
Projetos - Programas -  Parcerias –   Convênio  

Projeto - “ antes de uma ação” - plano de alguma coisa a ser concretizado.
As principais características dos projetos são:

• temporários, possuem um início e um fim definidos.
•  planejados, executado e controlado.
•  entregam produtos, serviços ou resultados exclusivos.

 desenvolvidos em etapas e continuam por incremento com uma elaboração progressiva 
realizados por pessoas com recursos limitados.

Programa -definido como um grupo de projetos relacionados gerenciados de modo coordenado para 
a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se fosse gerenciados 
individualmente. Os programas podem incluir elementos de trabalho relacionado fora do escopo de 
projetos distintos no programa. Um projeto pode ou não fazer parte de um programa, mas um 
programa sempre terá projetos.

Parceria -  é um arranjo em que duas ou mais partes estabelecem um acordo de cooperação para 
atingir interesses comuns.



Convênio - Convênios são acordos firmados entre órgãos públicos ou entre órgãos públicos e 
privados para realização de atividades de interesse comum dos participantes.

Parceria – Projetos e Programa que complementam a Educação Integral    2015 

 Convênios/ 
Contratos

Parceiro Ações Meta Currícul
o 

Público 
Alvo

(alunos)

Calendário

Ler Escrever Governo do 
Estado de São 
Paulo

Material impresso e capacitação que promovem 
o fortalecimento de competências profissionais 
da equipe técnica e gestores escolares para a 
melhoria da alfabetização nos anos inicias do 
EF, através da leitura e escrita.

1 e 2 Língua 
Portugues
a e 
Matemáti
ca

1º anos ao 
5º anos

Ano 
letivo( Escolas: 
Maria Zélia – Ezio 
Paccola, Guiomar 
( parcial) - ????

Jogos 
Pedagógicos
Mind Lab - 
Menteinovadora

Mind Lab do 
Brasil

Proporciona  no  aluno  através  de  diferentes  jogos: 
estabelecimento  de  conclusões  lógicas,  planejamento  e 
tomada  de  decisões  investigação  e  compreensão  de 
situações  problemas,  trabalho  em  equipe,  resolução  de 
conflitos,  regras,  competição  sadia,  autoestima, 
autoconfiança e  responsabilidades.

1,2,3,4,
5,6,7

Transvers
al

Todos os 
anos

Maio a dezembro



Parceiros Projeto Metas Público alvo Cronograma Critérios – Habilidades do 
currículo 

Diretoria de 
Cultura 

Festival do Livro 1,2,3,4,5,6,
7

Todos alunos e 
professores da Rede 

Mês de setembro Acesso ao teatro, exposição de obras 
literárias e conato com autores de 
livros

Dupont ( defensivos 
agrícolas) e 
ASCANA( associaç
ão do plantadores e 
cana do Médio 
Tietê)

DUPONT na Escola 1,2,5 Alunos dos 5º anos  
Mês de setembro à 
novembro

Ciências / PCN – Saúde, Meio 
Ambiente e Pluralidade Cultural: 

Através  de  palestras,  vídeos  e 
reflexão  em  grupo,  promove 
conceitos de crescimento sustentável 
da  atividade  agrícola,  cidadania, 
conscientização  preservacionista, 
segurança na aplicação de defensivos 
agrícolas  e  qualidade  de  vida  ao 
trabalhador  do  campo.  Como 
resultado, premia a melhor redação e 
desenho do aluno com abordagem do 
tema: Agricultor, meu herói...

Diretoria de 
Esportes 

JOELP
JOELPIN

Meta 5 e 6 Todos os alunos Mês de setembro Educação Física:
Jogos interclasses, interescolar, 
fortalecendo regras de convivência e 
prática de esportes.

Bike Saúde na Escola Meta 3, 4, 
5, 6 

6º ao 9º ano Projeto piloto – 
EMEF Guiomar

Descrição e implantação em Processo

Diretoria de saúde Agenda em processo :
• Conhecendo os 

Vírus
• Dengue Agente 

Mirin 
• Leishmaniose

1,2,3 Ensino Fundamental I e 
II 

Ano Letivo ( agenda) Em complemento curricular de 
Ciências / PCN – Saúde:

Através de orientações de agentes da 
saúde, que visitam o ambiente 
escolar,  professores e alunos 
elaboram e desenvolvem atividades 
de reflexão e conscientização da 
comunidade escolar e famílias. 



Diretoria de meio 
Ambiente 

- Agenda Ambiental 
- Visitas monitoradas : 

• Parque 
Paradão,  

• Parque do Povo 
e usina de lixo.

• Palestras nas 
escolas com o 
tema: Água

• Jardim 
Sensorial

Obs. Agenda de 
comemoração com 
temas relacionados a 
preservação do meio 
ambiente.

Meta 1 , 2 
e 5 

Educação infantil e 
Ensino Fundamental I e 
II 

Ano letivo conforme 
agenda

Ciências / PCN – Meio ambiente

SAAE ETE – Estação de 
Tratamento de Esgoto 
Aulas de campo na 
ETE

Todas Ensino Fundamental II 
3º, 4º, 5º anos. 

Ano Letivo 

Fundação leman Khan Academy Todas Ensino Fundamental I Ano Letivo Vídeos  aulas  de  matemática  e 
plataforma  de  exercícios  online,  cada 
aluno  avança  no  seu  próprio  ritmo, 
assistindo  aos  vídeos  e  fazendo  os 
exercícios  correspondentes.  Os 
professores monitoram a aprendizagem 
de  cada  estudante  em  tempo  real, 
permitindo  um  planejamento  de  aulas 
personalizadas,  considerando  as 
dificuldades e demandas individuais.

Policia Militar PROERD ( Programa Todas Ensino Fundamental I – Ano letivo É programa de educação preventiva ao 



Educacional de 
Resistência às Drogas 

e à Violência)

5º  anos uso de drogas, que tem  objetivo evitar 

que  crianças  e  adolescentes  iniciem  o 

seu uso. Ele ensina através de policias 

capacitados,  técnicas  centradas  na 

resistência à pressão dos companheiros 

e auxilio  para as crianças dizerem não 

às drogas.

O programa também busca oferecer aos 
estudantes uma chance de ver os 

adultos como amigos e pessoas em 
quem eles podem confiar, a 

desenvolverem atitudes positivas em 
relação às autoridades e respeito pelas 

leis. 

Gestora dos Processos – Sabrina – DME 


