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1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto Assistente Pedagógico no 3º, 4º e 5º ano, foi inspirado no Programa Mais Alfabetização 

instituído por meio da Portaria do MEC nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, o Projeto é uma estratégia do 

Município de Campo Novo de Rondônia, que visa fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes matriculados no 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental, neste retorno das 

aulas presenciais. 

O Assistente Pedagógico no 3º, 4º e 5º ano fundamenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que determina o desenvolvimento da capacidade de 

aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Além disso, ele 

reconhece que a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência  familiar e comunitária, 

nos termos do art. 227 da Constituição Federal, bem como reconhece que a responsabilidade pela alfabetização 

das crianças deve ser acolhida por docentes, por gestores, pelas secretarias de educação e pelas instituições 

formadoras como um imperativo ético indispensável à construção de uma educação efetivamente democrática 

e socialmente justa. 

Para ser considerado alfabetizado em Língua Portuguesa, o estudante deve compreender o 

funcionamento do sistema alfabético de escrita; construir autonomia de leitura e apropriar-se de estratégias 

de compreensão e de produção de textos. Da mesma forma, para ser considerado alfabetizado em matemática, 

ele deve aprender a raciocinar, a representar, a comunicar, a argumentar, a resolver problemas em diferentes 

contextos, utilizando conceitos, procedimentos e fatos matematicamente. 

O Projeto Assistente Pedagógico do  3º, 4º e 5º ano surgiu como uma estratégia da Secretaria Municipal 

de Educação chegar ao nivelamento de conhecimento com o surgimento de défti de aprendizagem em relação 

aos objeto dos conhecimento/conteúdos ministrados no período não presencial, com pandemia é de suma 

importância estarmos buscando alternativas que auxilie o professor em sala  de aula com o intituindo de alavancar 

o aprendizado dos discentes municipais.  

Logo o Projeto dispõe de bases no reconhecimento de que os estudantes aprendem em ritmos e tempos 

singulares e necessitam de acompanhamento diferenciado para superarem os desafios do processo de 

alfabetização, garantindo a equidade na aprendizagem. Entende-se que a alfabetização constitui     o alicerce 

para a aquisição de outros conhecimentos escolares e para a busca de conhecimento autônomo, reconhecendo, 

fundamentalmente, que o professor alfabetizador tem papel fundamental nesse processo. 
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O objetivo do Projeto é fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização - para 

fins de leitura, interpretação, escrita e operações fundamentais - dos estudantes do 3º, 4º e 5º ano do ensino 

fundamental. Para isso, a Secretaria Municipal de Educação garantirá apoio pedagógico adicional as escolas 

por intermédio de um assistente pedagógico ao professor que estiver regente em turmas do 3º, 4º e  5º ano do 

Ensino Fundamental, por um período de 5 (cinco) horas semanais, extendendo por 06 (seis) meses de 

atendiemnto, com previsão de incio em maio. 

 
2. FINALIDADES 

 Português: desenvolver/aprimorar as capacidades intelectuais de leitura, escrita e interpretação dos 

estudantes matriculados no 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental, por meio de acompanhamento pedagógico 

específico; 

 Matemática: desenvolver/aprimorar as capacidades intelectuais de cálculos matemáticos envolvendo 

as quatro operações fundamentais, raciocínio lógico e interpretação de problemas; 

 Prevenir o abandono, à reprovação, à distorção idade/ano, mediante a intensificação de  ações 

pedagógicas voltadas ao apoio e fortalecimento do processo de alfabetização. 

 Atender as Metas 5. Alfabetizar todas as crianças no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental.  e Meta 7 - Fomentar a qualidade da educação básica a qualidade da educação básica em todas as 

etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 

nacionais para o IDEB, do Plano Municipal de Educação-PME, estabelecido  pela Lei 705/2015. 

 

 

3. DIRETRIZES DO PROJETO 

I - Fortalecer o processo de alfabetização do ensino fundamental, por meio do atendimento às turmas 

de  3º, 4º e 5º ano; 

II - Promover a integração dos processos de alfabetização das unidades escolares com a política 

educacional da rede de ensino; 

III - Viabilizar um atendimento diferenciado às unidades escolares; 

IV - Assegurar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados do Projeto; 

V - Promover o acompanhamento sistemático pelas redes de ensino e gestão escolar, da progressão 

da aprendizagem dos estudantes matriculados no  3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental; 

VI - Estimular a cooperação entre a sociedade e as escolas; 

VII - Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das redes municipais de educação e de suas 
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unidades escolares jurisdicionadas; 

VIII - Avaliar o impacto do Projeto na aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de gerar 

evidências para seu aperfeiçoamento. 

 

4. EXECUÇÃO 

O Projeto Assistente Pedagógico para o 3º, 4º e 5º ano será implementado no ensino fundamental das 

unidades escolares públicas municipais de Campo Novo de Rondônia, por meio de articulação institucional e 

apoio financeiro da Secretaria Municipal de Educação. 

O apoio financeiro às unidades escolares dar-se-á por meio da cobertura de despesas de custeio com 

transporte e alimentação do assistente pedagógico responsável pelo desenvolvimento das atividades, via 

PROSFIN adicional, Lei 660, de 23 de junho de 2014. 

A participação no Projeto é voluntária e deve ser realizada mediante termo de compromisso (anexo I) 

assinado - de forma conjunta - pelo Gestor da Instituição escolar e pelo Secretário Municipal de Educação. 

O assistente pedagógico deverá realizar sua atividade voluntária exclusivamente em sala de aula, sendo 

toda ela monitorada pelo professor da turma. 

 

5. COMPETÊNCIAS 

Compete a Secretaria: 

✓ promover a articulação institucional visando o alcance dos objetivos do Projeto; 

✓ prestar assistência técnica e financeira na gestão e na implementação do Projeto; 

criar e implementar mecanismos de monitoramento a serem incorporados à rotina das secretarias 

e gestão escolar, por meio de avaliações diagnósticas e formativas; 

✓ reforçar a qualidade de ensino das unidades escolares por intermédio de suporte pedagógico; 

✓ estabelecer regras para a seleção do assistente pedagógico (anexo II); 

✓ dar suporte à rotina de acompanhamento sistemático, pelas redes de ensino e gestão escolar, da 

evolução da aprendizagem dos estudantes matriculados no 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental; 

✓ garantir o Termo de Compromisso de apoio financeiro firmado com as instituições escolares, 

desde que essas estejam com a documentação exigida em dia; 

✓ elaborar plano de gestão e plano de formação, nos quais deverão constar as atividades de 

monitoramento das ações e de avaliação periódica dos estudantes e das estratégias de formação; 

✓ indicar, no ato da adesão, um Articulador para o Projeto, que será o responsável por acompanhar 
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a implantação do Projeto e monitorar sua execução; 

✓ garantir a realização de processo seletivo simplificado que privilegie a qualificação do assistente 

pedagógico (anexo II); 

✓ articular as ações do Projeto, com vistas a fortalecer a política de alfabetização da rede de ensino 

no 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental; 

✓ colaborar com a qualificação e a capacitação do assistente pedagógico, professores alfabetizadores, 

gestores e outros profissionais, em parceria com a Instituição Escolar; 

✓ acompanhar sistematicamente a evolução da aprendizagem dos estudantes atendidos pelo Projeto 

e implementar ações para os casos que se fizerem necessários; 

✓ garantir, no período definido pelo Projeto, a aplicação das avaliações diagnósticas e formativas a 

todos os estudantes das referidas turmas e a inserção dos seus resultados no sistema de 

monitoramento do Projeto. 

Compete às unidades escolares: 

✓ indicar, no ato da adesão, o Coordenador Escolar do Projeto, que será o responsável por 

acompanhar a implantação do Projeto e monitorar sua execução no âmbito escolar; 

✓ realizar processo seletivo simplificado que privilegie a qualificação do assistente pedagógico; 

✓ articular as ações do Projeto, com vistas a garantir o processo de aprendizagem dos estudantes; 

✓ acompanhar sistematicamente a evolução da aprendizagem das turmas contempladas com o projeto, 

planejar e implementar as intervenções pedagógicas necessárias para o cumprimento das 

finalidades do Projeto; 

✓ aplicar avaliações diagnósticas e formativas, com vistas a possibilitar o monitoramento e a 

avaliação periódica da execução e dos resultados do Projeto; 

✓ cumprir com as datas previstas no Projeto, para aplicação das avaliações diagnósticas e formativas 

a todos os estudantes das turmas contempladas e inserção dos resultados no sistema de 

monitoramento do Projeto. 

 

6. ATORES 

Professores do 3º, 4º e 5º ano do ensino Fundamental, responsável: 

✓ pelo planejamento, pela coordenação, organização e desenvolvimento das atividades na sala de 

aula; 
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✓ pela articulação das ações do Projeto, com vistas a garantir o processo de alfabetização dos 

estudantes; 

✓ pela interação entre a escola e a comunidade, pela prestação de informações sobre o 

desenvolvimento das atividades para fins de monitoramento; 

✓ pelo planejamento e supervisão do trabalho do assistente pedagógico. 
 

Assistente Pedagógico, responsável: 

✓ pela realização das atividades de acompanhamento pedagógico sob a coordenação e supervisão 

do professor alfabetizador, conforme orientações da secretaria de educação e com o apoio da gestão 

escolar; 

✓ pelo apoio na realização de atividades, com vistas a garantir o processo de alfabetização de todos 

os alunos da classe; 

✓ pela participação do planejamento das atividades juntamente com o professor da classe ou 

Coordenação do Projeto na escola; 

✓ pelo cumprimento da carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Projeto; 

✓ por auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele; 

✓ pelo acompanhamento do desempenho escolar dos alunos; 

✓ pela elaboração e apresentação de relatórios das atividades realizadas mensalmente, para que o 

Coordenador Escolar analise e valide posteriormente; 

✓ pelo cumprimento com responsabilidade, pontualidade e assiduidade de suas obrigações com o 

Projeto; 

✓ pela participação nas formações indicadas pela Coordenação Escolar e SEMEC. 

 
 

Coordenador Escolar do Projeto, responsável: 

✓ por orientar, apoiar e acompanhar com prioridade o trabalho do professor alfabetizador e do 

assistente de alfabetização; 

✓ participar da seleção do assistente de alfabetização, privilegiando a qualidade técnica; 

✓ por acompanhar a evolução da aprendizagem dos alunos engajados no Projeto; 

✓ por lançar e atualizar os dados de execução do Projeto no sistema de acompanhamento e 

monitoramento; 

✓ por participar das estratégias de formação no âmbito do Projeto; 

✓ por realizar reunião de formação com os assistentes para explicar o funcionamento do Projeto, 
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bem como o papel e responsabilidade que eles terão no apoio ao professor alfabetizador. 

 
Secretário de Educação, responsável: 

✓ por articular com o chefe do Executivo o compromisso com o Projeto, a fim de estabelecer, a 

prioridade central na alfabetização de todas as crianças do ensino fundamental; 

✓ por garantir a seleção que privilegie a qualidade técnica dos assistentes pedagógicos; 
 

✓ por articular com as instituições de ensino superior local ou da região apoio e incentivo para 

participação de alunos e de ex-alunos do ensino superior, preferencialmente da pedagogia e 

licenciatura, para assumir o trabalho voluntário como assistente pedagógico; 

✓ por garantir apoio e suporte pedagógico orientador e formativo para as unidades escolares 

desenvolverem com êxito o processo de alfabetização de seus estudantes; 

✓ realizar, no mínimo, a cada semestre, reunião de avaliação da implementação das estratégias da 

Secretaria no âmbito do Projeto Assistente Pedagógico para o 3º, 4º e 5º ano; 

✓ por incentivar, orientar e acompanhar a participação dos profissionais da secretaria e das unidades 

escolares nas ações de formação, no âmbito do Projeto; 

✓ por apoiar a aplicação das avaliações diagnósticas a todos os estudantes matriculados no 3º, 4º e 

5º ano do ensino fundamental regular; 

✓ por incentivar, na secretaria e nas unidades escolares, o desenvolvimento de estratégias de uso e 

apropriação dos resultados das avaliações diagnósticas na proposição e na implementação de ações; 

✓ por estabelecer contato com diretores e coordenadores das unidades escolares para informá-los da 

necessidade de apresentar o Projeto à comunidade escolar, em especial, aos professores das turmas 

que serão contempladas; 

✓ por definir mais detalhadamente com a gestão escolar e com os professores alfabetizadores, 

considerando as orientações do Projeto, papel dos assistentes de alfabetização e como eles poderão 

apoiar os professores alfabetizadores na garantia do processo de alfabetização das crianças; 

✓ por definir, com as unidades escolares a data de aplicação, correção e sistematização das Avaliações 

Diagnósticas propostas pelo Projeto a serem aplicadas às crianças no 3º, 4º e 5º ano                  do ensino 

fundamental; 

✓ por assegurar que as unidades escolares iniciem as atividades com o assistente pedagógico, se 

possível, até o dia 02 de maio, uma vez que em 2022 o Projeto terá duração de 6 meses; 

✓ por participar da seleção dos assistentes pedagógicos com apoio as unidades escolares. 
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7. RECURSOS 

Destaque-se que as atividades desempenhadas pelo assistente pedagógico serão consideradas de 

natureza voluntária, na forma definida pela Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo obrigatória a 

celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário (anexo III). 

 

Os assistentes pedagógicos podem ter - no máximo - oito turmas nas unidades escolares, observados a 

distribuição e turnos de atendimento. 

Os recursos destinados ao financiamento do Projeto serão repassados às Unidades Escolares 

beneficiadas para cobertura de despesas de custeio, devendo ser empregados no ressarcimento de despesas 

com transporte e alimentação dos assistentes pedagógicos. 

Os recursos serão calculados em função do número de matrículas e do número de turmas informados no Censo 

Escolar do ano anterior ao ano da adesão, consideradas as turmas com no mínimo 15 matrículas  de  3º, 4º e 

5º ano do ensino fundamental, cujos valores são: 

 Valores R$ 200,00 ( Duzentos reais) mensais, por turma, para o assistente pedagógico que estiver 

apoiando as atividades em classes com 5 (cinco) horas de intervenção; 

Saliente-se que esses recursos serão calculados e repassados para um período de 6 meses no exercício 

de 2022. 

O ressarcimento de despesas ao assistente pedagógico deverá acontecer mediante apresentação de 

relatório e recibo mensal de atividades desenvolvidas pelo voluntário (anexo IV e V), o qual deverá ser 

mantido em arquivo pela Unidade Escolar pelo prazo e para os fins previstos nas normas vigentes pela Lei 660 

(Prosfin). 

Os valores a serem transferidos às unidades escolares beneficiárias serão uma unica parcela, em sistema 

de monitoramento e acompanhamento, até o dia 30 de novembro de cada exercício. 

Vale salientar que o não preenchimento das informações pela UE no sistema de monitoramento e 

acompanhamento resultará na suspensão da segunda parcela referente ao desenvolvimento dos 3 meses finais 

de ressarcimento do assistente pedagógico. 

A prestação de contas do Projeto Assistente Pedagógico será nos moldes do PROSFIN, Lei 660, de 

23 de junho de 2014. 

A tabela abaixo demonstra a previsão de recurso que serão repassados às escolas para implementação 

do programa Assistente Pedagógico. 
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Escola Nº de turmas 

 atendidas 

Valor por 

 turma 

Valor mensal Valor por 6 

meses 

E.M.E.I.F. Cassiano Ricardo 12 200,00 2.400,00 14.400,00 

E.M.E.I.F. Tancredo Neves II 04 200,00 800,00 4.800,00 

E.M.E.I.F. 7 de Setembro 05 200,00 1.000,00 6.000,00 

E.M.E.I.F. Rio Branco 06 200,00 1.200,00 7.200,00 

Total 27 200,00 4.800,00 32.400,00 

 

 

8. MONITORAMENTO 

O acompanhamento do Projeto nas unidades escolares será realizado em sistema de monitoramento 

específico, no qual as Unidades Escolares deverão registrar as informações referentes aos professores 

alfabetizadores, assistentes pedagógicos, estudantes, turmas e plano de atendimento. Essa ação é condição 

necessária para participação no Projeto Assistente Pedagógico para o 3º, 4º e 5º ano. 

O monitoramento do Projeto nas Unidades Escolares será realizado via fichas de monitoramento, as 

quais o Coordenador do Projeto na escola deverá acompanhar o preenchimento dos dados de execução pelo 

responsável da ação, o Coordenador do Projeto também será o responsável por prestar informações solicitadas 

sobre a implantação do Projeto em sua escola e responsabilizar-se pela devolutiva dos dados gerenciais de 

aprendizagens à unidade escolar. 

O monitoramento geral do Projeto será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer - SEMEC. A SEMEC poderá definir metas para o Projeto, as quais deverão ser 

observadas e implementadas pelas unidades escolares municipais. Essas metas servirão para nortear a avaliação 

dos resultados do Projeto, podendo condicionar a participação das Unidades Escolares em exercícios 

seguintes. 

Como parte do sistema de monitoramento, a SEMEC disponibilizará uma proposta de avaliação 

constituída por testes e relatórios que visam nortear não apenas as ações pedagógicas desenvolvidas pela 

escola, como também a formação dos assistentes e o acompanhamento da execução do Projeto, com base em 

indicadores confiáveis. 

Os testes propostos para avaliar os estudantes têm como objetivo oferecer às unidades escolares as 

condições para realizarem um diagnóstico acurado das habilidades básicas e essenciais que devem ser 

desenvolvidas pelos estudantes ao longo do ensino fundamental. Com esses testes e seus resultados, torna-se 

http://www.camponovo.ro.gov.br/


PODER EXECUTIVO 
Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia 

Av. Tancredo Neves, 2250 – Setor 02 
CEP 76.887.970 - Campo Novo de Rondônia - RO 
Fone: 69 3239-2240/2357/2291 
www.camponovo.ro.gov.br 

 
 

 
11  

mais produtivo o trabalho do assistente no desenvolvimento de estratégias para superar as dificuldades de 

aprendizagem detectadas. A proposta de aplicação dos testes foi construída para auxiliar o trabalho de 

acompanhamento realizado nas unidades escolares. Nesse sentido, constitui-se instrumento de planejamento 

das ações pelos diretores, professores, supervisores e articuladores. 

A proposta de avaliação desenvolvida pela SEMEC consiste em: 

     a) uma Avaliação Diagnóstica ou Inicial que tem como finalidade avaliar o nível de aprendizado das 

crianças no início do Projeto. Dessa forma, serão avaliadas as habilidades básicas e essenciais em Língua 

Portuguesa e em Matemática, próprias da alfabetização. Orienta-se que essas avaliações sejam aplicadas ainda 

durante a segunda quinzena do mês de abril do corrente ano, uma vez que o resultado deverá ser utilizado pela 

escola para o planejamento das atividades do Professor Alfabetizador como as que envolvem o assistente de 

alfabetização; 

 

  b) uma Avaliação de Processo ou Mediana que visa avaliar o avanço que as crianças obtiveram ao 

longo dos 3 meses iniciais de execução do Projeto. Essa avaliação será muito útil para o feedback das ações 

que traçamos para desenvolver o aprendizado das crianças, a partir dessa reflexão poderemos mudar ou manter 

as estratégias definidas; 

 c) uma Avaliação Formativa ou Final que deverá ser aplicado após o término do Projeto. Ela será 

fundamental para avaliar o trabalho dos assistentes de forma objetiva, considerando os resultados apresentados 

por cada turma. 

A devolutiva dos resultados das avaliações será realizada pela SEMEC para cada escola. Na 

oportunidade, serão apresentados os resultados, a análise pedagógica sobre o desempenho dos estudantes nos 

testes, bem como o roteiro para leitura e interpretação desses resultados, cujo objetivo é auxiliar as unidades 

escolares na apropriação das informações produzidas a partir da avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camponovo.ro.gov.br/


PODER EXECUTIVO 
Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia 

Av. Tancredo Neves, 2250 – Setor 02 
CEP 76.887.970 - Campo Novo de Rondônia - RO 
Fone: 69 3239-2240/2357/2291 
www.camponovo.ro.gov.br 

 
 

 
12  

ANEXO I 

 
CRONOGRAMA PREVISTO E HORÁRIO DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM O FUNCIONAMENTO 

DE CADA ESCOLA. 

 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 27/04/2022 a 29/04/2022 

RESULTADO FINAL 04/05/2022 

INICIO DA CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO 

TERMO. 

05/05/2022  
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ANEXO  II 

 
LOTAÇÕES E VAGAS 

 

 

ASSISTENTE PEDAGÓGICO 

 

ESCOLAS  TURMAS Nº DE VAGAS 

E.M.E.I.F. CASSIANO RICARDO 12 03 

E.M.E.I.F. TANCREDO NEVES 04 01 

E.M.E.I.F. 07 DE SETEMBRO 05 02 

E.M..E.I.F. RIO BRANCO 06 01 
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ANEXO III 

 
 

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO 

AO PROJETO ASSISTENTE PEDAGÓGICO 

 

 

A Escola Municipal  _, neste 

ato representada por seu diretor (a)                                                                                          

portador (a) do RG nº , inscrito (a) no CPF/MF sob nº    vem 

por meio deste firmar o TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO ASSISTENTE 

PEDAGÓGICO para o 3º, 4º e 5º ano comprometendo-se a observar todas as regras e disposições constantes 

no Projeto Assistente Pedagógico elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e 

Lazer – SEMEC de Campo Novo de Rondônia – RO. 

O Gestor da Instituição Escolar declara estar ciente das implicações do não cumprimento das normas 

de implantação e desenvolvimento do Projeto ao longo do ano, podendo ter como agravante o cancelamento 

da 2ª parcela do recurso destinado ao ressarcimento de alimentação e transporte para 

o assistente pedagógico. 

 

 

 
Campo Novo de Rondônia – RO, de de 20 . 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gestor(a) Escolar Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO IV 

 
 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS 

ASSISTENTES PEDAGÓGICOS 

 

 
ITEM DISCRIMINIÇÃO NOTA 

1 Curso de Pedagogia 40 

2 Curso em Nível Superior em outras áreas 15 

3 Pós-Graduação na área do Ensino Fundamental I 8 

4 Pós-Graduação em outra área 5 

5 Cursando Graduação em Pedagogia (cada ano cursado equivale a 2 pontos) 10 

6 Cursando Graduação em outra área (cada ano cursado equivale a 1 ponto) 5 

 

7 

 
Ensino Médio completo (será contabilizado para o candidato que não tem 

nenhuma formação em Nível Superior) 

 

10 

8 Declaração emitida pela escola para quem trabalhou com PMALFA ou MAIS 

EDUCAÇÃO. 

7 

TOTAL 100 

 

Em caso de empate: 

1º Nível Superior na área; 

2º Experiência de trabalhos desenvolvidos na área; 

3º Mais formações; 

4º Sorteios. 
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ANEXO V 

 

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO 

DE VOLUNTÁRIO 
 

 

  , , , 

Nome do(a) Voluntário(a) ( Nacionalidade) (Estado Civil) 

residente e domiciliado(a) no(a) , , 

(Rua/Avenida) (nº) 

  , , ,    

(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF) 

portador(a) do CPF n.º carteira de identidade nº , / , 

(Nº do CPF) (Órgão Exp.) (UF) 

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos 

termos da Lei n° 9.608, 18 de fevereiro de 1998, em escolas públicas do Município de Campo Novo de 

Rondônia – RO, cônscio de que farei jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação 

decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo 

empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

 

 

 

 
Campo Novo de Rondônia – RO, de de 20 . 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Assinatura do Voluntário) 
 

 

 

ANEXO VI 
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PROJETO ASSISTENTE PEDAGÓGICO PARA O  3º, 4º E 5º ANO 

 

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E 

ALIMENTAÇÃO 
 

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÒPRIA (UEx) 

1 – Razão Social 2 – CNPJ 3 – Mês/Ano 

  /  

4 – Endereço 5 – Município 6 – UF 

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

7 – Nome 8 – CPF 9 – RG 10 – UF 

11 – Endereço 12 – Telefone 13 – Município 14 – UF 

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO 

15 – Escola: 16 – Endereço: 

17 – Data 18 – Dia da Sem. 19 – Horário 20 – Assinatura 

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

  às  

21 – Recibo 

Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de R$ (   

  ), por meio de transferência em conta corrente/conta poupança n° _________ agência ____________, 

ou chave Pix ___________________________,  a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário 

referente a atividades de assistência pedagógica, voltadas ao Projeto Assistente Pedagógico para o 3º, 4º e 5º Ano, em escolas públicas 

do Município de Campo Novo de Rondônia – RO. 

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO 
 
 

  

Local e Data Assinatura do Assistente Pedagógico 
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ANEXO VII 

PROJETO ASSISTENTE PEDAGÓGICO PARA O  3º, 4º E 5º ANO 
RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO 

 
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) 

01. Razão Social 02. CNPJ 03. Município 04. UF 05. Mês/Ano 
  /  

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO 

06. Nome 07. CPF 08. Endereço 09. Telefone 

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO 

10. Data 11. Dia da 

Sem. 

12. 

Horas 

Trab. 

13. Atividades Realizadas 14. Rubrica 

Voluntário 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R$ _ 

( ),a título de ressarcimento de despesas com transporte e 

alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Projeto Assistente Pedagógico para o 3º, 4º e 5º Ano, 

em escolas públicas do Município de Campo Novo de Rondônia – RO. 

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO 

  
 

 

Assinatura do Voluntário Local e Data 
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Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória. 

 
 

  

Assinatura do(a) Professor(a) regente da turma Assinatura do(a) Representante Legal da UEx 
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