 3422/2006; resolvem firmar o presente Termo de Convênio, que será regido

pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Convênio tem por objeto a conjunção de esforços para a realização de

ações em matéria de interesse recíproco dos partícipes, delimitadas no presente convênio com

vistas a:

I – Ao desenvolvimento das atividades ensino e educação nos projetos objeto deste convênio e

descritos no termo de proposta e desenvolvimento, em anexo I; bem como a inclusa planilha

de custos descriminados, no anexo II; que passam a fazer parte integrante do presente

convênio, devidamente rubricadas pelas partes.

II – Em especial desenvolver as seguintes atividades, na forma descrita no projeto:

a) Propiciar aos alunos um primeiro contato com o microcomputador e seus principais

conceitos;

b) Conceituar os equipamentos básicos (Software e Hardware);

c) Aprender a ligar e desligar o equipamento corretamente, para que não o danifique e não

traga risco de segurança para o usuário;

d) Identificar os periféricos de entrada e saída de dados;

e) Identificar a relação entre (Software e Hardware);

f) Conhecer o Sistema Operacional “Linux”;

g) Organizar seus documentos (arquivos);

h) Digitar texto e formatá-los no aplicativo “Writer”;

i) Desenvolver atividades pedagógicas no aplicativo “Writer” explorando todos recursos

possíveis;

j) Utilizar planilhas eletrônicas do aplicativo “Calc” (Quatro operações básicas: subtração,

divisão, multiplicação, soma). Construir fórmulas e funções, dependendo do conteúdo a ser

desenvolvido;
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l) Utilizar o aplicativo de desenho Tux Paint, despertando interesse pela arte eletrônica;

m) Ampliar o vocabulário relacionado ao mundo da informática.

III- Publico Alvo:

a) 3.478 (três mil e quatrocentos e setenta e oito) alunos de 1ª série - 4ª série do

Ensino Fundamental, 1.475 (um mil e quatrocentos e setenta e cinco) alunos de 5ª série - 8ª

série do Ensino Fundamental, totalizando 10 escolas.

b) 240 (duzentos e quarenta) alunos que serão atendidos no Centro Comunitário do

Jaraguá.(Informática Profissionalizante)

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 Pela execução dos serviços objeto deste Convênio, a CONVENENTE pagará à CONVENIADA

o valor de R$222.652,74 (duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e

setenta e quatro centavos) para o exercício econômico-financeiro corrente.

2.2 A primeira parcela a ser depositada no mês de junho corresponderá ao valor total de R$

37.108,79 (trinta e sete mil, cento e oito reais e setenta e nove centavos) mediante depósito

bancário no Banco do Brasil; Conta Corrente nº19.942-7, Agência 1741-8, em nome da

Associação Modulo de Educação e Cultura.

2.3 O restante do pagamento será feito em cinco parcelas iguais, mensais, no valor de R$ 37.108,79

(trinta e sete mil, cento e oito reais e setenta e nove centavos), cada uma com vencimento no

quinto dia útil do mês vincendo, mediante depósito bancário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES COMUNS DOS PARTÍCIPES

3.1 – Para a execução do Presente Convênio, os partícipes obrigam-se mutuamente dentro das

respectivas responsabilidades, a proporcionar apoio técnico administrativo e operacional às

atividades desenvolvidas em função deste convênio.

3.2 -  Obrigam-se ainda os partícipes a:
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I – Aceitar, cumprir e fazer cumprir a legislação, as normatizações e instruções técnicas e

administrativas de cada um dos partícipes;

II – Planejar, desenvolver e programar ações para a consecução do objeto deste convênio;

III – Proporcionar a integração dos recursos físicos e humanos necessários à execução do

Programa;

IV – Garantir a execução do programa e a correta aplicação dos recursos a eles destinados.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

4.1 – CABERÁ A CONVENIADA:

4.1.1 – Promover a execução e controle de todas as atividades desenvolvidas por seus membros, bem

como as atividades desenvolvidas pela INTERVENIENTE;

4.1.2 – Fornecer apoio técnico necessário ao desenvolvimento das atividades descritas no projeto do

presente Termo de Convênio;

4.1.3 – Colocar à disposição, recursos humanos para o bom desenvolvimento dos programas e ações

que constituem objeto do presente Convênio; devendo ter quadro próprio de empregados sem vínculos

com a Administração Municipal;

4.1.4 – Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução do convênio, sendo vedado

atribuir ao Convenente quaisquer obrigações inerentes às relações trabalhistas e de natureza

previdenciária e fiscal;

4.1.5 – Implantar e gerenciar os programas especificados das atividades do programa proposto neste

convênio;

4.1.6 -  Gerenciar econômica e financeiramente os recursos destinados à operacionalização,

planejamento e execução dos projetos que constituem objeto do presente Convênio; podendo neste

gerenciamento transferir valores de alocação de custos previstos entre tipologias especificas e ou em

rubricas da planilha do projeto em anexo.

4.1.7 – Obrigatoriedade de restituir eventuais saldos de recursos gerais ao Convenente, na data da

conclusão, rescisão ou extinção dos convênios e a possibilidade de atualização dos valores;
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4.2 – CABERÁ A CONVENENTE:

4.2.1 – Promover o repasse à Conveniada da verba necessária à complementação dos valores

mencionados no anexo II.

4.2.2 – Exercer o controle e fiscalização sobre a execução do presente convênio, condicionando a

liberação de recursos, obedecendo ao cronograma de desembolso, em compatibilidade com o

programa de trabalho e à comprovação da aplicação de parcelas recebidas.

4.2.3 – Exercer, através do órgão responsável pelo convênio, o gerenciamento e a fiscalização da

execução do presente convênio.

4.2.4 – Manter o adimplemento das parcelas, em seus respectivos valores independente de desistência

ou trancamento de curso pelos beneficiários.

4.2.5 – Exercer a execução das atividades, por meios próprios, no caso de paralisação ou de fato

relevante que venha ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade das atividades.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.1  - Na prestação de contas do  presente  convênio, a Conveniada juntará:

a. Plano de Trabalho previsto;

b. Demonstrativo da execução do plano;

c. Relação de Pagamentos;

d. Conciliação bancária e cópias dos extratos bancários;

e. Relação dos responsáveis gestores indicando: nome, endereço, CPF, identidade;

f. Relatório de Atividades;

h. Ofício de Encaminhamento.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1 – O presente Convênio vigorará pelo prazo máximo de seis meses, podendo ser junho a novembro

de 2006, podendo ser prorrogado por interesse das partes, mediante aditamento, respeitando-se a

continuidade do presente objeto.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA GLOSA DAS DESPESAS

7.1 Serão glosadas as despesas porventura realizadas com finalidade diversa do estabelecido neste

Instrumento, ainda que em caráter de emergência, com posterior cobertura, e especialmente:

a) cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar, bem como de

contratação de pessoal a qualquer título, exceto de serviços de terceiros, diretamente vinculados à

execução do objeto do Convênio;

b) realizar despesas atribuir-lhe efeitos financeiros retroativos;

c) efetivar despesas com multas, juros ou correção monetárias, decorrentes de pagamentos ou

recolhimentos fora do prazo;

d) aplicação dos recursos em mercado financeiro, excetuadas as autorizadas em legislação específica.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1 – O presente Termo de Convênio poderá ser rescindido por inadimplência de suas cláusulas ou

denúncia de uma das partes conveniadas, mediante comunicação escrita e encaminhada com 30

(trinta) dias de antecedência e também por interesse público ou por vontade mútua das partes, sendo

assegurado o término do programa das turmas que estiverem em curso.

CLAUSULA NONA – DAS DESPESAS:

9.1 – As despesas decorrentes com a execução do presente convênio correrão por conta da despesa

455 reserva orçamentária 3.3.50.43   220.03   09.02.

CLAUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

10.1 – O presente instrumento será publicado na imprensa Oficial do Município, no prazo máximo de

20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DO FORO

11.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião – SP, para dirimir quaisquer dúvidas

decorrentes do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado

que o seja.

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente Convênio em 04 (quatro) vias de igual teor e

forma, na presença das testemunhas adiante indicadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

São Sebastião,  26 de maio de 2006.

JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeitura de São Sebastião

Concedente

AMEC – ASSOCIAÇÃO MODULO DE  EDUCAÇÃO  E  CULTURA DO  LITORAL  NORTE.
Convenente

SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO LITORAL NORTE LTDA.
Interveniente

TESTEMUNHAS:

MARILENE RAMACHOTI LEITE
Secretária Municipal da Educação

SONIA MARIA DE SOUZA MORAES
Diretora do Departamento Estratégico
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Proposta  apresentada pela Amec – Associação Módulo de  Educação e
Cultura à Secretaria da Educação do Município de São Sebastião

UNIMÓDULO
CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO – CARAGUATATUBA/SP
(Reitor: Profº. Ms. Alexandre Gonçalves Nogueira)

(Pró-reitor Acadêmico: Profº Ms. Maurício Ribeiro da Silva)

(Pró-reitor de Relações Comunitárias e Extensão: Prof. Ms Leo Reis Leite Jr.)

(Coordenação do Projeto: Prof. Esp. Ernesto do Santos Neto )

Projeto  de Informática  Educacional
A Informática como Recurso Tecnológico, Aplicada

Efetivamente no Processo da Construção do
Conhecimento.
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Introdução

A Informática como recurso tecnológico educacional na era contemporânea, traz inúmeras
contribuições de diferentes pensadores, uma rede de teorias pedagógicas. Direcionar nossos
próprios horizontes, exige uma visão crítica por parte das ações dos recursos humanos que
integram este Projeto. Então, as ações empíricas sempre virão acompanhadas de teorias que
norteam nossas atitudes no processo ensino-pedagógico. Sabemos que as teorias científicas
por si só, jamais poderão oferecer uma descrição completa e definitiva da realidade. Um
método de ensino, sempre deve estar aberto às novas tendências da sociedade e adotar não
apenas um único pensador ou teoria, construir das redes de teorias, os métodos reais e
aplicáveis às nossas realidades, mesmas que diversificadas são estas.

A concepção que construímos sobre Informática na Educação idealiza-se de uma grande e
abrangente abordagem sobre aprendizagem, filosofia do conhecimento, domínio da
tecnologia informatizada e prática pedagógica, que não trata deste conceito por blocos de
construção justapostos e nem se trata de uma entidade fundamental alguma, nenhuma
constante, lei ou equação fundamental.

Seguimos inicialmente pela linha, onde o objetivo é desenvolver o ensino em diferentes áreas
do conhecimento por meio dos computadores. Neste modelo que adotamos, os computadores
são empregados em diferentes níveis e modalidades, que assumem  seu papel diante da
proposta pedagógica a qual segue-se atualmente de acordo com a Escola e Planejamento do
Professor, que são orientados pela Equipe da Secretaria de Educação (SEDUC).

Para Papert, a abordagem Instrucionista, diz que a melhor aprendizagem decorre do
“aperfeiçoamento do ensino”, enquanto que a abordagem Construcionista não nega o valor
da instrução, mas coloca a atitude Construcionista como um paradoxo que tem a meta de
“produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo ensino”.

A ferramenta  computacional pode ser o instrumento que permita romper com a abordagem
Instrucionista que caracteriza a educação tradicional em prol de um educação progressista
(Papert, 1994:20)

Partindo dessas declarações, nós educadores sempre nos preocupamos com a melhor forma
de abordar nosso Projeto de Informática Educacional, construindo nossos próprios métodos
de aprendizagens abertos e buscando sempre a excelência de nosso trabalho. Abrangemos
dois segmentos educacionais, resumindo o Ensino Fundamental Completo. Atitudes e
práticas pedagógicas diferenciadas e perfis de monitores mais específicos.
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Nossas práticas pedagógicas são abertas e agregam sempre teorias desde que contribuam
efetivamente para o nosso enriquecimento de novas e utilizadas concepções.

O uso de computadores  segundo os princípios Construcionistas  foi proposto por Papert
(1985,1994) com base nas idéias de diferentes pensadores contemporâneos, idéias que não se
contrapõem, mas se inter-relacionam, em um diálogo que as incorpora a um processo de
descrição-execução-reflexão-depuração. Dewey, Paulo Freire, Jean Piaget e Vigotsky são os
principais  inspiradores do pensamento de Papert (1994)

Público Alvo:

 3.478 (três mil e quatrocentos e setenta e oito) alunos de 1ª série - 4ª série do Ensino
Fundamental, 1.475 (um mil e quatrocentos e setenta e cinco) alunos de 5ª série - 8ª série
do Ensino Fundamental, totalizando 10 escolas.

 240 (duzentos e quarenta) alunos que serão atendidos no Centro Comunitário do
Jaraguá.(Informática Profissionalizante)

Justificativa:

A transformação de uma sociedade, acontece no início de sua formação. Os conhecimentos
básicos tornam-se estruturas, na construção de uma concepção para toda uma vida, durante o
Ensino Fundamental. Segundo o Dr. Howard Gardner em seu livro Estruturas da Mente,
apresentou a Teoria das Inteligências Múltiplas, no qual apresenta oito inteligências
(Lingüística, Lógico-Matemática, Espacial, Cinestésico-Corporal, Musical, Interpessoal,
Intrapessoal, Naturalista e em estudo a Espiritualista)  que podem  em parte ser influenciadas
pela cultura em que a pessoa nasceu, cabe então, ao educador  dar oportunidades para que o
aluno, possa desenvolver o maior número de inteligências possíveis e assim, ser mais
completo e bem sucedido  no seu cotidiano.

Na utilização da Informática como recurso de aprendizagem, combinamos muitas dessas
inteligências, proporcionando ao aluno um mundo mágico de recursos tecnológicos (sons,
imagens, efeitos e principalmente interação). Tal ambiente torna-se significativo no processo
de Ensino-Aprendizagem. Restringir os programas educacionais ao predomínio de
determinadas inteligências minimiza a importância de outras formas de conhecimento. Assim,
os alunos ficam confinados a baixa estima por não conseguirem demonstrar as inteligências
acadêmicas tradicionais e os pontos fortes podem permanecer não-percebidos e perdidos,
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tanto para a escola como para a sociedade em geral. É por isso que a responsabilidade da
Escola está comprometida para além das escolhas individuais dos professores, em utilizar ou
não, a informática como ferramenta no processo ensino-aprendizagem.

Segundo os Parâmetros Curriculares (PCN´S), a escola faz parte do mundo e para cumprir
sua função, deve estar aberta a incorporar novos hábitos, comportamentos, percepções, e
demanda. O computador tornou-se um instrumento imprescindível nos dias de hoje,
invadindo casas, empresas, escolas e com preços tão acessíveis e projetos de aquisições
governamentais e privados que será prejudicial a qualquer cidadão ficar fora da inclusão
digital.

A tecnologia deve ser usada na escola para ampliar as opções de ações didáticas, com
finalidade de criar ambientes de ensino e aprendizagem que propiciem a curiosidade, a
postura crítica, a observação, e principalmente a autonomia do aluno.

A Informática é uma ferramenta essencial de conquista e democratização da informação, de
desenvolvimento e trabalho.

Objetivo Geral:

 Assimilar conceitos trabalhados em sala de aula de uma maneira mais dinâmica;

 Contextualizar situações através de softwares propostos;

 Desenvolver nos alunos o espírito de cooperação, para que possam viver de forma
harmoniosa, respeitando o próximo;

 Despertar o interesse pelo uso da tecnologia e inserí-los em um mundo globalizado, para
que possa competir igualmente às outras pessoas;

 Articular a formação e operação de planos de desenvolvimento pessoal e projetos de ação
coletiva, relacionados à busca do exercício da cidadania e à melhoria da qualidade de
vida;

 Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação;

 Desenvolver a iniciativa, a criatividade, a crítica, à vontade de aprender, o prazer de fazer
bem feito, a capacidade de assimilar e realizar mudanças.
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 Objetivo Específico

 Propiciar aos alunos um primeiro contato com o microcomputador e seus principais
conceitos;

 Conceituar os equipamentos básicos (Software e Hardware);

 Aprender a ligar e desligar o equipamento corretamente, para que não o danifique e
não traga risco de segurança para o usuário;

 Identificar os periféricos de entrada e saída de dados;

 Identificar a relação entre (Software e Hardware);

 Conhecer o Sistema Operacional “Linux”;

 Organizar seus documentos (arquivos);

 Digitar texto e formatá-los no aplicativo “Writer”;

 Desenvolver atividades pedagógicas no aplicativo “Writer” explorando todos recursos
possíveis;

 Utilizar planilhas eletrônicas do aplicativo “Calc” (Quatro operações básicas:
subtração, divisão, multiplicação, soma). Construir fórmulas e funções, dependendo do
conteúdo a ser desenvolvido;

 Utilizar o aplicativo de desenho Tux Paint, despertando interesse pela arte eletrônica;

 Ampliar o vocabulário relacionado ao mundo da informática.

Ambiente:

As aulas serão ministradas nos laboratórios de Informática das UE's, onde existem 15
(Quinze) computadores em média. As aulas serão em duplas, que podem ser alternadas
dependendo do objetivo a ser atingido.
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Sessões:

1 hora/aula por semana conforme calendário das UE’s.

Estratégias Metodológicas:

As estratégias devem humanizar o conhecimento, quando do uso da tecnologia por fins
educativos:

 Exploração dos Recursos Audiovisuais, através de imagens, sons e efeitos;

 Propor Softwares Lúdicos e que trabalhem os conteúdos de uma maneira divertida,
tornando o aprendizado efetivo, e assim mostrando que o ensino e a diversão podem
caminhar juntos – o jogo reproduz as características das situações reais com as quais o
programa se propõe a trabalhar;

 Interação – quando há interação do software com o aluno, o aprendizado torna-se mais
dinâmico, onde há troca de informações entre a máquina e o aluno, fazendo com que o
educando participe ativamente do conhecimento;

 Utilização de Softwares atualizados – trazendo conteúdos que façam parte da realidade
local e cultural dos alunos (filmes, desenhos, jogos e músicas), devendo ainda despertar
seu conhecimento prévio, construindo um conhecimento mais amplo através da
informática dando ao aluno o poder de decisão, incentivando sua criatividade e a
confiança de suas atitudes, desenvolvendo sua autonomia;

 Sintonia didática entre monitores, professores, coordenadores e diretores para que se
possa desenvolver um trabalho com significados para os educandos.

 Contemplar e enfatizar Temas Transversais de acordo com a proposta pedagógica de
cada escola, enriquecendo através de pesquisas e dramatizações, enriquecendo estes
trabalhos com o uso da informática e tornando-os ativos na construção de seus próprios
projetos lidando com os recursos dos aplicativos.

Do Projeto:

 A equipe de facilitadores teve um treinamento de uma semana (40 horas), onde foram
apresentadas as propostas do projeto, suas metas, estratégias pedagógicas, metodologias de
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ensino  e objetivos  que deverão ser alcançado. Os monitores participam efetivamente dos
horários de H.T.P.C. de suas respectivas  Unidades  Escolares, para envolverem-se com a
realidade  da comunidade escolar local, traçarem metas pedagógicas, romper paradigmas,
conhecer suas experiências com informática, tranqüilizá-los diante ao novo projeto e
principalmente conhecer o planejamento escolar de cada professor,  transformando todo
desafio na maior riqueza de conhecimentos atingíveis.

Nossos monitores reúnem-se todas as sextas-feiras para troca de atividades, experiências e
casos específicos, fazendo com que este momento seja rico e um  prazeroso aprendizado.

O primeiro contato do aluno com o computador (1ª série), deverá ser um momento muito
especial, para que a informática seja a mais receptiva novidade e possa ser a mais bela
companheira durante toda sua vida, seja ela escolar, pessoal ou profissional.

Existem atividades específicas para este contato, que podem ser elaboradas criativamente no
aplicativo “Impress” utilizando-se dos recursos de multimídia.

Ao final de cada mês, o facilitador deverá apresentar as atividades criadas por ele,
supervisionado pelo coordenador e departamento pedagógico da Secretaria da Educação,
juntamente com um relatório padronizado. (Utilizamos um caderno, onde é relatado todas as
atividades e acontecimentos de cada sala diariamnete)

Foram padronizados também relatórios práticos de avaliação de desempenho do monitor
(Mensal) e situação atual técnica de cada laboratório (semanal). Para que seja resolvida
qualquer eventualidade que comprometa o desenvolvimento das aulas devido a problemas
com o funcionamento das máquinas.(Manutenção)

As atividades estão sendo salvas em pastas, e em um outro momento, poderão ser
apresentadas aos pais/responsáveis no laboratório de informática pelo facilitador em
data/hora conveniente para escola ou que sejam impressas algumas dessas atividades e
apresentadas em um Workshop.

A partir da escolha do novo Software, que foi adotado como padrão, o facilitador de cada
escola passará as informações técnicas e pedagógicas aos Educadores, para que juntos
possam explorar efetivamente todos os recursos oferecidos por este Software.

Perfil dos Facilitadores:

 Formação ensino técnico em informática;
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 Formação superior, concluído ou em curso em qualquer área;

 Possuir conhecimentos básicos em informática;

 Ser criativo e ter facilidade em comunicação;

 Estar sempre atualizado em informática e educação;

 Ter espírito de equipe;

 Ser motivado;

 Possuir afinidade com crianças e adolescentes.

MATERIAL  DE CONSUMO

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QT CUSTO FONTE DE
RECURSOS

01 Caneta para quadro branco Cx./Mês 04 UM TOTAL

02 Sulfite Resma/Mês 05

03 Disquetes Cx/Mês 02

04 Cartolina Branca Cento 01

05 Cartucho de Tinta (Preto) 01 01

06 Cartucho de Tinta (Colorido) 01 01
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MATERIAL  PERMANENTE

Avaliação:

As Avaliações serão contínuas, observando a assiduidade, iniciativa, cooperação, interação,
desempenho, criatividade, aprendizado e o objetivo atingido; respeitando a individualidade de
cada aluno e a realidade de cada Unidade Escolar.

CUSTO FONTE DE
RECURSOS

OBS
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QT

UN TOT.
01 Computador 16 (Por U.E.) 160

02 Quadro Branco 01 (Por U.E.) 10

03 Gravador de CD-ROM 01 (Por U.E ) 10

04 Mesa para Computador 16 (Por U.E.) 160

05 Cadeira 32 (Por U.E.) 320

06 Máquina Fotográfica Digital 01 (Para Equipe) 01
07 Pen Drive 01 (Para Equipe) 01

08 Rub (Rede) 01 (Por U.E.) 10

09 Scanner 01 (Para Equipe) 01

10 Impressora 01 (Para Equipe) 01

11 Microfones 16(Por U.E.) 160
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Relação de Escolas / Monitores/ Alunos

Nº de
Monitores

UNIDADE ESCOLAR BAIRRO MONITOR PERÍODO Nº de
ALUNOS

01 E.M. Barequeçaba Barequeçaba 1ª Série – 4ª Série    Manhã e
Tarde

      168

01 E.M. Profª  Sebastiana Costa
Bittencourt

Barra do Uma 5ª Série – 8ª Série Manhã e Tarde 267

01 E.M. Canto do Mar
Canto do Mar 1ª Série – 4ª Série Manhã e Tarde 534

01 E.M. Henrique Tavares
Barra do Sahy 1ª Série – 4ª Série Manhã e Tarde 308

1ª – 4ª = 28102 E.M. Walfrido Maciel
Monteiro

São Francisco Ensino Fundamental
Completo

Manhã e Tarde

5ª – 8 = 228

02 Centro Comunitário Jaraguá Jaraguá Profissionalizante Manhã, Tarde
e Noite

02 E.M. Iraydes Lobo Viana do
Rego

Topolândia 1ª Série – 4ª Série Manhã e Tarde

01 E.M. Profª  Verena Dória Topolândia 1ª Série – 4ª Série Manhã e Tarde

1ª – 4ª = 47802 E.M. Juqueí Juquei Ensino Fundamental
Completo

Manhã e Tarde

5ª – 8 = 367
1ª – 4ª = 21602 E.M. Maria Francisca de

Moura Tavolaro
Pontal da Cruz Ensino Fundamental

Completo
Manhã e Tarde

5ª – 8 = 220
1ª – 4ª = 53202 E.M. Guiomar Aparecida da

Conceição Sousa
Boissucanga Ensino Fundamental

Completo
Manhã e Tarde

5ª – 8 = 393



Cargo: Coordenador de informática - 160 horas mensais Quantidade: 01
Salário 2.000,00 FGTS salário 170,00 INSS férias 14,17
Transporte 250,00 FGTS 13º salário 14,17 PIS 20,00
Refeição 160,00 FGTS férias 4,72 Multa rescisória 94,44
13º salário 166,67 INSS salário 510,00 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 55,57 INSS 13º salário 42,50 Exame médico 2,00
Custo unitário 3.512,64 Custo geral 3.512,64 Tarifa bancária 2,90

Cargo: Coordenador Interno -  50 horas mensais Quantidade: 01
Salário 850,00 FGTS salário 72,25 INSS férias 6,02
Transporte 160,00 FGTS 13º salário 6,02 PIS 8,50
Refeição 160,00 FGTS férias 2,01 Multa rescisória 40,14
13º salário 70,83 INSS salário 216,75 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 23,62 INSS 13º salário 18,06 Exame médico 2,00
Custo unitário 1.644,60 Custo geral 1.644,60 Tarifa bancária 2,90

Cargo: Monitor de informática  -  160 horas mensais Quantidade: 17
Salário 800,00 FGTS salário 68,00 INSS férias 5,67
Transporte 160,00 FGTS 13º salário 5,67 PIS 8,00
Refeição 160,00 FGTS férias 1,89 Multa rescisória 37,78
13º salário 66,67 INSS salário 204,00 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 22,23 INSS 13º salário 17,00 Exame médico 2,00
Custo unitário 1.567,30 Custo geral 26.644,02 Tarifa bancária 2,90

Cargo: Estagiário - 150 horas mensais Quantidade: 01
Salário 300,00 FGTS salário 0,00 INSS férias 0,00
Transporte 0,00 FGTS 13º salário 0,00 PIS 0,00
Refeição 0,00 FGTS férias 0,00 Multa rescisória 0,00
13º salário 0,00 INSS salário 0,00 Seguro de vida 5,50
1/3 férias 0,00 INSS 13º salário 0,00 Exame médico 0,00
Custo unitário 305,50 Custo geral 305,50 Tarifa bancária 0,00

Total geral dos custos mensais com pessoal 32.106,75
Total geral dos custos com pessoal ( junho a novembro) 192.640,52

PLANILHA DE CUSTOS - PROJETO MONITORIA DE INFORMÁTICA
PARCERIA AMEC E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

PLANILHA DE CUSTOS - PROJETO MONITORIA DE INFORMÁTICA 
PARCERIA AMEC E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃOPágina 1 de 2



Valor Custo
Outros custos Mensal Total

Capacitação de pessoal ( junho ) 5.000,00 5.000,00

Verba mensal para aquisição de material pedagógico ( junho a novembro) 1.200,00 7.200,00

Custos operacionais administrativos da AMEC ( junho a novembro) 2.968,70 17.812,22

Total de outros custos 30.012,22

Resumo geral dos custos

Mensal 37.108,79

Total geral dos custos 222.652,74

Caraguatatuba, 26 de maio de 2006

Odair dos Santos
CRC-SP 136.046
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