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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 001/2021

Termo de Cooperação que

celebram entre si o Estado de

Goiás, pela Secretaria de Estado

da Educação e o Ministério

Público do Estado de Goiás, com

objetivo de implementação do

projeto "Educação de Valores".

O ESTADO DE GOIÁS, representado neste instrumento pela SECRETARIA DE

ESTADO DA EDUCAÇÃO, com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na Quinta Avenida,

Qd. 71, 212, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO, CEP 74.643-030, inscrita no CNPJ sob o n.

01.409.705/0001-20, por meio de sua titular, APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES

PEREDLA, brasileira, casada, professora, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. 329.607.192-

04 e portadora da Carteira de Identidade n. 368625 SESDC/RO - 2a Via e o MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE GOIÁS, com sede na Rua 23, esquina com Av. Fued José Sebba, Qd. A6, Lts. 1/24,

Jardim Goiás, Goiânia-GO, inscrito no CNPJ sob o n. 01.409.598/0001-30, representado pelo Exmo.

Procurador-Geral de Justiça, AYLTON FLÁVIO VECHI, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.

083.300.748-38, portador da Cl n. 14035361 SSP/GO, nomeado pelo Decreto de 08 de fevereiro de

2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás de n. 23.485 aos 08 dias de fevereiro de 2021

(Protocolo n. 216699), doravante denominado MPGO, celebram o presente Termo de Cooperação

Técnica em conformidade com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação Técnica rege-se, no que couber, pelo disposto na
/

Lei Federal n. 8.666/93 - Lei de Licita^oè^ e na Lei Estadual n. 17.928/2012 - Lei de Licitações do

Estado de Goiás.
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CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste na disponibilização de curso EAD, a ser

implementado pelas escolas de ensino fundamental do Estado de Goiás, voltado especificamente

para alunos dos 6o anos do ensino fundamental, tratando de valores, com especial enfoque para o

desenvolvimento e a sedimentação da cultura da integridade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DASOBRIGAÇÕES

1. DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS:

a) formatar os conteúdos das 3 (três) aulas que integram o projeto, no modelo EAD, para as

escolas do Estado de Goiás que detém 6o ano do ensino fundamental;

b) gravar e editar as aulas, com o apoio da Escola Superior do Ministério Público do Estado de

Goiás;

c) disponibilizar as aulas gravadas à Secretaria de Estado da Educação de Goiás para serem

ministradas nas turmas de 6o ano do ensino fundamental, da rede pública estadual de ensino, em

formato EAD, sob a monitoria de um professor de quaisquer das disciplinas que integram o

currículo referência, a exemplo do Professor de Língua Portuguesa, Geografia, História, Sociologia,

Filosofia ou Ensino Religioso;

d) oferecer treinamento para a aplicação da metodologia, aos educadores encarregados da

monitoria, do 6o ano do ensino fundamental;

e) divulgar os resultados obtidos, inclusive para outras escolas interessadas (escolas particulares e

escolas públicas de outros estados), por meio do website do MPGO e dos aplicativos de

comunicação utilizados pelo órgão, bem ainda por meio de jornais impressos e digitais, com o

apoio da Equipe de Comunicação do MPGO e das áreas de atuação do Patrimônio Público e

Terceiro Setor e Infância, Juventude e Educação do Centro de Apoio Operacional às

Procuradorias e Promot©rias d/Justiça MoMP-GO;

J&^ff^
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f) aquisição de kits squeezes para serem posteriormente distribuídos aos alunos da rede estadual

de ensino de Goiás que participarem do projeto Educação de Valores, no segundo semestre de

2021 e períodos subsequentes.

g) repasse dos kits squeezes à Secretaria de Estado da Educação de Goiás para posterior

distribuição aos alunos da rede estadual de ensino de Goiás que participarem do projeto Educação

de Valores, no segundo semestre de 2021 e períodos subsequentes.

2. DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS:

a) Selecionar as escolas que receberão o projeto no segundo semestre de 2021 e períodos

subsequentes, no prazo de vigência deste Termo de Cooperação Técnica;

b) incorporar as atividades à grade curricular com vinculação a uma das disciplinas que integram

o currículo referência, a ser definida pela direção da unidade de ensino;

c) indicar os professores que serão os monitores em cada uma das unidades escolares

contempladas, que poderão ser professores de quaisquer das disciplinas que integram o currículo

referência, a exemplo do professor de Língua Portuguesa, Geografia, História, Sociologia, Filosofia ou

Ensino Religioso;

d) disponibilizar do conteúdo das aulas que integram o projeto, no formato EAD, para os

professores monitores, que por sua vez apresentarão o conteúdo aos alunos dos 6o anos do ensino

fundamental e farão o acompanhamento dos desafios lançados;

e) aferir resultados, impressões e devolutivasdas escolas e do público-alvo;

/ \
f) disponibilizar os resultados, impressões^ devolutivas das escolas e público-alvo ao Ministério

Público do Estado de Goiás;

>

^JhWhtf^
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g) distribuir os kits squeezes fornecidos pelo MPGO aos alunos da rede estadual de ensino de Goiás

que participarem do projeto Educação de Valores, no segundo semestre de 2021 e períodos

subsequentes.

A Superintendência de Educação Infantil e Ensino Fundamental deve assegurar que a Secretaria

de Estado da Educação de Goiás tenha condições de cumprir as obrigações constantes neste item.

CLÁUSULA QUARTA - DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho elaborado e devidamente aprovado pelos partícipes, consta de

instrumento anexo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Não haverá repasse de recursos financeiros entre os signatários.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste instrumento será de dois anos, contados da data de

assinatura deste acordo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO

Será permitida, com a anuência dos partícipes e devidamenpfjustificada, a sua

alteração, manifestando-se o interessado com 90 (noventa) dias de antecedência do término da

vigência, mediante TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO

/
Este instrumento poderá ser extinto a qualquer tempo mediante comunicação

escrita, devidamente justificada, oriunda de qualqu

aos signatários, respeitadas as obrigações assumidas

escrita, devidamente justificada, oriunda de c^alquer/úm qos partícipes, sem imposição de ônus
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CLÁUSULA NONA - DA PUBLICIDADE

O Ministério Público do Estado de Goiás fará a publicação resumida deste

instrumento no Diário Oficial do Estado de Goiás - DOE, nos moldes do art. 61, parágrafo único, da

Lei Federal n. 8.666/93, e no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, instituído pelo

artigo 15 da Lei Complementar Estadual n. 65, de 18 de dezembro de 2008, até o quinto dia útil do

mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO

Nos termos do artigo 51 e seguintes da Lei Estadual n. 17.928, de 27 de dezembro

de 2012, a fiscalização e a gestão do presente instrumento será realizada no âmbito de cada

Instituição, por servidor ou membro indicado em ato próprio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Os partícipes elegem o foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas as

questões decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAAPROVAÇÃO

E, por estarem cientes e de acordo com as cláusulas e termos insertos neste

instrumento, lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, os partícipes o assinam na presença de

duas testemunhas.

Goiânia, |S dej*fow#wde2021.
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AYLTON FLAVIO VECHI

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

APARECIdÍ|||e EÃTIMA G. S. PEREIRA
SECRETÁRIAUJB&ESTADO DA EDUCAÇÃO
REPRESENTANTE DO ESTADO DE GOIÁS

LAURA MARIA FERREIRA BUENO

PROCURADORA l|>E JUSTIÇA
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

RENATA DANTAS DE MORAIS E MACEDO

PROMOTORA DE JUSTIÇA

8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO VERDE

CRIST4ANE MARQUES DE SOUZA

PROMOTORA DE JUSTIÇA

COORDENADORA DA ÁREA DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO DO CAO
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FABIANA LEMES ZÁMALLOA DO PRADO

(PROMOTORA DE JUSTIÇA
àre+COORDENADORA DA ÁREA DO PATRIMÔNIO PUBLICO E TERCEIRO SETOR DO CAO

Testemunhas:

SANDRA MXiraT^KBEtíkt-
PROMOTORA DE JUSTIÇA

COORDENADORA DA ÁREA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS

1. ijLuJbvmt Sjjvuxa^ iQjW* CPF n. Q#í 3<j6. 3él -02,

2. j . tU^tÃr, CPF n fS2 SS2W-SS
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PLANO DE TRABALHO

Anexo aoTERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 001/2021

Nos termos do disposto no artigo 57 da Lei Estadual n. 17.928, de 27 de dezembro de

2012, os partícipes propõem o presente Plano de Trabalho, que regerá a execução do termo de

cooperação a ser celebrado, prestando as seguintes informações:

1. JUSTIFICATIVA

Para combater a corrupção (sistêmica, endêmica e sindrômica) que assola nosso país,

precisamos, além do trabalho repressivo aos atos de corrupção, já exercido pelos órgãos de controle,

implementar a prevenção à corrupção, também denominado de combate primário à corrupção, que se

pauta no estímulo, disseminação e consolidação da cultura da integridade.

E a verdade é que não há melhor lugar para disseminar a cultura da honestidade, senão a

escola; e não há melhor momento para fazê-lo, senão com as crianças de 10 a 12 anos, público alvo do

projeto, que estão saindo da fase da heteronímia moral, para a fase da autonomia moral, segundo a teoria

de Piaget, quando passam a ter a capacidade psíquica de internalizar valores.

É importante ressaltar, que o Projeto "Educação de Valores" será desenvolvido na
Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO) e abrangerá 196 (cento e noventa e seis)

escolas com matriz curricular de 28 a 30 horas, com a pretensão de alcançar aproximadamente 12.000

(doze mil) alunos do 6a ano do ensino fundamental.

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste na disponibilização de curso EAD, a ser

implementado pelas escolas de ensino fundamental do Estado de Goiás, voltado especificamente para

alunos dos 6o anos do ensino fundamental, tratando de valores, com especial enfoque para o

desenvolvimento e a sedimentação da cultura da integridade.

3. META

A meta a ser atingida com o Termo de Cooperação é disponibilizar conteúdos que

integram oprojeto, no formato EAFJ, p/|traxqtteNas 3(três) videoaujlas sejam oferecidas para 196 (cento e
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noventa e seis) escolas do Estado de Goiás que detêm 6o ano do ensino fundamental, com matriz

curricular de 28 e 30 horas, abrangendo 12.000 (doze mil) alunos, sob a monitoria de um professor de

quaisquer das disciplinas que integram o currículo referência, a ser indicada pela direção da unidade de

ensino.

4. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Não haverá transferência de recursos financeiros entre os partícipes, ficando o Estado de

Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO), responsável pela

utilização dos seus recursos materiais e humanos necessários à implementação das 3 (três) aulas que

integram o projeto "Educação de Valores" e o Ministério Público pela disponibilização das videoaulas,

pela aquisição de squeezes e o seu respectivo repasse à SEDUC-GO para posterior redistribuição aos

alunos da rede estadual de ensino de Goiás participantes do projeto "Educação de Valores", no segundo

semestre de 2021 e períodos subsequentes.

5. CRONOGRAMADE EXECUÇÃO

Ações

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

(MPGO)

Formatar os conteúdos das 3 (três) aulas que integram o

projeto, no modelo EAD, para as escolas do Estado de

Goiás que detêm 6o ano do ensino fundamental

Gravar e editar as aulas, com o apoio da Escola

Superior do Ministério Público do Estado de Goiás

Disponibilizar as aulas gravadas à Secretaria de Estado

da Educação de Goiás (SEDUC-GO) para serem

ministradas nas turmas de 6o ano do ensino

fundamental, da rede pública estadual de ensino, em

formato EAD, sob a monitoria de um professor de

quaisquer das disciplinas que integram o currículo

referência, a exemplo do Professor de Língua

Portuguesa, Geografia, História, Sociologia, Filosofia

Duração

Início

Setembro/2021

e

Setembro/2022

Setembro/2021

c

Setembro/2022

Setembro/2021

e

Setembro/2022

Término

Setembro/2021

e

Setembro/2022

Setembro/2021

e

Setembro/2022

Setembro/2021

e

Setembro/2022"
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ou Ensino Religioso

Oferecer treinamento para a aplicação da metodologia

aos educadores encarregados da monitoria, do 6o ano do

ensino fundamental

Setembro/2021

e

Setembro/2022

Setembro/2021

e

Setembro/2022

Aquisição de kits squeezes

Outubro/2021

e

Outubro/2022

Outubro/2021

e

Outubro/2022

Repasse dos kits squeezes à SEDUC-GO para posterior

distribuição aos alunos da rede estadual de ensino de

Goiás matriculados nas escolas selecionadas para

participar do projeto "Educação de Valores", no

segundo semestre de 2021 e períodos subsequentes

Novembro/2021

e

Novembro/2022

Novembro/2021

e

Novembro/2022

Divulgar os resultados obtidos, inclusive para outras

escolas interessadas (escolas particulares e escolas

públicas de outros estados), por meio do website do

MPGO e dos aplicativos de comunicação utilizados

pelo órgão, bem ainda por meio de jornais impressos e

digitais, com o apoio da Equipe de Comunicação do

MPGO e das áreas de atuação do Patrimônio Público e

Terceiro Setor e Infância, Juventude e Educação do

Centro de Apoio Operacional às Procuradorias e

Promotorias de Justiça do MPGO

Dezembro/2021

e

Dezembro /2022

Dezembro/2021

e

Dezembro/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE

GOIÁS (SEDUC-GO)
Selecionar as escolas que receberão o projeto no

segundo semestre de 2021 e períodos subsequentes, no

prazo de vigência deste termo de cooperação técnica

Setembro/2021

e

Setembro/2022

Setembro/2021

e

Setembro/2022

Incorporar as atividades à grade curricular com

vinculação a uma das disciplinas que integram o

currículo referência, a ser definida pela direção da

unidade de ensino

Durante todo o

período de aplicação

do projeto

Durante todo o

período de aplicação

do projeto

/

Indicar os professores que serão os monitores em cada

uma das unidades escolares contempladas, que poderão

ser professores de quaisquer das disctfpfinas que

Setembro/2021

e

Setembro/2022

Setembrtf/2021/'

Setembro/2022

-M^—
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integram o currículo referência, a exemplo do professor

de Língua Portuguesa, Geografia, História, Sociologia,

Filosofia ou Ensino Religioso

Disponibilizar o conteúdo das aulas que integram o

projeto, no formato EAD, para os professores

monitores, que por sua vez apresentarão o conteúdo aos

alunos dos 6o anos do ensino fundamental e farão o

acompanhamento dos desafios lançados

Outubro/2021

e

Outubro/2022

Outubro/2021

e

Outubro/2022

Aferir resultados, impressões e devolutivas das escolas

e do público-alvo

Novembro/2021

e

Novembro/2022

Novembro/2021

e

Novembro/2022

Disponibilizar os resultados, impressões e devolutivas

das escolas e público-alvo ao Ministério Público do

Estado de Goiás

Novembro/2021

e

Novembro/2022

Novembro/2021

e

Novembro/2022

Distribuir os kits squeezes fornecidos pelo MPGO aos

alunos da rede estadual de ensino matriculados nas

escolas selecionadas para participar do projeto

"Educação de Valores", no segundo semestre de 2021 e

períodos subsequentes

Dezembro/2021

e

Dezembro/2022

Dezembro/2021

e

Dezembro/2022

6. DOS RECURSOS

Não haverá repasse de recursos financeiros entre os signatários, ficando o Estado de

Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO), responsável pela

utilização dos seus recursos materiais e humanos necessários à implementação das 3 (três) aulas que

integram o projeto "Educação de Valores" e o Ministério Público pela disponibilização das videoaulas,

pela aquisição de squeezes e o seu respectivo repasse à SEDUC-GO para posterior redistribuição aos

alunos da rede estadual de ensino de Goiás matriculados nas escolas selecionadas para participar do

projeto "Educação de Valores", no segundo semestre de 2021 e períodos subsequentes.

7. DOGESTOR DOTERMO DECOOPERAÇÃO TÉCNICA

Nos termos do artigo 51 e seguintes da Lei Estadual n. 17.928, de 27 de dezembro de

2012, a fiscalização e a gestão do presente instmmertto será realizada no âmbito de cada Instituição, por

servidor ou membro indicado em ato próprio.
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8. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste instrumento será de 2 (dois) anos, contados a partir da data de

sua assinatura, sem prejuízo de eventual prorrogação, pactuada entre os partícipes.

9. DAAPROVAÇÃO

Estando perfeitamente ajustados com o disposto neste Plano de Trabalho, os partícipes

aprovam o presente instrumento, lavrado em duas vias de igual teor e forma, para que produzam seus

efeitos legais e jurídicos.

AYLTON FLAVIO VECHI

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

APARECIDAl|E FÁTIMA G. S. PEREIRA
SECRET^IAljEESTADO DA EDUCAÇÃO
REPRESENTAWTE DO ESTADO DE GOIÁS

Goiânia, _[5_ de KFxt- de 202! •

LAJURA MARIA FERREIRA BUENO

PROCURADORA'DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
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RENATA DANTAS DE MORAIS E MACEDO

PROMOTORA DE JUSTIÇA

8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO VERDE

CRISTIANE MAEQUES DE SOUZA

PROMOTORA DE JUSTIÇA

COORDENADORA DA ÁREA DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO DO CAO

FABIANA LEMES ZAMALLOA DO PRADO

^RQMOt()RA DE JUSTIÇA
COORDENAboKAfDÁ ÁREA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ETERCEIRO SETOR DO CAO

SANDRA

PROMOT

rARBELl

)RA DE JUSTIÇA

COORDENADORA DA ÁREA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS

Testemunhas:

1./LlLvm, Lvvl^DJLh^ CPF n.o?H.mç>.ò6i-o2

l •C4*o>*jÀ cpf n. $92.3 SS 3/1-Sj


