
 
  

 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

Em atendimento ao artigo 22 ,da Lei Federal nº 13.019/2014  

DADOS CADASTRAIS 

 

ENTIDADE 

Nome : Instituto Arte no Dique 

Endereço : Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1.349       Bairro : Jardim Rádio Clube     

CEP: 11.088-300 

TEL :  (13) 3291-9464/ 3299-4730 

CNPJ: 07.269.609.0001-00   Insc. Municipal :169710-8 

Esfera Administrativa : MUNICIPAL 

Conta corrente para movimentação do Termo de Fomento : 

Nº Banco 001-Banco do Brasil    Agência:  4701-5         Conta corrente:30239-2 

 

Proponente do Convênio : 

 

Nome :  José Virgilio Leal de Figueiredo 

Cargo :  Presidente 

Endereço : Rua Vahia de Abreu  32 apto 11     Bairro : Boqueirão 

RG: 2.980.504-04   SSP/ BA        CPF : 794.722.495 – 15 

Profissão : Produtor Cultural 



 

� DESCRIÇÃO   DA   REALIDADE 

    

A Educação Integral tem sido um ideal presente na legislação educacional 

brasileira e nas propostas voltadas à educação. A ampliação do tempo na escola não 

garante por si só a integralidade do desenvolvimento do aluno. Faz-se necessário 

promover a sua essência e construir uma educação que emancipe e forme o 

indivíduo em uma perspectiva humana global que considere suas necessidades 

educativas e sociais. 

A educação integral prevê uma nova organização curricular que compreenda as 

necessidades da comunidade escolar, propicie a participação comunitária, valorize 

as características do entorno em geral. A qualidade do atendimento às crianças é 

garantida pela diversidade de vivências que tornam a experiência inovadora e 

sustentável, por meio de atividades e oficinas nas áreas de esportes, arte e 

cultura, minimizando sua exposição a riscos sociais e, consequentemente, 

melhorando seu rendimento escolar.de forma  democrática e emancipatória. 

. O Bairro do Jardim Rádio Clube, fica na Zona Noroeste do Município de Santos.A 

região de periferia da cidade é comumente conhecida pelos altos índices de 

violência, e por uma população que tem em sua maioria migrantes das Regiões Norte 

e Nordeste de nosso País, que na década de 50 vieram em busca de novas 

oportunidades de trabalho para oportunizar uma vida nova famílias, entretanto, 

foram arrebatados por uma terrível realidade, que os condicionou a assentar-se em 

favelas e em 4km de palafitas as margens do Rio Bugre, conhecido pela população 

como Maré. 

Normalmente estas famílias são caracterizadas por um grande número de 

moradores em seus lares, com o objetivo de auxiliar nas despesas domésticas, além 

disso, observa-se o elevado número de filhos, que em sua maioria tem como única 

distração as ruas, local onde estão à mercê dos problemas comunitários, onde 

inevitavelmente observam e conseqüentemente aprendem dezenas de formas de 

sobrevivência e de inversão de valor 

 

Toda esta problemática agrava-se ainda mais diante de estruturas familiares 

comprometidas, submetendo estas crianças, a presenciarem episódios cotidianos 

de alcoolismo,drogadicção e violência doméstica. 
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� DESCRIÇÃO    DA    ENTIDADE 

 

Neste circulo vicioso, só a educação pode fazer a diferença! 

Assim,numa região de alta fragilidade e vulnerabilidade social ,nasce um lugar 

especial,que atende,acolhe ,educa e prepara para o mundo! 

 Nesta linha de pensamento, o Instituto  através do atendimento no contraturno 

escolar  , desenvolve ações que oportunizam a estas  crianças, novas possibilidades 

de mundo, de forma a aproximá-los a novos comportamentos e atitudes. 

O Instituto Arte no Dique, organização não governamental, sem fins lucrativos, 

desenvolve trabalho socioeducativo e cultural com a população do Dique da Vila 

Gilda na Zona Noroeste de Santos. Tem como proposta a realização de ações, 

oficinas e cursos profissionalizantes, regidas pelos princípios da inclusão social, 

pesquisa e valorização da cultura local, aquisição de conhecimentos específicos do 

mundo da arte e cultura que possibilitam a ampliação do universo cultural, assim 

como a descoberta de talentos, saberes e habilidades pessoais que podem ser 

direcionadas à formação profissional com qualidade, abrindo também perspectivas 

de sonhar e transformar projetos de vida na direção de um futuro promissor em 

contraponto à realidade vivida com altos índices de miséria, evasão escolar, 

desemprego, criminalidade, drogas e violência.  

Em novembro de 2002, o projeto foi lançado em parceria com o Grupo Cultural 

OLODUM da Bahia, Comissão de moradores do Dique da Vila Gilda, Ministério da 

Cultura, Instituto Elos, conquistando a partir de então, já como ONG autônoma, o 

apoio de vários setores da sociedade como a Prefeitura Municipal de Santos, 

através das secretarias de educação e cultura ,a COHAB, o Santos Futebol Clube, 

SESC, SESI, e empresas, dentre as quais o Grupo Libra que atualmente é a 

mantenedora do Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAS METAS 

 

• O atendimento para 2018 será  de 200  crianças de  06 a 11 anos 

(Fundamental I) matriculadas na UME Professora EMILIA MARIA 

REIS, no contraturno escolar. 

 

 

 

 

� Metas a curto e médio prazo : 

 

 

• Estimular a criança para que reconheça a existência dos outros, colegas e 

adultos, como seres livres, tanto quanto ela, para agir, imaginar e criticar. 

• Realizar festas abertas a pais (e exposições), com o objetivo de 

integrar Escola e Comunidade, fortalecer vínculos e fazer do                                           

núcleo um espaço de encontro, lazer e cultura. 

• Maior envolvimento da família no acompanhamento das atividades. 

• Oferecer diferentes situações dentro e fora da Escola , onde a criança 

possa ampliar o conhecimento de seu meio físico, social e cultural, 

estudos do meio, teatro e participações em projetos ou apresentações. 

• Desenvolver reuniões de aperfeiçoamento profissional com pautas 

significativas ao trabalho do educador  , que trabalhem teoria e prática 

e que busquem a qualidade do processo educativo. 

• Formar grupos com pais, mães e responsáveis  para dialogar sobre os 

problemas que enfrentam na educação dos filhos, principalmente quando se 

diz respeito a limites e respeito mútuo 

 

 



 

 

 

3.PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

 

3.1 RECEITAS 

 

As receitas previstas para o ano de 2018,serão de R$ 437.380,00   ( quatrocentos 

e trinta e sete mil,trezentos e oitenta reais ) ,sendo : 

 

3.1.1  Por mês : 

 

Janeiro...................................................R$ 33.720,00 

Fevereiro...............................................R$ R$ 33.720,00 

Março....................................................R$ 34.900,00 

Abril......................................................R$ 34.900,00 

Maio......................................................R$ 34.900,00 

Junho.....................................................R$ 34.900,00 

Julho......................................................R$ 34.900,00 

Agosto...................................................R$ 34.900,00 

Setembro...............................................R$ 45.370,00 

Outubro.................................................R$ 45.370,00 

Novembro.............................................R$ 34.900,00 

Dezembro.............................................R$ 34.900,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2 DESPESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Salários e Encargos ............................................................................... R$ 369.156,00 

 

b) Material Didático e Pedagógico ...................................................... R$ R$  66.000,00 

 

c) Material de Escritório ........................................................................ ...R$   2.224,00 

 

 

 

Total .......................................................... R$ 437.380,00 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz Curricular 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

 

ATIVIDADES 

 

ARTE 

Campo 1 

Artes Visuais 

Dança 

Música                                                         

 Teatro 

 Outras  - Culinária  

  

 

ESPORTE E MOVIMENTO 

Campo 2 

Atletismo 

Jogos e brincadeiras 

 Lutas 

 Práticas corporais de aventura 

  

 

 

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

Campo 3 

Contação de História 

Estudo e Pesquisa 

 Laboratório Pedagógico 

 Libras 

 Lingua estrangeira (Inglês 

/Espanhol) 

 

 

"Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 

ação-reflexão" Paulo Freire 



 

 

4. QUADROS 

 

� Quadro de ocupação das salas de aula 

 

 

 

 

 

Modalidade m 2 Capac. Período Faixa Etária 

Laboratório 

Pedagógico/   

Contação de 

História 

42,34 25 Manhã e Tarde 6 à 11 anos 

Música 42,34 25 Manhã e Tarde 6 à 11 anos 

Jogos e 

brincadeiras 

42,34 25 Manhã e Tarde 6 à 11 anos 

Culinária 42,34 25 Manhã e Tarde 6 à 11 anos 

 

    

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� Quadro do corpo técnico administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME JORNADA 

Gestor 20 horas semanais 

Gestor substitutivo 20 horas semanais 

Administrativo 40 horas semanais 

Financeiro 40 horas semanais  



 

� Quadro do corpo docente 

 

 

 

 

Função 

 

Horário 

EDUCADOR 1  8H AS 17H 

EDUCADOR 2   8HS AS 17H 

EDUCADOR 3  8HS AS 17H 

 

EDUCADOR 4 8H AS 16H 

EDUCADOR AUXILIAR 1  7h30 – 12H30 

EDUCADOR AUXILIAR 2  7H30-12H30 

EDUCADOR AUXILIAR 3 7H30-12H30 

EDUCADOR AUXILIAR 4  7H30-12H30 

EDUCADOR AUXILIAR 5   12H-17H 

EDUCADOR AUXILIAR 6 12H-17H 

EDUCADOR AUXILIAR 7  12H-17H 

EDUCADOR AUXILIAR 8   12H-17H 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- FORMAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO. 

 

 

Segundo Souza (1), a avaliação acontece fundamentado nos seguintes pontos : 

� Continuidade -  a avaliação de estar presente durante todo o 

processo educacional 

� Compatibilidade com os objetivos propostos: conformidade 

com os objetivos definidos como norteadores do processo 

educacional 

� Amplitude – a avaliação deve estar presente em todas as 

perspectivas do processo educacional 

� Diversidade de forma – para avaliar devemos utilizar várias 

técnicas possíveis visando também avaliar todos os 

comportamentos de domínio. 

 

Portanto,todas as atividades desenvolvidas em sala e demais espaços são 

observadas pelo educador a fim de verificar os conteúdos apreendidos e o 

progresso da criança. Estas atividades são realizadas de diversas maneiras, em 

grupos e individuais, com jogos, brincadeiras e também em folhas.  

 

� O plano de trabalho  de 2018 será conduzido na observância dos 

resultados e no empenho da eficiência no cumprimento das 

atividades propostas e do interesse dos alunos, da presença e 

freqüência dos mesmos, os quais  mostra caminhos que muitas vezes 

não vemos no inicio desta jornada. 

� As ações serão registradas periodicamente, verificando a presença 

dos alunos, as atividades que estão sendo desenvolvidas, o interesse 

nas inscrições das oficinas e o envolvimento dos alunos  na temática 

trabalhada. 

� Contamos com as reuniões de equipe e com os pais, para 

reformulação ou recolocação das variantes que fogem ao objetivo 

que propomos no planejamento  

 

• Souza,Sandra Zátia Lean de, Revisando a Teoria da Avaliação da 
Aprendizagem.Avaliação do rendimento escolar.Papirus,1991. 



 

 


