
PLÀl'lO DE TRABALHO

1. Dados Cadastrais

Partícipe I

Partícipe II

2. Descrição do 0bjeto

Órgão/Entidade

Estado de Goiás/Secretaria de Educação

CNPJ:

01.409.705/000 r -20

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

Dados do representante do Participe I:

Aparecida tie Fátima Gavioli Soares Pereira

RG n'.368625 SESDC/RO-2' Via. inscrita no CPF n' 329.607.192-04

Cargo: Secrctária de Estado Função: Direção Superior

Entidadc convcnente: Obras Sociais da Irradiação Espirita Cristã,

Mantenedora do Instituto Educacional Emmanuel

Endereço:

Rua 201N.232 Quadra B Lote 37 Vila Nova Goiânia -GO

Dâdos do representânte do Participe ll:
José Leopoldo da Veiga Jardim

RG: 110.001 SSP-GO CPF:128.589.271-20

Cargo: Presidente Função: Administrador

Processo: 2006000060439 I 8

Ajuste: Convênio Educacional n'047107. pronogado por mcio do Dócimo Quarto Tcrmo Aditivo

Período de Erecuçâo: Início: 0ll}1/2020 / Término: 31tl2l2OZ2

IdentiÍicaçâo do Objeto:
Celebração do Convênio que entre si celebram o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da

Educaçào e Obras Sociais da lrradiação Espirita Cristã. mantenedora do lnstituto Educacional lmmanuel.
que tem por objeto atender alunos de 6'ao 9" do Ensino Fundamental II e como principio e fiualidade
proporcionar ao educando formação necessária para o desenvolvimento de suas potencialidades. seu

prcpaÍo pâa o excrcício da cidadania c qualiticação para o mercado dc trabalho.
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3. Recursos alocados para a cxccução do objeto

Não haverá transferência de recursos financeiros à conveniada

4. Justificativa da Proposição:

A celebração do Décimo Quarto Termo Aditivo ao Convênio Educacional n'047107. celcbrado cntre o
Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação e Obras Sociais da Inadiação Espinta
Cristâ, que é uma associação civil, filantrópica e de assistência social, sem fins lucrativos, lirndada em 20
de janeiro de 1951, mantenedora do Instituto Educacional Emmanuel com o processo referente ao

convênio n' 200600006043918 para o triênio 2020, 2021 e 2022, decorre da necessidade da
continuidade do ajuste para atender alunos de variadas faixas etárias e anos escolares, confomrc relação
de ofeÍa de vagas definidas pelo reordenamento de turmas proposto pela Secretaria dc Estado da
Educaçào, além da perspectiva de continuar ofenando, como há 63 (sessenta e três) anos, ensino de
qualidade em teÍrnos de aprendizado e formação moral dos nossos alunos que hoje é voltado ao Ilnsino
Fundamental, do 6'ao 9o ano, em atenção ao disposto no art.205 da Constituição Fedelal ao dctelminal'
que "A educaçào, direito de todos e dever do Estado e da familia, serà promovida e inccntivatla com a

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da
cidadania e sua qualificação para o trabalho". Como reconhecimento, depois de concluida a 2'lase do
Ensho Fundamental, os alunos são procurados por escolas de Ensilo Médio particulares corn ofertas dc
bolsas de estudo de até l00o/o (cem inteiros por cento). tendo em vista o excelente preparo dos nossos
alunos. Ressalamos também, que o Instituto Educacional Emmanuel, muito contribui para a llducação de
Goiás, sendo uma referência em nossa Comunidade.

4. Cronograma de execução

Metas:

Promover a melhoria da qualidade do ensino, buscando novas metodologias e apelfeiçoamento de
professores, visando a formação integral do educando. lncentivar a pesquisa, a busca da aquisição do
conhecinrento e a âmpliâçâo da visão do mundo, aÍavés dos passos do método cientifico, tomando assim o
ensino-aprendizagem mais efi ciente.

5. Expressa anuência dos partícipes:
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