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Estrutura

1.1 Pessoal
Para a execução inicial do projeto, a ONG contará com inicialmente com 5
voluntários, que trabalharão nas seguintes atividades:
•
1 (um) coordenador responsável por toda a gestão do projeto;
•
2 (dois) voluntários para atuar no apoio administrativo;
•
2 (dois) profissionais de uma das áreas – Psicologia, Assistência Social,
Pedagogia e afins – para acompanhamento psicológico a pais e alunos, realização de
terapia comunitária e quaisquer outras atividades necessárias no decorrer do curso.
Os educadores, voluntários, de cada turma atuarão de forma escalonada,
conforme calendário definido antes do início das atividades, o quantitativo de
voluntários e demais informações constarão no plano de execução das respectivas
atividades anexo a este documento.

1.2 Física
A escola deverá dispor de, no mínimo, 6 (três) salas de aula, com capacidade
para pelo menos 30 (trinta) pessoas.
•
•
•
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Uma sala para coordenação;
Um auditório com equipamento audiovisual
Cinco salas de aula.

Cronograma de Execução

•
Aula inicial e Início das aulas 09/05/2013;
•
Avaliação Periódica do projeto 06/07/2013;
•
Recesso 13 à 20 de Julho;
•
Inicio 2ª semestre 27/07/2013;
•
Avaliação periódica do projeto 28/09/2013;
•
Avaliação final do projeto, entrega de certificados e Cerimônia de
encerramento das atividades do ano/2013 14/12/2013.

Anexos

Tabela de custos Financeiros
	
  

Lanche (por turma)

R$ 140,00

Mês

Kit para os alunos (por turma)

R$ 420,00

Ano

Material Auxiliar

R$ 160,00

Ano

Kit Professor (por turma)

R$ 70,00

Kits por Ano

Projetor multimídia (sugestão)

R$ 1.900,00

Aquisição/unitária

Recurso disponível aos professores

R$ 400,00

Por semestre

Total

Depende da quantidade
de turmas.

Custo Anual

	
  
	
  
Observação:
•
•
•
	
  
	
  

Kit do aluno – camiseta + caderno de anotação + 2 lápis, borracha e
apontados.
Kit do Professor – camiseta + 3 pinceis para quadro branco +
apagador.
O recurso de material auxiliar fica à disposição da coordenação para
aquisição materiais de uso comum de todas as turmas.

