Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA

MEMORANDO - Nº. 382
De: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Data: 01 de Março 2018
Para: Prefeito Municipal.
Assunto: Contrato do Programa: “A União Faz a Vida”.

Solicitamos gentilmente a realização do processo licitatório (INEXIGIBILIDADE)
para Termo de Parceria com o Programa “A UNIÃO FAZ A VIDA“, com o seguinte
parceiro Prefeitura Municipal (R$ 37.297,00), onde o recurso orçamentario deverá ser
utilizado – 06 01 2.013 84 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros-PJ.
A dispensa justifica-se em função de não haver outro programa similar ao ‘’A
União Faz a vida”; programa social cooperativo este que tem por objetivo construir e
vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, por meio de práticas de educação
cooperativa, contribuindo para a educação integral de crianças e adolescentes, em âmbito
nacional, tornando-a apta a participar do mundo em que vive.
O programa conta com a parceria da Prefeitura Municipal, tem como gestor o
Sicredi, conta com apoiadores e assessoria pedagógica da FAI – FACULDADES para seu
desenvolvimento.

O programa será desenvolvido em todas as Escolas Municipais de

Tenente Portela e a APAE.
Nas escolas parceiras do Programa A União Faz á Vida, os professores orientam atividades
dentro e fora da sala de aula, através das expedições investigativas, buscam ensinar o que
desperta o interesse no aluno e que está presente na comunidade onde este vive. A forma de
escolha do que vai ser abordado, através de um processo assemblear com os alunos,
proporciona vivência da democracia e permite que ocorra o diálogo, assim como permite
que o professor repasse os conteúdos escolares de forma agradável e que garante a
aprendizagem para a vida dos alunos. Isso tudo é possível quando ocorre o
desenvolvimento de projetos.
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Na metodologia de projetos a Cooperação e a Cidadania são os princípios que
orientam o Programa, projetam sua visão de mundo e a compreensão sobre o modo de
organização econômica e social que deseja reafirmar. Nessa perspectiva, é imprescindível
que todos os envolvidos com o Programa incorporem esses princípios ao seu cotidiano, pois
se acredita que a apropriação de novas posturas e atitudes só ocorre quando elas são
vivenciadas no dia-a-dia.

A Metodologia pretende:
-Dar ênfase à apresentação do aluno e aos procedimentos que lhes permitam organizar a
informação.(Hernández)
- Que os alunos incorporem novas estratégias de aprendizagem que estando inseridas no
processo de construção do Projeto e derivando-se dele, podem ser compreendidas pelos
alunos e utilizadas em outras situações.( Hernández)
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-Propiciar a construção de conhecimentos pela investigação própria dos alunos. (Lüdke)
-Articulação a produção individual e a coletiva valorizando atitudes e comportamentos
sociais.
-Combinar o trabalho escolar e o de várias outras instituições e agências.
O Poder Público Municipal tem interesse em continuar com o Programa “A UNIÃO
FAZ A VIDA”, pois desde sua implantação em Tenente Portela, é notável o crescimento e
aprimoramento na área educacional, como mudanças significativas nas formas de trabalho
nas escolas, cujos projetos e atividades desenvolvidas incentivam a cooperação e a
cidadania. O presente projeto é de demonstração de interesse público onde é desenvolvido
formação aos professores e nas atividades aplicadas aos alunos abrangendo os temas:
- Cooperação;
-Cidadania;
- Projetos Pedagógicos;
- Interdisciplinaridade;
-Motivação;
-Empreendedorismo;
-Novos instrumentos para o ensino-aprendizagem;
-Pedagogia da expressão-movimento;
-Criatividade;
-Psicomotricidade;
-Novas Tecnologias;
-Autoestima;
-Interioridade Humana;
- Comunidade de aprendizagem
A Assessoria Pedagógica é desenvolvida com formação e motivação de
professores, encontro com representantes da comunidade escolar, e assessoria nas escolas
no desenvolvimento dos projetos; tendo como objetivo principal a aprendizagem dos alunos
contextualizada a realidade.
Portanto, deixa-se de apresentar cotações de preços por não existir empresas
compatíveis com o serviço prestado pela Sicredi, cujo interesse público neste evidenciado.
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Como é necessário o desenvolvimento das atividades de assessorias nas escolas já no
início do ano letivo, necessitamos com urgência o processo licitatório de inexigebilidade
deste Programa.

Atenciosamente.

______________________
Irinéia Koch Lena
Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Desporto.
Portaria 178/2017
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