
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei Federal 10.520/2002, subsidiariamente a Lei 8.666/93 

1 – OBJETO 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA OS DIVERSOS CAMPEONATOS PROMOVIDOS 

PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA. 

a.1 – Natureza 

A natureza do objeto se enquadra na classificação de serviços comuns. 

b.1 – Vigência 

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura. 

c.1 – Descrições e Quantitativos 

ITEM OBJETO QTD. UNID 

01 

Serviço de arbitragem de futebol de campo de 4 

profissionais; 1 árbitro central, 2 árbitros auxiliares e 1 

árbitro reserva. 

54 Jogos 

02 
Serviço de arbitragem de futebol de campo de 3 

profissionais; 1 árbitro central, 2 árbitros auxiliares 
54 Jogos 

03 

Serviço de arbitragem de futebol de salão, 4 

profissionais: 1 árbitro nº 1; 1 árbitro nº 2, 01 Mesário e 

01 apontador 

64 

 
Jogos 

04 
Serviço de arbitragem de Voleibol, 3 profissionais; 1 

árbitro nº 1, 01 árbitro nº 2, 01 Mesário. 
27 Jogos 

05 Serviço de arbitragem de karatê. 02 Dias 

 



 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO que a arbitragem desportiva é tarefa técnica, específica de profissional 

habilitado por cada federação esportiva, cuja missão é garantir o devido cumprimento das 

regras estabelecidas para cada esporte, garantindo a igualdade das disputas, a isenção na 

aferição dos resultados e o fair play em cada jogo; 

CONSIDERANDO que em virtude do exposto, justifica-se a presente solicitação para a 

contratação de árbitros de diversas modalidades esportivas, através de pessoa jurídica 

especializada neste serviço, em virtude da demanda municipal oriunda das atividades 

esportivas realizadas pela Secretaria de Educação/Departamento de Esportes, quanto 

desenvolvidas pela sociedade civil, no âmbito dos programas de iniciação desportiva, bem 

como competições amadoras e oficiais, pois a política pública de esportes do município visa 

também à inclusão social, garantindo uma melhor qualidade de vida aos munícipes. 

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Como efeitos práticos, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

Todos os membros da arbitragem deverão, obrigatoriamente, atender a pelo menos 

um dos seguintes requisitos: 

a) Pertencer a uma associação de árbitros da modalidade contratada, reconhecida pela 

Federação Estadual equivalente ou pela Confederação Brasileira da referida modalidade 

b) Quando não federados, ter realizado um curso reconhecido por Federação Estadual ou 

Confederação Brasileira de sua modalidade 

c) Quando não federados, ter participado de curso ministrado por árbitro federado da sua 

modalidade 

d) A equipe de arbitragem deverá seguir, obrigatoriamente, as regras em vigor das 

Confederações de cada modalidade, em consonância com os regulamentos geral e 

específico da competição. 

Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno 

conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço. 

Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 



 

 

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas no Termo de Referência ou no contrato.  

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede o 

horário previsto para prestação do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação. 

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.  

Arcar com quaisquer benefícios aos seus empregados, mantendo-os identificados e 

uniformizados quando da execução do serviço, substituindo imediatamente aquele que for 

considerado inconveniente à boa ordem e normas do Órgão, justificadamente. 

Cumprir rigorosamente as leis, instruções, normas e demais legislações sanitárias federais e 

estaduais e orientações dos órgãos fiscalizadores sobre os procedimentos de manipulação 

e a qualidade dos serviços, segundo a legislação vigente.  

Encerrado o procedimento de habilitação, o licitante ou representante legal da empresa cuja 

proposta foi declarada vencedora, será convocado para firmar contrato. 

Homologado o processo, o Licitante cuja proposta foi declarada vencedora, será convocado 

para assinar o contrato e devolvê-lo ao Departamento de Licitações no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento do documento, que poderá ser 

enviado via e-mail. No caso de descumprimento do prazo, o licitante ficará sujeito à 

aplicação das penalidades previstas no edital. 

Se o licitante vencedor, convocado no prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, poderá o pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos 

licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

4 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

a) A execução do serviço será efetuada de acordo com as necessidades do órgão 

parceiro, que serão definidas de acordo com a realizações das competições; 

b) A prestação de serviços deverá acontecer nos endereços definidos pela contratante de 

acordo com o local de realização do evento: 



 

 

c) O cumprimento dos serviços do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto: 

d) Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir 

estabelecidos: 

e) A empresa contratada para a prestação de serviço de arbitragem deverá disponibilizar 

árbitros com conhecimento das regras oficiais das modalidades esportivas contratadas 

evitando discussões durante a realização dos jogos com os atletas; 

f) A empresa contratada para a prestação de serviço de arbitragem deverá cumprir o 

cronograma de execução/distribuições dos jogos estipulados pela Comissão 

Organizadora do evento, conforme as suas modalidades, locais e horários previamente 

definidos; 

g) Os profissionais da empresa contratada para a prestação de serviços de arbitragem 

deverão se apresentar uniformizados, conforme as regras oficiais de cada modalidade; 

h) Os profissionais da empresa contratada para a prestação de serviço de arbitragem 

deverão estar com os materiais necessários para a realização do trabalho, conforme 

descrito no objeto deste termo de referência; 

i) A contratada deverá utilizar equipamentos e recursos profissionais adequados para 

qualquer tipo de serviço demandado pelo contratante; 

j) A empresa deverá apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou 

com identificação mediante crachás; 

k) A empresa contratada deverá providenciar a imediata troca de todo equipamento que 

vier a apresentar defeito durante a realização do evento;  

l) A empresa responderá por quaisquer danos causados diretamente a bens de 

propriedade da CONTRATANTE e demais locais indicados, quando ocasionados pelos 

empregados/contratados da empresa durante a realização do evento; 

m) A contratada deverá comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 

ou impropriedade verificada e prestar os esclarecimentos necessários para deliberação 

e mudança dos detalhes durante a fase de planejamento do evento;  



 

 

n) A empresa deverá zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas 

eventuais, imediatamente após sua verificação; 

o) Os equipamentos utilizados deverão ser testados com antecedência ao evento. A 

empresa deverá estar com os equipamentos em pleno funcionamento 01 (uma) hora 

antes do início do evento e deverão ser recolhidos ao final de cada evento, sem ônus 

adicional para a CONTRATANTE; 

p) Em face da especialidade da contratada na prestação do serviço licitado, todos os 

custos necessários para execução do seu trabalho devem estar consignados na 

proposta de preços;  

q) A empresa contratada deverá prestar todos os esclarecimentos solicitados pela 

contratante; 

r) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus 

empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis 

trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício 

da atividade objeto desse Termo de Referência; 

s) A contratada deverá indicar um preposto/representante para comunicação entre os 

representantes do contratante, o qual deverá prestar o atendimento de forma ágil, bem 

como organizar e coordenar os serviços; 

t) A empresa deverá executar os serviços por intermédio de mão-de-obra especializada, 

estando ciente de que as normas técnicas da ABNT devem ser cumpridas, no que 

couber; 

u) A contratada deverá manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante 

toda a realização dos serviços, informando à contratante a ocorrência de qualquer 

alteração nas referidas condições;  

v) A contratada deverá prestar todo tipo de serviço de forma ágil, organizada e com 

excelência; 

w) Quando o número de profissionais presentes no evento não corresponder ao número de 

profissionais solicitados pelo contratante, a empresa estará sujeita à penalização; 

x) Todos os profissionais contratados deverão prestar os serviços de forma célere, agir 

com presteza, polidez e cortesia, sob qualquer circunstância;  



 

 

y) O período de intervalos entre jogos tais como refeições e deslocamentos e a hora de 

antecedência que os árbitros deverão estar nos locais de competição não serão 

contabilizados como horas trabalhadas a fim de pagamento. 

5- MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a prestação dos serviços.  

6 – DA GESTÃO DA ARP 

A Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação terá como responsáveis: 

6.1. GESTOR DA ARP: (nome, cargo, e-mail e telefone) 

Nilzangela Santos Silva – Secretária Municipal de Educação, telefone para contato, (73) 

99832-5128 

6.2. FISCAL DA ARP: (nome, cargo, e-mail e telefone) 

Tiago Ferreira da Silva – Diretor de Esportes, telefone para contato, (73) 99994-4672 

Compete ao Gestor da ARP acima identificado exercer a sua administração, com atribuições 

voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se 

os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, 

acompanhar o prazo de vigência, verificar a necessidade e possibilidade da 

renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio 

econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc. 

Compete ao Fiscal da ARP acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, 

devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto 

respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, 

exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso da execução do contrato, etc. 

O fiscal do contrato anotará em Registo próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 



 

 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 

fornecedor/prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. 

7 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento 

eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada pela contratada em 

sua proposta, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da efetiva liquidação da 

Nota Fiscal no sistema informatizado da Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Fazenda, 

de acordo com a(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente conferidas e aprovadas pelo Fiscal ou 

Gestor do Contrato.  

O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal do contrato. 

As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que 

apresentarem incorreções serão devolvidos à Contratada e o prazo para o pagamento 

passará a correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados válidos 

pelo Contratante. 

Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos da Contratada, sob pena de 

não realização do pagamento até a informação dos mesmos, de obrigação da Contratada. 

Para que os pagamentos possam ser efetuados, a contratada deverá apresentar, junto a 

nota fiscal do fornecimento, a seguinte documentação:  

I - Documentos comprobatórios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista; 

III - Certidões regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e com o Ministério do Trabalho e Emprego 

(CNDT), com os tributos estadual e Municipal; 

É vedado ao Contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 

8 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Será requerida das empresas LICITANTES, para fins de habilitação, a comprovação de 

aptidão para a prestação dos serviços em características e quantidades compatíveis com o 

objeto desta licitação, mediante a apresentação de documentação que comprove o 

atendimento aos critérios e exigências explícitas no EDITAL. 



 

 

9 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

De acordo com a cotação obtida através do Sistema Banco de Preços, fica o VALOR 

GLOBAL por lote de R$ 79.735,41 (setenta e nove mil setecentos e trinta e cinco reais e 

quarenta e um centavos). 

10 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A DETENTORA DA ATA não poderá transferir ou subcontratar a prestação dos 

serviços descritos, nem tampouco transferir ou caucionar os direitos ou garantias da ARP, 

no todo ou em parte; 

10.2 Ficam reservados ao Município o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto nas Especificações, nas Leis, nas Normas e 

em tudo mais que de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o objeto; 

10.3 Aos casos omissos serão aplicadas as demais disposições constantes da Lei nº 

8.666/93, com suas posteriores alterações e legislação correlata. 

 

11 – ANEXOS  

Anexo I – Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

Anexo II – Calendário Esportivo  

 

Itagimirim/BA, 10 de agosto de 2022. 

 

 

_________________________________ 

Nilzangela Santos Silva 

Sec. Municipal de Educação 
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PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE - SMECE 

DATAS COMEMORATIVAS 
2022/2023 
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APRESENTAÇÃO 

MUNICÍPIO: Itagimirim 

Prefeito Municipal: Luiz Carlos Junior Silva de Oliveira 

Secretária de Educação: Nilzangela Santos Silva 

PERÍODO DAS AÇÕES:fevereiro a dezembro de 2022 

ANO LETIVO: 2022/2023 

NTE: 27 
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PLANO DE AÇÃO DATAS COMEMORATIVAS DA EDUCAÇÃO< CULTURA E ESPORTE - 2022 

 

Município: Itagimirim-BA                          Período do Plano:  janeiro a dezembro de 2022 

Secretária Municipal de Educação Cultura e Esporte - Nilzangela Santos Silva 

Equipe pedagógica:Gildete Diniz, Atina Ferreira e Darlene Alves 

Departamento de Cultura e Esporte:Tiago Silva 

Quadro Síntese 

AÇÃO: 
ESTRATÉGICA. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

PARA QUÊ? 

ATIVIDADES 
ESTRATÉGICAS: 

O QUÊ? 
RECURSOS: 
COM O QUÊ? 

PRAZO: 
QUANDO? 

RESPONSÁVEIS: 
QUEM? 

PARCEIROS: 
COM QUEM? 

 
Reabertura do 
ginásio de esportes 
 
 
 
 

Revitalizar açoes 
esportivas no 
município 

Organização de um 
torneio de futsal 

Bolas, banner 
Troféus, 
medalhas, redes, 
água, 
alimentação, 
 

Janeiro Equipe da Cultura e 
Esporte 

Educação 
Infraestrutura 

Intermunicipal de 
futsal 

 
Garantir atividades 
esportivas 
 
 
 

Participação na 
competição 

Bolas, 
banner,transpor-
te, alimentação 

Janeiro Equipe da Cultura e 
Esporte 

Educação 
Infraestrutura 
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Apresentação de  
Ballet 

Fortalecer o ballet 
municipal no distrito  

Apresentação 
musical 

Fantasias, som, 
cenários, lanches, 
cadeiras, banners  

  Fevereiro SMECE  

   Formação 
continuada para 
corpo docente 

 
 
 

Fortalecer as práticas 
pedagógicas sobre 
educação inclusiva 

Curso presencial 
Lanche, material 
impresso, 
transporte  

fevereiro Equipe da 
Educação Administração 

Campeonato 
Municipal de futsal 

Motivar atividades 
esportivas 

 
Organização da 
competição 
 
 
 

Bola, 
rede,apito,cerveja,
transporte para 
distrito, troféus, 
medalhas, 
uniformes, prêmio 
em 
 dinheiro. 

Fevereiro SMECE Administração 

Intensificar a 
escolinha 
municipal de 
futebol 

 
 
Ofertar práticas 
esportivas para os 
alunos. 
 
 

Aulas de futebol no 
ginásio de esporte 

Bolas, rede,apito, 
troféus, medalhas, 
uniformes, 

fevereiro SMECE  

- Elaboração e 
realização do 
Jornada 
Pedagógico 

Planejar semana 
pedagógica com 
professores da rede. 

Fortalecer ações 
pedagógicas para 
ano letivo. Através de 
palestras e oficinas 
por segmento 

Data Show 
Note book, 
aparelho de som., 
lanche, material 
impresso, kit 
professor, 

 março 
 

Secretária de 
Educação, equipe 
pedagógica e 
gestores  
Escolares. 

Coordenadores 
gestores e 
convidados. 
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Malhas,transporte, 
palestrantes, água 
 
 

Kit aluno 

 
Ofertar material 
escolar para alunos 
vulneráveis 
 
 
 
 

Garantir condições 
de estudo 

Pasta, 
caderno,lápis, 
borracha,caneta 

Março 

Secretária de 
Educação, equipe 
pedagógica e 
gestores  
Escolares 

administração 

Festival de Danças 
Promover ação 
cultural 

 

Fomentar a dança no 
municipio 

 

Som, iluminação, 
água,lanche, 
transporte, 
locução  

 

Março 
SMECE 

 

ADM, 
Infraestrutura 

 

 
Toernio de Futmesa 
 
 

Motivar atividades 
esportivas 

 
Organização da 
competição 
 
 
 

Bolas, rede,apito, 
troféus, medalhas, 
uniformes, 

  Março Equipe da Cultura e 
Esporte SMECE 

Elaboração de uma 
proposta 
pedagógica que 
enfatize a 
importância da data. 

Despertar o 
entendimento das 
ações realizadas por 
mulheres importantes 
na História. 

Desenvolver 
atividades que 
valorize as 
conquistas da mulher 
na sociedade, no 
espaço no mercado 
de trabalho, bem 

Papel oficio, 
quadro branco, 
Cola, tesoura, 
lápis de cor, 
Data Show 
Note book, 
aparelho de som. 

8 de março- 
Dia 

internacional 
da mulher 

Coordenação 
pedagógica, gestor 
escolar e 
professores. 

Coordenação 
pedagógica, 
gestor escolar 
e professores. 
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como momentos 
marcantes da história 
que foram 
protagonizados por 
figuras femininas. 

Elaboração de um 
projeto sobre o uso 
consciente da água. 
 

Conscientizar sobre a 
relevância da água 
para a sobrevivência 
da raça humana e 
outros seres vivos. 

Apresentar o projeto 
para professores com 
diálogos pertinentes 
à relevância da 
temática. 

Celular, lápis de 
cor, cartolina, 
computador, papel 
A4, caneta, livros 
didáticos,cola 

22 de março- 
Dia Mundial 

da Água. 

Coordenação 
pedagógica, 
gestores escolares 
e professores. 

Professores, 
coordenação e 
gestor escolar.  
 
 
 

Projeto rainha do 
micareta 

Fortalecer o lazer a 
cultura 

Incentivar a arte da 
beleza local 
 
 
 

Faixa, coroa, 
premiação 4 de abril 

Equipe da 
Educação,  Cultura 
e Esporte 

Administração 

5° Trilha de 
Itagimirim 

Iventivar atividades 
amadora de trilha e 
motocros 

Fomentar á prática  

Locução, 
divulgação, 
banners, 
isolamento, café 
da manhã, almoço  

24 de abril Esporte Administração 

Virada Esportiva 

Fomentar a prática 
esportiva entre 
crianças, jovens, 
adultos 

 

Organização eventos 
esportivos 

Redes de volei, 
redes de futsal, 
bolas de futsal, 
bolas de 
volei,uniformes, 
bolas de 
basquete, 
divulgação, 
transportes 
calçacas de 

22 de abril 
Equipe da 
Educação,  Cultura 
e Esporte 

Administração 
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capoeira, aguas, 
lanche,  

 

Elaboração de uma 
proposta 
pedagógica que 
venha resgatar o 
verdadeiro sentindo 
da Pascoa. 

Proporcionar o 
entendimento da 
celebração simbólica 
da pascoa, bem 
como, resgatar os 
valores implícitos 
nessa data. 

 Apresentação e 
reestruturação da 
proposta junto aos 
professores. 

Papel oficio, 
Cola, tesoura, 
lápis de cor, 
Data Show 
Note book, 
aparelho de som. 

17 de abril- 
Pascoa 

Professores e 
coordenação 
pedagógica.  

Coordenação 
pedagógica, 
professores e 
palestrante. 

Desfile das escolas 
para comemorar e 
informar sobre o 
contexto histórico 
da cidade. 
 

Mobilizar a 
comunidade sobre a 
importância da 
celebração da data 
na formação do 
cidadão itagimiriesse. 
. 

Estudo do contexto 
histórico de Itagimirim 

Carro de som, 
fantasias de 
acordo com 
gêneros, banner, 
instrumentos, 
uniformes, 
apresentação da 
Filarmônica Lyra 

23 de abril-
Aniversário 
da cidade. 

Toda a 
Comunidade 
Escolar. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
CulturaeEsport
e. 

Amistoso de 
FUtebol 

Fortalecer  a 
modalidade no 
município. 

 
 
Competição entre 
adultos 
 
 
 
 

Divulgação,banner
, post,bolas 
medalhas, troféus, 
redes 

1º de maio SMECE Administração 

Evento Ballet dia 
das mães 

 

Proporcionar ação 
social 

 

Atividades de ballet 

 

Som, iluminação, 
locução, 
ornamentação, 

07 de maio 
 

SMECE Administração 
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lanche 

 
Elaboração de uma 
proposta 
pedagógica que 
venha valorizar o 
papel da figura 
materna no âmbito 
familiar. 

Proporcionar reflexão 
sobre os diversos 
contextos familiares. 

Atividades diversas 
sobre a temática que 
desenvolva 
afetividade e 
fortaleça a relação 
entre mãe/filho ou 
quem cuida. 

lápis de cor, 
cartolina, 
computador, papel 
A4, caneta e cola 
Material reciclável. 

8 de maio- 
Dia das mães 

Professores, 
coordenação 
pedagógica e 
gestores escolares. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
CulturaeEsport
e e comercio 
local. 

Proposta elaborada 
pela Secretaria de 
Assistência social. 

Sensibilizar, informar 
e convocar toda a 
sociedade a 
participar da rede de 
proteção à criança e 
ao adolescente 
contra o crime de 
abuso sexual. 

Apresentação da 
proposta junto à 
comunidade escolar. 

Data Show 
Note book, 
aparelho de som e 
veículos de 
comunicação 
disponível na 
cidade. 

18 de maio-
Dia Nacional 
de Combate 

ao abuso 
sexual de 
crianças e 

adolescentes. 

Toda comunidade 
Escolar. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
CulturaeEsport
e e 
Equipe do 
CRAS. 

Elaboração de uma 
proposta 
pedagógica que 
resgate e valorize a 
cultura junina em 
todos os seus 
aspectos e 
diversidades. 

Conhecer as 
características das 
festas juninas, bem 
como suas 
especificidades 
regionais. 

Socialização da 
proposta junto aos 
professores. 

Data Show 
Note book, 
aparelho de som, 
cartolina, lápis de 
cor, cola, papel 
A4. 

24 de junho-
São João. 

Coordenação 
pedagógica, 
gestores escolares 
e professores 

Coordenação 
pedagógica, 
gestor escolar 
e professores. 

Apresentação 
Quadrilha Junina 

Fortalecer a cultura 
junina 

 

Danças em grupos da 
cidade 

som, iluminação, 
ornamentação, 
locução, comidas 
típicas, fantasias, 
figurinos, divulgação 

Junho 

 

SMECE 

 

Infraestrutura, 
adm, social 
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Campeonato 
municipal de futeboll 

Fortalecer práticas 
esportivas. 

Motivar a prática 
esporte no município. 

Bolas, 
rede,apito,transpor
-te para distrito, 
troféus, medalhas, 
uniformes. 

Julho SMECE Administração 

Show de Calouros 

 

Propocionar praticas de 
canto 

shows de musicas  

 

som, 
divulgação,locuçã
o, iluminação, 
palco, 
ornamentação 

 

Julho SMECE Administração 

Interclasse de futsal 
Oferta a praticar 
esportiva para os 
estudantes. 

Organização da 
proposta com equipe 
d eespotr 

Bolas, 
rede,apito,transpor
-te para distrito, 
troféus, medalhas, 
uniformes.  

8 a 12 de 
agosto SMECE 

Coordenação 
pedagógica, 
gestor escolar 
e professores 

Virada Cultural 

 

Promover atividades 
de cultura 

 

Apresentação de 
grupos de cultura, 
oficinas 

som, iluminação, 
ornamentação, 
locução, , 
fantasias, 
figurinos, 
divulgação 

 

Agosto 

 
SMECE Administração 

Pedal Selvagem Promover evento de 
ciclismo 

Fomentar a prática do 
esporte na cidade 

som, iluminação, 
ornamentação, 
locução, café da 
manhã, almoço 

Agosto SMECE Administração 
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Itacup Promover evento de 
Futsal 

Jogos e torneios nas 
categorias mirim, 
infantil, juvenil 

Bolas, 
rede,apito,transpor
-te para distrito, 
troféus, medalhas, 
uniformes. 

Agosto SMECE Social, 
Infraestrutura 

Elaboração do 
projeto: “Soletrando 
para a Vida.” 

Ampliar o vocabulário 
dos educandos, 
incentivar a leitura de 
forma lúdica e 
construtiva. 

Concurso de 
soletração, 
envolvendo as 
turmas dos 3º/4º 
anos de todas as 
escolas da rede. 

Data Show 
Notebook, papel 
A4, aparelho de 
som e veículos de 
comunicação. 

Agosto a 
novembro 

Coordenação 
pedagógica, 
gestores escolares 
e 
professores. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
CulturaeEsport
e. 

Elaboração de uma 
proposta 
pedagógica sócios- 
interativas que 
venha valorizar o 
papel do estudante 
na construção de 
uma sociedade 
mais igualitária. 
 

Conscientizar os 
educandos da 
relevância de seu 
papel na sociedade e 
oportunizar 
momentos de 
interação entre 
professores e alunos. 

Divulgação, estudos 
e reestruturação da 
proposta junto aos 
professores. 

Data Show, 
cartolina 
Notebook, papel 
A4, aparelho de 
som, veículos de 
comunicação. 

11 de agosto-
Dia do 

Estudante. 

Coordenação 
pedagógica, 
gestores escolares 
e 
professores. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
CulturaeEsport
e. 

Elaboração de uma 
proposta 
pedagógica que 
contempla a 
valorização da 
figura paterna ou 
por quem a 
representa no 
contexto familiar. 

Promover momentos 
de reflexões sobre os 
diversos contextos 
familiares, bem como 
estimular afetividade 
e respeito entre a 
criança e seu 
cuidador com 
representatividade da 
figura paterna. 

Apresentação e 
reestruturação da 
proposta junto aos 
professores. 

Computador, 
impressora e 
papel A4, 
cartolina, lápis de 
cor.  

14 de agosto- 
Dia dos pais. 

Gestão escolar e 
coordenação 
pedagógica e 
professores. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
CulturaeEsport
e. 
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Elaboração de uma 
proposta 
pedagógica que 
enfatize a 
importância da data 
no contexto 
histórico e cívico do 
país. (Desfile cívico) 

Trabalhar a 
compreensão dos 
fatos históricos do 
país com estímulo à 
atitude que promova 
respeito pelos 
símbolos nacionais.  

Apresentação e 
reestruturação da 
proposta junto a 
equipe pedagógica 
(Desfilecívico). 

Carro de som 
Fantasias de 
acordo com o 
contexto. 
Matérias para 
ornamentação. 

7 de 
setembro- 

Independênci
a do Brasil. 

Coordenador 
Pedagógico, 
gestores escolares 
e professores. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
CulturaeEsport
e. 

Campeonato 
regional de futebol 

 
Fortalecer esta 
modalidade de 
esporte no município. 
 
 
 

Competição entre 
seleções. 

Bolas, 
rede,apito,transpor
-te para distrito, 
troféus, medalhas, 
uniformes, 
premiação em 
dinheiro. 

26 de 
setembro  Equipe de Esporte Educação e 

Administração 

Elaboração de uma 
proposta 
pedagógica de 
conscientização da 
importância das 
arvores para a 
manutenção da vida 
no planeta. 

Despertar a 
consciência ecológica 
para preservar. 

Divulgação e 
reestruturação da 
proposta junto aos 
professores. 

Carro de 
som,banner, 
Mudas para 
plantio. 
 

21 de 
setembro- Dia 

da Arvore. 

Coordenador 
Pedagógico, 
gestores escolares 
e professores. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
CulturaeEsport
e, e Secretaria 
d eMeio 
Ambiente 

Elaboração de uma 
proposta 
pedagógica com 
ênfase no ECA. 

Promover atividades 
de conscientização 
dos direitos e 
deveres da criança 
de forma interativa, 
lúdica e 
descontraída.  

Divulgação e 
reestruturação da 
proposta junto aos 
professores. 

Lápis de cor, 
cartolina, 
computador, papel 
A4, caneta e cola. 

12 de 
outubro- Dia 
da criança. 

Coordenador 
Pedagógico, 
gestores escolares 
e professores. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
Cultura e 
Esporte. 
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Dia das crianças 
Promover diversão 
na praça para as 
crianças. 

Serão direcionados 
brinquedos, infláveis, 
lanches, água, 
brinquedos por faixa 
etária para as 
crianças. 

2000 brinquedos, 
2000 
lanches,água 

12 de 
outubro- Dia 
da criança. 

Coordenador 
Pedagógico, 
gestores escolares 
e professores. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
Cultura e 
Esporte. 

Homenagem 
(Secretaria de 
educação) 

Homenagear o 
professor, 
ressaltando a 
importância do seu 
papel para o 
desenvolvimento da 
sociedade. 

 Reunião com a 
Gestores escolares e 
coordenadores para 
estruturação das 
homenagens. 

Data Show, 
Notebook e 
veículos de 
comunicação. 
Mimos. 

15 de 
outubro- Dia 
do professor 

 
Secretaria 
Municipal de 
Educação Cultura e 
Esporte e 
Gestores 
escolares., 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
Cultura e 
Esporte. 

ENEM/2022 

 
Motivar os alunos do 
Ensino Médio para 
prova do Enem 
 
 
 

Oferta do transporte 
para esta ação. Tansporte, lanche Novembro SMECE Administração 

Beleza Negra 

 
Promover ação cultural 

Festival de desfile 

 

Palco, aparelho de 
som, live, banner, 
figurino, cenário, 
fantasias, cadeiras, 
camarins, banheiros 
químicos, outdoor 

Novembro SMECE Administração 

Elaboração de uma 
proposta 
pedagógica pautada 
ematividadesinform

Propor momentos de 
reflexões e 
sensibilizações sobre 
a importância do 

Apresentação e 
reestruturação da 
proposta junto aos 
professores, com 

Data Show, 
cartolina 
Notebook, papel 
A4, aparelho de 

20 de 
novembro- 

Dia Nacional 
da 

Coordenação 
pedagógica, 
gestores escolares 
e professores 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
Cultura e 
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ativas e formativas 
sobre o contexto 
histórico, que 
promova o respeito 
pela sua herança 
cultural. 

povo e da cultura 
africana para a 
formação e 
desenvolvimento de 
nossaidentidade 
cultural. 

diálogos pertinentes 
à relevância da 
temática. 

som, veículos de 
comunicação 

Consciência 
Negra. 

Esporte. 

Confraternização: 
Encerramento do 
ano letivo. 

 Proporcionar um 
momento de celebrar 
as realizações do ano 
letivo. 

Reunião com a 
Gestores escolares e 
coordenadores para 
organização da 
confraternização. 

Aparelho de som, 
data show e 
lanches. 

Dezembro 

Coordenação 
pedagógica, 
gestores escolares 
e professores 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
Cultura e 
Esporte 

Super Copa Icentivar Prática de 
Futebol Promover Atividades 

Uniformes, 
Trofeus, 
Medalhas, redes 
de futebol, Bolas 

Dezemnbro SEMECE Administração 

Natal da Luzes 
Mundo da Dysnei 

Fortalecer a cultura e 
lazer 

Ornamentação das 
praças centrais e 
bairros 

Palco, aparelho de 
som, live, banner, 
figurino, cenário, 
fantasias, 
cadeiras, 
camarins,banheiro
s químicos, 
outddor 

Dezembro SMECE 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
Cultura e 
Esporte 

 

Esporte/Cultura 
Secrataria Educação  



CALENDÁRIO ESPORTIVO  2022 

janeiro 
08 Reabertura ginásio de esportes 
28 Inscrição intermunicipal de Futsal 

fevereiro 
01 Abre as  inscrições da escolinha de futebol/
futsal municipal 
06 Amistoso de Futebol  Itagimirim x Seleção 
Maiquinique 
14 Abre inscrições municipal de futsal  
 

março 
07 lançamento da escolinha de futebol municipal 
18 lançamento do Municipal de Futsal ou 
campo. 
19 Início do municipal de Futsal  
 com apresentação de futmsa 
 

abril 
22 virada Esportiva  
24 5° Trilhão Amadores da Trilha 

maio 
01 Amistoso seleção/torneio futmesa/ (dia do 
trabalho) 
 
 
 

junho 
11/12 Final municipal de futsal  
27 Torneio Regional de Voleibol (dia nacional do 
voleibol). 

julho 
 04 Abre Inscrições Municipal de Futebol 
 29 Lançamento do Municipal de Futebol 
 30Início do Municipal de Futebol 
 

agosto 
04 Semana do Estudante 
07 Pedal Selvagem* 
08 Intercalasse Estudantil de Futsal Masculino e 
Feminino. 
11 Final Intercalasse Estudantil masculino e 
feminino. 

setembro 
18 e 19 Itacup de Futsal infantil e juvenil 

outubro 
12 Evento dia das Crianças  
 

novembro 
27 Final Municipal de Futebol 

dezembro 
04 Abre inscrição Super Copa Futebol 
16 Lançamento Super Copa Municipal de 
Futebol 
17 Início Super Copa Municipal de Futebol 
18 Final Super Copa Municipal de Futebol. 
 


