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Relatório do Projeto Mais Educação/2013 

 

Nossa Escola recebeu no mês de novembro de 2012, o valor de R$ 

22.561,60 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta 

centavos), onde junto com o Conselho Escolar e APMF, foram definidas 

algumas ações de aquisições e reformas no âmbito escolar, para melhorias no 

desenvolvimento do Projeto Mais Educação. Dentre as ações foram definidas 

as seguintes aquisições: confecção de armários para cozinha que totalizaram o 

valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais),pela Empresa Entalhes e 

Móveis sob medida, sob o CNPJ:12.811.560/0001-05. Também foram gastos 

os valores de R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais) em materiais de 

construção na loja Ferragens Colodel Ltda. CNPJ:10.200.884-74, para divisão 

de uma sala, compra de madeiras e pregos para confecção de novas mesas e 

bancos para refeitório, e material atoalhado para as mesas entre outros, 

Também foi utilizado o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) 

para a mão de obra deste serviço, executado  pelo Sr. Marcio Elias Agner, 

morador desta Comunidade. Quanto às oficinas foram gastos os seguintes 

valores: R$ 1.560,00 (hum mil quinhentos e sessenta reais) – Oficina de 

Dança, com a Empresa Jonas Santana Moraes de Mello, 

CNPJ:14.290.685/0001-62. Na Oficina de Letramento foi gasto o valor R$ 

1,770,60(hum mil, setecentos e setenta reais e sessenta centavos), com a 

Editora Fundamental Ltda. CNPJ:10.451.384/0001-12. Na Oficina de Grafite foi  

gasto o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) na Loja Ferragens Colodel 

CNPJ: 10.200.884/74, as demais oficinas ainda temos materiais do ano 

anterior, não necessitando de novas compras por enquanto. Para o 

ressarcimento dos monitores, referente a cinco meses do Projeto foi o gasto o 

valor de R$ 5.820,00 (cinco mil, oitocentos e vintes reais), sendo pago aos 

seguintes Oficineiros: Oficina de Letramento - Ariadne do Nascimento da Silva 

(Contrato 001/2013), o valor de R$48,00 (quarenta e oito reais), Oficina de 

Grafite – Ludcléia Guedin da Cruz (Contrato 002/2013), o valor de R$ 342,00 

(trezentos e quarenta e dois reais), Oficina de Letramento – Roseni Correia 

(Contrato 003/2013), o valor de R$ 531,90 (quinhentos e trinta e um reais e 
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noventa centavos), Oficina de Recreação – Josias Antonio da Silva (Contrato 

004/2013), o valor de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais), Oficina de 

Futsal – Josias Antonio da Silva (Contrato 005/2013), o valor de R$ 218,25 

(duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), Oficina de Recreação – 

Patrick dos Santos Dias, (Contrato 006/2013), o valor de R$ 119,10 (cento e 

dezenove reais e dez centavos), Oficina de Futsal – Patrick dos Santos Dias 

(Contrato 007/2013), o valor de R$119,10 (cento e dezenove reais e dez 

centavos), Oficina de Letramento – Carina Luciano (Contrato 008/2013), o valor 

de R$ 1.003,95 (hum mil e três reais e noventa e cinco centavos), Oficina de 

Dança – Natana Maguida Ortolan (Contrato 009/2013), o valor de R$ 465,60 

(quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), Oficina de Futsal 

– Ednilson Costa Faria (Contrato 010/2013), o valor de R$ 873,00 (oitocentos e 

setenta e três reais), Oficina de Recreação – Rodrigo Alves Santana (Contrato 

011/2013), o valor de R$ 727,50 (setecentos e vinte e sete reais e cinqüenta 

centavos), Oficina de Grafite – Jefferson Aparecido Miranda (Contrato 

012/2013), o valor de R$ 698,40 (seiscentos e noventa e oito reais e quarenta 

centavos), Oficina de Teatro – Lucélia de Fátima Freitas (Contrato 013/2013), o 

valor de R$ 349,20 (trezentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). Assim 

do montante Escola utilizou até o momento o total de R$ 15.250,60 (quinze mil 

duzentos e cinqüenta reais e sessenta centavos).  

No referido extrato consta o valor de R$ 8.655,51, (oito mil, seiscentos e 

cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos) devido aos juros 

acumulados da aplicação da poupança. Sendo o que se apresenta no 

momento, encerro eu Daniele Purkot, este relatório que tem parecer favorável 

pelo Conselho Escolar de nosso estabelecimento de ensino.            . 

Valor inicial 22.561,60 

Total utilizado 15.250,60 

Total em caixa c/ juros da poupança 8.655,51 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Atenciosamente, 

Daniele Purkot 

diretora 


