
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

f,ndereço: Quinta Avenid4 Qd. 71,212, Setor tÊste Vila Nov4 CEP 74.643-030

Dados do representante do PaÍícipe I:

Aparecida de Fátima Gaúoli Soares Pereira

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

Função: Direção Superior

Paúícipe II

1. Dados Cadastrais

Participe I

2. Descrição do Objeto

CNPJ:

0l 409.705/0001-20

CNPJ:

02.708.212t0001-53

Estado de Goiás/Secretaria de Educaçâo

tidâde

Cargo: Secretária de Estado

Entidade convenente:

lnstituto AüxiliadoÍa

Dados do representânte do Participe II:

Hélia Inácia Monteiro

RG n'I593527-SSP GO / CPF no 335.678.321-15

Cargo: Diretora lnstitrucional Função: Direção

Processo n': 200900ffi600l Á18

Ajuste: Convênio Educacional no 128/07, pronogado por meio do 12" Termo Aditivo

Período de Execuçâol lnício: 0ll0lt202} / Término: 31t12t2022

IdentiÍicação do Objeto:
Prestação de serviços educacionais por parte do lnstituto Auriliadora, paÍa atender alunos do 6o ao I do

Ensino Fundamental Il e alunos da l^,2' e3 série do Ensino Médio, nos tumos matutino e vespertino.

3. Recursos alocados para a execução do objeto

Não haverá Íansferência de recursos financeiros

Secretaria de Estado da Educação

Quinta Avenid4 Qd.71,212, Setor Leste Vila Nova CEP 74.643-030

PLANO DE TRABALHO
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4. Justificativa da Proposição

O Instituto Auxiliadora" entidade de direito privado, sern fins lucrativos, com personalidade júdica
própri4 alua na área de educação e tem como missão "Proporcionar educação de excelàrci4
desenvolvendo competências cogninvas e socioernocionais para formar pessoas capazes de exercer sua
cidadania, contribuindo na construção de um mundo mais justo, fiatemo e solidiário".
A continuidade do ajuste se dií ern razão da relevância da proposta político-pedagógica da instituição, além
do caráter educativo e cultural do trabalho realizado, üsando suprir a necessidade de atendimento de todas
as solicitações de vaga ernanadas da comunidade, em úenção ao disposto no art. 205 da Constituição
Federal ao daerminar qte"A educacdo. direito e do famílio, será promo,,'itla
e incentivala com a colaboracão da sociedade. visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo i

para o exercício da cidadania e sua qualtficação para o trabalho".

Justifica-se ainda a formulação deste Plano de Trabalho, para viabilizar o atendimento â adolescentes
e jovens do município de Silvânia e região em uma escola que tem um espaço fisico priülegiado e

adequado para tal execução, com salas amplas, bem dejadas, páfios, piscin4 quadra poliesportiv4
parquinho, auditório, bibliotec4 área de lazer com excelente estrutura. Possui um amplo Laboratório de
Ciências, l,aboratório de Informática, e as salas de aula contam com televisores e computadores para
facilitar o trabalho do professor e proporcionar o planejamento de aulas com o uso da tecnologia. Mütas
famílias soúam em manter seus

Esse Plano de Trúalho assegurará os objetivos de atendimento às turmas dos anos finais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, conforme as Orientações da SEDUC e conforme o Regimento Escolar e
o Projeto I'olítico Pedagógico Pastoral da escola. Terá ainda como objetivos:

4. Cronograma de execução

Metas:

- Desenvolver a Proposta Político Pedagógica da escol4 de acordo com as orientaçôes da SEDUC, no

inturto de garantir um ensino de qualidade a todos os alunos da Unidade Escolar, cumprindo fielmente as

diretrizes emanadas pela legislação ügente sob orientação da SecretaÍia de Estado da Educação e ern

conformidade com as Diretrizes do MEC e Rede Salesiana Brasil de Escolas.

- Acornpanhar o desenvolümento dos profissionais disponibilizados pela SEDUC, oferecendoJhes

todo o suporte necessário ao bom desernpeúo de suas aulas e atividades.

- Integff o atendimento público e o particular, com harmonia, competência e quâlidade do serviço

educacional.

- Contribuir para a inserção e permanência dos adolescentes e jovens no sisterna educacional,
especialmente numa região onde as famílias têrn baixa rsnda e podem realizar o soúo de manter seus

filhos na cscol4 com uma pequena contribuição financeira ou concorrendo à bolsa filantrópica.
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal comunitário e s,ocial e o desenvolvimento de

relações de afetiüdade, solidariedade e respeito mútuo.
- Possibilitu a ampliação do universo educacional, artistico e cultural dos estudantes, estimulando o

desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades e talentos.
- Proporcionar aos estudantes uma formação acadêmica de excelência associada à formação cidadâ

pautada na üvência dos valores humanos e cristãos.

- Atender, de janeiro a dezernbro de 202 I , ahmos de 1 1 turmas de óo ao 9o ano do Ensino

Médio os tumos matutino e vespertino

Secretaria de da Educação l
Quinta Avenid4 Qd.71,212, Setor Leste Vila Nova CEP 74.643-030

Fundamental e 08 turmas de l" a 3' séne do



5. Expressa anuência dos partícipes:

Partícipe I:

Paúicipe II:

ESTADO DE GOIÁS
SECR-ETARIA DE EDUCA o

Aparecida de Gavioli Soares Pereira

Secretária da Educação

furarJru,,,
Hélia Inácia Monteiro - Dhetora

lnstitututo Auxiliadora
Silvânia - Go

Viabilizar o deseÍlvolümento dâs aüvidades pedagógicas previstas no Projeto Político Pedagógico

Pastoral e no Regimento Escolar propostos pelo Instituto Auxiliador4 un pleno acordo com as

orientaçôes da Secretaria de Estado da Educação, para atender aos alunos matricúados nos anos finais

do Ensino Fundamental e no Ensino Médio e suas famílias ao longo do ano de202l.

Execução:

Secretaria de Estado da Educação

Quinta Avenida, Qd. 71,212, Setor Leste Vila Nov4 CEP 74.643-030
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