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ANEXO II DA PORTARIA Nº 4.548, DE 19 DE MAIO DE 2017 

MODELO PLANO DE TRABALHO – TERMO DE COLABORAÇÃO 
 

Identificação do proponente 

 

Nome da OSC: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo 

CNPJ: 61.058.475/0001-23 

Endereço: Rua Miguel Rachid, nº596 

Complemento: São Paulo – SP 

Bairro: Ermelino Matarazzo 

Telefone: (11) 2541-1548 (11) 2546-0998 

E‐mail: sede.admin@acdem.org.br   

Site: www.acdem.org.br 

Dirigente da OSC: Luís Araújo França 

CPF: 074.874.348-00 

RG: 15.836.838-1 

Endereço do Dirigente: Rua Francisco Correia, nº 04 - Jardim Cotinha - São Paulo / SP 

 
 

Dados do CEI 
 

Nome: Centro de Educação Infantil Jardim São Nicolau 

Endereço: Rua Broock Taylor, nº 386             

Horários de funcionamento: 7:00h às 17:00h 

Nome do Diretor do CEI:  Ivani Moreira Rodrigues  

Valor Per capita/ mensal: R$ Setenta e sete mil, setecentos reais e sessenta e seis centavos  

Valor total mensal: R$ Oitenta e oito mil, quinhentos e quatro reais e dezoito centavos 

 

Dados do CEI 
 

Histórico do proponente (experiências na área, parcerias anteriores) 

 
No salão paroquial da Igreja São Francisco de Assis, em Ermelino Matarazzo, no ano de 1985 um grupo de mães 

da comunidade, se encontravam uma vez por semana e começaram a solicitar atendimento gratuito para os filhos 

deficientes. Na ocasião, lideradas pelo Padre Antônio Luiz Marchioni (Padre Ticão), foi feito um levantamento de 

360 casos de pessoas excepcionais na região. A partir daí iniciou-se as primeiras reuniões para um trabalho que 

ficou conhecido como Programa Comunitário. 

Em 1987, junto às mães, voluntárias e moradores da comunidade o atendimento aos portadores de deficiência 

acontecia duas vezes por semana apenas no período da manhã. Assim, este trabalho teve seu início com pessoas 
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da comunidade, com orientação do programa comunitário APAE, até 1988, com 15 assistidos, mas a necessidade 

do bairro e da região solicitava a ampliação deste atendimento.  

Em 1989, por meio de um financiamento do exterior, conseguiu-se comprar um imóvel. Foi então que em 26 de 

Janeiro do mesmo ano, preparou-se a documentação oficializando a sede da ACDEM. Neste ano em 23 de 

fevereiro, fundou e elegeu uma diretoria por dois anos com direito a reeleição, sua proposta de manutenção e 

ampliação desta casa; daí elaborou-se o Estatuto e um Regimento Interno, com proposta de ingresso aos órgãos 

públicos, dando início a mais uma etapa com intuito de conseguir convênios e legalidade da Associação. 

Em 12 de Outubro do mesmo ano, foi inaugurada a Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo, 

designada pela sigla ACDEM, uma entidade sem fins lucrativos de caráter filantrópico, com sede própria na Rua 

Miguel Rachid, nº 596, no bairro de Ermelino Matarazzo, uma região de grande índice de vulnerabilidade social, 

Município de São Paulo, Estado de São Paulo e Foro de São Paulo. Deste então a Instituição atua na área de 

habilitação, reabilitação terapêutica e educacional da deficiência mental leve a moderada associados ou não a 

física, ambos os sexos, faixa etária variável em regime de externato, proporcionando melhor qualidade de vida a 

estas pessoas, contando com profissionais em fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, fisioterapia, terapia 

ocupacional e educação física entre outros. 

Em parceria com o Governo do Estado, a Coordenadoria de Agros Negócios e Secretaria Estadual de Assistência 

e Desenvolvimento Social, a ACDEM firmou convênio em 2001 com o Programa Restaurante Popular Bom Prato, 

à população pobre de São Miguel Paulista. 

Ainda em 2001 viu-se a necessidade de um espaço para discutir as necessidades dos deficientes e do bairro de 

Ermelino Matarazzo. Criou-se então a Rede de Solidariedade aos portadores, (hoje Reunião das Famílias), 

reuniões mensais com as famílias e comunidade para discutir e encaminhar de acordo com as necessidades, 

saúde, moradia, educação, transporte, trabalho, assistência jurídica, esporte, lazer e cultura. 

Através dessas reuniões estabeleceu parcerias com os postos de saúde da região e o Hospital Alípio Correa. E 

evidenciou demanda para educação infantil, iniciando as articulações com as Secretarias que firmou convenio em 

2001 para atender noventa crianças, no Centro de Educação Infantil Jardim São Nicolau. 

Em 2002 foi firmado o convenio com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, inaugurada 

a Unidade II, assim denominada como Núcleo de Apoio a Habilitação e Reabilitação Social para Pessoas com 

Deficiência para atender 50 pessoas com necessidades especiais. 

Em 2004 foi assinado o convenio com a Secretaria Municipal de Saúde, que ofereceu cem (100) vagas para 

pessoas com deficiência mental de grau leve a moderada, associada ou não a deficiência física, na faixa etária de 

0 a 18 anos. Em 2006 foi realizada uma parceria com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, para 

concessão de área do uso por tempo indeterminado da antiga chácara dos Matarazzo, que foi tombado como 

Patrimônio Histórico em Parque Municipal de Ermelino Matarazzo. Dentro do Parque fora implantado o 2° 

TELECENTRO adaptado e acessível da cidade São Paulo, conveniado com a Secretaria Municipal de 

Participação e Parcerias. No ano de 2007 com a necessidade de alfabetizar os adolescentes e jovens deficientes 

mentais, fora feito um trabalho em rede para 60 pessoas na Escola de Educação Especial – ACDEM IV.     

Para atender a demanda das pessoas com deficiência do Jardim Helena em São Miguel Paulista firmamos 

convênio em 2009, com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, denominada Núcleo de 

Apoio a Habilitação e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência, que atende 60 pessoas. No final de 

2009, iniciou o Centro para Criança e Adolescente para 120 pessoas na faixa etária 6 a 14 anos de idade. No final 
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de 2010, em parceria Secretaria Municipal de Assistência Social, foi implantado o Serviço de Acolhimento 

Institucional para 22 crianças e adolescentes, no bairro de Ermelino Matarazzo. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Garantir e assegurar, acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, 

inclusive crianças e adolescentes com deficiência, em situação de medida de proteção e em situação de risco 

pessoal, social e de proteção; 

Promover o convívio, o desenvolvimento das competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas da 

pessoa com deficiência, a autonomia, a independência, e a defesa dos direitos com a busca constante da sua 

inclusão na rede de serviços socioassistenciais; 

Habilitar e Reabilitar crianças e adolescentes de 0 a 21 anos por meio da intervenção terapêutica, proporcionando 

melhora na qualidade de vida e maior bem estar biopsicossocial à população envolvida, favorecendo assim sua 

inclusão na sociedade. 

Desenvolver programas e projetos que contribuam para a inclusão social e o combate a fome, por meio de 

programas e projetos. 

 

Descrição do Objeto – definido previamente pela Administração Pública 

 

O C.E.I. “Jardim São Nicolau” surgiu a partir da luta da população local, que se reuniu e se articulou para que 

fosse criado um Centro Educacional Infantil, onde os pais pudessem deixar seus filhos para irem trabalhar ou até 

mesmo procurar emprego com o objetivo de oferecer aos seus filhos subsídios necessários para seu 

desenvolvimento. Em 1984 essa união resultou a construção do Centro de Educação Infantil “Jardim São Nicolau”, 

que é administrado pela A.C.D.E.M. (Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo). Esta Unidade 

Educacional, pertence ao subdistrito da Penha, está vinculada administrativa a DREPE/SME.   E a população 

conta com uma razoável infraestrutura (rede de água, esgoto, luz, telefone, etc). A comunidade conta com ônibus 

e peruas de lotação que ligam o bairro aos bairros vizinhos e às estações de metrô. 

Público Alvo  

Previsão: 

147 crianças, sendo 49 berçário 

Faixa etária: de 0 a 3 anos 

 

Justificativa da atividade  

A criança desde que nasce é produtora de conhecimento e de cultura, a partir das múltiplas interações sociais e 

das relações que estabelece com o mundo, influenciando e sendo influenciada por ele, construindo significados a 

partir dele. Deve ser vista como sujeito de direitos, ativa e competente, com poder de criação, imaginação e 

fantasia. Com direito a voz, ser levada a sério, tendo as suas ideias e teorias ouvidas, questionadas e desafiadas. 
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 A criança é um sujeito de direitos e em desenvolvimento, é independente do adulto na medida em que sua 

autônima é desenvolvida. Até hoje muitos ainda têm uma concepção equivocada da infância, como o espaço da 

alegria, da inocência e da falta de domínio da realidade.  

 É preciso entender que a criança é também cheia de conflitos, medos, dúvidas e contradições não por 

desconhecer a realidade, mas por trazer em si a imagem projetada do adulto. 

Contudo, a Educação infantil no âmbito da Educação básica, é direito das crianças de 0 a 5 anos, sendo dever da 

família e do Estado como fruto de muitas lutas, desenvolvidas especialmente por educadores e alguns segmentos 

organizados, que ao longo dos anos vem buscando definir políticas públicas para as crianças mais novas. 

 

Objetivos 

 

O CEI Jardim São Nicolai tem por objetivo geral, proporcionar o atendimento para 147 bebês e crianças, de 

ambos os sexos, independente de raça, credo ou cor, buscando promover o pleno desenvolvimento da criança em 

seu aspect bio-psico-social, emocional-afetivo e educacional. Tendo em vista a grande necessidade deste 

atendimento nesta região, por se tratar de uma região carente, não só financeiramente mas tambem de cultura e 

lazer, este CEI é de suma necessidade para a população desse bairro e adjacencies. Além disso, como o 

desemprego em massa muitas famílias buscam a oportunidades de trabalho fora de casa a fim de minimizer a 

carência economica.  

O CEI como parte integrante da Educação Básica, tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania. 

O CEI tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, necessariamente compartilhado com a família, 

considerando-se as formas como as crianças, nesse momento de suas vidas, vivenciam o mundo, constroem 

conhecimentos, expressam-se, interagem e manifestam desejos e curiosidades. 

O CEI objetiva desenvolver um papel ativo na construção de uma sociedade livre, justa, solidária, tornando-se 

espaços privilegiados de convivência, de construção de identidades coletivas e de ampliação de saberes e 

conhecimentos de diferentes naturezas, por meio de práticas que atuam como recursos de promoção da equidade 

de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens 

culturais. 

O CEI tem, ainda, por objetivos: 

I - Oferecer as melhores condições e recursos construídos histórica e culturalmente para que as crianças 

usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais e possam se manifestar e ver essas manifestações acolhidas, 

na condição de sujeito de direitos e de desejos.  

II - Produção de novas formas de sociabilidade e de subjetividades comprometidas com a democracia e a 

cidadania, com a dignidade da pessoa humana, com o reconhecimento da necessidade de defesa do meio 

ambiente. 

III - Através de sua ação educativa comprometer-se com o rompimento de relações de dominação etária, 

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa que ainda marcam nossa sociedade. 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas 
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 A aferição das metas a serem alcançadas, serão realizadas através das observações constantes, registros, 

relatórios e acompanhamentos de todas as propostas idealizadas, bem como seus resultados e possíveis 

dificuldades obtidos durante o ano. 

Sendo eles efetivados por meio de encontros semanais, reunião de pais, reunião pedagógica e demais encontros 

dos quais serão concretizados de acordo com as necessidades de acompanhamento e flexibilidades dos 

acontecimentos.  

Assim tendo como prioridade a efetivação dos cumprimentos das legislações e portarias vigentes, bem como 

acompanhamento e atualização das legislações s e novas portarias. 

 

Metodologia  

     Com base na concepção interacionista e construtivista que define o método inserido no CEI Jardim São 

Nicolau, a execução, zelo e cumprimento das metas serão realizadas a princípio de acordo com as bases legais 

que norteiam a Educação Infantil, promovendo cordialmente o respeito a todos os envolvidos direta e 

indiretamente ao CEI, bem como o foco no protagonismo de todos os bebês e crianças, assim os reconhecendo 

como seres capazes, considerando seus prévios conhecimentos culturais e sociais a fim de proporciona-los 

construção significativa de seu desenvolvimento integral . Através do diálogo, promover integração com a 

comunidade, propondo e planejando ações de acordo com a comunidade e realidade atual juntamente com os 

propósitos pedagógicos da Unidade Educacional.  

Valorizar a gestão democrática e participativa como forma de fortalecimento institucional, assim como o 

acompanhamento e avaliação do processo de desenvolvimento das propostas delineadas pelos respectivos 

responsáveis pela efetivação das mesmas.  

 
Previsão de Atendimentos/Público  

Agrupamento Número de crianças Número de 
professores 

BI 13 2 

BII 36 4 

MGI 48 4 

MGII 50 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acdem.org.br/
mailto:acdem@terra.com.br


ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO 
                           Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep.  03808-130 – São Paulo – SP 
  Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ.  61.058.475/0001-23.  

Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc.  Municipal CCM 9.747.474-6. 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A   nº.   414. 

                             Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.     
              

 

Cronograma de realização da atividade 

Metas/Etapas Especificação 
Data de 
inicio 

Data término 

Matricular 100%(cem por 
cento) das crianças, de 
acordo com o número de 
atendimento previsto para o 
CEI; 

As matriculas são realizadas de acordo com a 
demanda da SME organizada pelo sistema EOL 

 
Ano 
letivo 

 
Ano 
letivo 

Acompanhar e tomar as 
devidas providências para 
assegurar a frequência de 
todas as crianças; 

A frequência é realizada através do Diário de Classe 
por agrupamentos, sendo as faltas e justificativas 
acompanhadas pelo controle de acompanhamento 
da gestão.  

 
Ano 
letivo 

 
Ano 
letivo 

Garantir 100%(cem por cento) 
de gratuidade no atendimento 

Todas as propostas pedagógicas, festividades e 
passeios realizados integram todas as crianças sem 
distinção e custo para nenhuma família.  

 
Ano 
letivo 

 
Ano 
letivo 

Garantir a organização de 
todos os espaços para o 
pleno funcionamento do CEI; 

Assegurar que todos os ambientes e espaços 
proporcionem segurança e bem estar, bem como 
recursos necessários e orientações aos responsáveis 
a fim de certificar-se que o processo vem sendo 
realizado da maneira que demanda as portarias de 
funcionamento.  
 

 
Ano 
letivo 

 
Ano 
letivo 

Cumprir plenamente o Plano 
de Adequação 

Técnicos engenheiros de SME e Entidade atenderão 
de acordo com as necessidades estruturais da 
Unidade Escolar. 

  

Manter o quadro de recursos 
humanos previsto, observados 
os prazos desta Portaria; 

A partir da demanda de crianças, bem como a 
portaria de convenio aprovada pela SME que 
determina a quantidade de funcionários e suas 
respectivas funções. Assim, o cumprimento da 
portaria exigida ocorre de forma concreta e 
correspondente.  

  

Garantir a formação 
continuada dos profissionais 
de acordo com as propostas 
da SME; 

Proporcionar através encontros mensais propostas 
instigadoras de conhecimentos e aperfeiçoamento 
das práticas, bem como orientações em encontros 
semanais e em outros períodos quando julgar-se 
necessário. O trabalho é realizado com base em 
Documentos que orientam a Educação Infantil bem 
como suas práticas e cumprimentos das normas.  
Estimular e apoiar a organização dos funcionários 
para que atuem em ações conjuntas, solidárias, 
cooperativas e desenvolvendo nestes a co-
responsabilidade de cada um; 

 
 
 
 

Ano 
letivo 

 
 
 
 

Ano 
letivo 

Manter organizada e 
atualizada 100% (cem por 
cento) da documentação da 
Unidade Educacional, das 
crianças atendidas e dos 
funcionários, inclusive os 
registros pertinentes no EOL; 
 

Aferição diária, semanal e mensal de acordo com a 
necessidade da documentação. Tendo como objetivo 
o cumprimento das normativas e portarias 
destinadas ao documentos da Unidade Educacional 

 
 
 

Ano 
letivo 

 
 
 

Ano 
letivo 

Garantir uma alimentação 
saudável, de qualidade e com 
boa apresentação a 100% 
(cem por cento) das crianças 
atendidas, segundo o disposto 
no Programa de Alimentação 
Escolar de São Paulo (PAE); 
 

Com base em orientações do setor responsável pelo 
o Programa de Alimentação Escolar, o cardápio é 
elaborado pela equipe responsável sendo elas 
equipe de cozinha e gestão e durante o preparo das 
refeições e distribuições das mesmas são 
executadas a partir de todos os requisitos 
necessários para uma alimentação balanceada, 
saudável e de acordo com a faixa etária de cada 
bebê e criança.  

 
 

Ano 
letivo 

 
 

Ano 
letivo 
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Garantir condições, ambientes 
e conservação dos espaços 
adequados para o bem-estar 
e o desenvolvimento integral 
de todas as crianças 
atendidas; 

Assegurar através de vistorias diárias e constantes a 
higienização e segurança de todos os espaços e dos 
recursos disponíveis em cada ambiente. 

 
 
 

Ano 
letivo 

 
 
 

Ano 
letivo 

Implementar e manter 
instrumentos de participação 
da comunidade, garantindo 
transparência nas ações da 
Unidade Educacional; 

Através de encontros, convites e reunião de pais, 
promover ações que permitam a participação, 
cooperação e envolvimento dos pais e responsáveis 
pelos bebês e crianças. 

 
Ano 
letivo 

 
Ano 
letivo 

Proporcionar aprendizagens e 
vivências enriquecedoras para 
100% (cem por cento) das 
crianças matriculadas em 
consonância com as diretrizes 
da SME; 

Ter como foco principal os bebês e crianças, suas 
necessidades, prévio conhecimento, suas 
descobertas, curiosidade através das brincadeiras e 
interações, da qual respeitam as infâncias e 
estimulam o desenvolvimento integral de todos os 
bebês e crianças matriculados no cCei, sem 
distinção e proporcionando a inclusão de todos os 
matriculados.  

 
 
 

Ano 
letivo 

 
 
 

Ano 
letivo 

Garantir a qualidade das 
atividades com e para as 
crianças em consonância com 
as diretrizes da SME; 
 

Todas as propostas pedagógicas, tem como 
embasamento um planejamento flexível que respeita 
o prévio conhecimento individual bem como suas 
conquista e dificuldades encontradas durante seu 
processo de desenvolvimento. Como respaldo, o 
planejamento é organizado e executado através de 
estudos e criatividade sempre tem como base os 
documentos orientadores da SME -  Educação 
Infantil. 
 

 
 
 

Ano 
letivo 

 
 
 

Ano 
letivo 

Manter a limpeza e higiene de 
todos os ambientes do CEI a 
fim de assegurar um ambiente 
de qualidade para as crianças; 
 

Os funcionários responsáveis por este setor, 
garantem diariamente e constantemente que todas 
as atribuições a eles determinadas sejam garantidas, 
tanto em ambientes internos quanto externos. Além 
do cumprimento, recebem orientações e 
acompanhamento das suas práticas de rotina diárias.  

 
 

Ano 
letivo 

 
 

Ano 
letivo 

Garantir a boa e regular 
aplicação dos recursos 
recebidos, de acordo com a 
Planilha de Aplicação de 
Recursos. 
 

Entidade e Gestor atenderão no cumprimento do 
convênio as realizações de despesas e 
necessidades da Unidade Escolar 
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PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Cronograma de receitas e despesas 

Periodicidade 
(semana  
Mês e ano) 

Receitas 
(Descrição) 

Valor 
(R$) 

Despesas 
(descrição) 

Valor 
(R$) 

Mensal Salário Funcional R$ 52.741,63 Alimentação R$ 4.500,00 

Mensal PIS R$ 527,41 Pedagógico R$ 800,00 

Mensal FGTS R$ 4.718,36 Escritório R$ 300,00 

Mensal Fundo de Reserva R$ 11.376,36 Higiene e Limpeza R$ 2.300,00 

Mensal Vale Transporte R$ 702,18 Manutenção R$ 550,00 

   Farmácia R$ 1.000,00 

   Bens Permanentes R$ 7.000,00 

   Concessionaria R$ 3.950,00 

   Outras Despesas R$ 604,23 
Mensal  Total: R$ 70.065,94  Total: R$ 21.004,23 
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Termo de encerramento 

 

Este Plano de Trabalho contém 09 páginas por mim analisadas, numeradas e rubricadas. 

 

QUADRO DE DESPESAS MENSAL COM RECURSOS HUMANOS 

Quantidade Cargo Carga 

Horária 

Remuneração INSS patronal FGTS Outros 

Encargos 

(Vale 

Transporte) 

Custo Total 

1 Diretor 8 horas R$ 3.888,68 R$ 427,00 R$ 427,75 - R$4.743,43 

1 CP 8 horas R$ 2.458,00 R$ 221,22 R$ 221,22 - R$2.900,44 

1 Aux. Adm. 8 horas R$ 1.617,00 R$ 129,36 R$ 129,36 R$ 70,98 R$1.946,70 

15 PEI 8 horas R$ 35.780,93 R$ 3.217,25 R$ 3.220,27 R$ 20,27 R$42.238,72 

1 Cozinheira 8 horas R$ 1.364,00 R$ 109,12 R$ 109,12 R$ 86,16 R$1.668,40 

2 
Aux. 

Cozinha 
8 horas R$ 2.358,00 R$ 188,64 R$ 188,64 R$ 194,52 R$2.929,80 

2 
Aux. 

Limpeza 
8 horas R$ 2.358,00 R$ 188,64 R$ 188,64 R$ 194,52 R$2.929,80 

1 
Aux. 

Berçário 
8 horas R$ 1.514,02 R$ 121,12 R$ 121,12 R$ 72,18 R$1.828,44 

1 
Vigia/Aux. 

Manutenção 
8 horas R$ 1.403,00 R$ 112,24 R$ 112,24 R$ 83,82 R$1.711,30 

    
R$ 4.597,73 R$ 4.099,90 R$ 790,62 R$ 2.897,03 

  

QUADRO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS 
MENSAL 
      

  TIPO DE DESPESA VALOR PREVISTO – R$  

  Recursos Humanos R$ 70.065,94     

  Alimentação R$ 4.500,00     

  Material Pedagógico R$ 800,00     

  Material de Higiene e Limpeza R$ 2.300,00     

  Material de Escritório R$ 300,00     

  Farmácia R$ 1.000,00     

  Manutenção R$ 550,00     

  Bens Permanentes R$ 7.000,00     

  Concessionárias R$ 3.950,00     

  Outras Despesas R$ 604,23     

  TOTAL GERAL R$ 91.070,17     
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