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ANEXO II - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
 

 

Inclusão de Subprojeto ou de Subatividade 

TIPO DE EMENDA PARLAMENTAR:  IMPOSITIVA             NÃO IMPOSITIVA    

 

DESTINO DOS RECURSOS: 

 

Código e Nome do Órgão: 

  1500   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

1800.1804.10.0302.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

2563 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

ATENDIMENTO ESCOLAR FUNDAMENTAL 

 

 

Descrição: Repasse para Fraternidade Cristã Espírita, CNPJ: 92.882.190/0001-36, para execução de reformas.  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3390  Outras Despesas Correntes 

 Valor acrescentado: 

 

 280.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos Livres (não Vinculados) 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

 Valor acrescentado: 

 

 000.000.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

digite aqui a fonte de recurso da Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

 Valor acrescentado: 

 

 000.000.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

digite aqui a fonte de recurso da Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

 Valor acrescentado: 

 

 000.000.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

digite aqui a fonte de recurso da Classificação Econômica 

 Total:      280.000 
 

 
 

 



1- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  2200   RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA/PARLAMENTAR 

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

2200.2200.99.0999.9999 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

9996 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

RESERVA PARLAMENTAR 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Recursos Livres (não Vinculados) 

Código de Classificação Econômica: 

9999  Reserva de Contingência e Reserva do RPPS 

Valor retirado: 

280.000 

 

 

 

2- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  0000   digite o nome do órgão  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

0000.0000.00.0000.0000 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

0000 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

digite o nome do Projeto ou Atividade 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

Valor retirado: 

000.000.000 

 

 

3- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  0000   digite o nome do órgão  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

0000.0000.00.0000.0000 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

0000 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais: 

digite o nome do Projeto ou Atividade 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

Valor retirado: 

000.000.000 

 

 

 



4- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  0000   digite o nome do órgão  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

0000.0000.00.0000.0000 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

0000 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

digite o nome do Projeto ou Atividade 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

Valor retirado: 

000.000.000 

 

 

5- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  0000   digite o nome do órgão  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

0000.0000.00.0000.0000 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

0000 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

digite o nome do Projeto ou Atividade 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

Valor retirado: 

000.000.000 

 

 

JUSTIFICATIVA:  Objetiva a ampliação da infraestrutura da escola acontecerá de acordo com o projeto 

arquitetônico e cronograma da obra. A reforma está planejada para acontecer em 4 etapas e será executada 

por empresa terceirizada e especializada. Por meio da emenda, será viabilizada a etapa 2, que prevê: superes-

trutura, cobertura, paredes e paineis, tubulação elétrica, impermeabilização e gerenciamento do canteiro de 

obras. 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

FELIPE CAMOZZATO 

 
 

 



PROJETO QUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO
ESCOLA ALDEIA LUMIAR



APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL : Fraternidade Cristã Espírita
CNPJ : 92.882.190/0001-36
ANO DE FUNDAÇÃO: 1963
ENDEREÇO SEDE: (Rua, Bairro, Cidade, Estado, CEP)
Rua Dona Paulina, 700 – Bairro Tristeza POA/RS CEP 91920-030
Fone/FAX: 51 32683313 / 51 32683168
E-mail: parcerias@aldeiadafraternidade.org.br
Site: www.aldeiadafraternidade.org.br
NOME FANTASIA OU EXECUTORA DO PROJETO: Aldeia da Fraternidade
Endereço da Execução do Projeto: Rua Dona Paulina, 700 – Bairro Tristeza
Número de registro CMDCA: 619
Inscrição CMAS: 03405

OBJETO DA EMENDA:
Executar a etapa 2 da reforma para ampliação da escola Aldeia Lumiar.

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

A Aldeia da Fraternidade é uma associação sem fins lucrativos que há 59 anos
oferece educação e assistência para crianças, jovens e famílias em situação de
vulnerabilidade social. Atualmente, atende 411 crianças e jovens por dia e 500
famílias por ano. Possui escola de educação infantil (em turno integral), SCFV ( no
contraturno escolar), escola de música, escola de jiu jitsu e programa de educação
para a sustentabilidade. Em 2019, inaugurou a primeira escola comunitária de
ensino fundamental do Sul do Brasil com uso da metodologia Lumiar A proposta
pedagógica da escola apresenta um método de trabalho com ensino de
competências, por meio de projetos e com base nos centros de interesses dos
estudantes. O ensino está apoiado em 6 pilares: currículo em mosaico, tutores e
mestres, multietariedade, aprendizagem ativa, gestão participativa e avaliação
integrada. Até 2023, a escola atenderá 221 estudantes, em turno integral, divididos
em 9 turmas do ensino fundamental.



PROJETO QUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DA ESCOLA ALDEIA LUMIAR

O projeto aqui proposto visa qualificar o ensino oferecido para 221 crianças e
jovens em situação de vulnerabilidade social por meio da ampliação da
infraestrutura da escola e da qualificação de um modelo de ensino inovador,
contribuindo com a melhoria dos índices da educação, especialmente do PISA e do
IDEB.

Objetivo Geral

Qualificar o ensino oferecido para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade
social, por meio da expansão e qualificação da infraestrutura da escola e da oferta de
um modelo de ensino inovador, contribuindo com a melhoria dos índices da educação,
especialmente do PISA e do IDEB.
Objetivos específicos Ações PRAZOS
1.Reformar 2 prédios para

expansão  da escola Aldeia
Lumiar

1.1 - Executar  etapa 1 da reforma (
recursos já captados)

Até março de
2023

1.2 - Executar etapa 2 da reforma (
recursos já captados)

Até junho de 2023

1.3 - Executar etapa 3 da reforma Até outubro de
2023

1.4- Executar etapa 4 da reforma Até dezembro de
2023.

2. Qualificar atividades de
ensino e pesquisa oferecidas
para os estudantes

2.1 -Equipar as salas de aula e
laboratórios com tecnologias e
materiais necessários para o
desenvolvimento de projetos (
recursos já captados)

Até dezembro de
2023

2.2 - Contratar especialistas para
execução de projetos especiais, em
conjunto com tutores das turmas (
recursos Smed)

Até abril de 2023

3. Qualificar equipe
pedagógica  da escola

3.1Oferecer formação continuada
para desenvolvimento do método
Lumiar  ( parceria Instituto Lumiar)

De abril de 2023 à
junho de 2025



BENEFICIÁRIOS DIRETOS
221 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade, a maior parte residente na

microrregião 6, mapeada pelo Fórum de Entidades de Porto Alegre. São famílias

geralmente monoparentais e dependentes dos elos estendidos (tios, avós, primos),

tendo a figura materna como principal responsável. A média de membros por

unidade familiar é de quatro. Estão geralmente com seus direitos sociais básicos

violados, baixo nível de escolaridade, exclusão do mercado de trabalho, vivendo em

sub-habitações e apresentando outras vulnerabilidades ainda mais graves, como é

o caso do trabalho infantil, desnutrição, violência familiar e drogadição.

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
Familiares das crianças e famílias da região atendidas pelo SAF.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O relatório do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), divulgado em

2015, revela que a qualidade do ensino no Brasil é deficitária. Desde 2009, o país

está entre as colocações mais baixas no ranking mundial. Com o objetivo de

contribuir com melhorias nos índices da educação brasileira e de viabilizar o acesso

de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social a um modelo de ensino

inovador, a Aldeia inaugurou, em 2019, a primeira escola comunitária do sul do

Brasil com uso da metodologia Lumiar. A metodologia Lumiar foi criada em 2002 e

já foi premiada e reconhecida, em 2012, como uma das 12 propostas pedagógicas

mais inovadoras do mundo  pela Stanford University, Microsoft, Unesco e OECD.

A escola está sediada em um prédio próprio da Aldeia da Fraternidade. Possui

capacidade de atendimento de 7 turmas e desde a sua inauguração, foi pensada

com uma perspectiva de ampliação de infraestrutura, em um projeto dividido em 3

etapas. Para qualificar o atendimento do total de 221 estudantes, há necessidade

da reforma estrutural de 2 prédios próprios da OSC, que resultará em 470 m² de

área adicional para o funcionamento de 3 novas salas de aula e 1 laboratório de



mídias. Além da expansão da infraestrutura, o projeto aqui proposto visa qualificar

as atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na escola. Para isso, há

necessidade de contratar especialistas para atuação em projetos especiais e

realizar formações continuadas com a equipe pedagógica. Essas necessidades

não são viabilizadas via convênio com o município, dada a limitação de recursos

recebidos para cobrir custos fixos da escola.

Pelos motivos citados, entende-se que este projeto é de grande relevância para

viabilizar a ampliação do acesso de crianças e jovens a uma educação inovadora e

de qualidade, possibilitando o desenvolvimento integral dos estudantes no contexto

do século XXI.

METODOLOGIA

A expansão e qualificação da Escola Comunitária Aldeia Lumiar engloba 3 principais

pilares: ampliação e qualificação da infraestrutura, formação continuada da equipe

pedagógica e qualificação das atividades de ensino e pesquisa.

A ampliação da infraestrutura da escola acontecerá de acordo com o projeto

arquitetônico e cronograma da obra. A reforma está planejada para acontecer em 4

etapas e será executada por empresa terceirizada e especializada. Busca-se apoio

para que junto com valores já captados em 2021, seja possível finalizar a obra em

2023 .

A proposta pedagógica da escola é desenvolvida de acordo com a metodologia

Lumiar, em turno integral , baseada no ensino de competências por meio de

projetos. Está apoiada em 6 pilares: currículo em mosaico, tutores e mestres,

multietariedade, aprendizagem ativa, gestão participativa e avaliação integrada. Por

meio do Mosaico Digital (uma plataforma que contém os módulos de planejamento,

o currículo e as competências ) gestores, educadores, estudantes e seus

responsáveis podem acompanhar, registrar e avaliar os processos que organizam e

mobilizam a vida escolar. Os custos com a manutenção das atividades é coberto via

parceria com a SMED.



A qualificação das atividades de ensino e pesquisa se dará por meio da aquisição

de equipamentos para as salas de aula, da contratação de especialistas para

realização de projetos especiais e da formação continuada da equipe pedagógica,

realizada por consultores do Instituto Lumiar. Os custos envolvidos nesse pilar serão

cobertos por meio de parcerias com Instituto Lumiar e empresas que já fazem parte

da rede de parcerias da organização.

AVALIAÇÃO

Objetivos
específicos

Perguntas
de

avaliação

Indicadores Formas de
verificação

Periodici
dade

1.Reformar 2 prédios
para expansão da
Escola Aldeia Lumiar

A reforma dos
prédios foi
100% concluída
seguindo os
padrões de
qualidade
previstos no
projeto?

Etapa 1 finalizada Vistorias e
registros
fotográficos

Quinzenal

Etapa 2 finalizada Vistorias e
registros
fotográficos

Quinzenal

Etapa 3 finalizada Vistorias e
registros
fotográficos

Quinzenal

Etapa 4 finalizada Vistorias e
registros
fotográficos

Quinzenal

2.Qualificar
atividades de  ensino
e pesquisa
oferecidas para os
estudantes

Houve
aprimoramento
e inovação nas
atividades de
ensino?

Salas equipadas com
computadores ,
equipamentos e
materiais necessários
para qualificação das
atividades

Notas fiscais
das aquisições
de novos
equipamentos e
fotografias

Mensal

Ampliação em 30% no
número de mestres
especialistas
contratados para
execução de projetos
especiais/inovadores

Relatórios de
contratações ,
NF de
pagamentos

Mensal

100% da equipe com
acesso às formações
continuadas para
execução do método
Lumiar

Listas de
presença nas
formações,
fotografias e
relatórios

Mensal



ORÇAMENTO REFORMA:
O foco deste projeto é obter recursos para as 2 últimas etapas da reforma da escola.
Parte do orçamento já está coberto com recursos captados em 2022.
Total da obra: R$ 1146.122,27



ORÇAMENTO - VALORES JÁ CAPTADOS/OUTRAS PARCERIAS

REFORMA ESCOLA
ETAPA Fonte de recurso VALOR

1 Aldeia - já captado R$ 158.721,31
2 Emenda Vereador Felipe Camozzato R$ 276.262,36
3 Emenda Vereadora Mari Pimentel R$ 325.068,70
4 Aldeia - parcialmente captado R$ 386.069,90

MANUTENÇÃO DA ESCOLA ( PARCERIA SMED)

Repasse mensal de R$ 970,00 mês por estudante

QUALIFICAÇÃO  DO ENSINO ( PARCERIA INSTITUTO LUMIAR E
UNIVERSIDADES)

SERVIÇO DE TERCEIROS CUSTO
MÊS/UNITÁRIO

NÚMERO DE
PARCELAS

CUSTO
ANUAL

Consultoria especializada
método Lumiar¹

R$20.000,00 12 R$240.000,00

Mestres especialistas- ensino
e pesquisas para 9 turmas²

R$  10.000,00 9 R$ 90.000,00

COMO O PROJETO PRETENDE INTERAGIR COM POLÍTICAS PÚBLICAS?
O projeto será desenvolvido em conexão com as políticas de educação e
assistência. As metodologias desenvolvidas e resultados serão disponibilizados
para agentes e lideranças do setor público.

Porto Alegre, 10 de novembro de 2022.



ANEXO I

Link imagens do projeto reforma:
Aldeia Ampliação Lumiar - Google Drive

Imagens prédio a ser reformado:

https://drive.google.com/drive/folders/1jSVwl3fAJ36QxLFdEU2rUTTiYjI3yd5O?usp=sharing


