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PLANO DE TRABALHO 

ACDEM CAEE – SME 2022 

1. Identificação do Proponente: 

 

Nome da OSC: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo - ACDEM 

CNPJ:  61.058.475/0001-23 Endereço:  Rua Miguel Rachid, 596  

Complemento:Vila Paranaguá Bairro:Ermelino Matarazzo CEP: 03808-130 

Telefone: (11) 2546-0998 

E-mail: casa1.gerencia@acdem.org.br Site: www.acdem.org.br 

Dirigente da OSC: Presidente: Luís Araújo França 

CPF: 074.874.348-00 RG: 15.836.838-1 Órgão Expedidor: SSP/SP 

Endereço do Dirigente: Rua Francisco Correia, 04 - Jardim Cotinha - CEP 03888-020 

 

 

2. Dados do Local do Atendimento: 

 

Nome: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo – ACDEM 

Endereço: Rua Miguel Rachid, 596 – CEP 03808-130 – 

Vl. Paranaguá - Ermelino Matarazzo  

Horários de funcionamento: Manhã 

8:00/12:00 – Tarde 13:00/17:00 

Nome do Diretor: Katia Cristina Sanches Gabriel Campos 

Valor Per capita/ mensal: R$ 530,88 (quinhentos e trinta 

reais e oitenta e oito centavos) 

Valores baseados na portaria SME 5613/2020 

Custeio de locação – Aluguel + 

IPTU  (se o caso) R$ 0 

Valor total mensal: R$ 10.617,60 (Dez mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta 

centavos) – Cálculo baseado em 100% de alunos matriculados. 

 

São Paulo 

2022/2026 
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3. Histórico do Proponente: 

 

APRESENTAÇÃO 

 
Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo está localizada na região de 

Ermelino Matarazzo, desde 1985. Percebeu-se a necessidade de ser desenvolvido um 

trabalho que atendesse pessoas com deficiencia intelectual carentes da comunidade de 

Ermelino Matarazzo. Na ocasião foi feito um levantamento de 360 casos de pessoas 

deficientes na região. A partir daí iniciou-se as primeiras reuniões para um trabalho que ficou 

conhecido como Programa Comunitário. 

 
Em 1987, junto às mães, voluntárias e moradores da comunidade o atendimento às pessoas 

com deficiência acontecia duas vezes por semana apenas no período da manhã. Assim, este 

trabalho teve seu início com pessoas da comunidade lideradas pelo Padre Antonio Luiz 

Marchioni (PeTicão), com orientação do programa comunitário APAE, até 1988, com 15 

atendimentos, mas a necessidade do bairro e da região solicitava a ampliação deste 

atendimento. 

 

A instituição atua hoje com seis núcleos na área de habilitação, reabilitação terapeutica e 

educacional das pessoas com deficiencia intelectual leve a moderada, associada ou não a 

deficiencia física, ambos os sexos, faixa etária variável em regime de externato, 

proporcionando melhor qualidade de vida a estas pessoas, contando com profissionais em 

fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional e educação física entre 

outros. 

 
A ACDEM atende atualmente a média de 770 (setecentas e setenta) pessoas com deficiência 

Intelectual, associada ou não a deficiencia física, em seis núcleos e todas tem como meta e 

objetivo geral proporcionar aos atendidos, oportunidades para desenvolvimento de suas 

potencialidades, visando a sua total ou parcial inclusão em nossa sociedade. 
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Das Finalidades Estatutárias 

 

Finalidade Estatutária: 

 De acordo com os objetivos estatutários, – ACDEM tem por finalidade o auxílio tratamento e 

desenvolvimento integral das possibilidades dos indivíduos com deficiencia intelectual 

associada ou não a deficiencia física. 

 
Finalidade – Atendimento: 

A finalidade desta associação é pleitear junto aos órgãos competentes e outros, a solução das 

necessidades dos Deficientes e moradores do Bairro Ermelino Matarazzo e adjacencias, 

visando a inclusão das pessoas mais necessitadas e buscando a solução dos problemas de 

caráter cultural e social, seu pleno desenvolvimento e preparando-os para o exercício da 

cidadania, além de auxiliar a reorganização, a compreensão e orientação de si mesmo. 

 
INTRODUÇÃO 
 
A organização do trabalho deve ser uma ação comprometida com um mundo em constante 

transformação, onde ideias e práticas estejam a serviço dos direitos de cidadania e da 

inclusão social. É necessário que as pessoas sejam dotadas de um conjunto de 

potencialidades. Apropriar-se do conhecimento das fases do desenvolvimento humano torna-

se fundamental para compreensão das aquisições mais importantes a cada estágio evolutivo 

da pessoa com deficiencia. Propiciar estimulação psicossocial centrada no lúdico, voltado a 

crianças com deficiência, favorecendo o desenvolvimento intelectual, emocional, psico-motor e 

social, assim como preparar suas famílias para atuarem como os principais agentes do seu 

desenvolvimento e da inclusão social. Diversidade de ações que favorecem a autonomia e 

protagonismo das famílias, enquanto principais agentes do desenvolvimento e inclusão social 

das pessoas com deficiência. Atividades psicossociais e socioeducativas com programação 

diferenciada desde as etapas iniciais da vida da pessoa com deficiencia até sua fase adulta. 

Tendo como finalidade o desenvolvimento de habilidades pessoais, o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários, bem como o exercício de cidadania. 
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RELAÇÃO INSTITUIÇÃO E FAMILIA 
 
Nossa missão é trazer os pais e/ou responsáveis para compartilhar com equipe técnica, 

educadores, coordenação e direção os propósitos das ações desenvolvidas. A Diversidade de 

ações favorece a autonomia e protagonismo das famílias, enquanto principais agentes do 

desenvolvimento e inclusão social das pessoas com deficiencia. 

 

A orientação e apoio às famílias e ou responsáveis se estendem ao longo da permanencia das 

crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiencia, no serviço, através de reuniões para 

o acompanhamento da sua evolução, bem como contato com os diversos profissionais da 

equipe, de acordo com área específica, seja por solicitação da família ou da própria equipe. 

 

Estabelecemos ações e estratégias para o desenvolvimento de habilidades, hábitos e atitudes 

para situações de vida pratica e da vida diária, favorecendo seu ajustamento social na família, 

na comunidade e na realização de um trabalho. 

 
Monitoramento e Avaliação 
 
Avaliação e monitoramento devem ocorrer de forma sistemática e contínua, considerando a 

participação de todos envolvidos no processo. Sendo de aproveitamento e desenvolvimento 

dos educandos e suas famílias, considerando: participação, socialização, aquisição de novas 

habilidades, desenvolvimento de potencialidade, postura e atitude frente a desafios, impacto 

na qualidade de vida dessas pessoas - bem-estar físico, afetivo, emocional e social e 

promoção de práticas inclusivas. 

 
Do Apoio Financeiro – (Para as 770 pessoasatendidas em todas as unidades) 
 
Secretaria Municipal de Abastecimento-DME 

Secretaria Municipal de Educação – SME (115 atendimentos – CAEE/IMT) 

• Os educandos matriculados com a SME são exclusivos desta Secretaria. 

Convênio com Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS 

Convênio com Secretaria Municipal da Saúde – SMS 

Convênio com Secretaria Estadual de Educação - SEE 

Doações, Rifas, Bingos, Eventos, Outros... 

Convênio com Secretaria Municipal de Serviços 

ConvênioSecretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. SEDS 
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4. Descrição do Objeto: 

 
Termo de Colaboração entre SME e a Associação da Casa dos Deficientes de  

Ermelino Matarazzo – ACDEM, Termo de Aditamento nº 007–EE/2021 formalizado em 

06/12/2021 ao Termo de Colaboração n. 003/EE/2018 se destinará ao atendimento à até 115 

encaminhados com DEFICIENCIA INTELECTUAL, associada ou não à deficiencia física por 

meio do Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAEE e da Iniciação ao Mundo 

do Trabalho – IMT, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal da Educação e de 

acordo com o Plano de Trabalho. 

 
Este presente Termo refere-se às até 20 vagas (crianças, adolescentes e jovens) por meio 

de atendimento na modalidade CAEE, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal 

de Educação. 

 

Ato normativo de autorização de funcionamento de acordo com certificado de 

Credenciamento expedido pela Secretaria Municipal da Educação da cidade de São Paulo – 

 

PMSP/SME/COPED/NTF.Certificado Registrado sob numero 7728 do livro de registro de 

Certificados n. 2021.SP 22/04/2021 

 
C.A.A.E - A Unidade Educacional situada na Rua Miguel Rachid, 596 - Ermelino Matarazzo 

oferecerá 20 vagas aos educandos no Centro de Atendimento Educacional Especializado, 

através do Termo de Colaboração com esta Secretaria Municipal de Educação. 

 
Esta organização fundamenta-se nos marcos legais, políticos e pedagógicos que orientam 

para a implementação de sistemas educacionais inclusivos: Nota técnica n. 

055/2013/MEC/SECADI/DPEE. 

 
A ACDEM está adequada a Lei Nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, que “estabelece o regime 

jurídico das parcerias entre a administração pública e as 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 
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planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em 

acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de 

cooperação com organizações da sociedade civil. De acordo, com solicitação de adequação 

física por parte da supervisão, a Direção fará um cronograma orçamentário para suprir as 

necessidades e solicitações ao longo do ano. 

 
Capacidade Total do C.A.E.E –  20 alunos 

Matriculados atualmente - C.A.E.E -  10  alunos 

 
ACDEM - CASA 1 -  Ermelino Matarazzo - Espaço Físico 

 - 01 Sala de Aula (01 C.A.E.E) por turno 

 - 01 Sala de Administração 

 - 01 Cozinha 

 - 02 Banheiros (adaptados: Feminino e Masculino) 

 - 01 banheiro de funcionário 

 - Quadra esportiva 

 - Refeitório 

 

Acessibilidade:  

Banheiros adaptados, Barras de acessibilidade, Material Didático Pedagógico Acessível. 

 

 

5. Público Alvo – Previsão: 

 

A Unidade Educacional ACDEM de Ermelino Matarazzo, instituição sem fins lucrativos, 

oferecerá Atendimento Educacional Especializado, com atuação exclusiva em educação de 

crianças, adolescentes e jovens de 6 anos e sem limite de idade para desligamento da 

modalidade, porém com o encerramento do 9º ano escolar, com deficiência intelectual, 

associada ou não a deficiência física, mantendo o C.A.E.E (Centro de Atendimento 

Educacional Especializado ), com previsão de atendimento em 2022 para 20 educandos, 

através do Termo firmado com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da Cidade 

de São Paulo. 

 

mailto:casa1.gerencia@acdem.org.br
mailto:acdem@terra.com.br
http://www.acdem.org.br/


                            ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO 
 
                                             Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep.  03808-130 – São Paulo – SP 
                   Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ.  61.058.475/0001-23.  
                                             Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc.  Municipal CCM 9.747.474-6. 

                Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A   nº.   414. 
                                             E-Mail: casa1.gerencia@acdem.org.br / acdem@terra.com.br/ Tel.:2546 - 0998. 

                               Site: www.acdem.org.br 

 
 

- C.A.E.E – As turmas serão formadas por educandos matriculados na Rede Municipal de 

Ensino, atendidos no contraturno na ACDEM, a se iniciar a partir de 6 anos e sem limite de 

idade para a conclusão, porém com o encerramento do 9º ano escolar. 

 

Os educandos, para a modalidade CAEE, serão encaminhados do CEFAI para Setor 

Convenio - SME que, após este processo, vão para a pasta da Instituição para realização 

matricula e posteriormente matriculadas no Sistema EOL. A frequencia será registrada 

diariamente em diário de classe, em conformidade com Calendário apresentado à 

SME/DRE/PE. 

 
Capacidade Total do convenio C.A.E.E Ermelino Matarazzo– 20 educandos 

Atualmente matriculados C.A.E.E Ermelino Matarazzo  -  10 educandos 

 

6. Justificativa da atividade  

 

O estimulo ao desenvolvimento diante das dificuldades encontradas pela pessoa com 

deficiencia no meio social e cultural devem ser constantes. Tem-se como finalidade a 

inclusão e o acompanhamento do educando com deficiencia no meio social, conforme suas 

habilidades, assim como propiciar momentos e vivencias que desenvolva capacidades como 

dialogar, participar e cooperar, sendo estas conquistas feitas paulatinamente em processos 

que necessitam ser reafirmados e retomados constantemente. Nos Apoiaremos nos 

conceitos de fundamento da educação, baseados no Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors, os Quatro 

Pilares da Educação, pois somente aprendendo a “conhecer”, a “fazer”, a “viver com 

osoutros” e a “ser” é que podemos realizar um trabalho de superação frente às dificuldades.  

 
Com a prática vão sendo formados esquemas que permitem ao ser humano agir sobre a 

realidade de um modo muito mais complexo do que podia fazer com seus reflexos iniciais, e 

sua conduta vai enriquecendo-se constantemente. Os critérios para a formação das turmas 

serão devidamente avaliadas pela equipe a cada ano de acordo com as fases superadas das 

propostas de ensino. 
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As avaliações ocorrerão por todo o processo de ensino e aprendizagem, observando as 

dificuldades ou necessidades dos atendidos durante a realização das atividades propostas, 

partindo do levantamento dos conhecimentos prévios para o diagnóstico das aprendizagens, 

transpassando por todas as etapas de preparo, elaboração e aplicação dos conteúdos 

planejados, corrigindo os percursos até chegar ao resultado final. 

 

A Avaliação será contínua, cumulativa, por meio de relatórios pedagógicos, observando o 

desenvolvimento individual. Apresentaremos os resultados seguindo as normativas 

estabelecidas pela SME e DRE/Penha.  

 

7. Objetivos: 

 

Desenvolver ações, que propiciem aos educandos, ampla e igualitária condição de acesso ao 

conhecimento, oportunizando lhes a obtenção de avanços e o desenvolvimento de suas 

capacidades. 

 
Proporcionar ações e atividades fundamentados nos marcos legais, políticos e pedagógicos 

que orientam para a implementação de sistemas educacionais inclusivos, respeitando o 

previsto na legislação em vigor: Nota técnica n. 055/2013/MEC/SECADI/DPEE e Portaria SME 

nº 8764/2016. 

 
➢ Objetivos Específicos 

 

• Propiciar aperfeiçoamento nos hábitos cotidianos e comportamento social dos 

educandos, como parte da construção da identidade do indivíduo e do seu 

desenvolvimento pessoal. 

 

• Utilizar recursos e equipamentos específicos para acessibilidade do educando; 

 

• Criar condições de acessibilidade, considerando a flexibilidade nas organizações; 
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• Promover o desenvolvimento global do educando, onde ele possa observar, analisar, 

argumentar, produzir, compreender, ocupando e atuando em seu espaço, 

independentemente de suas necessidades especiais, mas com respeito às suas 

restrições e com respeito à individualidade e pessoalidade dos estudantes. 

 

• Desenvolver atividades, aos quais os educandos serão expostos a atividades teóricas e 

práticas com abordagem nos assuntos pertinentes aos temas propostos e ao convívio 

social de forma que os educandos se identifiquem como seres inseridos e participantes 

em uma sociedade. 

 

• Articular ações e atividades que promovam: Comportamento interpessoal, 

Comunicação, Concentração, Expressão, Organização, Autonomia, Postura, 

Responsabilidade, Cidadania, Psicomotricidade e Atenção.  

 

8. Descrição das atividades e dos parâmetros a serem utilizados para aferição do 

cumprimento das metas / Metodologia /Cronograma de realização das atividades: 

 

METAS 

Meta 1 - Matricular 100%(cem por cento) dos encaminhados para atendimento na 
organização. 
 

Metodologia: 

➢ Organizar atualizar e matricular todos os encaminhados pela SME; 

Realizar avaliação inicial dos educandos que serão beneficiados pelo atendimento na 
instituição. 

 

 

Meta 2–Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todos os 

encaminhados. 

 

Metodologia: 
 
➢ Preencher o diário de classe; 

➢ Solicitar, via telefone ou agendas, documentação que justifique as ausencias 

(atestados, declarações, etc…); 
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➢ Entrar em contato via telefone quando necessário com os responsáveis nos casos em 

que houver 3 (tres) faltas consecutivas; 

➢ Realizar reuniões de orientação para as famílias e/ou responsáveis sobre a importancia 

da frequencia dos atendidos; 

Capacitação dos professores; 
 

Meta 3 - Garantir 100%(cem por cento) de gratuidade no atendimento; 

 

Metodologia: 
 

➢ Realizar reunião de orientação para as famílias e/ou responsáveis informando da 

gratuidade no atendimento; 

Orientar e apresentar para as famílias e/ou responsáveis no ato da matricula, termo que 
reafirme a completa gratuidade no atendimento; 
 

Meta 4–Garantira organização de todos os espaços para o pleno desenvolvimento das 

atividades propostas no Projeto Pedagógico e Plano de Ensino. 

 
Metodologia: 
 
➢ Disponibilizar nas salas materiais pedagógicos adequados a cada atividade proposta; 

➢ Garantir acessibilidade em todos os espaços da unidade; 

➢ Garantir manutenção do Programa TEMG respeitando orientações do setor; 

Garantir manutenção ao Programa Merenda respeitando orientações do setor. 
 

Meta 5 - Cumprir plenamente o Plano de Adequação, se houver 
 
Metodologia: 
 
➢ Utilizar o orçamento previsto do repasse da SME à nossa organização para reformas e 

eventuais adequações físicas como: pintura, revestimentos em geral, troca de portas, azulejos, 

pias, torneiras, reparos ou trocas de coifas, fogões, geladeiras, computadores, impressoras, 

etc; 

Proceder à contratação de recursos humanos/empresas para efetivação dos serviços; 
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Meta6– Garantira formação continuada dos profissionais de acordo com as propostas da SME 
 
Metodologia: 
 
➢ Proporcionar momentos de reflexão, discussão e workshop de temas relacionados ao 

atendimento da unidade com periodicidade semestral, ocorrendo preferencialmente nos dias 

de Reunião Pedagógica; 

Discutir com a equipe sobre os casos da unidade com a finalidade de formação com 

periodicidade bimestral preferencialmente nos dias da Reunião Pedagógica; 

 

 
Meta7–Manter organizada e atualizada 100%(cem por cento) da documentação da 
organização, dos encaminhados para atendimento e dos funcionários, inclusive os registros 
pertinentes no EOL 
 
Metodologia: 
 
➢ Orientar os funcionários sobre a importancia dos documentos atualizados; 

➢ Solicitar às famílias e/ou responsaveis no ato da matrícula e rematrícula os documentos 

atualizados e arquivá-los no prontuário do educando; 

➢ Informar às famílias e/ou responsáveissobre a necessidade do envio de documentos 

atualizados; 

➢ Seguir orientações dos setores da SME/DRE Penha para organização dos registros; 
 

 
Meta8– Garantir uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% 
(cem por cento) dos encaminhados. Caso a organização receba gêneros alimentícios enviados 
pela CODAE , segundo o disposto no Programa de Alimentação Escolar de São Paulo (PAE) 
 
Metodologia: 
 

➢ Contratar profissionais capacitados para atuação no preparo dos alimentos; 

Conferir no ato da entrega dos alimentos a validade e qualidade dos produtos de acordo com o 

cardápio enviado pela SME; 
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Meta9–Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-

estar e o desenvolvimento integral de todos os encaminhados 

 

Metodologia: 
 
➢ Reservaremos verba no orçamento recursos destinados a conservação do espaço 

com periodicidade mensal; 

➢ Monitoraremos e realizaremos a higienização dos espaços diariamente; 

➢ Contrataremos empresas de desratização, desinfestação e de limpeza de caixa 

d´agua semestralmente; 

Disponibilizaremos de local adequado para armazenamento dos alimentos fornecidos pela 

CODAE; 

 

 

 

Meta10 – Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo 

transparência nas ações desenvolvidas pela organização. 

 

Metodologia: 
 
➢ Divulgar amplamente o calendário com as atividades que serão desenvolvidas durante 

o ano; 

➢ Promover reuniões bimestrais com grupos de familiares e/ou responsaveis pelos 

educandos de forma a apresentar e atualizar os mesmos sobre os processos de ensino e 

aprendizagens e apresentação dos objetivos/plano / planejamento da unidade; 

➢ Aplicação de questionário anualmente para mensurar índice de satisfação quantitativo e 

qualitativo de satisfação, junto aos responsáveis dos educandos sobre a nossa Organização 

obedecendo a LEI nº 13.019, Art. 23, inciso VI. 

➢ Visitas entre escolas/instituições da comunidade visando inclusão social; 

➢ Reuniões, comemorações e atividades externas como forma de socialização e inclusão; 

Divulgação da prestação do serviço realizado pela OSC em site; 
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Meta11–Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100%(cem por cento) 

dos encaminhados em consonância com as diretrizes da SME 

 

Metodologia: 
 

➢ Propor e promover ações e atividades que, utilizando-se de estratégias para o 

desenvolvimento da autonomia, independência e processos cognitivos como a 

aprendizagem, atenção, memória, linguagem, raciocínio e tomada de decisões; 

➢ Propiciar atividades que ampliem na pratica e conceitualmente desenvolvimento na 

comunicação, adaptação social, cuidados com a saúde e segurança, práticas sociais, 

funções acadêmicas, lazer e trabalho; 

➢ Propostas baseadas na jurisdição atual, entre elas Portaria SME 8764/2016, 

Deliberação CME n. 05/10 e Nota técnica n. 55 2013/MEC/SECADI/DPEE 

➢ Incentivar práticas sócio interacionistas; 

➢ Utilizar estratégias de ensino que contemplem atividades em grupo, dinâmicas, 

resolução de problemas e jogos cooperativos; 

Meta12–Garantir a qualidade das atividades com e para os encaminhados em consonância 
com as diretrizes da SME 
 
Metodologia: 
 
➢ Sistematizar a organização das atividades entre a coordenação e professores; 

➢ Elaborar planejamento periódico em consonancia com e orientações da SME; 

➢ Propiciar Capacitação e valorização dos professores; 

➢ Uso de material didático contextualizado; 

➢ Oportunizar o desenvolvimento das habilidades socioemocionais doseducandos; 

➢ Articular a inserção da tecnologia na sala de aula; 

➢ Assegurar a educação inclusiva e equitativa; 

Meta13–Manter a limpeza e higiene de todos os ambientes da organização a fim de assegurar 
um ambiente de qualidade para os encaminhados 
 
➢ Utilizar recursos orçamentários do Termo de Colaboração para a compra de materiais 

de limpeza; 

Contratar e assegurar no quadro de recursos humanos, profissionais para a conservação e 

manutenção dos ambientes; 
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Meta14– Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha 

de Aplicação de Recursos. 

 

Metodologia: 
 
➢ Realizar o levantamento das necessidades da unidade como concessionárias, 

alimentação, seguro, material pedagógico, recursos humanos, conservação/manutenção, 

materiais de limpeza, material de papelaria, material de higiene pessoal, etc…,; 

➢ Fazer pesquisas para orçamentos; 
 

 

9. Previsão de Atendimentos/Público (número de atendidos por 

turma/modalidade/horário de atendimento/profissional responsável pela turma / 

quadro com horário das atividades ): 

 
Modalidade 

 
Turma 

 
Horário 

Quant. 
de 

Atendidos 

Nome do 
Profissional 
Responsável 

CAEE EA 8h -11h (3 horas) 2ª, 4ª 6ª 05 Maria das Graças 

CAEE EB 8h -12h (4 horas) 3ª, 5ª 05 Maria das Graças 

CAEE EC 13:30 – 16:30h (3 horas) 2ª, 4ª 6ª 05 Maria das Graças 

CAEE ED 13:00 -17:00h - (4 horas) 3ª e 5ª 05 Maria das Graças 

 

10. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros: 

I - Quadro de despesas com Recursos Humanos: ANEXO I 

II- Quadro geral de Receitas e Despesas: ANEXO II . 

III – Memória de cálculo do Rateio de Despesas: ANEXO III 

 

 

Presidente: Luís Araújo França 

RG 15.836.838-1 SSP/SP 
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