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GESTOR DO PROJETO: WELLINGTON LUCIO FERREIRA. 

 

 

mailto:contato@saudeunisau.com.br
mailto:luizunisau@gmail.com


 

3 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este relatório tem como principal objetivo apontar todas as ações desenvolvidas pela UNISAU, 

no ano de 2017, dentro do Programa de Jornada Ampliada (PROJAM) em parceria com 

Secretaria de Educação do Município de São Vicente que iniciou – se em Agosto de 2017.  

O conteúdo descrito neste relatório busca ilustrar o desenvolvimento das ações realizadas pela 

UNISAU para atingir as metas apresentadas em seu Plano de Trabalho decorrente do Contrato 

de Gestão nº001/2017. 

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA DE JORNADA AMPLIADA (PROJAM) 

 

O Programa de Jornada Ampliada (PROJAM) foi criado pelo Poder Executivo de São Vicente 

/ SP, através da Lei Nº 3579-A, de 03 de Maio de 2017, que dispõe sobre a criação do “Programa 

Educacional de Jornada Ampliada – PROJAM” do Município de São Vicente. O PROJAM é 

um programa que garante a oportunidade de ampliação do tempo de permanência nas escolas 

de Período Integral, e assemelhadas nos núcleos que atendem os alunos do 1º ao 9º Ano no 

período diverso ao ensino regular, dos alunos regularmente matriculados.  

 

ESPECIFICAÇÃO DO PROJAM. 

 

O QUE É O PROJAM? 

O Programa Educacional de Jornada Ampliada (PROJAM) é uma parceria da UNISAU com a 

Prefeitura Municipal de São Vicente com o intuito de aumentar o tempo de permanência dos 

alunos nas escolas do 1º ao 9º ano escolar. A ampliação do tempo nas escolas é uma proposta 

de Educação Integral que prevê o desenvolvimento integra do aluno em diferentes habilidades, 

por meio de atividades, como por exemplo, artes, danças, esportes educativos (futsal, xadrez, 

vôlei etc.) e reforço escolar. 



 

4 

 

Qual a finalidade do PROJAM? 

O PROJAM tem a finalidade de ampliar a permanência escolar dos alunos de 06 a 14 anos de 

idade, possibilitando aos educandos (adolescentes e crianças) se envolverem em atividades 

educativas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer e, assim, contribuir para reduzir a evasão 

escolar, a reprovação e as distorções idade-série, ao mesmo tempo em que favorece a ampliação 

do tempo de aprendizagem. 

Quem pode participar do PROJAM? 

Todos os alunos que tenham entre 06 a 14 anos, regularmente matriculados nas escolas 

municipais de São Vicente de ensino fundamenta ou infantil. 

Quais os objetivos das atividades do PROJAM? 

As atividades do PROJAM irão trabalhar com conteúdo que permitam que o aluno crie 

condições de adquirir desenvoltura em relação as práticas escolares em geral, a partir de 

diferentes ações e reflexões, possibilitando o desenvolvimento dos aspectos cognitivo, afetivo 

e prático. 

Há formação continuada dos profissionais? 

Sim. Os profissionais que trabalharão no PROJAM passarão por um processo continuo de 

formação e aperfeiçoamento, para aumentar a garantia de qualidade do projeto e das atividades 

a serem desenvolvidas. 

Qual o período de realização do PROJAM? 

O PROJAM será implantado de forma articulada com os horários de funcionamento das 41 

escolas municipais que fazem parte do mesmo, no período contra turno escolar, ou seja, fora do 

período de aulas regulares em classe. As atividades do contra turno escolar são quase totalmente 

práticas. Elas levam a criança a se exercitar e a desenvolver sua imaginação e limites. Dessa 

forma, o aprendizado do aluno é potencializado e suas habilidades são desenvolvidas mais 

rapidamente. As instituições de ensino podem estender as atividades dos alunos por até, no 

máximo, oito horas por dia, o que deverá ocorrer com o PROJAM em funcionamento. 

 

 

OBJETO DO CONTRATO 
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 Apresentação de Programa de Trabalho, em atendimento ao Edital nº 07/2017 – Processo 

Administrativo nº 10.870/2017 visando o estabelecimento de Contrato de Gestão para 

Implantação e Gestão do Programa Educacional de Jornada Ampliada (PROJAM) nas EMEFs 

e nas EMEIEFs para as crianças na faixa etária de 06 a 14 anos. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

A ampliação do tempo é uma vertente da Educação Integral que prevê também o 

desenvolvimento integral do aluno em diferentes habilidades e potencialidades por meio de 

atividades pautadas nos eixos: Arte, Esporte Educativo e Orientação Pedagógica. 

O objetivo da criação do Programa é o de atender ao disposto na Lei Federal nº 9.394/96 – Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e na Lei Federal Nº 13.005/2014 que 

estabeleceu o Plano Nacional de Educação para o decênio 2014 / 2024. 

De acordo com o previsto na citada legislação normativa, a criação do Programa vem atender 

especificamente ao Preconizado nos artigos 34 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB: 

Artigo 34: A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência 

na escola. 

§ 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 

critério dos sistemas de ensino. 

Artigo 87: É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 

publicação desta Lei. 

§ 5º. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares 

públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. 



 

6 

 

O Programa também vem de encontro ao previsto na Meta 6 do Plano Nacional de Educação 

para o decênio 2014/2024 (Lei Federal Nº 13.005/2014): 

Meta 6 do PNE: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) 

dos(as) alunos(as) da educação básica. O alcance desta meta prevê a implantação, pelos Poderes 

Públicos, de Programas e projetos que visem o desenvolvimento de atividades de 

acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação científica, cultura e artes, esporte 

e lazer, cultura digital, educação econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, 

direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da 

alimentação saudável, entre outras atividades. 

Sendo assim, o PROJAM vem de encontro ao preconizado para a Educação Básica em 

instituições escolares, especificando, no Parágrafo Único do Art. 2º da Lei Municipal que o 

normatiza, que o Programa objetiva “a ampliação de tempos, espaços e oportunidades 

educativas que qualifiquem o processo educacional e melhorem o aprendizado dos educandos, 

através da efetiva socialização do acesso aos saberes, como o esporte, a cultura, a pesquisa e o 

lazer”. 

 

PÚBLICO ALVO 

 Corpo Discente de 06 a 14 anos das escolas municipais de São Vicente / SP – EMEFs e 

EMEIEFs – designadas pelo Poder Público de acordo com relação estabelecida no Termo de 

Referência Técnica do Edital nº 07/2017 – Processo Administrativo nº 10.870/2017. 

Aos educandos atendidos pelas atividades do PROJAM, serão assegurados: 

• A formação básica comum referida na Lei Federal Nº 9.394/96 (LDB); 

• Acompanhamento de desempenho escolar; 

• Atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer de cunho educacional.  

•  
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IMPLANTAÇÃO DO PROJAM 

O programa foi implantado de forma articulada aos horários de funcionamento das Unidades 

Escolares, sendo ainda as atividades previstas e programadas compatíveis com o Projeto 

Político Pedagógico e Regimentos Escolares específicos de cada estabelecimento de ensino que 

foram atendidas pelo  Programa, fomentando assim, nessas Unidades Escolares o aumento de 

tempo de atendimento educacional ao público discente nelas matriculado. 

 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento do Programa de Trabalho e do Plano Pedagógico voltado para implantação 

e gerenciamento do PROJAM foi orientado pelos seguintes princípios, que regem o Programa, 

sendo o alcance da consolidação desses princípios resultados das parcerias e as atribuições 

específicas do Poder Público e da Instituição Proponente: 

 

I- A articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento 

e práticas sócio-esportivas-culturais; 

II- A constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de atividades de 

educação integral, por meio da integração dos espaços escolares com equipamentos 

públicos como centros comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, museus 

e cinemas, entre outros; 

III- A integração entre as políticas educacionais e sociais, em interlocução com as 

comunidades escolares; 

IV- A valorização das experiências históricas da educação em tempo integral na 

contemporaneidade; 

V- O incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a readequação dos 

prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à gestão, a formação de professores 

e à inserção das temáticas de sustentabilidade ambiental nos currículos e no 

desenvolvimento dos materiais didáticos; 
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VI- A afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na diversidade, na 

promoção de equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, geracional, de 

gênero, de orientação sexual, de opção política e de nacionalidade, por meio da 

inserção da temática dos direitos humanos na formação de professores, nos 

currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos; 

VII- A articulação entre sistemas de ensino, universidade e escolas para assegurar a 

produção de conhecimento, a sustentação teórico-metodológica e a formação inicial 

e continuada dos profissionais no campo da educação integral. 

                                                                                                                                                                                                                        

 

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E 

SAÚDE - UNISAU 

 

A Organização Social UNISAU é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos 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. 

Criada com a finalidade de implantar, implementar serviços nas áreas da Educação, 

Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social. 

A Organização Social UNISAU tem como visão garantir a excelência na gestão 

de contratos com o Poder Público e oferecer tratamento humanizado com base na valorização 

do indivíduo e da vida. 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. 

 

 

 

 

RESUMO DO PROGRAMA DE TRABALHO / PROPOSTA 
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O Programa de Trabalho que desenvolvemos em parceria com o Poder Público Municipal de 

São Vicente em 2017, buscou elaborar, implantar e desenvolver ações para a operacionalização 

pedagógica, financeira e administrativa que garantiram o apoio à gestão integral de jornada 

ampliada dos alunos da Rede Municipal de Educação do Município de São Vicente nas 

Unidades Escolares, considerando estratégias e práticas que deem suporte ao reforço escolar, 

atividades culturais, esportivas e lazer, desenvolvidas pela Instituição e/ou pelo Poder Público. 

A finalidade é de ampliar a Jornada Escolar nas escolas municipais de São Vicente, que atendem 

público de 06 a 14 anos de idade, possibilitando aos educandos, adolescentes e crianças, 

envolver-se em atividades educativas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer, contribuindo 

para reduzir a evasão escolar, reprovação e distorções idade-série, ao mesmo tempo em que 

favorece a ampliação do tempo de aprendizagem dos alunos. 
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

As atividades do PROJAM beneficiaram 41 escolas municipais de São Vicente / SP – EMEFs e 

EMEIEFs – designadas pelo Poder Público, de acordo com relação estabelecida no Termo de 

Referência Técnica do Edital nº 07/2017 – Processo Administrativo nº 10.870/2017. 

 

EMEF ERCÍLIA NOGUEIRA COBRA 
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EMEIEF PROVÍNCIA DE OKINAWA

             

 

EMEF PROFESSOR LÚCIO MARTINS RODRIGUES   
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EMEF PROFESSORA LAURA FILGUEIRAS 

 

 

EMEIEF PROFESSORA EULINA TRINDADE 
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EMEF PREFEITO LUIZ BENEDITINO FERREIRA 

 

      EMEF PREFEITO JONAS RODRIGUES 
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EMEF REPÚBLICA DE PORTUGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEF RAQUEL DE CASTRO FERREIRA  
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EMEF PREFEITO ANTONIO FERNANDO DOS REIS 

 

 

EMEF PROFESSOR OCTAVIO DE CESARE  
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EMEF CAROLINA DANTAS 

 

 

 

EMEF PROFESSOR CONSTANTE LUCIANO CLEMENTE 

HOULMOUNT 
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EMEF LIONS CLUBE 

 

 

    EMEIEF DUQUE DE CAXIAS 
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EMEF UNIÃO CÍVICA FEMININA 

 

EMEF MARIA DE LOURDES BATISTA 
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EMEF ANTONIO PACÍFICO 

 

EMEF MANOEL NASCIMENTO JUNIOR 
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EMEF PREFEITO JORGE BIERRENBACH SENRA 

 

EMEF FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS 
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EMEIEF ALBERTO SANTOS DUMONT 

 

EMEF PROFESSORA LEONOR GUIMARÃES ALVES STOFFEL 
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EMEF ARMINDO RAMOS 

 

 

EMEIEF VILA EMA 
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EMEIEF PROFESSOR GILSON KOOL MONTEIRO 

 

 

EMEF MÁRIO COVAS JUNIOR 
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EMEIEF SAULO DE TARSO MARQUES DE MELLO 

 

EMEF PROFESSOR LUIZ PINHO DE CARVALHO 
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EMEF CAIC AYRTON SENNA DA SILVA 

 

EMEF AUGUSTO DE SAINT HILLAIRE 
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EMEF PROFESSOR RENAN ALVES LEITE 

 

EMEF PROFESSOR JACOB ANDRADE CÂMARA 
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EMEF PASTOR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA 

 

EMEIEF MAURO APARECIDO DE GODOY 
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EMEIEF PREFEITO SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA 

 

 

EMEF PROFESSORA VERA LÚCIA MACHADO MASSIS 
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EMEF PREFEITO JOSÉ MEIRELLES 

 

EMEF RAUL ROCHA DO AMARAL   
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EMEIEF PROFESSORA MARIA MATHILDE DE SANTANA 

 

 

EMEF UNIÃO MATTEO BEI 
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Desenvolvimento das Atividades Mês a Mês. 

 

 

Ações do Mês de Agosto de 2017 

 

Para cumprimento do Programa de Trabalho foi necessário à contratação de um corpo técnico 

responsável pela execução do projeto, a equipe e composta por; 

• Gestor do Projeto  

• Coordenador Administrativo 

• Coordenador Pedagógico  

• Auxiliar Administrativo  

• Assistente de Recursos Humanos  

• Motorista  

Buscamos selecionar profissionais com ampla experiência  no desenvolvimento de atividades 

especializadas de acordo com a Proposta apresentada pela UNISAU, as contratações foram 

realizadas de acordo com nosso Regulamento de Contratação: 

Gestão ágil, somados a recursos humanos e financeiros adequados, monitorados com 

ferramentas sistêmicas de controles e avaliações periódicas, traduzem os resultados objetivos e 

de sucesso que UNISAU – UNIÃO PELA BENEFICIENCIA COMUNITARIA E SAUDE, 

conquistará dia após dia. 

Os parceiros poderão verificar e constatar esta evolução, que será registrada em três fases 

distintas percorridas pela UNISAU, sendo a primeira fase de estruturação e organização física 

essencial: uma segunda fase para o aprimoramento dos instrumentos de gestão, treinamentos e 

implementação de uma política focada na qualidade, e por fim, uma terceira fase que reflete a 

concretização de todo este projeto, nossas conquistas, que serão auferidas pela comunidade, 

órgãos de classe e governamentais, além dos mais diversos depoimentos positivos e de 
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incentivo de todos os atores envolvidos, assentadas nas mais variadas formas de expressão de 

reconhecimento e gratidão. 

Ainda muito podemos fazer e conquistar, mas a seriedade e transparência de nosso trabalho 

sempre nortearão nossos passos. 

Disponibilizamos um escritório de apoio dentro do município de São Vicente para atender as 

demandas que surgiram de acordo com o desenvolvimento das atividades do PROJAM, estamos 

localizados na Rua Benjamin Constant, 61 sala 915. 

 Ações do mês de Setembro de 2017. 

 

No mês de Setembro realizamos inúmeras reuniões com a Secretaria de Governo, Secretaria de 

Educação, Secretaria da Fazenda, com o objetivo de organizar a melhor maneira de 

executarmos o processo seletivo que estamos elaborando para selecionar os colaboradores que 

iram atuar nas atividades operacionais do projeto. 

As reuniões realizadas com a equipe de técnica Secretaria de Educação tinham como objetivo 

organizar a distribuição dos 451 colaboradores que serão divididos para as 41 unidades 

escolares que iram receber as atividades do PROJAM . Também estivemos visitando diversas 

escolas onde poderemos utilizar como suporte para aplicação do processo seletivo. 

 Efetuamos as publicações pertinentes ao Projeto, além de reuniões com os meios de 

comunicação existente no município para alinharmos as questões da divulgação do processo 

seletivo que disponibilizou 451 vagas para os cargos de;  Auxiliar de Cozinha, Atendente de 

Educação, Auxiliar de Serviços Gerais e Atendente de Secretaria 

 As provas foram realizadas em 06 (seis) locais diferentes no dia 24/09/2017 (domingo) no 

período da Manhã e no mesmo dia no período da Tarde, coube a nós da UNISAU o 

acompanhamento da aplicação das provas, com a finalidade de supervisionar e dirimir qualquer 

dúvida ou problema que surgisse. Os portões se abriram na parte da manhã as 8h:30m com 

fechamento as 9h:00m. E na parte da tarde abertura as 13 hs:30m e fecharam as 14hs:30m. 
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Todo o processo ocorreu dentro da normalidade, com algumas questões pontuais, como grafia 

de nomes e documentos que foi prontamente solucionado.  

Aplicado o processo seletivo foram respeitados os prazos legais para recursos e manifestações 

dos candidatos, em sequência iniciamos a segunda fase do processo que seria a entrega do 

currículo juntamente com a entrevista, onde observamos a experiência profissional do 

candidato. 

 

Ações do mês de Outubro de 2017. 

Assim que a Integri Brasil (empresa contratada pela UNISAU para a realização do processo 

seletivo) nos entregou a lista contendo o nome dos aprovados, iniciamos imediatamente a 

segunda fase do processo de contratação. 

 Nos dias 10 e 11 de Outubro de 2017 iniciamos as entrevistas com os 4700 candidatos inscritos 

no processo seletivo, respeitando sempre a ordem de classificação, os convocados foram 

comunicados através do seu endereço de e-mail fornecido na ficha de inscrição, as informações 

apontavam data, local, hora e documentação necessária.  

Devido ao grande número de ausentes na primeira convocação, resolvemos realizar uma 

segunda chamada, que foi realizada no dia 20/10/2017 motivo qual acabou atrasando em alguns 

dias o cronograma de execução das atividades. 

Em paralelo as ações do processo de contratação, nossa equipe técnica  realizava diversas 

reuniões com o corpo técnico da secretaria para antecipar e organizar questões pertinentes a 

implantação do programa, devido ao grande numero de inscritos as entrevistas acabou atrasando 

o encerramento do processo. 

Ações do mês de novembro de 2017 

 

O processo de contração dos colaboradores foi divido em três fases, 1ª Fase: Aplicação da 

Prova, 2ª Fase: Entrega do Currículo e Entrevista, 3ª Fase: Publicação do Resultado Final ao 

final de todas as fases realizou – se  a publicação da classificação geral, abrindo prazo de 

recursos para os candidatos que discordaram com sua pontuação.  
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Devido a um grande numero de recurso protocolado a comissão e avaliação do processo se 

reunião pra reavaliarmos critérios de avaliação, onde foi constado um equivoco no critério de 

pontuação, sendo assim nós reavaliamos as notas dos 4700 inscritos e publicamos uma nova 

lista de classificação onde os primeiros 451canditados foram convocados para a realização das 

contratações. 

Disponibilizamos uma grande infraestrutura para receber a documentação dos candidatos 

classificados, o local foi cedido gentilmente pela Prefeitura Municipal de São Vicente, as 

convocações eram feitas através dos meus de comunicação acessível ao candidato, jornais 

locais e regionais, canais de radio e TV, além de comunicados enviados no endereço de e-mail 

do candidato, seguindo rigorosamente os ritos do edital de participação. 

Ao final do processo somos surpreendidos com uma recomenda do Ministério Publico que todo 

o ato do processo de seleção fosse cancelado, devido ao equivoco cometido pela comissão de 

avaliação na somatória das notas e da classificação geral, com isso realizamos um novo 

processo seletivo seguindo as recomendações do MP. 

 

Ações do mês de dezembro de 2017. 

 

No mês de dezembro iniciamos as visitas nas 41 unidades escolares que iram receber as 

atividades do PROJAM, essas reuniões com a equipe gestora da escola tiveram uma extrema 

importância para que pudéssemos entender melhor a divisão da quantidade de colaboradores 

que cada escola iria receber ao fim do processo de seleção, além de entendermos as 

necessidades do volume de material que será necessário para o desenvolvimento das atividades.  

Publicamos o novo processo seletivo, cujo Edital 02/2017, que será realizado em data de 

14/01/2018, para a contratação dos 451 profissionais necessários para o desenvolvimento do 

PROJAM. 

A empresa INTEGRIBRASIL foi a responsável pela realização do Processo Seletivo de acordo 

com as recomendações do MP. 
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Para que pudéssemos ganhar tempo com as contratações realizamos diversas reuniões com 

fornecedores para compra de EPI, Vale Alimentação, Vale Transporte, Uniformes, Banco para 

abertura das contas dos colaboradores, Centro Medico para Realização dos Exames 

Admissionais. Todas as medidas necessárias para que no final do processo seletivo as ações 

pertinentes às contratações estivessem prontas para execução. 

Realizamos algumas reuniões com a SEDUC para organizar as atribuições dos aprovados, 

desenhamos toda a estrutura necessária para realizarmos a coleta dos documentos para a 

contratação, apontar em qual unidade escolar o colaborador viria trabalhar, realização do exame 

admissional tudo no mesmo local e dia, para que pudemos encerrar o processo de contratação 

de forma rápida e organizada. 

  

 

METAS E AÇÕES 

Quadro de indicadores de resultados – aferição de cumprimento de metas. 

Metas 
 

Ações Programação Ação Realizada 
Resultado 

Atingido 

1.1.            Manter 

o espaço físico e 

a infraestrutura 

do programa: 

programar, 

organizar, 

executar e 

acompanhar, 

direta ou 

indiretamente, 

as ações 

relativas ao 

 1.1. 1           Manter o 

espaço físico e a 

infraestrutura do programa: 

programar, organizar, 

executar e acompanhar, 

direta ou indiretamente, as 

ações relativas ao 

desempenho, expansão e 

desenvolvimento das 

atividades ligadas ao espaço 

físico e à infraestrutura do 

PROJAM. 

                     

Agosto 

A realização do 

processo seletivo 

cujo Edital 

01/2017 para a 

contratação dos 

profissionais 

necessários para 

a realização das 

atividades do 

PROJAM. 

Ação será 

concluída após o 

início das 

atividades do 

PROJAM. 
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desempenho, 

expansão e 

desenvolviment

o das atividades 

ligadas ao 

espaço físico e à 

infraestrutura 

do PROJAM. 

1.1.2 Fazer levantamento dos 

espaços escolares ociosos / 

disponíveis para atividades 

de Jornada Ampliada de cada 

Unidade atendida, 

organizando a logística de 

montagem de turmas e de 

atividades, de forma a 

atender a demanda de cada 

escola abrangida pelo 

programa. 

                      

Agosto 

Visitas nas 

instituições 

escolares a fim de 

realizar tais 

levantamentos 

para a realização 

das atividades de 

Jornada 

Ampliada. 

Tal resultado foi 

prorrogado, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento, não 

possibilitando 

com afinco a 

obtenção de tais 

levantamentos. 

1.1.3 Elaborar e executar 

cronograma / calendário de 

adequações de espaços 

escolares, aquisição de 

mobiliário, materiais, itens 

pedagógicos. 
                     

Agosto 

Visitas nas 

escolas e 

realização de 

reuniões com a 

equipe da 

SEDUC para 

elaboração do 

cronograma e 

levantamento dos 

materiais 

necessários para 

execução das 

atividades. 

Visitas e reuniões 

realizadas 

mensalmente. 

1.1.4 Realizar a aquisição de 

mobiliário, equipamentos e 

materiais necessários ao 

desenvolvimento das 

atividades de Jornada 

Ampliada, a partir da análise 

da estrutura e materiais já 

existentes e disponíveis nas 

Unidades Escolares 

atendidas, e de acordo com a 

demanda a ser atendida em 

turmas de Jornada Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro                                            

Visitas nas 

instituições 

escolares para 

estudo da 

estrutura e 

materiais 

existentes, para a 

cotação 

orçamentária, 

verificação dos 

custos e pôr fim a 

obtenção dos 

referidos 

materiais. 

Ação será 

concluída após o 

início das 

atividades do 

PROJAM. 
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1.1.5 Realizar a aquisição de 

material pedagógico, 

brinquedos pedagógicos, 

material esportivo, material 

lúdico, materiais de 

segurança para utilização nas 

atividades de Jornada 

Ampliada, a partir da análise 

dos materiais já existentes e 

disponíveis nas Unidades 

Escolares atendidas, e de 

acordo com a demanda a ser 

atendida em turmas de 

Jornada Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro                                            

Levantamento 

dos materiais 

necessários para 

o 

desenvolvimento 

das atividades do 

PROJAM. Tal 

ação será 

regulamentada 

pelo regulamento 

de compras da 

UNISAU. 

Ação será 

concluída após o 

início das 

atividades do 

PROJAM. 

1.1.6 Garantir espaços 

limpos e em condições 

adequadas de higiene para a 

realização das atividades do 

PROJAM.       
Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Contratação de 

150 Auxiliares de 

Serviços Gerais 

para manter os 

espaços limpos e 

organizados para 

a execução das 

atividades. 

Cancelado o 

processo seletivo 

01/2017 em data 

de 22 de 

novembro de 

2017. A ação será 

concluída no fim 

do novo processo 

seletivo. 

Processo seletivo 

02/2017 será 

realizado em data 

de 14 de janeiro 

de 2018. 

1.1.7 Executar de ações de 

limpeza / higienização dos 

espaços escolares utilizados 

no PROJAM. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Contratação de 

150 Auxiliares de 

Serviços Gerais 

para manter os 

espaços limpos e 

organizados para 

a execução das 

atividades. 

Cancelado o 

processo seletivo 

01/2017 no dia 22 

de novembro. A 

ação será 

concluída no fim 

do novo processo 

seletivo. 

Processo seletivo 

02/2017 será 

realizado em data 

de 14 de janeiro 

de 2018. 
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1.1.8 Garantir o preparo e 

fornecimento de alimentação 

adequada, balanceada e com 

qualidade nutricional, 

mediante a contratação de 

Equipe de Apoio 

operacional, em quantidades 

suficientes e adequadas à 

demanda de cada Unidade 

Escolar, com estrutura de 

preparo e recursos 

alimentícios fornecidos pelo 

Poder Público, visando à 

complementação alimentar 

dos alunos atendidos em 

Jornada Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Realização do 

processo seletivo 

para a 

contratação de 

120 auxiliares de 

cozinhas. 

 Cancelado o 

processo seletivo 

01/2017 em data 

de 22 de 

novembro de 

2017. A ação será 

concluída no fim 

do novo processo 

seletivo. 

Processo seletivo 

02/2017 será 

realizado em data 

de 14 de janeiro 

de 2018 

1.1.9 Organização das ações 

de fornecimento de refeições 

/ lanches aos alunos 

matriculados no PROJAM. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Realização do 

processo seletivo 

para a 

contratação de 

120 auxiliares de 

cozinhas. 

Cancelado o 

processo seletivo 

01/2017 em data 

de 22 de 

novembro de 

2017. A ação será 

concluída no fim 

do novo processo 

seletivo. 

Processo seletivo 

02/2017 será 

realizado em data 

de 14 de janeiro 

de 2018 

1.1.10 Garantir a 

manutenção do espaço físico 

e a infraestrutura do 

Programa nas Unidades 

Escolares atendidas. 
Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Contratação de 

150 Auxiliares de 

Serviços Gerais 

para manter os 

espaços limpos e 

organizados para 

a execução das 

atividades. 

 Cancelado o 

processo seletivo 

01/2017 em data 

de 22 de 

novembro de 

2017. A ação será 

concluída no fim 

do novo processo 

seletivo. 

Processo seletivo 

02/2017 será 

realizado em data 

de 14 de janeiro 

de 2018 
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1.1.11 Organizar e Garantir a 

realização Pequenos reparos 

e consertos na estrutura 

escolar das Unidades 

atendidas, de forma a 

garantir a adequação e 

viabilizar a execução das 

atividades de Jornada 

Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Contratação de 

150 Auxiliares de 

Serviços Gerais 

para manter os 

espaços limpos e 

organizados para 

a execução das 

atividades. 

 Cancelado o 

processo seletivo 

01/2017 em data 

de 22 de 

novembro de 

2017. A ação será 

concluída no fim 

do novo processo 

seletivo. 

Processo seletivo 

02/2017 será 

realizado em data 

de 14 de janeiro 

de 2018 

1.1.12 Execução de ações de 

pequenos reparos e 

manutenção das unidades 

escolares integrantes do 

PROJAM. 
Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Contratação de 

150 Auxiliares de 

Serviços Gerais 

para manter os 

espaços limpos e 

organizados para 

a execução das 

atividades. 

 Cancelado o 

processo seletivo 

01/2017 em data 

de 22 de 

novembro de 

2017. A ação será 

concluída no fim 

do novo processo 

seletivo. 

Processo seletivo 

02/2017 será 

realizado em data 

de 14 de janeiro 

de 2018 

1.1.13 Realizar 

acompanhamento e gestão 

administrativa da execução 

do Programa. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Contratação da 

empresa Alex 

Zanetti Godoi 

Apoio - ME para 

executar tal 

função. 

Conforme 

documentação 

Anexo I 

Ação Concluída  

1.1.14 Supervisão, 

acompanhamento e 

monitoramento das ações 

executadas no âmbito do 

PROJAM. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Contratação da 

empresa Adilson 

Afonso Da Rocha 

- ME para 

executar tal 

função. 

Conforme 

documentação 

Anexo I 

Ação Concluída  



 
 

 

41 

 
 

Metas 
 

Ação Programada 
Período 

Programado  
Ação Realizada 

Resultado 

Atingido 

1.2.  Democratiz

ação do acesso à 

escola de forma 

a fazer da 

Educação e da 

Escola um canal 

de 

desenvolviment

o coletivo, 

pessoal e 

individual e do 

desenvolviment

o local, 

garantindo o 

acesso, a 

permanência e o 

sucesso dos 

alunos. 

1.2.1 Promover reuniões 

entre Corpo Gestor e 

Coordenação Pedagógica do 

PROJAM, Corpos Gestores 

das Unidades Escolares e 

Equipe da SEDUC de forma 

a estabelecer modalidades / 

rol de atividades a serem 

oferecidas nas Unidades 

Escolares em Jornada 

Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro 

 

Realização de 

reuniões a fim de 

se discutir as 

atividades a 

serem oferecidas 

nas instituições 

escolares com o 

intuito de ampliar 

a jornada. 

Ação Concluída  

1.2.2 Promover reuniões 

entre a Equipe Gestora do 

PROJAM e equipe da 

SEDUC de forma a 

estabelecer critérios e 

instrumentais de registro de 

matrícula dos alunos no 

PROJAM. 

 Agosto                                        

Setembro 

 

Realização de 

formação e 

capacitação dos 

profissionais 

Atendente de 

Secretaria 

responsáveis pelo 

suporte na ação.  

Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 

1.2.3 Promover reuniões 

entre a Equipe Gestora do 

PROJAM e as Equipes 

Gestoras das escolas de 

forma a informar e 

normatizar as formas de 

adesão e trâmites de 

matrícula dos alunos no 

PROJAM, de acordo com 

instruções emendas da 

SEDUC. 

 Agosto                                        

Setembro 

 

Realização de 

formação e 

capacitação dos 

profissionais 

Atendente de 

Secretaria 

responsáveis pelo 

suporte na ação.  

Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 
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1.2.4 Promover a divulgação 

das atividades do PROJAM 

disponibilizadas em cada 

escola, através de faixas, 

cartazes, informes orais e 

escritos, reuniões com os 

responsáveis, dentre outros, 

em cada uma das Unidades 

Escolares 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Visitas nas 

instituições 

escolares a fim de 

realizar tais 

levantamentos 

para a realização 

das atividades do 

PROJAM. 

As visitas nas 

instituições 

foram realizadas. 

A divulgação das 

atividades do 

PROJAM foi 

prorrogada, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento, não 

possibilitando 

com afinco a 

obtenção de tais 

levantamentos.   

1.2.5 Organizar / elaborar 

cronograma de período de 

inscrições, comum a todas as 

escolas da Rede atendidas. 

Setembro 

 Realização de 

reuniões com a 

equipe da 

SEDUC para 

elaboração do 

cronograma. 

 Ação será 

concluída após o 

início das 

atividades do 

PROJAM. 

1.2.6 Disponibilizar 

Funcionários (alocados nas 

Unidades Escolares) para a 

realização das ações de 

matrícula dos alunos no 

PROJAM. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 A realização do 

processo seletivo 

cujo Edital 

01/2017 foi 

cancelado, e 

reaberto o edital 

02/2017 para a 

contratação das 

funções 

necessárias para a 

realização das 

atividades do 

PROJAM.  

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento. 

1.2.7 Divulgação dos 

horários, turmas, vagas, 

inscrição de forma visível 

nos espaços escolares e seu 

entorno. 

Setembro 

 Realização de 

reuniões com os 

gestores nas 

instituições 

escolares. 

 Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 
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1.2.8 Organizar cronograma 

de implantação e execução 

das atividades previstas para 

a Jornada Ampliada, 

elaborando calendário de 

acordo com o Calendário 

Letivo de cada escola e da 

Rede Municipal de Ensino, 

adequado aos turnos e 

horários de funcionamento 

de cada Unidade Escolar 

atendida. 

Agosto                                        

Setembro 

 

Realização de 

reuniões a fim de 

se discutir as 

atividades a 

serem oferecidas 

nas instituições 

escolares com o 

intuito de ampliar 

a jornada. 

Reuniões 

realizadas 

mensalmente. 

1.2.9 Elaborar, implantar, 

organizar e gerenciar as 

atividades de 

acompanhamento escolar, 

reforço escolar, atividades 

culturais, esportivas e de 

lazer de cunho educacional, 

adaptadas à realidade 

estrutural de cada Unidade 

Escolar, adequadas ao 

público atendido com relação 

à faixa etária e perfil 

socioeconômico da 

Comunidade na qual estão 

inseridas. 

Agosto                                        

Setembro 

 

Realizar Visitas 

nas Unidades 

Escolares a fim 

de verificar a 

estrutura das 

instituições para 

aplicação das 

referidas 

atividades de 

acompanhament

o escolar. 

Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento. 

1.2.10 Executar as atividades 

de acompanhamento escolar, 

reforço escolar, atividades 

culturais, esportivas e de 

lazer de cunho educacional, 

planejadas. Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Realização do 

processo seletivo 

para contratação 

CLT. 

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento. 
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1.2.11 Acompanhamento 

pedagógico das ações 

realizadas no âmbito do 

PROJAM; 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Visitas nas 

instituições 

escolares e 

realização de 

reuniões a fim de 

se discutir as 

atividades a 

serem oferecidas. 

As visitas nas 

instituições 

escolares foram 

realizadas. Ação 

do 

acompanhamento 

pedagógico no 

âmbito do 

PROJAM será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo.  

1.2.12 Promover ações de 

resgate de vínculos da 

comunidade com a escola, 

promovendo atividades e 

ações de cunho comunitário, 

de forma a atrair as famílias 

para a escola, promovendo a 

valorização das atividades 

dos discentes atendidos, bem 

como a valorização e 

apropriação dos espaços 

escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, 

Festividades, Gincanas, 

Campeonatos, dentre outras 

atividades); 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Visitas e 

realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

elaboração do 

cronograma e 

levantamento das 

atividades. 

 Visitas nas 

instituições 

escolares foram 

concluídas. Tal 

resultado das 

atividades foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento.  

1.2.13 Promover ações 

constantes de avaliação e 

monitoramento, englobando 

Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras 

das Unidades Escolares e 

Equipe de Acompanhamento 

da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar os 

impactos do PROJAM na 

melhora dos índices 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Visitas nas 

instituições 

escolares e 

reuniões a fim de 

realizar 

levantamentos de 

ações para 

cumprimento das 

atividades 

propostas e 

 As visitas nas 

instituições 

escolares foram 

concluídas. A 

avaliação do 

PROJAM foi 

estendida, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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educacionais das Unidades 

Escolares e do Município em 

geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados 

Esperados a partir da 

execução do Programa; 

resultados 

esperados. 

Metas Ação Programada  
Período 

Programado  
Ação Realizada 

Resultado 

Atingido 

2.1.            Selecion

ar e Contratar 

os cargos 

destinados ao 

desempenho das 

atividades do 

PROJAM nas 

Unidades 

Escolares, com 

vínculo com a 

entidade. 

2.1.1 Selecionar e Contratar 

os cargos destinados ao 

desempenho das atividades 

do PROJAM nas Unidades 

Escolares, com vínculo com 

a entidade.  

Agosto                                        

Setembro 

  

A realização do 

processo seletivo 

cujo Edital 

01/2017 para a 

contratação das 

funções 

necessárias para a 

realização das 

atividades do 

PROJAM. 

ANEXO II 

Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento. 

2.1.2 Fazer levantamento da 

quantidade de funcionários 

necessários à implantação do 

PROJAM em cada Unidade 

Escolar, de acordo com a 

demanda e cronograma de 

turmas elaborado após 

análise das realidades 

escolares; 

Agosto 

Após 

selecionados as 

oficinas 

esportivas 

culturais, serão 

solicitadas a 

unidade escolar 

U.E a quantidade 

exata de 

funcionários para 

o controle da 

movimentação 

dos alunos da 

unidade escolar, 

alimentação e 

posterior entrega 

aos pais ao 

término das 

aulas. 

Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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2.1.3 promover reuniões 

entre o Corpo Gestor / 

Pedagógico do PROJAM e a 

equipe da SEDUC de forma a 

estabelecer os critérios para 

realização do processo 

seletivo de funcionários da 

Instituição para atuação no 

PROJAM. 

Agosto 

Realizações de 

reuniões 

juntamente com a 

equipe e SEDUC 

a fim de se 

estabelecer os 

critérios do 

processo seletivo 

para contratação 

dos funcionários 

para atuação 

junto ao 

PROJAM. 

A realização das 

referidas reuniões 

de modo 

informal, com a 

finalidade de se 

estabelecer os 

critérios para 

realização do 

processo seletivo. 

2.1.4 Organizar processo 

seletivo de funcionários, 

podendo para tal efeito haver 

a Contratação de Serviço de 

Terceiros. 

Agosto  

De acordo com o 

regulamento de 

compras da 

UNISAU, foi 

contratada a 

empresa 

INTEGRI que 

será responsável 

pelo processo 

seletivo. 

ANEXO III 

Ação Concluída  

2.1.5 Elaborar critérios de 

inscrição e organizar 

cronograma de inscrição, 

aplicação de provas, período 

de recursos, análise 

documental e divulgação de 

resultados do processo 

seletivo. 

Agosto 

Elaboração do 

edital de 

inscrição para o 

processo 

seletivo. 

ANEXO IV 

Ação Concluída  

2.1.6 Elaborar e publicar o 

Edital de Processo Seletivo. 

Agosto 

Publicado nos 

canais de 

comunicação 

(Jornal,radio, 

TV, site da 

UNISAU) 

ANEXO V 

Ação Concluída  
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2.1.7 Aplicar processo 

seletivo, proceder à correção 

das avaliações e elaborar lista 

de aprovados.  

Setembro 

Realização do 

processo seletivo 

no dia 24 de 

setembro de 

2017.  

 Segue em anexo, 

conforme o 

edital. 

2.1.8 Contratar os 

funcionários com vínculo 

com a Instituição, dentro do 

regime de contratação CLT 

(Coordenador Geral do 

PROJAM; Atendente de 

Educação I; Auxiliar de 

Cozinha; Atendente de 

Secretaria; Auxiliar de 

Serviços Gerais). 

Setembro 

 Realização do 

processo seletivo 

para contratação 

CLT. 

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento. 

2.1.9 Organizar e gerenciar o 

trabalho de Equipe de 

Gestão, Pedagógica e de 

Apoio à realização das 

atividades do PROJAM nas 

Unidades Educacionais. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Realização 

mensal de 

formação inicial 

e continuada aos 

funcionários pela 

SOLTEC, 

SEDUC e 

UNISAU.  

 Ação Concluída 

com a gestão 

administrativa. 
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2.1.10 realizar a supervisão 

do trabalho dos servidores 

disponibilizados pela 

Prefeitura (Coordenador 

Pedagógico; Articulador na 

Escola; Auxiliar Operacional 

da Educação II – Merenda) 

para atuação nas ações do 

PROJAM, apresentando os 

dados de frequência e 

desempenho das funções em 

relatório gerencial mensal 

entregue à SEDUC. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Reuniões 

estabelecidas 

pela SEDUC para 

monitoramento 

do PROJAM.  

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

2.2. Promover 

Formação 

Inicial e 

Continuada de 

Equipe. 

 

2.2.1 Contratação de 

Formador de Equipe 

Agosto 

Contratação do 

Gestor 

responsável para 

montar a equipe 

administrativa 

que atuará no 

projeto. ANEXO 

VI 

Ação Concluída.  

 

2.2.2 Promover Formação 

Inicial e Continuada de 

Equipe. 
Agosto                                        

Setembro 

  

 Realização 

mensal de 

formação inicial 

e continuada aos 

funcionários pela 

SOLTEC, 

SEDUC e 

UNISAU. 

 Ação Concluída 

com a gestão 

administrativa. 

2.2.3 Organização de 

cronograma / calendário de 

Formação Inicial e 

Continuada de Equipe.  
Agosto 

A realização 

mensal de 

formação inicial 

e continuada aos 

funcionários pela 

SOLTEC, 

SEDUC e 

UNISAU. 

Ação Concluída 

com a gestão 

administrativa. 

 

2.2.4 Executar o cronograma 

de Formação Inicial e 

Continuada de Equipe de 

Trabalho (Equipe Gestora, 

Equipe Pedagógica, Equipe 

de Apoio), visando qualificá-

la e capacitá-la dentro das 

premissas do Programa e 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

  Cronograma 

realizado pela 

SOLTEC. 

 Ação Concluída 
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visando a qualidade das 

açoes e atendimentos 

efetuados. 

2.2.5 Garantir a elaboração e 

execução de módulo de 

Formação Inicial de até 05 

horas para Equipe 

Contratada. 

Agosto                                        

Setembro 

  

A realização 

mensal de 

formação inicial 

e continuada aos 

funcionários pela 

SOLTEC, 

SEDUC e 

UNISAU. 

Ação Concluída 

com a gestão 

administrativa. 

2.2.6 Garantir a elaboração e 

execução de até 20 horas de 

Formação Continuada, 

mensalmente, englobando 

momentos de formação 

presencial e momentos de 

formação / atividades não-

presenciais. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 A realização 

mensal de 

formação inicial 

e continuada aos 

funcionários pela 

SOLTEC, 

SEDUC e 

UNISAU. 

 Ação concluída 

referente aos 

funcionários da 

UNISAU. 

Quanto aos 

candidatos, tal 

formação foi 

prorrogada uma 

vez que o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento. 

2.2.7 Encaminhamento de 

Pessoal às Formações 

promovidas pela SEDUC, no 

âmbito do PROJAM, sempre 

que a mesma disponibilizar 

vagas para participação de 

membros das Equipes 

Gestora, Pedagógica e de 

Apoio da Instituição. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

  A realização 

mensal de 

formação inicial 

e continuada aos 

funcionários pela 

SOLTEC, 

SEDUC e 

UNISAU. 

 Ação concluída 

referente aos 

funcionários da 

UNISAU. 

Quanto aos 

candidatos, tal 

formação foi 

prorrogada uma 

vez que o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento. 
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3.1.            Obter 

melhora no 

indicador que 

mede a 

qualidade da 

Educação 

Básica – Índice 

de 

Desenvolviment

o da Educação 

Básica (IDEB) 

da Rede 

Municipal de 

Ensino de São 

Vicente.  

3.1.1 Organizar e executar 

ações de incentivo à 

matrícula, participação, 

frequência e valorização das 

atividades realizadas na 

Jornada Ampliada, de forma 

a garantir que impactem na 

melhoria do ensino-

aprendizado dos alunos, e 

nos índices educacionais das 

escolas e do município em 

geral. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reuniões 

estabelecidas 

pela SEDUC para 

monitoramento 

do PROJAM. 

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

3.1.2 Acompanhamento da 

frequência dos alunos 

matriculados em Jornada 

Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Reuniões com as 

instituições 

escolares para 

acompanhament

o da frequência 

dos alunos.  

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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3.1.3 Contato com 

responsáveis de alunos com 

baixa frequência / evadidos 

das atividades de Jornada 

Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Realização de 

reuniões com as 

instituições 

escolares  

  Foi estendido, 

uma vez que o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento. 

3.1.4 Elaboração e execução 

de atividades com adequação 

à faixa etária / série dos 

alunos matriculados. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Visitas e reuniões 

com as 

instituições 

escolares para 

elaboração e 

execução de 

atividades.  

 As visitas nas 

instituições 

escolares foram 

concluídas. Tal 

execução de 

atividades foram 

estendidas, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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3.1.5 Planejar atividades e 

ações de cunho cultural, 

esportivo e de lazer em 

consonância com o 

Planejamento Pedagógico da 

Rede Municipal de Ensino. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Após 

selecionados as 

oficinas 

esportivas 

culturais serão 

solicitadas a 

unidade escolar 

U.E a quantidade 

exata de 

funcionários para 

o controle da 

movimentação 

dos alunos da 

unidade escolar. 

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

3.1.6 Planejar atividades 

significativas e interessantes 

aos alunos, de forma a 

incentivar a frequência e 

evitar a evasão de alunos. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Realização de 

reuniões com as 

instituições 

escolares 

 Foi estendido, 

uma vez que o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento. 
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3.1.7 Planejar e Promover 

ações de resgate de vínculos 

da comunidade com a escola, 

promovendo atividades e 

ações de cunho comunitário, 

de forma a atrair as famílias 

para a escola, promovendo a 

valorização das atividades 

dos discentes atendidos, bem 

como a valorização e 

apropriação dos espaços 

escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, 

Festividades, Gincanas, 

Campeonatos, dentre outras 

atividades). 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Visitas e 

realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

elaboração do 

cronograma e 

levantamento das 

atividades. 

Visitas nas 

instituições 

escolares foram 

concluídas. 

Resultados dos 

levantamentos 

das atividades 

foram estendidos, 

uma vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

(Seguem em 

anexos fotos das 

instituições 

escolares). 

3.1.8 Elaborar e executar 

cronograma de atividades 

extras de cunho participativo, 

aberto aos familiares e à 

Comunidade em geral 

(Mostras / Festas / 

Apresentações) 

(bimestralmente). 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

elaboração do 

cronograma e 

levantamento das 

atividades.   

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

3.1.9 Elaborar calendário de 

reunião de pais de alunos 

matriculados no PROJAM 

para divulgação de 

frequência e resultados 

(bimestralmente). 

Outubro 

 Realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares. 

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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3.1.10 Manter constante 

divulgação das vagas 

disponíveis para matrícula, 

de forma a garantir o 

preenchimento total das 

vagas ociosas, atendendo ao 

máximo de alunos possível 

em Jornada Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Reuniões com as 

instituições 

escolares e 

SEDUC para 

constante 

divulgação das 

vagas. 

 Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 

3.1.11 Reuniões entre a 

Equipe Gestora e Equipe 

Pedagógica do PROJAM, 

Equipes Pedagógicas e 

Equipes Gestoras das 

Unidades Escolares, de 

forma a analisar a evolução / 

melhora do desempenho e 

dos índices de aprendizagem 

dos alunos matriculados em 

Jornada Ampliada e da 

escola em geral. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Cronograma 

desenvolvido 

pelas instituições 

escolares e 

equipes. 

 Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 

3.1.12 - Promover ações 

constantes de avaliação e 

monitoramento, englobando 

Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras 

das Unidades Escolares e 

Equipe de Acompanhamento 

da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar os 

impactos do PROJAM na 

melhora dos índices 

educacionais das Unidades 

Escolares e do Município em 

geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados 

Esperados a partir da 

execução do Programa. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

elaboração do 

cronograma. 

 Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 
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3.2 Elevar a taxa 

de aprovação 

das escolas da 

Rede Municipal 

de Ensino de 

São Vicente, 

elevando o 

percentual de 

alunos que 

progridem para 

a série seguinte 

ao final do ano 

letivo 

3.2.1 Organizar e executar 

ações de incentivo à 

matrícula, participação, 

frequência e valorização das 

atividades realizadas na 

Jornada Ampliada, de forma 

a garantir que impactem na 

melhora do ensino-

aprendizado dos alunos, e 

nos índices educacionais das 

escolas e do município em 

geral. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Visitas nas 

instituições 

escolares a fim de 

realizar 

levantamentos de 

ações para 

cumprimento das 

atividades 

propostas  

As visitas nas 

escolas foram 

concluídas. Tal 

resultado dos 

levantamentos 

das atividades foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

(Seguem em 

anexos fotos das 

instituições 

escolares). 

3.2.2 Acompanhamento da 

frequência dos alunos 

matriculados em Jornada 

Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

acompanhament

o da frequência. 

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

3.2.3 Contato com 

responsáveis de alunos com 

baixa frequência / evadidos 

das atividades de Jornada 

Ampliada. 
Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

acompanhament

o da frequência.  

  Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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3.2.4 Elaboração e execução 

de atividades com adequação 

à faixa etária / série dos 

alunos matriculados. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reunião com as 

instituições 

escolares. 

 Estendido, uma 

vez que o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento. 

3.2.5 Planejar atividades e 

ações de cunho cultural, 

esportivo e de lazer em 

consonância com o 

Planejamento Pedagógico da 

Rede Municipal de Ensino. 
Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

  

Visitas nas 

escolas e 

realização de 

reuniões com a 

equipe da 

SEDUC e 

instituições 

escolares. 

 

Visitas nas 

escolas foram 

concluídas. 

Planejamento foi 

prorrogado, uma 

vez que o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento. 

3.2.6 Planejar atividades 

significativas e interessantes 

aos alunos, de forma a 

incentivar a frequência e 

evitar a evasão de alunos 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Realização de 

reuniões com a 

equipe da 

SEDUC e 

instituições 

escolares. 

Foi estendido, 

uma vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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3.2.7 Planejar e Promover 

ações de resgate de vínculos 

da comunidade com a escola, 

promovendo atividades e 

ações de cunho comunitário, 

de forma a atrair as famílias 

para a escola, promovendo a 

valorização das atividades 

dos discentes atendidos, bem 

como a valorização e 

apropriação dos espaços 

escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, 

Festividades, Gincanas, 

Campeonatos, dentre outras 

atividades). 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Visitas nas 

instituições 

escolares e 

realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

elaboração do 

cronograma e 

levantamento das 

atividades. 

 Visitas nas 

instituições 

foram 

concluídas. 

Levantamentos 

das atividades foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento.  

3.2.8 Elaborar e executar 

cronograma de atividades 

extras de cunho participativo, 

aberto aos familiares e à 

Comunidade em geral 

(Mostras / Festas / 

Apresentações) 

(bimestralmente). 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Realização de 

reuniões com a 

equipe da 

SEDUC e 

instituições 

escolares. 

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

3.2.9 Elaborar calendário de 

reunião de pais de alunos 

matriculados no PROJAM 

para divulgação de 

frequência e resultados 

(bimestralmente). 

Outubro 

 Realização de 

reuniões com a 

equipe da 

SEDUC e 

instituições 

escolares. 

 Processo 

seletivo em 

andamento. 
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3.2.10 Manter constante 

divulgação das vagas 

disponíveis para matrícula, 

de forma a garantir o 

preenchimento total das 

vagas ociosas, atendendo ao 

máximo de alunos possível 

em Jornada Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reuniões com as 

instituições 

escolares para 

manter constante 

divulgação. 

  Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

3.2.11 Reuniões entre a 

Equipe Gestora e Equipe 

Pedagógica do PROJAM, 

Equipes Pedagógicas e 

Equipes Gestoras das 

Unidades Escolares, de 

forma a analisar a evolução / 

melhora do desempenho e 

dos índices de aprendizagem 

dos alunos matriculados em 

Jornada Ampliada e da 

escola em geral. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Realizações de 

reuniões e 

cronogramas 

juntamente com a 

equipe e SEDUC, 

a fim de se 

estabelecer os 

critérios para 

melhora do 

desempenho e 

dos índices de 

aprendizagem. 

 Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 
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3.2.12 - Promover ações 

constantes de avaliação e 

monitoramento, englobando 

Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras 

das Unidades Escolares e 

Equipe de Acompanhamento 

da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar os 

impactos do PROJAM na 

melhora dos índices 

educacionais das Unidades 

Escolares e do Município em 

geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados 

Esperados a partir da 

execução do Programa. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reuniões com as 

instituições e 

SEDUC, para 

realizar 

levantamentos de 

ações para 

cumprimento das 

metas. 

 Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 

3.3.         Reduzir 

a Taxa de 

Distorção 

Idade-Série das 

escolas da Rede 

Municipal de 

Ensino de São 

Vicente. (Alunos 

com mais de 2 

anos de atraso 

escolar). 

3.3.1 Organizar e executar 

ações de incentivo à 

matrícula, participação, 

frequência e valorização das 

atividades realizadas na 

Jornada Ampliada, de forma 

a garantir que impactem na 

melhoria do ensino-

aprendizado dos alunos, e 

nos índices educacionais das 

escolas e do município em 

geral. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Visitas nas 

instituições 

escolares a fim de 

realizar 

levantamentos de 

ações para 

cumprimento das 

atividades 

propostas. 

 Visitas nas 

instituições 

escolares foram 

concluídas. Tal 

levantamentos de 

ações foram 

prorrogados e 

serão concluídas 

no fim do 

processo seletivo. 

3.3.2 Acompanhamento da 

frequência dos alunos 

matriculados em Jornada 

Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Reuniões com as 

instituições 

escolares, a fim 

de realizar 

levantamentos de 

ações e 

acompanhament

os. 

 Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 
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3.3.3 Contato com 

responsáveis de alunos com 

baixa frequência / evadidos 

das atividades de Jornada 

Ampliada. 
Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reuniões com as 

instituições 

escolares. 

 Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 

3.3.4 Elaboração e execução 

de atividades com adequação 

à faixa etária / série dos 

alunos matriculados. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Visitas nas 

instituições 

escolares a fim de 

realizar 

levantamentos de 

ações para 

cumprimento das 

atividades 

propostas. 

 Visitas nas 

instituições 

foram 

concluídas. A 

execução de 

atividade foi 

prorrogada, será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 

(Seguem em 

anexos fotos das 

visitas nas 

instituições 

escolares). 
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3.3.5 Planejar atividades e 

ações de cunho cultural, 

esportivo e de lazer em 

consonância com o 

Planejamento Pedagógico da 

Rede Municipal de Ensino. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reuniões com a 

SEDUC e as 

instituições 

escolares para 

elaboração e 

execução de 

atividades. 

 Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 

3.3.6 Planejar atividades 

significativas e interessantes 

aos alunos, de forma a 

incentivar a frequência e 

evitar a evasão de alunos. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Visitas e reuniões 

nas instituições 

escolares 

juntamente com a 

SEDUC, para a 

elaboração e 

execução de 

atividades. 

Visitas nas 

escolas foram 

concluídas. A 

Ação das 

atividades serão 

concluídas no fim 

do processo 

seletivo. 
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3.3.7 Planejar e Promover 

ações de resgate de vínculos 

da comunidade com a escola, 

promovendo atividades e 

ações de cunho comunitário, 

de forma a atrair as famílias 

para a escola, promovendo a 

valorização das atividades 

dos discentes atendidos, bem 

como a valorização e 

apropriação dos espaços 

escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, 

Festividades, Gincanas, 

Campeonatos, dentre outras 

atividades). 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

elaboração do 

cronograma e 

levantamento das 

atividades.  

 Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 

3.3.8 Elaborar e executar 

cronograma de atividades 

extras de cunho participativo, 

aberto aos familiares e à 

Comunidade em geral 

(Mostras / Festas / 

Apresentações) 

(bimestralmente). 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

elaboração do 

cronograma e 

levantamento das 

atividades. 

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento 

3.3.9 Elaborar calendário de 

reunião de pais de alunos 

matriculados no PROJAM 

para divulgação de 

frequência e resultados 

(bimestralmente). 

Outubro 

Realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

elaboração do 

calendário. 

 Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 
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3.3.10 Manter constante 

divulgação das vagas 

disponíveis para matrícula, 

de forma a garantir o 

preenchimento total das 

vagas ociosas, atendendo ao 

máximo de alunos possível 

em Jornada Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reuniões 

estabelecidas 

pela SEDUC para 

monitoramento 

do PROJAM. 

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

3.3.11 Reuniões entre a 

Equipe Gestora e Equipe 

Pedagógica do PROJAM, 

Equipes Pedagógicas e 

Equipes Gestoras das 

Unidades Escolares, de 

forma a analisar a evolução / 

melhora do desempenho e 

dos índices de aprendizagem 

dos alunos matriculados em 

Jornada Ampliada e da 

escola em geral. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Visitas nas 

instituições 

escolares e 

reuniões, para 

elaboração de 

cronograma 

mensalmente de 

avaliação do 

desempenho 

escolar.  

Visitas nas 

escolas foram 

realizadas. Tal 

resultado do 

desempenho e 

dos índices de 

aprendizagem 

foram estendidos, 

uma vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento.  
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3.3.12 - Promover ações 

constantes de avaliação e 

monitoramento, englobando 

Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras 

das Unidades Escolares e 

Equipe de Acompanhamento 

da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar os 

impactos do PROJAM na 

melhora dos índices 

educacionais das Unidades 

Escolares e do Município em 

geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados 

Esperados a partir da 

execução do Programa. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Visitas nas 

instituições 

escolares 

diariamente para 

avaliação e 

monitoramento. 

 Visitas nas 

instituições 

foram realizadas. 

A execução do 

programa foi 

estendida, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

3.4. Reduzir a 

taxa de 

Abandono 

Escolar nas 

escolas da rede 

Municipal de 

Ensino de São 

Vicente. 

(Número de 

alunos que 

abandonam a 

escola no 

decorrer do ano 

letivo).  

3.4.1 Organizar e executar 

ações de incentivo à 

matrícula, participação, 

frequência e valorização das 

atividades realizadas na 

Jornada Ampliada, de forma 

a garantir que impactem na 

melhoria do ensino-

aprendizado dos alunos, e 

nos índices educacionais das 

escolas e do município em 

geral. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

elaboração do 

cronograma e 

levantamento das 

atividades. 

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

3.4.2 Acompanhamento da 

frequência dos alunos 

matriculados em Jornada 

Ampliada. 
Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

acompanhament

o da frequência 

dos alunos. 

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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3.4.3 Contato com 

responsáveis de alunos com 

baixa frequência / evadidos 

das atividades de Jornada 

Ampliada. 
Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reuniões com a 

SEDUC e 

instituições para 

coletar as 

informações 

necessárias. 

 Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

3.4.4 Elaboração e execução 

de atividades com adequação 

à faixa etária / série dos 

alunos matriculados. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Visitas nas 

instituições e 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares. 

 Visitas nas 

instituições 

foram 

concluídas. Tal 

resultado da 

execução da 

atividade foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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3.4.5 Planejar atividades e 

ações de cunho cultural, 

esportivo e de lazer em 

consonância com o 

Planejamento Pedagógico da 

Rede Municipal de Ensino. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares e 

SEDUC para 

elaboração do 

cronograma e 

levantamento das 

atividades. 

 Estendido uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

3.4.6 Planejar atividades 

significativas e interessantes 

aos alunos, de forma a 

incentivar a frequência e 

evitar a evasão de alunos. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reuniões e 

visitas com a 

equipe das 

instituições 

escolares, para 

elaboração do 

cronograma e 

levantamento das 

atividades. 

Visitas nas 

instituições 

foram concluídas 

Atividades foram 

prorrogadas, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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3.4.7 Planejar e Promover 

ações de resgate de vínculos 

da comunidade com a escola, 

promovendo atividades e 

ações de cunho comunitário, 

de forma a atrair as famílias 

para a escola, promovendo a 

valorização das atividades 

dos discentes atendidos, bem 

como a valorização e 

apropriação dos espaços 

escolares pela comunidade 

(Mostras, Festivais, 

Festividades, Gincanas, 

Campeonatos, dentre outras 

atividades). 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Reuniões com as 

instituições 

escolares para 

planejar e 

promover ações 

de resgate.  

  Estendido uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

3.4.8 Elaborar e executar 

cronograma de atividades 

extras de cunho participativo, 

aberto aos familiares e à 

Comunidade em geral 

(Mostras / Festas / 

Apresentações) 

(bimestralmente). 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

elaboração do 

cronograma. 

  Ação será 

concluída após o 

início das 

atividades do 

PROJAM 
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3.4.9 Elaborar calendário de 

reunião de pais de alunos 

matriculados no PROJAM 

para divulgação de 

frequência e resultados 

(bimestralmente). 

Outubro 

 Reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares para 

elaboração do 

calendário. 

 Ação será 

concluída após a 

conclusão do 

processo seletivo. 

3.4.10 Manter constante 

divulgação das vagas 

disponíveis para matrícula, 

de forma a garantir o 

preenchimento total das 

vagas ociosas, atendendo ao 

máximo de alunos possível 

em Jornada Ampliada. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Visitas e 

reuniões com as 

instituições 

escolares para 

divulgação das 

vagas 

disponíveis. 

Concluídas as 

visitas nas 

instituições 

escolares. Foi 

prorrogada a 

divulgação das 

vagas, será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 

3.4.11 Reuniões entre a 

Equipe Gestora e Equipe 

Pedagógica do PROJAM, 

Equipes Pedagógicas e 

Equipes Gestoras das 

Unidades Escolares, de 

forma a analisar a evolução / 

melhora do desempenho e 

dos índices de aprendizagem 

dos alunos matriculados em 

Jornada Ampliada e da 

escola em geral. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Visitas e 

reuniões nas 

instituições 

escolares a fim de 

realizar 

levantamentos de 

ações para 

cumprimento das 

atividades 

propostas. 

Foram concluídas 

as visitas nas 

instituições 

escolares. 

Estendido a 

divulgação das 

vagas, uma vez 

que, o processo 

seletivo encontra-

se em andamento.  
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3.4.12 - Promover ações 

constantes de avaliação e 

monitoramento, englobando 

Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras 

das Unidades Escolares e 

Equipe de Acompanhamento 

da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar os 

impactos do PROJAM na 

melhora dos índices 

educacionais das Unidades 

Escolares e do Município em 

geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados 

Esperados a partir da 

execução do Programa. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Realização de 

reuniões com a 

equipe das 

instituições 

escolares e 

SEDUC para 

avaliação e 

levantamento dos 

resultados 

esperados.  

Tal resultado foi 

estendido, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento  

Metas Ação Programada  
Período 

Programado  
Ação Realizada 

Resultado 

Atingido 



 
 

 

70 

 
 

4.1.  

Implementar e 

operacionalizar 

um sistema de 

monitoramento 

e controle de 

dados, criando 

mecanismos que 

comprovem a 

eficácia e 

desenvolviment

o do programa 

durante seu 

período de 

execução 

(Mínimo de 12 

meses). 

4.1.1 Implementar e 

operacionalizar um sistema 

de monitoramento e controle 

de dados, criando 

mecanismos que comprovem 

a eficácia e desenvolvimento 

do programa durante seu 

período de execução 

(Mínimo de 12 meses). 

Agosto                                        

Setembro 

  

O monitoramento 

e controle de 

dados, mediante 

a criação de 

mecanismo que 

comprove a 

eficácia e o 

regular 

desenvolvimento 

do programa 

durante a fluência 

do Contrato de 

Gestão é ato 

complexo, 

dependente da 

contratação do 

pessoal que será 

realizada ao 

término do 

Processo Seletivo 

nº 01/2017. 

Entretanto, a fase 

preparatória da 

implementação 

do sistema de 

monitoração 

denotou a 

realização de 

ações de índole 

prática e 

sistêmica, que 

apontam para a 

implementação 

de controle 

efetivo de 

frequência e 

assiduidade dos 

colaboradores 

envolvidos no 

projeto, desde a 

implantação de 

relógios de 

controle de 

ponto, cuja 

aquisição se deu 

com verbas 

Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 
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oriundas dos 

repasses 

advindos da 

Administração 

Municipal e do 

oficialmente à 

SEDUC para 

registro do 

Patrimônio dos 

bens em favor da 

Municipalidade, 

providência esta 

que aguarda a 

disponibilidade 

dos servidores 

municipais 

envolvidos com o 

controle do 

Patrimônio da 

Prefeitura, da 

implementação 

de cursos 

decorrentes da 

Educação 

Continuada que 

fazem parte do 

escopo dos 

prestadores de 

serviços 

contratados pela 

UNISAU nos 

moldes do que 

prevê o 

Regulamento de 

Contratações 

para 

Aquisições/Com

pras, 

Vendas/Alienaçõ

es, Realização de 

Obras e Prestação 

de Serviços, ou 

seja, mediante a 

obtenção de 

orçamentos de, 

no mínimo, três 
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prestadores da 

área de atuação, 

com a 

comprovação de 

experiência 

notória e 

inequívoca na 

prestação de 

serviços e da 

apresentação da 

documentação de 

habilitação e 

regularidade 

jurídica, contábil 

e fiscal da 

prestadora de 

serviços 

respectiva. 

4.1.2 Contratação de Serviço 

de Terceiros para criação de 

Software / Sistema de coleta 

e organização de dados.  

Agosto 
 Contratação da 

empresa Pró Soft  
Ação Concluída. 
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4.1.3 Realizar 

monitoramento e avaliação 

constante das ações e 

resultados pedagógicos e 

sociais alcançados pelo 

PROJAM, criando sistemas e 

instrumentos de medição e de 

análise de dados de 

atendimentos e ações do 

PROJAM, garantindo e 

promovendo a interlocução 

entre a Equipe de Execução 

do Projam, a Equipe Gestora 

das Escolas e a Equipe de 

Monitoramento e 

Acompanhamento da 

Secretaria Municipal de 

Educação. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Visitas 

diariamente nas 

escolas e 

realização de 

cronograma. 

Reuniões com as 

instituições 

escolares para 

monitoramentos 

e avaliações 

constante das 

ações com 

acompanhament

o da Secretaria 

Municipal de 

Educação. 

Concluídas as 

visitas nas 

escolas. 

Estendido o 

monitoramento e 

avaliação 

constante das 

ações e 

resultados pelo 

PROJAM, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

4.1.4 Gerar, mensalmente, 

relatórios contendo 

informações dos alunos 

matriculados, frequência às 

atividades, calendário de 

atividades realizadas, dentre 

outras, por Unidade Escolar. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Visitas nas 

instituições 

escolares e 

reuniões 

juntamente com a 

equipe para 

acompanhament

o das 

informações. 

As visitas por 

cada unidade 

escolar foram 

realizadas. As 

informações das 

atividades foram 

prorrogadas para 

o início das 

atividades do 

PROJAM. 

Estendido uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

4.1.5 Gerar, mensalmente, 

relatórios contendo 

informações dos alunos 

matriculados, frequência às 

atividades, calendário de 

atividades realizadas, dentre 

outras, com dados 

consolidados de todas as 

Unidades Escolares 

atendidas pelo PROJAM. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Reuniões com as 

instituições 

escolares para 

monitoramentos 

e avaliações 

constante das 

ações, com 

acompanhament

o da Secretaria 

Municipal de 

Educação. 

 Ação será 

concluída no 

início das 

atividades do 

PROJAM. 

Estendido uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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4.1.6 Utilização das 

informações de banco de 

dados para elaboração de 

perfil de público atendido no 

PROJAM. Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Relatórios de 

ações diárias, 

junto as 

instituições 

escolares. 

 Ação será 

concluída no 

início das 

atividades do 

PROJAM, 

devido a 

reorganização do 

processo seletivo 

está em 

andamento. 

4.1.7 Utilização das 

informações geradas pelo 

Sistema / Banco de Dados na 

confecção de relatórios 

gerenciais mensais enviados 

à Secretaria Municipal de 

Educação. 
Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Relatórios 

gerenciais de 

ações 

mensalmente das 

informações 

geradas pelo 

sistema. 

 Ação Concluída. 

4.1.8 Utilização das 

informações geradas pelo 

Sistema / Banco de dados na 

confecção de relatório 

consolidado anual enviados à 

Secretaria Municipal de 

Educação. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

A elaboração de 

relatórios 

mensais, 

contendo as 

informações 

colhidas das 

atividades 

realizadas junto 

ao PROJAM. 

 Tais relatórios 

estão sendo 

elaborados, 

sendo que em 

relação as 

atividades junto 

ao PROJAM 

foram estendidas, 

uma vez que o 

processo seletivo 

se encontra em 

andamento.  
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4.1.9 Disponibilizar acesso 

para consulta aos dados do 

sistema de monitoramento 

para Gestores das Unidades 

Escolares e ao responsável 

pelo acompanhamento do 

Programa na SEDUC. 
Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Todas as 

providências 

correlatas fazem 

menção as ações 

adotadas no item 

4.1.1, sendo dele 

indissociável e 

aplicável in 

totum. 

 Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 

4.1.10 Promover e 

possibilitar o monitoramento 

e avaliação do PROJAM. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Contratação do 

Gestor 

responsável para 

montar a equipe 

administrativa 

que atuará no 

projeto. ANEXO 

VI. 

 Ação Concluída. 

4.2 Promover e 

possibilitar o 

monitoramento 

e avaliação do 

PROJAM 

4.2.1 Elaboração de 

instrumentais de controle, 

coleta e análise de dados e 

informações. 

Agosto                                        

Setembro 

  

Todas as 

providências 

correlatas fazem 

menção as ações 

adotadas no item 

4.1.1, sendo dele 

indissociável e 

aplicável in 

totum. 

Ação será 

concluída no fim 

do processo 

seletivo. 
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4.2.2 Elaboração e entrega de 

Relatórios Gerenciais 

Mensais. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Relatório de 

Atividades  
Ação Concluída  

4.2.3 Elaboração e Entrega 

de Relatório Consolidado 

Final (12 meses). 
Agosto 2018     

4.2.4 Promover a Avaliação 

Institucional Participativa no 

âmbito das escolas 

participantes do PROJAM 

elaborando e aplicando Plano 

de Avaliação Institucional 

Participativa. 
Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Comunicação 

entre a entidade, 

SEDUC e 

UNISAU, com a 

finalidade de 

buscar o 

resultado das 

devidas 

avaliações. 

Comunicação 

entre a entidade, 

SEDUC e Unisau 

foram 

concluídas. 

Estendido a 

atividade do 

PROJAM, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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4.2.5 Elaborar e executar 

cronograma de ações com 

vistas à implantação e 

desenvolvimento de AIP. 

Setembro 

 Reunião com as 

instituições 

escolares para 

elaboração do 

cronograma e 

levantamento das 

atividades. 

 Estendido uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

4.2.6 Promover formação e 

escolha de integrantes das 

Comissões Internas de 

Avaliação em cada Unidade 

escolar, prevendo na 

composição da Comissão, 

membros da escola e 

membros da equipe da 

instituição, para 

formalização das ações de 

AIP. 

Outubro 

Reuniões com as 

instituições e 

SEDUC.  

 Estendido uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

4.2.7 Participar das reuniões 

de avaliação e 

monitoramento do PROJAM 

realizadas pela SEDUC. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Comparecimento 

as reuniões 

estabelecidas 

pela SEDUC para 

monitoramento 

do PROJAM 

Ação Concluída  
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4.2.8 Organizar e realizar 

reuniões do Conselho Gestor 

da Instituição, visando 

gerenciar e acompanhar as 

ações executadas. 
Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Comparecimento 

as reuniões 

estabelecidas 

pela SEDUC para 

monitoramento 

do PROJAM 

Ação Concluída  

4.2.9 Dar ampla publicidade 

às ações e atividades 

promovidas no âmbito do 

PROJAM. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Publicação em 

mídia jornalística 

e a comunicação 

junto as Unidades 

Escolares. 

Tal resultado foi 

prorrogado, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

4.2.10 Promover ações 

constantes de avaliação e 

monitoramento, englobando 

Equipe Gestora da 

Instituição, Equipes Gestoras 

das Unidades Escolares e 

Equipe de Acompanhamento 

da Secretaria Municipal de 

Educação, visando avaliar os 

impactos do PROJAM na 

melhora dos índices 

educacionais das Unidades 

Escolares e do Município em 

geral, previstas no âmbito de 

Metas / Resultados 

Esperados a partir da 

execução do Programa. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Relatórios de 

ações diárias 

juntamente com 

as entidades, 

entregue 

mensalmente 

previstas de 

resultados 

esperados. 

Tal resultado foi 

prorrogado, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 
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4.2.11 Participar de reuniões 

de Conselho de Escola, com 

anuência dos corpos gestores 

das Unidades Escolares, para 

divulgação das ações e 

resultados obtidos pelo 

PROJAM à Comunidade 

Escolar. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Serão 

estabelecidas 

com as entidades, 

SEDUC E 

UNISAU.  

 Tal resultado foi 

prorrogado, uma 

vez que, o 

processo seletivo 

encontra-se em 

andamento. 

 

4.3 Divulgar o 

balanço contábil 

do Programa, 

demonstrando o 

controle de 

todas as receitas 

e despesas 

realizadas 

durante o 

período anterior 

à entrega do 

balancete. 

4.3.1 Executar e acompanhar 

a execução do Plano 

Financeiro, fazendo o 

controle a partir da previsão 

de investimentos para 

aquisição de equipamentos e 

materias, manutenção de 

espaços e despesas com 

recursos humanos. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

 Elaboração do 

Relatório de 

movimentação 

financeira 

(Prestação de 

Contas) da 

UNISAU garante 

o controle de 

despesas e 

investimentos 

necessários para 

manter a saúde 

financeira do 

projeto. ANEXO 

VI 

Ação Concluída  

4.3.2 Elaborar e entregar 

Balanço Contábil Parcial – 

Prestação de Contas mensal, 

de acordo com a legislação 

vigente. 

Agosto                                        

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro                                            

Protocolo da 

Entrega. 

ANEXO VII 

Ação Concluída  

4.3.3 Elaborar e entregar Balanço Contábil 

Final – Prestação de contas final, de acordo com 

a legislação vigente. 

Agosto 2018     
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Conclusão 

Os resultados registrados neste relatório indicam que todos os membros da UNSIAU, têm apresentado 

comprometimento e responsabilidade na execução das atividades. A Entidade tem conseguido êxito 

cumprindo, apesar das dificuldades, os objetivos do Plano de Trabalho acordado. Conclui-se ainda 

que os parceiros estejam em sintonia, o que possibilita a execução dos trabalhos com excelência e 

agilidade. 

 

 

 

 

São Vicente dia 02 de Dezembro de 2018. 

 

 

União Pela Beneficência Comunitária e Saúde 

Wellington Lucio Ferreira 

Gestor do PROJAM 

 


