
ESTADO DE COIÁS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

l. Dados Cadastrais

Partícipe I

Partícipe II

2. Descrição do Objeto

Identificação do Objeto:
Convênio Educacional n" 48/10, que entre si celebram o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de

Estado da Educação e Assistência Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mantenedora da

Escola Evangélica Araújo Lima.

3. Recursos alocados para a execução do objeto

Não havcrá transferência de recursos financeiros à conveni

Órgão/Entidade

Estado de Goiás/Secretaria de Educação

CNPJ:

01 .409.705/0001-20

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

Dados do representânte do Paúícipe I:

Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira

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

Cargo: Secretária de Estado Função: Direção Superior

Entidade convenente:

Assistência Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

CNPJ:

3',1 .28s.92v0001-s8

Endereço: Av. Sta Rita, Qd 7, Lt. 31132, J*dim Olímpico, Aparecida de Goiânia/GO

Dados do rêpresentânte do Partícipe II:
Oídes José do Carmo

RG n" 348.328 - SSP/GO, inscrito no CPF n' 136.269.57l-87

Cargo: Presidente da ASSIAJO Função: Representante da Entidade Mantenedora

Período rle Execução: Início: 0l/01/2020 / Término: 3lll2l2\22

Secretaria de Estado da Educação
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PLANO DE TRABALHO

I

Processo n": 200700006000403

Ajuste: O ajuste se refere ao convenio n' 048/10 prorrogado por meio do Décimo termo aditivo.
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{. .lustifi cativa rla I)r'oposição:

A celebração do Décimo'l'ermo Aditivo ao Convênio llducacional n'048/10, celebrado entre o

Estado de Coiás, por meio da Secretaria de llstado da liducaçào e a ASSISTÊNCIA SOCIAL DA

IGREJIA EVANGÉLICA ASSDMBLEIA Dll DIIUS, rnantenedora da Escola Iivangélica Ala(rjo

Lima, consoante disposto no processo no 200700006000403 para o triênio 2020, 2021,2022.

A Escola llvangélica Araírio Lirna é uma institLrição sem Íins lucrativos, de caráter Educacional.

Visando atender crianças e.jovens, oferecendo um ensino de qrralidade, lirrnrar cidadãos capazes de

atuar com compelência e dignidade na sociedade. A nossa Escola atende alunos da Educação Infantil ao

9'Ano do Ensino FLrntlamental, distribuídos nos tlrrnos nratutino e vespeÍino.

A continuidade do presente ajuste se dá em razão da lelevância da proposta de atendimenlo na

edLrcação rlos altrnos que tem por missão assegurar unr ensino de qualidade galarrtindo o acesso e a

petnranência dos alLtnos, I'orrnando cidadãos cr'íticos e paÍicipantes, capazes de agir na lransfomraçit'

da sociedacle. Querenros constrrril uma comunidade tlue csteja preparada para vence[ os desaÍlos de Lrnr

mundo globalizado.

Objetivarnos tarnbénr, proporcionar aos alunos condições nrelhores para que, ao tenniral o

"Ensino Íindamental" se.jam capazes de ler, interpretar, analisar e criticar as vár'ias linguagens da vida.

'[otnando-se Lrrn cidadão crilico e atuânte em serr meio social.

Traballramos para que o nosso aluno possâ resolver situações - problema relativo ao seu

cotidiano, lais como: operações de compras, vendas, porcentagens, regra de três, lucros, prejuízos,

dados estatísticos e outros.

4. Cronogranra dc exccução

Metâs:

A Escola Evangélica "Araúio Lirna" "te por ob.ietivo instruir os serrs alunos enr lodos os

aspectos: lísico, psicológico, intelectual e social, visando o pleno desenvolvimento do Educando,

preparando-o para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". (l-ei n.'9194, art 2').

Íi tambérn nosso objetivo levar o nosso aluno a conhecer e amâÍ A DeLrs, ensinando-lhe os

mândamentos contidos na Bíblia Sagrada, sabendo qrre estes ensinâmentos o habilitarão a exercer conr

dignidade o seu papel de cidadão exernplar e consciente de seus direitos e deveres.
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Buscamos intensillcar a integração lar-escola, indispensável ao alcance dos nossos ob.ietivos.

Para auxiliar nossos alunos ternos o oh.ietivo na qLralilicação dos proÍissionais responsáveis ent

cada componente curricular, contemplados no Documento Curricular de Coiás, e Íirrtalecimento do

trabalho coletivo na escola, onde vozes e fazeres se tornern posicionamentos políticos-pedagógicos.

promovenclo o compronrisso de todos conr as aprendizagens dos esludantes. (DC-GO).

5. Expressa anuência dos partícipes:

l)artícipc I:

Aparecida de F li Soares Pereira

Sccretária d rla Iducaçãoo

Partícipc ll:

Oides .losé tlo Carnro
lle ntantc drl llntirlarlc Mnntcnedor:r
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