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PLANO DE TRABALHO- EMERGENCIAL PARA O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS DEVIDO AO 

ENFRENTAMENTO AO COVID 
 

CEDIN PROF. PAULO CÉSAR DOS SANTOS MORTARI 
 

1- DADOS CADASTRAIS 

 
 

Organização da Sociedade Civil-OSC 
 
Associação Missionários da Santíssima Trindade 

CNPJ 

62.197.413/0001-65 

 

Inscrição Municipal 

Isento  

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, nº34 Conj. Habitacional José Bonifácio  

Cidade: São Paulo      UF: SP CEP: 08.253-110 Telefone: (11) 2524-1701 

Conta Corrente: 
2903-05 

Banco:  
Caixa 

Agência:  
4091 

Praça de Pagamento: 
003 

1.1 Responsável pela OSC 

Presidente 

Nome 
José Pedro de Lima 

CPF 
 011.219.788-43 

RG 
 92909267 

Endereço 
Rua: Silvio Caldas, nº 340  

Cidade  
Tremembé 

UF 
SP 

CEP 
12120-000 

Tesoureiro  

Nome 
Luiz Jacinto Barreto 

CPF 
011.219.788-43 

RG 
9.290.926-7 

Endereço  
Rua: Paes Ladim nº 495        Itaquera 
 

Cidade  
São Paulo 

UF 
SP 

CEP 
08280-280 

Diretor de Escola (responsável pela Unidade Escolar) 

Nome  
Maria Betânia Silva Rosa 

CPF 
316.842.298-39 

RG 
32.326.400-1 

Endereço  
Rua: Anibal Ferri , 118 Jardim Castanheira 

Cidade  
São José dos Campos 
 

UF 
SP 

CEP 
12225-290 
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A instituição nasceu a partir da mobilização de um grupo de moradores do Rio Pequeno e Butantã, com 

objetivo de buscar melhorias para o bairro nas seguintes dimensões sociais:  

 Educacional - Construção e ampliação de vagas em creches;   

 Recreação e Lazer: Criação de espaços poliesportivos;  

 Habitacional: Melhoria na infraestrutura de saneamento básico, asfalto e moradia; 

Foram muitas reuniões junto ao poder público, para que todas as reivindicações da comunidade fossem 

conhecidas e atendidas. Desde então a Instituição vem atuando na melhoria da qualidade de vida  das pessoas e 

suas necessidades básicas. 

A experiência da Instituição na área de educação teve início em 1971, com a administração do Externato 

“João de Barro”, onde a faixa etária atendida era desde a primeira infância, na Educação Infantil até o Ensino 

Fundamental. 

O desenvolvimento da proposta pedagógica bem como os resultados da aprendizagem dos alunos e a 

qualidade do atendimento à comunidade, foi acompanhado e supervisionado pela Secretaria da Educação do 

município de São Paulo. 

Em 1996, a Instituição ofereceu o curso Alfabetização de Jovens e Adultos por meio do projeto EDUCAR 

PARA MUDAR. Na área social distribuíram em média 1500 litros de leite por mês para as famílias do bairro de 

Itaquera, Zona Leste de São Paulo. 

Outra dimensão em que a Instituição atua é a Terceira Idade, onde profissionais voluntários ministram 

oficinas de dança e fazem atendimentos psicológicos. 

Desde 2015 a Instituição firmou parceria com a Prefeitura do Município de São José dos Campos - SP, para 

o atendimento de 1214 crianças de 0 a 5 anos, no CEDIN Jardim Castanheiras e CEDIN Profº Paulo César dos 

Santos Mortari, gerando 179 postos de trabalhos diretos. 

Em 2017 pensando no futuro e com objetivo de aumentar a eficiência dos processos administrativos e 

pedagógicos, foi criado nosso escritório central em São José dos Campos. 

Em 2018, demos um grande passo, e a Associação chegou também na cidade de Tremembé - SP, 

assumindo a administração de 3 creches municipais totalizando 671 crianças; em  São Paulo, outras 3 creches com 

um total 477 alunos e em São José dos Campos iniciamos os trabalhos no CEDIN Maria Aparecida Segolin Rezende 

com 694 alunos e CECOI Maria Cursino, com 99 alunos. 
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Outra preocupação da Instituição é com a segurança das crianças, com a agilidade nas ações dentro da 

Unidade Escolar e com a qualidade das propostas pedagógicas oferecidas, por isso instalou câmeras e interfones 

em todos os ambientes de todas as unidades nos três municípios; assim é possível salvaguardar a segurança das 

crianças e tematizar as práticas atuais vigentes e se necessário for, modificá-las por meio da reflexão feita a partir 

da análise “do fazer” deste profissional. 

A garantia de uma educação de qualidade perpassa também no investimento na formação dos 

profissionais que atuam em suas unidades escolares; a instituição prioriza horas de trabalhos coletivos semanais 

para professores e educadores, bem como formação de suas equipes gestoras e para todos os funcionários, 

promovendo palestras e cursos nos encontros pedagógicos. 
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Em 2019, a Associação investe ainda mais no processo interno de profissionalização, tendo como objetivos: 

- atender as necessidades apontadas pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e melhorar seu 

atendimento para os 3056 alunos e seus 395 funcionários; este investimento se dá por meio de cursos e 

assessorias para os diferentes membros dos departamentos; a ferramenta utilizada pela equipe é de análise das 

nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT). Neste processo constante de avaliação, explicita a 

busca constante da instituição pela excelência no atendimento às crianças.  

       Uma conquista significativa da Instituição foi  a certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social 

pelo CEBAS, no período de 15/07/2019 a 14/07/2022.   

As comunidades que são atendidas pela instituição reconhecem e aprovam o trabalho de qualidade desenvolvido 

pela Associação Missionária da Santíssima Trindade. Uma das ferramentas utilizadas para aferir se estão ou não 

gostando da forma como seus filhos estão sendo atendidos, é a Pesquisa de Satisfação junto à comunidade; segue 

abaixo a tabulação da pesquisa de satisfação respondida pelos pais ou responsáveis do CEDIN Profº Paulo César 

dos Santos Mortari no segundo semestre de 2019, como uma amostragem da real participação das famílias e da 

satisfação diante dos serviços prestados pela Associação. 
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1- DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Título do Projeto/Unidade Escolar 

 

Nome da Unidade Escolar: 

CEDIN Prof. Paulo César dos Santos Mortari 

Período de Execução 

Início Fim 

23/03/2020 Período de 

suspensão de aula 

presencial 

Endereço da Unidade Escolar 

Rua: Simão Ferreira da Mata, 520 Campo dos Alemães.  

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Data da Publicação 

   13 /08/2019 

Identificação do Objeto 

Atendimento educacional a 809 crianças. 

Público Alvo 

Crianças de 0 a 5 anos. 

Meta de Atendimento  

BI/BII/Infantil I - 323 

Infantil II, Pré I e Pré II - 486 

Critérios de Seleção  

Segundo a portaria de acesso de matrícula:  Portaria 209 - SEC -19 

Descrição da Realidade   

         Nossa comunidade escolar é bastante diversificada, pois temos famílias que são auxiliadas pelos programas do 

governo, trabalhando autonomamente, mães que são arrimos de família. Geralmente nossos alunos são filhos de 

pais muito jovens que não tiveram um planejamento familiar adequado, delegando a função de cuidar dos filhos 

para outros membros da família. Temos alunos filhos de usuários de drogas e presidiários e que são criados algumas 

vezes apenas pela mãe ou até mesmo pelas avós.  

         Devido à falta de participação e apoio das famílias no processo de ensino aprendizagem e até mesmo na 

educação de seus próprios filhos, algumas crianças demonstram falta de afeto, carinho e cuidado da família, 
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refletindo dentro da escola com agressões verbais e físicas. No entanto, falta uma conscientização maior dos pais 

para entender que a escola é sua parceira, onde precisamos trabalhar juntos e não individualmente. 

        Temos também famílias com uma base mais estruturada, onde seus filhos foram planejados, os pais 

trabalhando com carteira assinada, tendo casa própria, veículo, acesso à internet, e ao lazer e formação escolar que 

atinge o ensino médio. São famílias que estão lutando para a melhoria financeira e estrutural. Participam com maior 

interesse da vida escolar de seus filhos e pedem que as crianças sejam bem cuidadas, que tenham ambiente 

agradável para se conviver com segurança. 

Queremos garantir uma rotina centrada na criança, respeitando as suas necessidades e recepcionando-a de 

maneira carinhosa, passando segurança aos pais em um ambiente acolhedor, aconchegante, seguro e estimulante. 

Todas as propostas são planejadas de acordo com a faixa etária  tendo referência os documentos norteadores da 

rede, como: Diretrizes Nacionais Curriculares para Educação Infantil, Proposta Curricular para Berçário e Matriz 

Curricular, em processo de adequação à Base Nacional Comum Curricular,   visando desenvolver a curiosidade, 

imaginação e a capacidade de expressão de cada criança. 

 Oportunizando a cada faixa etária o direito de explorar os espaços externos da creche: solários, pátio, parque, 

podendo assim correr, pular e saltar, socializando novas experiências.  
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Resultados a serem alcançados 

 Atendimento do número total de vagas previstas na parceria. 

 Cumprimento do Plano de Trabalho Pedagógico. 

 Integração/ Parceria com a comunidade escolar e local. 

 Transparência nas ações realizadas pela OSC (pedagógicas e financeiras). 

Estrutura Física  

 01 recepção  

 01 sala da equipe de liderança 

 01 secretaria  

 01 sala de arquivo 

 08 salas com solários – berçário  

 06 salas - infantil I 

 01 sala dos professores conjugada com sala de multimeios 

 01 banheiro para portadores de necessidades especiais  
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 02 banheiros masculino com um box de ducha na ala do inf II  

 02 banheiros feminino com um box de ducha na ala do inf II  

 02 banheiros masculino com um box de ducha na ala do pré II 

 02 banheiros feminino com um box de ducha na ala do pré II 

 09 salas na ala no inf II 

 09 salas na ala do pré II 

 01 cozinha dos funcionários 

 01 cozinha das crianças 

 01 dispensa para alimentos 

 01 refeitório das crianças 

 01 almoxarifado pedagógico  

 01 lavanderia conjugada com almoxarifado de limpeza  

 01 parque externo 

Horário de funcionamento 

De Segunda a Sexta-feira, das 7h às 17h 

Período Integral: das 7h ás 17h 

Proposta Pedagógica 

Vocacionada para o atendimento pedagógico a crianças de zero a cinco anos de idade, com base nas diretrizes 

traçadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (2010), Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil (2018), Base 

Nacional Comum Curricular (2018), Currículo Paulista (2019), Matriz Curricular de Educação Infantil da Rede de 

Ensino Municipal (2012), Proposta Curricular para Berçários (2009) da Rede de Ensino Municipal e Deliberação Nº 

01/16 do Conselho Municipal de Educação de São José dos Campos. 
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Meta 1 
 

Período de Execução 

Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e 
funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao 
COVID-19. 

Início Término 

23/03/2020 
Período de 

suspensão de 
aula presencial 

Metodologia a ser aplicada 

 Pesquisa (online / telefônica) 

 Planejamento 

 Acompanhamento da participação das crianças nas propostas  

 Interações online com as famílias e crianças 

 Avaliação online: responsáveis / funcionários 

 Formação continuada 

 Comunicado interno sobre o protocolo de higienização 

 Acompanhamento pela equipe gestora do cumprimento do protocolo 

 Entrega de merenda 
 

Parâmetro de Aferição do cumprimento da meta 

 Postagem das atividades no Portal do LEDI - Laboratório de Educação Digital 

 Gráficos de participação das crianças nas propostas e interações 

 Documentação: diferentes registros (portfólio, fotos, vídeos, áudios) 

 Resultados das pesquisas realizadas 

 Sínteses das Formações 

 Gráficos de entregas de merenda 
 

N° Etapa /Fase Início Término 

1  Atividades Remotas 
03/06/202 

Período de suspensão 
de aula presencial 

Objetivos 

 Oferecer às crianças boas propostas, de maneira remota; 

 Acompanhar a participação das crianças;  

 Coletar diferentes registros da participação das crianças (áudios, fotos, vídeos); 

 Documentar os interesses e os avanços das crianças. 
 

Metodologia 

 Pesquisa (online / telefônica) 

 Planejamento das propostas 

 Documentação: registros diferentes (portfólio, fotos, vídeos, áudios, pautas) 
 

Atividades para cumprimento da Etapa/Fase 

1.1 Planejamento e postagem das atividades no drive do LEDI - Laboratório de Educação Digital 

1.2 Acompanhamento da participação das crianças nas propostas 

1.3 Documentação da realização das propostas 

1.4 Compilação de dados da participação das crianças nas propostas 
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N° ETAPA /FASE INÍCIO TÉRMINO 

2  Comunicação com as famílias e crianças 
23/03/2020 

Período de suspensão 
de aula presencial 

Objetivos 

 Garantir o vínculo dos profissionais da escola com as crianças matriculadas; 

 Proporcionar momentos de troca entre a equipe escola e famílias. 
 

Metodologia 

 Pesquisa de estratégias para comunicação com as famílias e crianças 

 Interações online 

 Acompanhamento e registro das interações 
 

Atividades para cumprimento da Etapa/Fase 

2.1 Busca ativa 

2.2 Interações com as famílias e crianças  

2.3 Acompanhamento e documentação das interações 

2.4 Compilação de dados da participação das famílias e crianças 

 
 
N° ETAPA /FASE INÍCIO TÉRMINO 

3  Formações dos funcionários dos diferentes segmentos 
23/03/2020 

Período de suspensão de 
aula presencial 

Objetivo 

 Promover o aperfeiçoamento profissional, assegurando ações pedagógicas pertinentes à proposta da Rede 
de Ensino Municipal. 
  

Metodologia 

 Trabalho de Formação Continuada 
 

Atividades para cumprimento da Etapa/Fase 

3.1 Plano de formação para os diferentes segmentos da escola 

3.2 Execução do plano de formação 

3.3 Sistematização dos estudos realizados 
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N° ETAPA /FASE INÍCIO TÉRMINO 

4  Protocolo de higienização 
23/03/2020 

Período de suspensão 
de aula presencial 

Objetivo 

 Garantir a higienização constante dos espaços da escola; 

 Garantir o cumprimento dos protocolos de higienização para eficácia da diminuição de transmissão do 
COVID-19; 
 

Metodologia 

 Comunicado interno 

 Disponibilização de material para higienização constante das mãos 

 Acompanhamento pela equipe gestora do cumprimento do protocolo 
 

Atividades para cumprimento da Etapa/Fase 

4.1 Informar a todos os funcionários sobre os procedimentos para o período de pandemia: uso de máscara, 
distanciamento e higienização constante das mãos 

4.2 Acompanhamento pela equipe escola 

4.3 Disponibilização de materiais que previnem a contaminação do COVID-19 

 
N° ETAPA /FASE INÍCIO TÉRMINO 

5 Entrega das marmitas  
23/03/2020 

Período de suspensão de 
aula presencial 

Objetivos 

 Oferecer às crianças matriculadas na unidade escolar, merenda para ajudar na alimentação em casa 

 Preparar a merenda de acordo com o cardápio proposto pelo Setor responsável 
 

Metodologia 

 Preparação da merenda 

 Entrega da merenda em utensílio individual 
 

Atividades para cumprimento da Etapa/Fase 

5.1 Cumprimento das orientações do setor de merenda: cardápio e quantidades 

5.2 Entrega da merenda em utensílio individual 

5.3 Registro do  número de merenda entregue diariamente 

5.4 Compilação dos números de merenda entregue - mensalmente 
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4- TRABALHO DE FORMAÇÃO CONTINUDA (TFC) 

 

CRONOGRAMA DO TFC 

Grupo Atendido Dia da Semana Horário de inicio Horário de término 
Professores Terça-feira e Quinta-feira  14h00 16h00 

Educadores Quarta-feira 8h00 10h00 

Educadores Sexta-feira 14h00 16h00 

Equipe de apoio Última quarta-feira do mês 14h00 16h00 

 
 
 

5- QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 
6- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R$ 1,00)  

 

 

Natureza de Despesa

Categoria ou 

Finalidade da 

despesa

Qtd
Custo 

Unitário
Custo Total

Salário Recursos Humanos (5) 24 193.131,22         R$ 4.635.149,28

Encargos Sociais Recursos Humanos (5) 24 17.381,81            R$ 417.163,44

Provisões Recursos Humanos (5) 24 6.695,22              R$ 160.685,28

Salário Recursos Humanos (5) 24 17.542,75            R$ 421.026,00

FÉRIAS Recursos Humanos (5) 24 5.847,58              R$ 140.341,92

Rescisão de Contrato de Trabalho 

– TRCT
Recursos Humanos (5) 24 484,22                 R$ 11.621,28

Benefícios Recursos Humanos (5) 24 11.468,78            R$ 275.250,72

Gêneros aliment ícios Gêneros aliment ícios 24 34.611,50            R$ 830.676,00

Outros Serviços
Outros serviços de 

terceiros
24 17.417,36            R$ 418.016,64

Outros Serviços
Outros serviços de 

terceiros
24 4.525,00              R$ 108.600,00

Outras despesas Outras despesas 24 600,00                 R$ 14.400,00

Material de Consumo
Outros materiais de 

consumo
24 14.200,00            R$ 340.800,00

323.905,44    7.773.730,56       

1/3 de férias - Para o cumprimento das metas: 1 a 

4

Bem/ Serviço

Salários e encargos t rabalhistas (salário, IRRF, INSS 

ret ido, retenções diversas) - Para o cumprimento 

das metas: 1 a 4

Encargos patronais (PIS, FGTS, INSS patronal) - 

Para o cumprimento das metas: 1 a 4

Provisionamento GRRF (multa rescisória) - Para o 

cumprimento das metas: 1 a 4

13º Salário - Para o cumprimento das metas: 1 a 4

Rescisão de Contrato de t rabalho - Para o 

cumprimento das metas: 1 a 4

Benefícios (Vale t ransporte, cesta básica, vale 

alimentação/refeição) - Para o cumprimento das 

metas: 1 a 4

Alimentação de funcionários - Para o 

cumprimento das metas: 1 a 4

Serviços de terceiros (Contador, assessoria 

jurídica,  segurança patrimonial, monitoramento 

de câmeras e alarmes, ponto elet rônico, entre 

outros serviços frequentes)  - Para o cumprimento 

das metas: 1 a 4

Serviços diversos (medicina do t rabalho, correios, 

manutenção predial, manutenção de 

equipamentos, manutenção de veículos, 

dedet ização, limpeza caixa d'água, publicações, 

entre outros serviços esporádicos)  - Para o 

cumprimento das metas: 1 a 4

Material para manutenção predial e de 

equipamentos - Para o cumprimento das metas: 1 

a 4

Material de consumo (pedagógico, escritório, 

papelaria, material de higiene e limpeza, entre 

outros) - Para o cumprimento das metas: 1 a 4

TOTAL
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7- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO(R$ 1,00)  
 

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 

R$ 129.562,18 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 

 

7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês 

R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 

 

13º Mês 14º Mês 15º Mês 16º Mês 17º Mês 18º Mês 

R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 

 

19º Mês 20º Mês 21º Mês 22º Mês 23º Mês 24º Mês 

R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 R$ 323.905,44 

 

Complemento 

R$ 194.343,26 

 
 
 
 
 
7.1  Valor total do Termo de Colaboração  
 
O valor previsto para 2020 será de R$ 1.749.089,38 (Um Milhão Setecentos e Quarenta e Nove 
Mil e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) 
 
O valor previsto para 2021 será de R$ 3.886.865,28 (Três Milhões Oitocentos e Oitenta e Seis 
Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos) 
 
O valor previsto para 2022 será de R$ 2.137.775,90 (Dois Milhões Cento e Trinta e Sete Mil 
Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa Centavos) 
 
O valor do Termo de Colaboração de R$ 7.773.730,56 ( Sete Milhões Setecentos e Setenta e 
Três Mil Setecentos e Trinta Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) 
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8- DECLARAÇÃO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na qualidade de representante legal da OSC ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIOS DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 
declaro, à Prefeitura de São José dos Campos -  Secretaria de Educação e Cidade, para os efeitos e sob as 
penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com Tesouro ou qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública , que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 
consignadas nos orçamentos desde Poder, na forma desde plano de trabalho. 
 
 
 
São José dos campos, 28 de Julho 2020 
 
 

____________________________ 
José Pedro de Lima 

Presidente  
 
 


