
ESTADO DE GOIÁS
SECRXTARIA DE EDUCAÇÃO

1. Dados Cadastrais

Paúícipe I
ntidade

Estado de Goiás/Secretaria de Educação

Dados do reprêsêntânte do Partícipe I:

Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira

RG n'. 368625 SESDC/RO-2' Via, inscrita no CPF n' 329.607 .192-04

Função: Direção Superior

Paúicipe II

Cargo: l)iretor Corporativo de Educação

2. Descrição do Objeto

CNPJ:

01.409.705/000 r -20

Endereço: Quinta Avenida, Qd.71,212, Setor Leste Vila Nova, CEP 74.643-030

Cargo: Secretária de Estado

Entidade convenente:

Associação Congregação de Santa (:atarina, mantenedora do

Colégio,\anta (atarin a

CNPJ:

60.922. 186/0001-86

Endereço:

Rua Benedito Meireles, no 35, Centro, Petrolina de Goiás - GO

Função: Diretor Corporâtivo de Educação

Processo n': 200600006021402 I

Ajuste: Convênio Educacional n'097/07, pronogado por meio do Decimo Quarto Termo Aditivo.

Período de Execução! Início: 0ll0lt202Í / Término: 3ltl2l2D22

Sccretaria de Es da Educação

4,,

Identificação do Objeto:
Convênio Educacional n' O97lO7, que entre si celebram o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de

Estado da Educação e a Associação Congregação de Santa Catarin4 mantenedora do Colégio Santa

Catarinâ

Quinta Avcnida, Qd.71,212, Setor Leste Vila Nova, CEP 74.643-030

PLANO DE TRABALHO

N.
I

Dados do representante do Partícipe II:
Paulo Hcnrique Lopes Aquino

RG: n" 21.914.447-3 - SSP/SSP

CPF: 140.464.758-97
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3. Recursos alocados para a execução do objeto

Não haverá transferência de recursos financeiros à conveniada

4. Justilicativa da Proposição

A Associação Congregação de Santa Catarina, entidade de direito privado e que atua nas áreas de educação,

saúde e assistência social, tendo como missão acolher e cuidar do ser humano durante todo o ciclo da vida.
O Colégio Santa Catarina GO, mantido, tem como missão Educar com dignidade, desenvolvendo

coúecinrentos, habilidades, valores morais, éticos e cristãos, com crianças, jovens e adultos, atendendo ao

público que se encaixâ nos critérios da filantropia e a proposta pedagógica da unidade escolar. Oferece o

Ensino F'undamental nos anos finais do 6' aos 9' anos e o Ensino Medio da l' à 3' série, ministrados nos

turnos matutinos com capacidade de absorver a demanda conforme disponibilidade de bolsas de estudos

integrais (100%) segundo critérios dispostos na Lei Federal 12.10212009 e 12.86812013; normativa que

regula a certificação das entidades filantrópicas.
A palceria com o Colégio Santa Catarina objetiva atender alunos de variadas faixas elárias e séries,

conforme relação de oferta de vagas e bolsas de estudos (100%), definidas após reordenamento de turmas

proposto pela Secretaria de Estado da Educação e especificações do Projeto Pedagógico e Regimento

Escolar, propostos pelo Colégio Santa Catarina - GO.

A corrtinuidade do ajuste se dá em razÃo da relevância da proposta político-pedagógica da instituição,
além do caráter educativo e cultural do trabalho realizado, visando suprir a necessidade de atendimento de

todas as solicitações de vaga emanadas da comunidade, em atenção ao disposto no art. 205 da Constinriçâo

Federal ao determinar que ",q eaucacao. atreito * e da família, será promovida e
incenlivuda com a colahoracão da sociedadc. v.isando ao pleno desenvolvimento da pessoa, sat prepara
para o e.rercício da cidodania e sua qualificação paro o trabalho"

4. Cronograma de execução

Metâs:
- Assegurar ao aluno o domínio do conhecimento e a compreensão do contexto ambiental, político e

sociocultural, com base nas suas experiências, de forma que possa atuar em beneficio do meio ambienle e do

mercado de trabalho.

- Assegurar um ensino de qualidade monitorando o indice de reprovação e abandono;

- Dinamizar o planejamento, assegurando objetivos claros e rotina organizada, para melhorar o desempenho

geral da cscola incentivando a comunicação e integração escola-comunidade;

- Desen\ olver todas as ações planejadas para trabalhar as disciplinas cíticas;

- Atender as expectativas das familias referente a formação crítica, cultuÍal e ascensão social.

Execuçâo:
Operacionalização das atividades pedagógicas prev o Proj Pedagógico e Regimento Escolar,

propostos pelo Colégio Santa Catarina - GO.

Secretaria de Estado Educaçâo
)

Quinta Avenida, Qd. 71,212, Setor Leste Vila Nova, CEP 74.643-030 u
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5. Expressa anuência dos participes

v10

Partícipe I:

Participe Il:

Soares

ulno

Con
Diretor C

Aparecida de F

Secretária

de Educação
de Santâ Catarina

Púlo H

Secretaria de Estado da Educação

Quinta Avenida, Qd.71,212, Setor Leste Vila Nova, CEP 74.643-030
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