
 
 
 
 
 
 
 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO 053/19 
Processo Administrativo nº PMC 2019.00032476-55 
Secretaria Municipal de Educação de Campinas/SP 
 
 
Início: 26/08/2019 
Previsão de Término: 31/01/2021 
 
 
De acordo com o Termo de Colaboração o presente pode ser Prorrogado de acordo 
com cláusula contratual pelo período de até 60 meses, podendo ser a previsão de seu 
término até a data de 26/08/2024. 
 
 
OBJETO: A presente parceria tem como objetivo o atendimento a crianças de 0 (zero) 
a 05 (cinco) anos e 11 meses de idade, matriculadas da Educação Infantil, Primeira 
Etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino de 
Campinas. 
 
 
A ASSOSCIAÇÃO MARIA DO CARMO - AEMC, gerenciará as atividades Previstas no 
Plano de trabalho nas instalações do Equipamento Público, ou seja, em imóvel, cuja 
propriedade é do município de Campinas por meio de Permissão de Uso, No “Centro 
de Educação Infantil CEI – Bem Querer – São Domingos – Pastor Billy Graham” sito à 
Rua Juvenal de Oliveira, nº 45, Jardim São Domingos, bem como a utilização de bens 
móveis já inventariados. 
 
 
A Entidade atenderá o número mínimo inicialmente de 326  crianças de acordo com o 
pactuado, sendo AG I 56, AG II 90 e AG III 180. 
 
 
Dentre os objetivos da ASSOCIAÇÃO MARIA DO CARMO – AEMC  está: 
 
- Planejamento do trabalho pedagógico de acordo com as legislações legais; 
- Valorização dos Profissionais da Educação; 
- Oferecimento de uma Educação Pública de Qualidade garantindo a igualdade de 
direitos e a formação dos bebês e das crianças pequenas, com profissionais 
qualificados; 
- Prática da Educação Inclusiva, com profissionais capacitados para realização dos 
cuidados necessários; 
- Organização e utilização dos espaços; 
- garantia de transparência nos processos administrativos, pedagógicos e financeiros; 



 
 
 
 
 
 
 

 

- manter de forma adequada a documentação das crianças; 
- manter de forma adequada e documentação pessoal dos profissionais bem como o 
arquivo; 
- Acompanhar todas as atividades executadas pela Direção Educacional, Pedagógica; 
- Acompanhamento do plano de formação da equipe operacional e dos professores; 
- Registro dos trabalhos desenvolvidos pelos responsáveis que serão compartilhados 
com as famílias para melhor desenvolvimento de seus filhos; 
- Compartilhamento do espaço por meio de atividades que possam trazer a família 
para melhoria da convivência e criação de vínculos que possam criar memórias 
construtivas; 
 
 
A Unidade em questão possui uma estrutura e um funcionamento diferenciado 
conforme segue:  

 

- O Atendimento Educacional será realizado das 07h00 às 18h00, de segunda à sexta-

feira ou conforme Calendário Escolar Homologado. 

 
- Ocorre de acordo com o pactuado o Atendimento por meio da  utilização das 

dependências da unidade (Campos, Piscina e Anfiteatro), sendo das 07h00 às 22h00, 

de segunda a sexta-feira, conforme agendamento prévio à população, podendo a 

mesma fazer uso das dependências da unidade na seguinte conformidade:  

a) Piscina –  Sábado, dás 08h00 às 18h00; 

Domingo, dás 08h00 às 16h00. 

b) Anfiteatro – De segunda a sexta-feira, das 19h00 às 22h00;  

Sábados e Domingos, das 08h00 às 18h00. 

c) Campos de Futebol – De segunda a sexta-feira, das 19h00 às 22h00; 

Sábados e Domingos, das 08h00 às 18h00. 

 

 

Ressaltamos que esse é um breve resumo do Plano de Trabalho  do Termo de 

Colaboração Pactuado. Destacando que todas as ações visam a melhoria da qualidade 

de ensino e maior integração com a família e comunidade. 

 


