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ASSOCIAÇÃO OFICINA ESCOLA PROFESSOR EURÍPEDES BARSANULFO

ESCOLA DE PEDAGOGIA ESPÍRITA PROFESSOR EURÍPEDES BARSANULFO

 

DO PLANO DE TRABALHO

0 presente Plano de Trabalho apresenta, dentre outras especificações, área de atuação

abrangida pelo projeto, ano de vigência, entidade parceira credenciada, objeto a ser executado,

público-alvo da parceria, metas a serem atingidas, obrigações das partes, aplicação de recursos

financeiros, quadro de desembolso, gestor da parceria, público alvo, metodologia, cronograma de

desembolso em conformidade com Artigo 22 da Lei 13.019.

A entidade parceira mantém em seus arquivos a comprovação de habilitação de todos os

profissionais que atuarão diretamente coní os alunos.

A entidade parceira tem autorização de funcionamento publicado em DOE de

03/03/2011, seção 1, página 34, retificação 05/03/2011, página 43.

     
Associação Oficina Escola Pssrofeor Eurípedes Barsanulfo, registrada pelo Co lgo Ncaional de

Pessoa Jurídica nº 57.725,004/0001-54, com Inscrição Estadual Isenta, situada a Rua Arthur Lopes

de Oliveira, nº 363, no bairro dp Riachuelo na comarca de Batatais/SP, registrada no Conselho

Municipal de Assistência Social pelo nº14/2006 , no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente pelo nº 09, no Conselho Municipal de Educação pelo nº 018/13, com Certificado

de Regularidade Cadastral de Entidades na Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo pelo nº 
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1736/201, Certificado Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.024 de 08 de Abril de 1976,

Certificada Utilidade Publica Estadual pela Lei nº 636/2007 e Certificada Utilidade Publica Federal

pela Lei nº 1.276 de 27 de Agosto de 2003.

DOS DIREITOS

Com base no Art. 6º da Constituição Federal de 1988:

“Art. 6“ São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 0 trabalho, a moradia, e lazer, a

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a

assistência aos desamparados, na forma desta constituição”

A Associação Oficina Escola Professor Eurípedes Barsanulfo, tem como missão promover

a pessoa humana através do desenvolvimento cultural, educacional, espiritual, social e da saúde, a

fim de diminuir os reflexos da questão social assim assegurando o direito à dignidade humana.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

0 Brasil, apesar de ser a 9ª maior economia do mundo, ocupa o 68º lugar na média em

educação (fonte: PISA ultima edição 2018, na prova das disciplinas LEITURA = 60º colocação,

MATEMÁTICA = 74º colocação e em CIÉNCIAS = 68º colocação), tendo caído na avaliação

mundial em relação ao PISA 2009. A taxa de analfabetismo absoluto está em 6,8%, acima dos

6,5% planejados pelo PNE. Segundo IBGE 2018, o Brasil possui 11,3 milhões de pessoas

analfabetas com 15 anos ou mais; apesar dos esforços empregados, 3,5 milhões de estudantes

foram reprovados ou abandonaram os estudos segundo o censo escolar de 2018, conforme estudos

da UNICEF e Instituto CLARO; no ano de 2018, dos 48,5 milhões de alunos matriculados na

educação básica, 2,6 milhões de alunos foram reprovados; outro fator que chama a atenção é a

diferença entre idade-série, ] em cada 5 estudantes de escolas públicas têm dois ou mais anos de

atraso escolar.  
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Além de levar a um ciclo virtuoso e promover diversos fatores positivos, & educação contribui para

uma sociedade mais segura e desenvolvida, permitindo que os cidadãos sejam cientes de seus

direitos e deveres. É o ativo pessoal mais valioso e com o maior impacto sobre a vida do individuo.

Se a criança ou adolescente tem acesso limitado à educação de boa qualidade, isso provavelmente

refletirá no seu desenvolvimento e no que ela poderá alcançar em termos de oportunidade para ela,

sua comunidade e sua família.

Com base no Art. 205 da Constituição Federal de 1988

“Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivac

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”

Escola de Pedagogia Espírita Professor Eurípedes Barsanulfo

O projeto Educacional da instituição tem como missão proporcionar uma escola que atenda as

necessidades dos alunos do novo século, que desperte e estimule o desenvolvimento das

potencialidades emocionais, intelectuais & cristãs latentes no ser para a formação de urna sociedad

critica, ética, autônoma, fraterna e igualitária.

Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, nº 9.394/96, na

Declaração Universal dos Direitos da Criança, Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990,

formalizada junto a Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto, adota a prática da Pedagogia Espírita,

aditada ao ensino formal, onde a criança é olhada individualmente como ser integral e espiritual;

suas dificuldades emocionais olhadas como obstáculo ao aprendizado e tratadas pontualmente

através do diálogo pessoal, auxiliando-a & conhecer—se e a vencer as suas limitações de

relacionamentos externos e internos.

A escola tem por objetivo assegurar à criança atividades curriculares e extracurriculares

estimuladoras, proporcionando condições adequadas para promover o seu bem-estar e o seu

desenvolvimento nos aspectos fisico, psicológico, intelectual, linguístico, moral, espiritual e social,   
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mediante a ampliação de suas experiências e o estímulo ao interesse pelo conhecimento do ser

humano, da natureza e da sociedade; estimulando o aluno a desenvolver a capacidade de análise,

busca formar—lhe a consciência ética a Em de que seja responsável e participativo na sociedade em

que está inserida, desenvolvendo com isto a consciência cidadã.

A Pedagogia Espírita na educação, tem por Fundamentos trabalhar o ser em sua dimensão

intelectual e espiritual, desabrochar os germens divinos da Alma, a educação pela auto-educação e

por princípios 0 amor, a liberdade, a igualdade com singularidade, a naturalidade, a educação ativa

e a educação integral: ética, afetiva, intelectual, estética, sensitiva, religiosa, sexual e física.

   
 

OBJETOA SER EXECUTADO

Tem por finalidade e objetivo oferecer em período parcial, serviços educacionais em função das

necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, considerada a faixa

etária de 4 e 5 anos de idade no curso de Educação Infantil Pré I e II.

 

PÚBLICO ALVO

Crianças da comunidade em geral, considerando-se também o estado de vulnerabilidade social ou

de baixa renda, principalmente as que residem no entorno da escola.

 

  . *PROvís'õEs-

;os Humanos: . .

01 Diretor

01 Coordenador Pedagógico

01 Secretária    
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02 Profissionais de Manutenção e Limpeza

03 Professores de Pedagogia para Ensino Infantil de Pré I e II

01 Professor de educação física

 

 

MTAS A SEREM ATINGIDAS'

- Criar um ambiente favorável ao desenvoívimento e ao ajustamento social e afetivo;

- Propiciar à criança o desenvolvimento da criatividade, especialmente como elemento de

auto-preservação;

- Estimular a curiosidade, a iniciativa e a independência da criança;

- Desenvolver a psicomotn'cidade que favoreça o desenvolvimento da personalidade e melhor

preparar para o aprendizado da leitura e da escrita;

- Estabelecer novas relações entre situações já vivenciadas e as que serão apresentadas;

- Promover a iniciação à matemática e ao pensamento científico;

- Desenvolver hábitos de asseio, ordem, economia e iniciativa;

- Semear virtudes cívicas que conduzam ao amor à Pátria;

- Preparar e desenvolver habilidades específicas para inserção no ensino fundamental;

- Possibilitar o diagnóstico oportuno e preventivo das deficiências do desenvolvimento da criança,

orientando e encaminhando à profissionais especializados;

- Desenvolver o ensino pedagógico olhando a criança como um Ser individual;

— Promover um relacionamento de confiança e segurança, para que a escola seja para a criança um

ambiente onde ela deseje estar;

— Fortalecer o vínculo de amor entre criança e família.  
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PROJETO-DE EXECUÇÃO PARAALCANCE DAS BIETASBRQPOSTAS,

“PROJETO VALORES.”

EM ANEXO AO PLANO DE TRABALHO  
 

 

FORMA DE EXECUÇÃO'DO PROJETO

O projeto é desenvolvido pela equipe pedagógica através de roteiros semanais, que contemplam

atividades e práticas de acordo com as metas propostas.

  
 

 

DISGNÓSTICO DE ATINGMENTO DAS METAS

Para aferir a eficiência do projeto, a avaliação será continua e cumulativa do desempenho do

aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao

longo do período.

Os resultados da aprendizagem serão aferidos através de análise sistemática e contínua dos

trabalhos, pesquisas, experiências, exercícios e leituras.  
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São utilizados como instrumento de avaliação a construção do portfólio do aluno, atualizados a

cada bimestre corn a descrição dos avanços, dificuldades e intervenções & serem feitas

individualmente e que são registrados no prontuário do aluno.

Para este acompanhamento, a escola conta com equipe multidisciplinar composta por

 psicopedagoga, psicóloga educacional e terapeuta ocupacional.  
 

 

APLICAÇÃO DE'RECURSOS
 

Valores (R$)

Itens de Despesa  

Corrente Total

 

Pessoal: serão aceitas na prestação de contas as seguintes

despesas: remuneraçao dos profiss1ona1s, contnbmçao 300101 e R$ 135.707,82 R$ 135.707,82

previdenciária, verbas rescisórias proporcionais ao período da

parceria, férias e Dº salário, FGTS.
 

VALOR TOTAL DA PARCERIA R$ 135.707,82 R$ 135.707,82  
 

QUADRO DE DESEMBOLSO (PARCELAS IGUAIS)

 

 

 

 

FEVEREIRO
R$ 12.337,07

MARÇO
R$ 12.337,07

ABRIL
R$ 12.337,07

MAIO
R$ 12.337,07    
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JUNHO R$ 12.337,07

JULHO R$ 12.337,07

AGOSTO R$ 12.337,07

SETEMBRO
R$ 12.337,07

OUTUBRO
R$ 12.337,07

NOVEMBRO R$ 12.337,07

DEZEMBRO
R$ 12.337,07     
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E LIMPEZA

TN.

 

Nome: Maria Elizabeth Tercal

CPF: 031.783.978-09

RG: l4.213.235/SSP/SP

Presidente da Associação Oficina Escola Professor Eurípedes Barsanulfo

Nome: Carlos Eduardo de Sousa

CPF: 316.432.698-01

RG: 30.541.401-X

Gestor EPE Prof. Eurípedes Barsanulfo

Batatais, 07 de Fevereiro de 2.020.

CARLOS EDUARDO DE SOUSA - DIRETOR

ESCOLA DE PEDAGOGIA ESPÍRITA PROF. EURÍPEDES

 

   

 

MARIA ELIZABE HTE CAL -PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO OFI IN ESCOLA PROREURÍPEDES BARSANULFO
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