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l'nrtícipc I

Orgito/Entidade

l:statlo .lc (ioiirs/Secretaria clc Edtrcaçào

(,NI'.I:

0 L-+09.705 000 I -t0

Endereço: Quinta Avenida. Qd. 71.212. Sctol Leste VilaNor.a. ('EP 7.1.(r-13-030

l)atlos tlo represcntante do Partícipc I:

Aparccida de l;írtinra Gavioli Soares I'ereira

ItG rr". i(rtl(r25 SESDC,/RO-1" Via. inscrita no CPIi n" 319.(í)7.l9l-04

(iargo: Sccretária de Estado F-unção: I)ireçiro SLrperior

l'lrtíc ipc ll
Í,ntidade convencnte: Âssociação l)om ,{ntonio Ribeiro dc

( )lir cira Escola l)om Fernando

Cf NP.l: 27.929.089/0001 -l I

l)ados tlo representante do Partícipe II:

I)onr I eriBonatto

IIG n" I .61.1.(Xr6 SSP/PR. inscrila no CPF/MF n' 34t1.53ti.559-04

( argo: l'resid cnte Função: l)ireçiro Superior

2. Dcscrição do Ob.ieto

I'roccsso n": 20060(1006012253

Ajustc: ('onr'ônio llducacional n" 1 16/07. prorrogado por nrcio do Dcrcimo 'lcrcciro l'ernro

Âd it iro.

f)crírrrlo tlc Erecução: Início: 0I/0I/2020 /'l órmino; 3lI1212022

I tlcnÍiíicação do Objeto:
(onrrinio Ficlucacional n" 116i07. que entre si celchram o Íistado dc Goiás. por mcio du

Secrctaria dc Estado da Educação. e a Associação Dom Ar.rtrxrio Ribe iro de Olir cira.
mant('nedorâ da l:scola I)onr l"e lnlutclo" e parec id c Goiânia

Sccrctaria I istatlo clir [iclLrcrrç^i]o
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ESTADO DE (;oIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

-1. [{ccursos ilocados para a erecução do objeto

Ni'io haverá transÍêrência de recursos Íinanceiros à conyeniada

'1. ,lustificatir a da Proposição

A Escola I)om F-ernanclo e nrantida pela Associaçào l)om Antonio Itibciro de Oliteiru.
associrtçào civil. de dircio prir ado. scm llns ltrcrativos ou econtinricus. que atua nas árcas .la
ctiucacào e assistência social- tenclo como conlpromisso promor,cr cducação dc clualidadc às

Inmílias enr situação cm vulnerabilidade social. cont [.]nsino Fundamental do (r" ao 9" ano.
ntinistrados n()s turnos nlatutino c vcspcrlino. com cirpacidade de absoncr a dcmanda da rcrlc
dc ,\p.rrec ida de Goiânia.

,,\ parccria com a [:scola Donr l:ernando ob.jctiva atendcr alunos dc r'/rrias liriras etiiria: c
scries. conlirrtre relação de o1àrta de vagas. definidas apris reordenantcl'rlo de turntas realizatlo
err conjunlo com a Sccrctaria de l-lstado da liducação e cspecilicações do Projeto l)edagirgic,, c
Ilcgin',ento I:scolar propostos pela mantenedora.

r\ continuidade do ajustc se dá enr razão cla relerância da proposta político-pedagógica ela

instituição. alénr do caráter educalivo de qualidade realizado. r,isando suprir a ncccssidaclc de
atcrrclirncnto da denranda de vagas tla comunidadc. cnt atL.nção ao disposto no artigo 205 Ja
( onstrtuiçào licderal. quc dctermina que "A educação. direitos de totlos e dcler do F.stado c.la
liuriliir. será promor,ida e inccntirada conr a colaboracixr da sociedadc. risarrclo ao plerro
clcsenvolvimcnlo da pessoa. seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificaçào pat'a c)

trahalho."

J. ('ronograma de erecução

Mctas:
O dcscnrohirnento plcno do l)roieto Pedagógico. conr o fornccinlento de unr ensino dc

qualiciade a todos os alunos cla unidade escolar conveniada - I:scola D<lnr Fernando
ctrnrplindo as diretrizes cmanadas pola legislação vigente. sob a orientação da Secretaria de
l:sladrr da tiducação e em conÍ.ormidade com os principios e valorcs da Associação [)onr
Ântonio Ribeiro de Oliveira.

Exccução:
( )pertcionalização das atividades pedagógicas previstas no Proieto Pedagógico e Reginrcnto
lntL'rno propostos pela liscola Dom l]emando.

Sccretaria dc l:statlo da lrducacào
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5. lirprcssa anuôncia tlos partícipes:

Partícipc l:

l'artícipe ll:

r\parecitla tlc Fáti i Soalcs Pereira

SccretÍrria dc ta a Ecl ucaçiro

Escola I)om l'crnando
Associação l)om Antonio Ribeiro «le Oliveira

I n stitu to San l)arniano

Sccrctaria dc I:stadtr da Edrrcaçâcr
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