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RELATÓRIO / MAIS EDUCAÇÃO 

 

O presente relatório relata a Prestação de Contas do Programa Mais Educação 

referente ao 1º semestre do ano corrente conforme extratos em anexo. A escola iniciou o 

projeto no dia 25 de fevereiro e contempla seis oficinas. Sendo elas: Alfabetização e 

Letramento, Matemática, Canto Coral, Brinquedoteca, Teatro e Artesanato Popular. 

O valor recebido pelo governo federal foi de R$21.350,10 em 2012 e 

reprogramado para 2013 totalizando o valor de R$21.526,99 (Vinte e um mil 

quinhentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos); Tendo um acréscimo de juros 

devido à reprogramação. 

O valor já vem designado para as oficinas ficando assim: R$8.785,10 para 

material de custeio e R$5.245,00 para material de capital, ambas as verbas gastas na JK 

PAPELARIA LTDA. Segue a lista dos materiais comprados com a verba do material de 

custeio: 6 Dominó de adição em E.V.A, 6 dominó de fração em E.V.A, 3 ábaco com 50 

bolinhas bandeirante,3 material pedagógico dourado 62 pc Cia brink, 3tangram,6 bloco 

lógico em madeira,6 loto aritmético,10 trena emborrachada,6 jogo alfa numérico,6 jogo 

de números com pinos emborrachados,6 alfabeto móvel madeira, 10 bingo de letras, 6 

baralho de letras e palavras,6 varal de letras, 6 dominó de leitura e escrita,6 cartas para 

ditado,6 jogo da memória sílabas,10 jogo cruza letras,10 jogo primeiras palavras,10 

tapete de jogo de amarelinha,20 jogo da memória sílabas,30 bambolê cemar, 30 corda 

de pular emborrachada,20 jogo de damas (25x25cm) shrink,12 bola de futebol de campo 

mirin,2 bola de gude pct,10 peteca oficial,15 jogo de futebol de botão,4 kit de costura de 

mão completo,30 tecido algodão cru metro,50 tecido faillete metro,10 kits de 

maquiagem,5 barbante corbatex 70mts, 20 tinta guache 250ml cores acrilex,5 rolos de  

TNT colorido com 5mts,10 cola branca 1kg almaflex, 50 lápis de cor slim com 12un, 

300 cartolina colorida, 100 papel cartaz cores, 100 papel crepom colorido,100 papel 

camurça cores, 20 elástico lastex branco,2 piostola de cola quente pequena cis. 

Segue a lista de materiais comprados com a verba do material de capital: 4 

Mesa de futebol de botão,1 aparelho de micro system, 20 cd de diversos temas para 

teatro,1 zabumba 15x22, 1 bongô, 2 atabaque 90x10, 2 xequere,  2 afoxé colorido,2 

clave de madeira 20cm, 3 pandeiro 10, 5 violão 6 cordas nº 18, 1 armário em mdf com 

duas portas medida 1,80x90x40cm.     

 



O dinheiro designado ao pagamento dos oficineiros é de R$7.200,00, sendo 

gastos com oficineiros R$720,00 mensalmente, conforme extratos em anexo. 

 

 

Devido os oficineiros serem estudantes e o baixo valor pago pelas oficinas, 

tivemos vários que desistiram. Segue o nome dos oficineiros que atuaram no 1º 

semestre. 

Março:  

Elton Alves Ribeiro 60,00 

Alexandre de Lima 240,00  

Ronaldo Adriano Mariano Rosa 60,00 

Bruno Nogueira 120,00 

Celina Aparecida Peixoto 240,00 

 

Abril: 

Elton Alves Ribeiro 60,00 

Alexandre de Lima240,00 

Bruno Nogueira 120,00 

Celina Aparecida Peixoto 180,00 

Natana Maguida Ortolan Paixão 120,00 

 

Maio: 

Alexandre de Lima 240,00 

Bruno Nogueira 120,00 

Celina Aparecida Peixoto 240,00 

Thays Martins Ribeiro 120,00 

 

Junho: 

Celina Aparecida Peixoto 240,00 

Thays Martins Ribeiro 120,00 

Manoel da Silva Filho 240,00 

Jhoisimara de Lara de França 120,00 

 

Julho: 

Celina Aparecida Peixoto 240,00 

Manoel da Silva Filho 240,00 

Jhoisimara de Lara de França 240,00 



 

 

 

 

Sem mais. 

 

                                                 Almirante Tamandaré, 23 de agosto de 2013. 

 

 

 

             

 

 

 

 

__________________________                                 ____________________________ 

      Presidente da APMF                                                                  Diretora 

    Eliana Horácio Maciel                                              Maria Ivete Holoth Antoniacomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


