
 

1. Qual o custo estimado mensal da merenda por aluno? Possuem 
recomendações/referências de fornecedores em cada cidade? 

 
2. Qual o custo estimado do kit de uniforme por aluno? Possuem 

recomendações/referências de fornecedores em cada cidade? 
 

3. Existe limite de alunos por turma? Se sim, qual é o limite por segmento de ensino? 
 

4. Além da capacidade por turma, existem uma capacidade total por escola da lista, para 
que não possam ser sorteados e matriculados novos alunos? 

 
5. Como fica o passivo dos funcionários contratados? Exemplo: Se contratarmos um 

funcionário por 12 meses e depois o estado decide não continuar com isso, como fica 
o passivo desses funcionários? 

 
6. Qual o custo médio que o estado tem hoje com um professor 20 tempos, 40 tempos 

ou por hora/aula? 
 

7. Como conseguimos identificar quais cargos são contratados e quais são 
concursados? Existe uma lista desses cargos? 

 
8. Podemos receber uma listagem de cargos e salários para os cargos concursados? Se 

possível, podemos ter uma quebra por segmento, principalmente para professores? 
 

9. Qual o nome do material didático utilizado pelo estado? Isso muda de colégio para 
colégio?  

 
10. Como é o sistema de avaliação atualmente? 

 
11. Cada escola deverá ter um Administrador Geral contratado pelo grupo? Ou a 

obrigação é de um Administrador para todas as escolas que prestaremos assessoria? 
Ele trabalhará em conjunto com o Diretor Pedagógico atual? 

 
12. Podemos ter acesso à grade curricular definida pela SEED (80% obrigatório)? 

 
13. Poderiam detalhar o que configuram as “faltas justificadas” (pág 75)? A verificação de 

frequência é mensal, certo? Ela vale para cada mês de forma separado ou é um 
cumulativo do ano? 

 
14. Todas as escolas hoje possuem a modalidade do Integral? Se não, é possível indicar 

quais a teriam? 
 

15. Quem fica responsável pelos benefícios e cargos dos funcionários concursados? 
 

16. Existem exigências mínimas em termos operacionais, tanto para despesas quanto 
cargos dentro da escola? Exemplo: a necessidade de um cargo pedagógico para 
crianças com necessidades especiais.  

 



 

17. Há uma exigência de investimentos mínimos na estrutura? Se sim, quais? 
 

18. Temos flexibilidade para mexer na quantidade de tempos por turma? 
 

19. Temos um prazo mínimo para operar as escolas garantido em contrato?  
 


