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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO:                                                               

1.1. Parceria com Organização de Sociedade Civil (OSC) com finalidade de interesse 

público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros, em regime de 

mútua cooperação para promover o acesso à prática de esportes na modalidade de 

basquete para 330 (Trezentos e trinta) alunos da rede pública de ensino, permitindo 

sua prática de forma prazerosa e saudável. No período de contraturno escolar, servindo 

de instrumento educacional capaz de promover-lhes o desenvolvimento físico, 

psicológico e social, facilitando sua inclusão social, despertando-lhes o conceito de 

cidadania e restaurando valores distorcidos ou perdidos pela ausência de estrutura 

familiar sólida e pelas lacunas existentes na sociedade organizada. A seleção das 

propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC) para 

formalização de parceria terá que atender às seguintes especificações:  

2. OBJETIVOS: 

2.1. Democratizar o acesso à prática de esportes na modalidade de basquete, 

promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes como fator de 

formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente as crianças e 

adolescentes em vulnerabilidade social, além de: 

2.1.1. Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando o público-alvo ao 

trabalho em equipe; 

2.1.2. Desenvolver valores sociais; 

2.1.3. Desenvolver a capacidade física e motora do público alvo; 

2.1.4. Contribuir para redução dos riscos sociais que envolve essas crianças e 

adolescentes, como: drogas, gravidez precoce, criminalidade, trabalho infantil, dentre 

outros); 

 

3. PUBLICO ALVO:   

3.1. Crianças e adolescentes moradores do Município de Louveira. Inexistirá 

seletividade de gênero, raça, aptidão ou qualquer outra, observada apenas a condição 

de ser morador do Município e estudante. 

 

4. DAS FORMAS DE ACESSO: 

4.1. Procura espontânea, encaminhamentos da rede sócio-assistencial. 

 

 



                                                                                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
        (19) 3848-1691    (19) 3848-1203    (19) 3848-3623 

secretariadeeducacao@louveira.sp.gov.br 
Rua Santo Scarance, 188 

Santo Antonio – CEP: 13290-000 
Louveira | SP 

 

2 
 

5. QUANTIDADE:   

5.1. Serão oferecidas até 330 vagas, sendo:  

• 260 vagas para crianças de 07 (sete) à 10 (dez) anos; e  

• 70 vagas para adolescentes de 11 (onze) à 14 (quatorze) anos. 

  

6. METODOLOGIA:  

6.1. Oferecer à criança e adolescente, de 07 a 14 anos, de ambos os sexos, o 

aprendizado e prática de atividade esportiva, buscando o desenvolvimento integral o 

aprendizado dos atendidos e sua formação para o exercício da cidadania, trazendo a 

prática do esporte como instrumentos de lazer, de redução dos níveis de evasão escolar 

e do melhor aproveitamento do tempo livre, minimizando as chances de exposições às 

situações de risco. Despertando para a prática esportiva que favorece a criação de 

hábitos saudáveis que, igualmente, produz resultados físicos relevantes no 

desenvolvimento da criança e do adolescente, propiciando o desenvolvimento 

psicomotor, a flexibilidade, agilidade, resistência e força muscular, reduzindo, 

sensivelmente o índice de obesidade infantil e sedentarismo precoce, que se 

apresentam como problemas comuns no contexto atual.  

 
7. HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

7.1 O contra turno será realizado nos horários determinados pela Secretaria Municipal 

de Educação, os quais poderão ser alterados conforme necessidade; 

 

 

8. HORÁRIOS E LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADAS AS PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS/ NÚCLEOS DE ATENDEIMENTOS: 

 

UNIDADES NÚMERO DE ALUNOS 

ATENDIDOS 

 
PERIODICIDADE 

(Duração de 60 minutos por 
turma) 

 
EMEF MELISSA SICALHONE:  Rua 
Romeu Chicalhone, 91 – Jardim Belo 
Horizonte. 

 
105 ALUNOS 

(3 turmas de 15 alunos e 03 
turmas de 20 alunos) 

 
2ª FEIRA – 17H45 ás 20h45. 
3ª FEIRA – 17H45 ás 20h45. 
5ª FEIRA – 17H45 ás 20h45. 
6ª FEIRA – 17H45 ás 20h45. 

 
EMEF VILA PASTI: Rua Orlando Pasti, 
239 – Vila Pasti; 

          
               60 ALUNOS 

(4 turmas de 15 alunos) 

 
2ª FEIRA – 17H45 ás 19h45. 
3ª FEIRA – 17H45 ás 19h45. 
5ª FEIRA – 17H45 ás 19h45. 

    6ª FEIRA – 17H45 ás 19h45. 
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EMEF JOSÈ ODAIR MONTELATTO: Rua 
Geraldo Burck, 611 – Residencial 
Bruck; 

       
105 ALUNOS 

(3 turmas de 15 alunos e 03 
turmas de 20 alunos) 

 
2ª FEIRA – 17H45 ás 20h45. 
3ª FEIRA – 17H45 ás 20h45. 
5ª FEIRA – 17H45 ás 20h45. 
6ª FEIRA – 17H45 ás 20h45. 

 
EMEF ODILON LEITE FERRAZ: Rua 
Pascoal Dinofre, 82 – Bairro Santo 
Antonio 

          
               60 ALUNOS 

(4 turmas de 15 alunos) 

 
2ª FEIRA – 17H45 ás 19h45. 
3ª FEIRA – 17H45 ás 19h45. 
5ª FEIRA – 17H45 ás 19h45. 
6ª FEIRA – 17H45 ás 19h45. 

 

 

9.  CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS BENEFICIADOS:  

9.1. Inexistirá seletiva de gênero, raça, aptidão ou qualquer outra, observada apenas a 

condição de ser morador do Município e estudante. O ingresso se dará por meio de 

preenchimento de ficha de inscrição e documentação probatória de encontrar-se 

matriculado junto à escola de ensino de rede pública do município de Louveira, 

atendendo à ordem de procura pelas vagas disponibilizadas, respeitando a ordem 

sequencial até o esgotamento das vagas previstas. 

  

       10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS:  

10.1. Os profissionais deverão ter conhecimento técnico específico na modalidade 

esportiva que será objeto da parceria e deverão possuir graduação na área de 

Educação física com credenciamento junto ao respectivo órgão de classe, qual seja, 

Conselho Regional de Educação Física. Os profissionais deverão também possuir 

capacitação de acordo com a metodologia estabelecida envolvendo parte teórica com 

apresentação de plano de aula prática dos conhecimentos na modalidade de acordo 

com a faixa etária da criança ou adolescente.  

9.2. A OSC selecionada deverá ter equipe mínima com qualidade técnica e comprovada 

experiência na área pleiteada. 

 

 
11. DOS PROFISSIONAIS/EQUIPE MÍNIMA: 

11.1. DO COORDENADOR ESPORTIVO E PEDAGÓGICO: Profissional com 

conhecimento específico nas ações estruturais e nas organizações esportivas, 

envolvendo a modalidade que será objeto da parceria. O profissional deverá ter 

experiência em coordenar projetos sociais e equipe, atuando no acompanhamento de 

todo o projeto que deverá ser desenvolvido, sempre em conformidade com a elaboração 

de calendário anual e grade curricular. Deverá também acompanhar a execução das 

atividades interagindo com os envolvidos através de ações que contribuem para a 
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excelência da parceria, analisando e direcionando para o melhoramento em aulas, entre 

outras atividades inerentes à sua função.  

 

11.2. DOS INSTRUTORES (PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA): a Organização 

deverá manter Profissionais  ( mínimo de 05 instrutores) com conhecimento específico 

na modalidade esportiva e que será responsável por conhecer a dinâmica e as 

demandas das diversas atividades físicas com as quais se relaciona dentro da 

modalidade esportiva que será objeto da parceria, utilizando dos seus conhecimentos 

para visualizar a prática esportiva de diferentes pontos de vista, no sentindo de formar 

praticantes conscientes – e não expectadores para o alcance de diferentes 

conhecimentos, de formação de crianças e jovens para o exercício da cidadania, e para 

a busca e manutenção da saúde corporal e qualidade de vida. Os profissionais deverão 

ser graduados no curso de Educação Física cadastrado no Conselho Regional de 

Educação Física (CREF) e deverá ter carga horária de 20 horas semanais. 

 

11.2.1.ATRIBUIÇÕES DOS INSTRUTORES (PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA):                            

Conhecer à dinâmica e as demandas das diversas atividades físicas com as quais irão 

desenvolver no Projeto.  

 

11.3. DOS ESTAGIÁRIOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: A OSC deverá ter em seu quadro, 

profissionais cursando o ensino regular (mínimo de 05 estagiários), em instituições de 

Educação Superior de Educação Física, com histórico escolar satisfatório e estágio 

comprovado na área de condicionamento físico x Regime Contratual, conforme Lei do 

Estágio n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, devendo desempenhar as funções na 

carga horária prevista na legislação pertinente ao estágio.  

 

11.3.1. ATRIBUIÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Estudante de 

Educação Física com histórico escolar satisfatório e estágio comprovado. Auxiliar o 

Professor nas demandas das diversas atividades físicas com as quais irão desenvolver 

no Projeto. 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DE AMBAS AS PARTES 

12.1. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

12.1.1. Disponibilizar dos espaços físicos, quais sejam, as unidades Escolares: EMEF 

Vila Pasti, EMEF Melissa Sicalhone, EMEF Jose Odair Montelatto e EMEF Odilon Leite 

Ferra, sempre no Contraturno Escolar e nos horários pré-estabelecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação; 
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12.1.2. As despesas serão divididas em 260 vagas - Ensino Fundamental e 70 vagas - 

Programas Educacionais.  

13. OBRIGAÇÃO DA OSC: 

13.1. Aquisição de uniformes para os beneficiados e equipe de recursos humanos 

necessários para a prática das atividades a serem propostas através da Parceria; 

13.2. Aquisição de Material de uso indispensável e de todo o material esportivo a ser 

utilizado para o desenvolvimento da prática esportiva:  

13.3. Fornecer material didático-pedagógico para a realização dos cursos: 

13.4. Contratar docentes, estagiários, coordenador e auxiliar de coordenação com 

qualificação específica, conforme especificado acima; 

13.5. Outras obrigações que a Secretaria de Educação julgar necessárias para o bom 

desenvolvimento da Parceria.  

14. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

14.1. A despesa decorrente da execução do objeto, neste exercício, ocorrerá à conta de 

créditos orçamentários consignados nas seguintes dotações:  

DESCRIÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO 

Órgão 01 Prefeitura Municipal de Louveira 

Unidade Orçamentária 01.09. Secretaria de Educação 

Sub. Unidade 01.09.08 Divisão de Ensino Fundamental 

Atividade 12.361.0040.2074 Manutenção dos Convênios e parcerias 

com Organização da Sociedade Civil 

Despesa 3.3..50.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

Sub-Elemento 3.3.50.39.01 Termo de Colaboração 

Fonte  01 Tesouro 
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DESCRIÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO 

Órgão 01 Prefeitura Municipal de Louveira 

Unidade 

Orçamentária 

01.09. Secretaria de Educação 

Sub. Unidade 01.09.12 Divisão de Programas Educacionais 

Atividade 12.361.0040.2074 Manutenção dos Convênios e parcerias com 

Organização da Sociedade Civil 

Despesa 12.361.0040.2074 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

SubElemento 3.3..50.39.00 Termo de Colaboração 

Fonte  01 Tesouro 

 

 

14.2.  O custo estimado total da parceria é de R$ 316.945,25 pelo período de 12 (doze) 

meses.  

 

15. PERÍODO DE EXECUÇÃO:    

15.1. A parceria iniciará em 01 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, ou seja, 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado até o período de 60 (sessenta) meses. 

 

16. MEIOS DE VERIFICAÇÃO DAS METAS E SUA PERIODICIDADE: 

 

16.1.  A comissão de monitoramento e avaliação verificará a execução dos serviços, 

conforme detalhamento no plano de trabalho. 

16.1.1. Periodicidade: mensalmente, fazendo visitas nas unidades atendidas. 

16.2. Envio ao órgão público de relatório das atividades desenvolvidas. 

16.2.1. Periodicidade: mensalmente, junto com o ofício para o pagamento da parcela.. 

16.3. Relação dos atendidos. 

16.3.1. Periodicidade mensal: mensalmente, junto com o ofício para o pagamento da 

parcela.  

 

                                                                                        Louveira, 19 de outubro de 2022. 

 

 

 

___________________________________________ 

Maria Luciane Felipe de Paula 

Secretária Municipal de Educação 
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