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Esse eixo contempla a apropriação do conhecimento matemático e tecnológico para além de seu caráter instrumen-
tal, como meios para compreender e transformar o mundo, estimulando o interesse, a curiosidade e o espírito de 
investigação. A resolução de problemas e as atividades de pesquisa devem permitir um ambiente questionador e de 
construção de conhecimentos, à medida que os alunos levantam hipóteses e investigam fenômenos utilizando-se 
de conhecimentos matemáticos e recursos tecnológicos, adquirindo diferentes formas de perceber a realidade e da 
aplicabilidade dos conceitos trabalhados em situações cotidianas, tais como interpretação de tabelas, de gráfi cos 
e o tratamento estatístico. A utilização da robótica como ferramenta de ensino e como recurso para fomentar a 
aprendizagem dos conteúdos curriculares com o intuito de estimular a criatividade, a experimentação, a criticidade, 
a análise sistêmica e a inclusão de tecnologia digital com vistas à inovação dos métodos de ensino. Nessa perspec-
tiva, laboratórios de informática, salas ambientes e outros espaços, devem constituir-se como locais privilegiados 
para o desenvolvimento de projetos envolvendo jogos matemáticos, robótica, educação econômica e fi nanceira, 
entre outros.
 Eixo   AF-  3 - Atividades Artísticas e Culturais 
Esse eixo contempla o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, caracterizando-se como 
um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana, desenvolvendo com o educando a sensibilidade, 
a percepção e a imaginação no domínio do conhecimento artístico necessário para compreender a arte como meio 
de humanização da realidade. O trabalho nesse eixo deve privilegiar o trabalho com as várias linguagens artísticas 
(Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro), articulando saberes que envolvem as práticas de criar, ler, produzir, 
construir, exteriorizar e refl etir sobre as diferentes formas artísticas, favorecendo a valorização às diversas manifes-
tações artísticas e culturais - das locais às mundiais, e o diálogo intercultural, pluriétnico, as relações étnico-raciais 
importantes para o exercício da cidadania. Devem ser contemplados projetos que envolvam cinema, arte, música, 
danças indígenas e africanas, jogos dramáticos, improvisação e encenação, danças populares brasileiras, produção 
digital, aprendizagem de instrumentos musicais, fanfarra, preservação do patrimônio, museus e demais equipamen-
tos públicos culturais de Campinas e região, entre outros.
 Eixo   AF-  4 - Atividades Motoras e Esportivas  
Esse eixo deve permitir que se vivencie diferentes práticas corporais advindas das mais diversas manifestações 
culturais, que seja vista como uma variada combinação de infl uências e reconhecidas na vida cotidiana. A partir 
dos movimentos, com foco nas diferentes formas e modalidades, tais como nos esportes, na ginástica, na dança, 
nos jogos, nas práticas corporais que promovam o desenvolvimento saudável do indivíduo, de modo a aprofundar 
e ampliar os conhecimentos e as práticas físicas, que compõem um vasto patrimônio cultural que deve ser valori-
zado, conhecido e compartilhado. Esse eixo deve fomentar no aluno a participação ativa no próprio aprendizado, 
a pesquisa em grupo, a experimentação, a construção de regras e atividades que estimulem o questionamento 
e o raciocínio, contribuindo assim como uma prática social, alicerçada na participação coletiva, que promova 
autonomia, criticidade, criatividade e socialização. Devem ser desenvolvidos projetos que envolvam exercício 
físico e vida saudável, primeiros socorros, treinamento esportivo, condicionamento físico, jogos e brincadeiras 
populares, entre outros.
 Eixo   AF-  5 - Ciência, Tecnologias, Sustentabilidade e Prevenção  
Esse eixo contempla a apropriação do conhecimento científi co, da natureza e da tecnologia, como meios para 
compreender e transformar o mundo natural e social, estimulando o interesse, a curiosidade e o espírito de inves-
tigação. As atividades de pesquisa, os experimentos práticos, o ensino por investigação deve permitir exercitar 
a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das Ciências, incluindo a refl exão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Promover a refl exão sobre 
as relações entre o ser humano e seu ambiente, sobre as implicações de suas ações no meio social e na natureza 
e suas possibilidades de atuação como agente transformador na escola e na comunidade. Nessa perspectiva, os 
laboratórios de Ciências, as salas ambientes e outros espaços, devem constituir-se como locais privilegiados para o 
desenvolvimento de projetos envolvendo experimentos de Ciências, atividades ambientais, horta escolar, recicla-
gem, Astronomia, orientação sexual, entre outros.
 Eixo   AF-  6 - Organização de Estudos e Protagonismo Juvenil (OEPJ) 
Esse eixo consiste em reconhecer a necessidade de se reorganizar o tempo e o espaço para melhor aprender, que 
proporcione ao aluno possibilidades de enriquecimento de seu universo de referências, ao aprofundar conheci-
mentos, vivenciar novas experiências, esclarecer dúvidas - tempo e espaço para pensar na sua própria aprendiza-
gem. Consiste em ensinar estratégias de aprendizagem cognitivas e metacognitivas, compreendendo a organização 
em relação ao ambiente de estudo, as exigências das atividades e dos conteúdos escolares, de modo a favorecer 
a aprendizagem das diferentes ferramentas que possibilitem à apropriação dos conhecimentos e à aquisição de 
hábitos e estratégias de estudos efi cientes e efi cazes. Nesse sentido, esse eixo busca a autorregulação da aprendi-
zagem do aluno, evidenciando a necessidade do planejamento, da execução e da autoavaliação, possibilitando a 
elaboração de projetos de estudos independentes, bem como a conscientização da importância da participação em 
assembleias, grêmios e CPAs. Para isso deverão ser desenvolvidas atividades de alfabetização científi ca por meio 
da pesquisa e da aplicação de novas tecnologias.
 EIXO   AF-  7 - Cultura, Sociedade e Escola 
Esse eixo se refere à compreensão das relações do homem com o meio que levou ao surgimento das formações so-
ciais, políticas e econômicas, em virtude das quais os grupos e as diversas culturas se organizaram. Nessa perspec-
tiva, deve-se evidenciar a apropriação das noções do multiculturalismo (valorização das diferenças étnico?raciais), 
a possibilidade de distinguir as relações sociais da cultura em diferentes realidades históricas e espaciais, o conhe-
cimento dos aspectos ligados ao modo de vida dos ameríndios e afro-brasileiras, levando?se em conta o conceito 
de ética e de cidadania. Propõe-se fomentar as relações da escola com a territorialidade e a intersetoriedade, bem 
como o desenvolvimento do domínio das diferentes leituras, tais como textos, mapas, imagens, fontes históricas 
no sentido do desenvolvimento da autonomia intelectual e da iniciação à pesquisa, promovendo a refl exão, a criti-
cidade e o diálogo. Nesse sentido, esse eixo deverá desenvolver projetos que contemplem atividades envolvendo a 
Ética, Direitos Humanos, pluralidade cultural, cidadania, mundo do trabalho, consumo, educação para o trânsito, 
Cartografi a, entre outros.

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2019.00000149-43  

 Interessado:  Fundação Municipal para Educação Comunitária   
 Pregão Eletrônico:  18/2019 
 Objeto:  Registro de Preços para Contratação de  SERVIÇOS GRÁFICOS E DIA-
GRAMAÇÃO  com vistas à confecção de cartazes, folders, certifi cados, panfl etos, 
cartões de visita, banner em lona, fi cha de matrícula e diários de classe para utilização 
das unidades da  FUMEC/Ceprocamp , nas quantidades estimadas e em conformidade 
com as especifi cações constantes, conforme condições e especifi cações constantes do 
 ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA .  - VDP Serviços Gráficos Ltda. ME  com 
fulcro na Ata de Registro de Preços nº 14/2018, no valor de R$ 56,60 (cinquenta e seis 
reais, e sessenta centavos).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 15 de janeiro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretaria Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2019.00000149-43  

 Interessado:  Fundação Municipal para Educação Comunitária   
 Pregão Eletrônico:  18/2019
 Objeto:  Registro de Preços para Contratação de  SERVIÇOS GRÁFICOS E DIA-
GRAMAÇÃO  com vistas à confecção de cartazes, folders, certifi cados, panfl etos, 
cartões de visita, banner em lona, fi cha de matrícula e diários de classe para utilização 
das unidades da  FUMEC/Ceprocamp , nas quantidades estimadas e em conformidade 
com as especifi cações constantes, conforme condições e especifi cações constantes do 
 ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA .
 -   RANTYSET GRAFICA LTD  A  com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 
12/2018, no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 15 de janeiro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretaria Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2019.00000149-43  

 Interessado:  Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico:  18/2019

 Objeto:  Registro de Preços para Contratação de  SERVIÇOS GRÁFICOS E DIA-
GRAMAÇÃO  com vistas à confecção de cartazes, folders, certifi cados, panfl etos, 
cartões de visita, banner em lona, fi cha de matrícula e diários de classe para utilização 
das unidades da  FUMEC/Ceprocamp , nas quantidades estimadas e em conformidade 
com as especifi cações constantes, conforme condições e especifi cações constantes do 
 ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA .
 -   PRINT GRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA  com fulcro na Ata de Registro de Pre-
ços nº 13/2018, no valor de R$ 640,50 (seiscentos e quarenta reais, e cinquenta centavos).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências. 

 Campinas, 15 de janeiro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretaria Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2019.00000418-35  

 Interessado:  Fundação Municipal para Educação Comunitária   
 Pregão Eletrônico:  034/2019
 Objeto:  Registro de Preços de  ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ACON-
DICIONADA EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS , com vasilhames de acondi-
cionamento a serem fornecidos em regime de comodato, para utilização das unidades 
da  FUMEC/CEPROCAMP , oferecidos pelo  CEPROCAMP , conforme as especifi -
cações constantes no  ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA .
 -   LA ÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA. - EPP.  Com fulcro na 
Ata de Registro de Preços nº 40/2019, no valor de R$ 741,60 (setecentos e quarenta e 
um reais, e sessenta centavos).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências. 

 Campinas, 15 de janeiro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretaria Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO    
Acha-se aberto na  Fundação Municipal para Educação Comunitária,  com Instru-
mento Convocatório disponibilizado no Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do 
Estado de São Paulo ( www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br    
 Pregão Eletrônico  nº   04  /20  20 
 Processo Administrativo  nº FUMEC.2019.00001239-98
 OBJETO:  Contratação de empresa especializada em CESSÃO DE DIREITO DE 
USO (LOCAÇÃO), INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINA-
MENTO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE TÉC-
NICO OPERACIONAL, QUE PERMITAM A EXECUÇÃO E CONTROLE DAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS PÚBLICAS da FUMEC, em atendimento às obri-
gações administrativas e legais, de sistemas integrados de gestão pública nas áreas 
de Contabilidade, Finanças e Orçamento, Compras e Licitações, Contratos, Almoxa-
rifado e Patrimônio, nos termos e condições previstos no  ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
17/01/2020 
 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/01/2020 - 09:00 Hs. 
 OFERTA DE COMPRA- OC N°824402801002020OC00004 
Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos até site da BEC: 
( www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br),  através da  opção  Edital    

 Campinas, 15 de janeiro de 2020 
 JULIO KATSUHIKO YOSHINO 

 Gestor Público Adm. e Financeiro - FUMEC 
  

 DESPACHO 
 PROTOCOLO ELETRÔNICO: FUMEC.2018.00000313-50  

 ASSUNTO:  Prorrogação contrato de prestação de serviços de seguro contra acidentes 
pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente para alu-
nos dos cursos técnicos do CEPROCAMP. 
 INTERESSADA:  FUMEC/CEPROCAMP.
Diante dos elementos que constam nos autos,  AUTORIZO :
 1.  A celebração de instrumento visando a prorrogação da vigência do contrato de 
prestação de serviços de seguro contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez 
permanente total ou parcial por acidente para alunos dos cursos técnicos do CEPRO-
CAMP assinado com a empresa  PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS (CNPJ n°. 61.198.164/0001-60)  pelo prazo de mais 12 (doze) meses, com 
fundamento no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, bem como, no item 5 do Termo 
de Referência, mantidas todas as demais condições originalmente pactuadas; 
 2.  A despesa respectiva no valor global de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), 
devendo onerar a dotação orçamentária nº. 60401.12.363.1020.4134.3.3.90.39 FR 01 
200.000 integralmente no presente exercício.
 3.  À GAF, para adoção das providências necessárias.
 

 Campinas, 15 de janeiro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretaria Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER   

 A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer torna público a relação dos preços para 
locação e utilização dos equipamentos esportivos do Município para o ano de 2020.
Os novos valores passam a vigorar a partir de 22 de Janeiro de 2020.

VALOR DA UFIC PARA 2020 3,616

1. PRAÇAS MUNICIPAIS DE ESPORTES VALOR EM 
UFIC

VALOR EM 
REAIS

1.1.CAMPO DE FUTEBOL

1.1.1. JOGO POR HORA DIURNA (DAS 08 ÁS 18H) 8,14 R$ 29,44

1.1.2. JOGOS POR HORA NOTURNA (DAS 18 ÁS 22H) 12,23 R$ 44,22

1.2. QUADRA POLIESPORTIVA E TÊNIS

1.2.1.JOGOS POR HORA DIURNA (DAS 08 ÁS 18H) 8,14 R$ 29,44

1.2.2JOGOS POR HORA NOTURNA (DAS 18 ÁS 22H) 12,23 R$ 44,22

1.2.3.QUADRAS COBERTAS POR HORA DIURNA (DAS 08 ÁS 18H) 10,86 R$ 39,27

1.2.4.QUADRAS COBERTAS POR HORA NOTURNA (DAS 18 ÁS 22H) 14,49 R$ 52,40
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