
ESTADO DE GOúS
SECRETARIA DE EDUCAÇÁO

l. Dados Cadastrais

Paúícipe I

Função: Direção Superior

Paúícipe lI

Processo no: 2015000060354 I 5

Ajuste: Acordo de Cooperação no 049/2018, pronogado por meio do 2o Termo Aditivo

3. Recursos alocados para a execuçÍio do obieto

4. Justificativa da Proposição

Secretaria de da Educação

Órgio/Entidade

Estado de CoirídSecretada de Educação

CI\IPJ:

0l.409.705/0001-20

Endereço: Quinta Averudq Qd.7l,2lZ, Setor Leste Vila Nov4 CEP 74.643-030

Dados do represmtante do Prrtícipe 13

Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira

RG n'. 368625 SESDC/RO-2" Vi4 inscrita no CPF n'329.607.19244

Cargo: Secretária de Estado

Entidade convenente:

Caixa Escolar Jacarandá Mantenedora do Colégio Eldorado

CÀIPJ:

03.163.498/0001-68

Endereço: Rua 2l de Abril, Qd. 14 lts.2/5, Parque Flamboyan( Aparecida de Goiânia./G0.

Dados do representrnte do PaÉícipe II:

Kamilla Costa Oliveira

RG n' 3791 589 - DGPC-GO

CPF n' 939.768.01 1-00

Cargo:

Presidente da Mantenedora

Funçâo:

Administradora da Entidade Mantenedora

Período de Execução: lnício: OllOll2O2O I Términol 3111212022

Identificação do Objeto:
Convenio Educacional n" 049/18, que €ÍrtÍe si celebram o Estado de Goirís, por meio da Secretaria de

Estado da Educaçll,o e a Caixa Escold lacarundá. mantenedora do Colégio Eldorado.

Não haverá transferência de recursos financeiros à veniada

Qüntâ Avenid4 Qd.7l,212, Setor Leste Vila Nov4 CEP 74.643-030

PLANO DE TRABALHO

I

2. Descriçâo do Objeto

\
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ESTADO DE GOúS
SECRETARIA DE EDUCAÇÂO

O Colégio Eldorado e uma instituição sem fins lucrativos, que atende alunos do Ensino
Fundamental e Médio, a continuidade do pÍesente ajuste se da pelo compromisso educacional que temos
ern relação aos alunos, às famílias e à comuridade, a busca da qualidade da fonnação almejada, das
politicas educativas e das ações pedagógicas.

Atendemos alunos do Ensino Fundamental (6'ao g ano) e Ensino Médio (l'a 3'serie), nos
turnos matutino e vespeúino, com a capacidade de atender a demanda da região.

O objetivo da parceria com o Colégio Eldorado e acolher os alunos de faixas etárias e séries
variadas, que após o reoÍdenamento de rede proposto pela Secraaria de Estado da Educação ofertaÍnos
as vagas-

A continúdade do ajuste se dá ern razão ü relevância da proposta político-pedagógica da
instituição, além do caráter educativo e cultural do tabalho realizado, visando suprir a necessidade de
atendimento de todas as solicitações de vaga emanadas da comunidade, em atenção ao disposto no art.

205 da Constituição Federal ao determinaÍ q\e "Á educaÇão. direito e da

família, vada ma do soc visando ao pleno
desenvolvimenío do pessoo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua quahficação para o
trabalho".

4, Cronograma de execução

Metas:

Na sua integralidade o Projeto Político Pedagógico conternpla um ensino de qualidade a todos os
alunos do Colégio, em confoÍmidade com a legislação ügente sob a orientação da Secraaria de Estado
da Educaçâo.

O sistema educacional passa poÍ um momento deücado, devido à pandemia. Os educadores
Íepensam sua prática pedagógica, buscando novos camiúos, pois não basta formar os alunos para o
firhro, temos que nos preocupaÍ em dar formação hoje. O ensino é uma função atribuída à escola pela
soçiedade, e, por isso, nâo pode ser esquecido o seu papel de mediadora e üansformadora.

A funcionalidade das atiüdades pedagógicas prevista no Regimento Escolar e Projeto Politico
Pedagógico (pautadas na Base Nacional Curricular Comum - BNCC-GO) e, propostos pelo Colégio
Eldorado.

5. Expressa anuência dos partícipes:

Partícipe I:

Aparecida de F Soares Pereira

Secretária de o dâ Educâção

Kamilla Oliveira
C Eldorado

Partícipe II:

Secretaria de Estado da Educaçâo

Quinta Avenid4 Qd.71,212, SetoÍ Leste Vila Nov4 CEP 74.643-030
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