EXTRATO DE PARCERIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2018, celebrado entre o
Município de Leme e a Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS.
OBJETOS: “Projeto Expandindo o Acorde”: Expandir a atuação do Núcleo Acorde,
oferecendo maior variedade de instrumentos e expandindo os espaços de oferta, como
proposito de ampliar o trabalho social com famílias e prevenir situações de vulnerabilidade e
risco social. Oferecer aos integrantes dos demais Núcleos (valorização humana e loide)
apostilas para o trabalho de Apoio Pedagógico, visando estimular o comportamento leitor e
amenizando as dificuldades de aprendizagem.
“Projeto Arrumando a Casa”: Contribuir para a melhoria dos espaços físicos utilizados
pelas crianças e adolescentes, compreendendo questões de segurança, realizando
dedetização, lavagem de caixas d´agua e recarga de extintores, e também do convívio
social, através das estruturas adequada, oferecendo maior conforto nas salas de aula,
instalando ar condicionado nas salas de atividades, readequando e pintando a sala
anteriormente utilizada como sala de apoio para receber mais crianças e adolescentes,
sempre considerando as necessidades de cada faixa etária e suas especificidades, pois, em
um ambiente adequado, a possibilidade de desenvolvimento saudável é potencializada,
proporcionando as crianças e adolescentes que estes possam adquirir maior segurança
para suas escolhas de vida, além de poder afetar os outros membros da família, através das
trocas de experiências por ele aprendida. Uniformes para as crianças e adolescentes
também serão adquiridos, visando garantir um espaço igualitário, respeitando as diferenças
e necessidades individuais.
“Projeto Método Lúdico Educacional Ensino Global”: Contribuir para a melhoria
continua em matemática, oferecendo, de forma lúdica, possibilidades de melhor
compreensão dos cálculos e todo conteúdo que envolve a matemática no dia a dia das
crianças, possibilitando que estes possam adquirir maior segurança no processo de
aprendizagem oferecido pela escola formal e ainda contribuindo para a ampliação de
estratégias de cálculos na vida cotidiana, podendo estes aprendizados, serem repassados
para outros membros da família, através das trocas de experiências, uma vez que o
aprendizado acontece através do jogos, aulas dirigidas pelo desenvolvedor do método e
cadernos de atividades, com recursos do Fundo Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, oriundos do "INCENTIVO FISCAL", conforme plano de trabalho
que constitui parte integrante e indissociável do termo de colaboração. VALOR:
R$ 46.650,43 (quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e três
centavos); VIGÊNCIA: à partir da data de sua assinatura até 31 de agosto de 2018;
DATA DE ASSINATURA: 26 de junho de 2018. Leme, 26 de junho de 2018. WAGNER
RICARDO ANTUNES FILHO – Prefeito Municipal de Leme.

