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CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
PROJETO NATAL SOCIAL – PADRINHOS E MADRINHAS DO NATAL 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, por meio de 

sua Secretária Municipal de Assistência Social, torna público a abertura de CHAMAMENTO 

PÚBLICO para qualquer interessado, seja Pessoa Física, Jurídica ou Grupos de Trabalhos 

Voluntários que queiram apadrinhar qualquer de nossas unidades de ensino público 

Municipal que possuem matriculadas crianças de 0 a 12 anos. 

 
1. DO OBJETO: 

 
1.1. PROMOVER o projeto “Natal Social – Padrinhos e Madrinhas do Natal”, que 

com a aproximação do natal, almeja sensibilizar a toda sociedade Rio-verdense, 

buscando a mobilização de possíveis padrinhos/madrinhas e a captação de presentes, 

para que as crianças de nossas unidades de ensino público Municipal possam ser 

beneficiadas com os presentes que forem adquiridos/doados. 

 
1.2. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Assistência Social pretende captar 

parceiros, Pessoa Física e Jurídica ou Grupos de Trabalhos Voluntários, que estejam 

dispostos a apadrinhar qualquer de nossas unidades de ensino (podendo ser mais de 

uma, em sua integralidade ou não). 

 

1.3. A motivação da realização do Projeto “Natal Social” é o fato de que muitas das 

nossas crianças que frequentam a rede pública de ensino são provenientes de famílias 

que não possuem boas condições financeiras que permitam a aquisição de um presente 

de natal. 

 

1.4. O Município de Rio Verde conta hoje com aproximadamente 24.958 crianças 

na rede pública municipal de ensino e 2.226 crianças na rede estadual de 

ensino, com faixa etária de 0 a 12 anos, frequentando nossos CMEI’s, EMEI's e 

EMEF’s (localizadas na cidade), bem como, outras unidades, localizadas na zona rural 

e nos distritos de Ouroana, Lagoa do Bauzinho e Riverlândia. 

 

1.5. O projeto pretendido “Natal Social – Padrinhos e Madrinhas do Natal” só 

alcançará o êxito esperado se obter a participação de parceiros, funcionários e outras 

pessoas que sentirem o desejo de apadrinhar nossas crianças, assim, o enfoque do 

projeto será maior do que o simples fato de doar e receber presentes, maximizando a 
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importância daquele que for um dos padrinhos doar e receber o carinho de nossas 

crianças. 

 

2. DO OBJETIVO: 

2.1. Possibilitar as crianças a oportunidade de ganhar presente no natal e que possa ser 

trabalhado termos como: tolerância, empatia e gratidão; 

 

2.2. Implantar a Cultura de “apadrinhamento” nas pessoas do Município de Rio Verde. 

 
2.3. Desenvolver a cultura de doação, a importância que é apadrinhar crianças e 

adolescentes das escolas municipais do nosso município. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. As Pessoas Físicas e Jurídicas ou Grupos de Trabalhos Voluntários 

interessados em apadrinhar alguma das unidades escolares e/ou crianças, poderão 

preencher a Ficha de Cadastro (modelo anexo), enviar um e-mail para o endereço 

eletrônico: padrinhosocial@rioverde.go.gov.br ou procurar a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, na Rua Goiânia, nº. 1.391, Jardim Goiás, Rio Verde/GO, em 

horário de expediente, com a ficha contendo todas as informações com o número de 

crianças ou unidade(s) escolar(es) que queira(m) apadrinhar e agendar a data de 

entrega na Secretaria Municipal de Assistência Social ou na própria unidade escolar 

que receberá a doação (devendo neste caso comunicar o fato à Secretaria, apenas para 

registro e controle sobre a escola escolhida). 

3.1.1. A relação das unidades escolares municipais (com endereços) e de alunos será 

disponibilizada como anexo deste Edital. 

3.1.2. A relação de unidades escolares apadrinhadas e dos apadrinhadores será 

atualizada diariamente no site Oficial do Município, qual seja, 

www.rioverde.go.gov.br, link Licitações. 

 

3.2. As doações deverão serem entregues diretamente nas unidades 

escolares de acordo com o dia pré-agendado. 

3.2.1 Os interessados deverão estar cientes de que o período de adesão ao Projeto de 

Apadrinhamento se encerrará no dia 16 de dezembro de 2022. 

3.3. Os presentes arrecadados deverão ser entregues às crianças, 

impreterivelmente, na 2ª e 3ª semana do mês de dezembro do ano de 2022, ou seja, 

antes do período das férias escolares. 

mailto:padrinhosocial@rioverde.go.gov.bre
http://www.rioverde.go.gov.br/
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4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Ocorrendo dúvidas ou omissões relacionadas a este Edital a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, na Rua Goiânia, nº. 1.391, Jardim Goiás, Rio Verde/GO as solucionará, 

podendo ser contatada pelo telefone (64) 3602-8802, em horário de expediente. 

 
4.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Verde – Goiás para dirimir quaisquer dúvidas 

e/ou litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
4.3. Fazem parte integrante deste Edital os anexos abaixo; 

4.3.1 – Anexo Projeto. 

4.3.2 – Anexo Ficha de Cadastro. 

4.3.3 – Relação e endereços das unidades escolares e relação de alunos por 

unidade escolar (anexos digitais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rio Verde - GO, 07 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LILLIAN GARCIA MARTINS DO VALE 

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL “ALTAIR 

COELHO DE LIMA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJETO NATAL SOCIAL 

 

 
Padrinhos e Madrinhas do Natal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rio Verde, Novembro de 2022. 

ANEXO – PROJETO 
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“Nossa organização é idônea, competente e transparente. Junte-se a nós! ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Que o Natal comece no seu coração 

Que seja pra todos, sem ter distinção 

Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for 

O melhor presente é sempre o amor” 

 

Natal Todo Dia – Roupa Nova 
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1. Identificação 

 

 
PROJETO: “NATAL SOCIAL – PADRINHOS E MADRINHAS DO NATAL” 

 
AÇÃO/MOBILIDADE: Executar o projeto “NATAL SOCIAL” para as crianças 

da Rede Pública do Município de Rio Verde GO. 

 

LOCALIZAÇÃO: Unidades da Rede Pública de Ensino Municipal de Rio Verde 

 
OBJETO DE INTERVENÇÃO: Realização do Projeto “NATAL SOCIAL – 

PADRINHOS E MADRINHAS DO NATAL” 

 

EXECUTOR DE INTERVENÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Parceiros que se interessarem. 

 

GESTORA: Lillian Garcia Martins do Vale 

 
ENDEREÇO: Rua Goiânia, nº1.391 - Jardim Goiás - Rio Verde-GO 

TELEFONE: (64) 3602-8800 

E-MAIL: lilliandovale@rioverde.go.gov.br 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Edilene Alves – CRESS: 3458 - 19° Região. 

 
PROJETISTA: Rosiane Goulart Bessa Campos

mailto:lilliandovale@rioverde.go.gov
mailto:lilliandovale@rioverde.go.gov
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2. Apresentação 

 
A Secretaria Municipal de Assistência Social é um órgão da Prefeitura 

Municipal de Rio Verde que propõe a execução da Política de Assistência Social através de 

programas e projetos sociais. Compete a esta promover a implementação da Política Nacional 

de Assistência Social – PNAS, planejar, coordenar, executar, controlar, fiscalizar e avaliar a 

prestação de benefícios e serviços assistenciais em seus respectivos níveis, em articulação 

com as demais esferas de governo e com as entidades representativas da sociedade civil do 

município de Rio Verde. 

 
O objetivo é promover o desenvolvimento social visando a inclusão e a 

assistência da cidadania, garantindo assistência integral às famílias, coordenando e 

executando programas, serviços e benefícios da PNAS. 

 
A Secretaria Municipal de Assistência Social conta com 11 programas sócio 

assistenciais de Proteção Social: 

 
Programas da Proteção Social Básica: 

1. Centro de Orientação Social – COS; 

2. Jovem Trabalhador 

3. Conviver 

4. Bolsa Universitária 

5. Serviço de Atendimento ao Migrante – SAM 

6. Centro de Referência e Assistência Social – CRAS: CRAS Dom Miguel e CRAS 

Santa Cruz 

7. SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 0 a 6 anos, 6 a 15 

anos e idosos: 

8. Cadastro Único/Bolsa Família 

 
Programas de Proteção Social Especial: 

a) Casa de Abrigo Temporário – CAT 

b) Albergue Municipal 

c) Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS 
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3. Justificativa 

 
O Município de Rio Verde conta hoje com aproximadamente 24.958 crianças 

na rede pública municipal de ensino e 2.226 crianças na rede estadual de ensino, 

frequentando nossos CMEI’s, EMEI's e EMEF’s (localizadas na cidade), bem como, outras 

unidades, localizadas na zona rural e nos distritos. 

O que nos motiva a realização do Projeto “Natal Social” é o fato de que muitas 

das nossas crianças que frequentam a rede pública de ensino são provenientes de famílias que 

não possuem boas condições financeiras que permitam a aquisição de um presente de natal. 

 
Com a aproximação do Natal, pretendemos sensibilizar a toda sociedade rio-

verdense para que nossas crianças possam ser beneficiadas com os presentes que forem 

adquiridos. 

 
Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Assistência Social pretende captar 

parceiros, quer sejam, Pessoas Físicas ou Jurídicas, bem como, Grupos de Trabalhos 

Voluntários, que estejam dispostos a apadrinhar qualquer de nossas unidades de ensino 

(podendo ser mais de uma, em sua integralidade ou não). 

 
Para melhor justificar, citemos as nossas unidades com o correspondente 

número de alunos que às frequentam: 

 

CRECHES 

 
1. CMEI Jardim Helena que conta com 420 alunos, com idade entre 1 ano à 4 anos; 

2. CMEI Ana Pimenta que conta com 248 alunos, com idade entre 1 ano à 4 anos; 

3. CMEI Anázia Cunha que conta com 230 alunos, com idade entre 1 ano à 4 anos; 

4. CMEI Carminda de Castro que conta com 171 alunos, com idade entre 1 ano à 4 

anos; 

5. CMEI Cilênio Modestro de Moraes que conta com 452 alunos, com idade entre 

1 ano à 6 anos; 

6. CMEI Chapeuzinho Vermelho que conta com 201 alunos, com idade entre 3 ano à 4 

anos; 

7. CMEI Dona Marilene que conta com 164 alunos, com idade entre 1 ano à 4 anos; 

8. CMEI Dona Tata que conta com 227 alunos, com idade entre 1 ano à 4 anos; 

9. CMEI Eduardo Penha que conta com 205 alunos, com idade entre 1 ano à 4 anos; 

10. CMEI Elizabeth Emrich Campos que conta com 323 alunos, com idade entre 1 

ano à 4 anos; 

11. CMEI Jesuíno Veloso do Carmo que conta com 278 alunos, com idade entre 1 ano à 

4 anos; 
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12. CMEI Lázaro Naves de Carvalho que conta com 317 alunos, com idade entre 1 

ano à 5 anos; 

13. CMEI Terêncio Filho que conta com 460 alunos, com idade entre 1 ano à 6 anos; 

14. CMEI P r o f ª .  J u d i t h  I a r a  que conta com 217 alunos, com idade entre 1 ano 

à 4 anos; 

15. CMEI Lar Crianças para Jesus que conta com 321 alunos, com idade entre 1 ano à 

4 anos; 

16. CMEI Maria Joana Perpétuo que conta com 327 alunos, com idade entre 1 ano à 6 

anos; 

17. EMEI Maria da Glória de Souza Machado que conta com 342 alunos, com idade 

entre 4 anos à 6 anos; 

18. CMEI Dona Bercholina Francisca de Souza que conta com 84 alunos, com idade 

d e 2 anos à 6 anos; 

19. CMEI Elvira Cézar que conta com 79 alunos, com idade entre 1 ano à 6 anos; 

20. EMEI Aplicação que conta com 309 alunos, com idade entre 4 anos à 6 anos; 

21. EMEI Enedina Maciel que conta com 233 alunos, com idade entre 4 anos à 6 anos; 

22. EMEI Marieta Ferreira que conta com 262 alunos, com idade entre 5 anos à 6 anos; 

23. EMEI Monteiro Lobato que conta com 222 alunos, com idade entre 5 anos à 6 anos; 

24. EMEI Pão da Vida que conta com 334 alunos, com idade entre 5 anos à 6 anos; 

25. EMEI Princípio do Saber que conta com 316 alunos, com idade entre 5 anos à 6 anos; 

26. EMEI Severino Gomes Monteiro que conta com 291 alunos, com idade entre 5 anos 

à 6 anos; 

27. EMEF Adelor Quintiliano Leão que conta com 373 alunos, com idade entre 5 anos à 

11 anos; 

28. EMEF Alfredo Nasser que conta com 438 alunos, com idade entre 7 anos à 11 anos; 

29. EMEF Ana Maura Jayme que conta com 345 alunos, com idade entre 7 anos à 

11 anos; 

30. EMEF Antonio Gomes de Lima que conta com 805 alunos, com idade entre 12 anos 

à 15 anos; 

31. EMEF Antônio Vieira que conta 593 alunos, com idade entre 6 anos à 11 anos; 

32. EMEF Areno Martins Vieira que conta com 188 alunos, com idade entre 7 anos à 

15 anos; 

33. EMEF Clodoveu Leão que conta com 254 alunos, com idade entre 5 anos à 11 anos; 

34. EMEF Domingos Moni que conta com 660 alunos, com idade entre 7 anos à 11 anos; 

35. EMEF Dona Josefina que conta com 403 alunos, com idade entre 7 anos à 11 anos; 

36. EMEF Dr. Edsel Emrich Portilho que conta com 652 alunos, com idade entre 5 

anos à 11 anos; 

37. EMEF Dr. João Barbosa que conta com 825 alunos, com idade entre 5 anos à 

11 anos; 
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38. EMEF Filadelfo Jorge da Silva que conta com 556 alunos, com idade entre 5 anos à 

11 anos; 

39. EMEF José do Prado Guimarães que conta com 702 alunos, com idade entre 5 anos 

à 11 anos; 

40. EMEF Lybia Vidal que conta com 570 alunos, com idade entre 6 anos à 11 anos; 

41. EMEF Maria Brígida da Fonseca que conta com 621 alunos, com idade entre 5 anos 

à 11 anos; 

42. EMEF Maria Ribeiro Costa que conta com 270 alunos, com idade entre 7  anos 

à 11 anos; 

43. EMEF Nestor Fonseca que conta com 663 alunos, com idade entre 7 anos à 11 anos; 

44. EMEF Nusa Machado que conta com 343 alunos, com idade entre 5 anos à 11 anos; 

45. EMEF Odélio Guerra que conta com 364 alunos, com idade entre 5 anos à 11 anos; 

46. EMEF Olinda Ataydes que conta com 568 alunos, com idade entre 7 anos á 11 anos; 

47. EMEF Otávio Ferreira que conta com 647 alunos, com idade entre 5 anos à 11 anos; 

48. EMEF Prof. Cesário Ferreira da Silva que conta com 180 alunos, com idade entre 1 

ano e 11 meses à 11 anos; 

49. EMEF Prof. Chafic Antonio que conta 840 alunos, com idade 7 anos à 11 anos; 

50. EMEF Prof. Clóvis Leão de Almeida que conta com 715 alunos, com idade entre 

12 anos à 15 anos; 

51. EMEF Prof. Francisco Joaquim que conta com 323 alunos, com idade entre 5 anos 

à 11 anos; 

52. EMEF Prof. Lindomar Barros dos Santos que conta 349 alunos, com idade entre 6 

anos á 11 anos; 

53. EMEF Prof. Balbina Campos que conta com 206 alunos, com idade entre 5 anos à 

11 anos; 

54. EMEF Profa . Selva Campos que conta com 510 alunos, com idade entre 12 anos 

à 15 anos; 

55. EMEF Prof. Luiz Alberto Leão que conta com 780 alunos, com idade entre 7 anos à 

15 anos; 

56. EMEF Profa. Maria Dulce Barbosa que conta com 158 alunos, com idade entre 

5 anos à 11 anos; 

57. EMEF Rosalina Borges que conta com 725 alunos, com idade entre 5 anos à 11 anos; 

58. EMEF Vila Renovação que conta com 272 alunos, com idade entre 5 anos à 11 anos; 

59. EMEF Profª. Rayka Moraes que conta com 132 alunos, com idade entre 5 anos à 11 

anos; 

60. EMEFTI (Escola de Tempo Integral) Prof. Waldyr Emrich que conta com 248 

alunos, com idade entre 9 anos à 11 anos; 
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EMREF - ESCOLAS RURAIS 

61. EMREF Água Mansa Coqueiros que conta com 58 alunos, com idade entre 7 anos à 

12 anos; 

62. EMREF Baumgart que conta com 14 alunos, com idade entre 5 anos à 11 anos; 

63. EMREF Breno Araújo que conta com 272 alunos, com idade entre 5 anos à 15 anos; 

64. EMREF Cabeceira Alta que conta com 171 alunos, com idade entre 5 anos à 15 anos; 

65. EMREF Escadinha do Futuro que conta com 198 alunos, com idade entre 5 anos à 

15 anos; 

66. EMREF Monte Alegre que conta com 154 alunos, com idade entre 5 anos à 15 anos; 

67. EMREF São José do Pontal que conta com 139 alunos com idade entre 5 anos 

à 15 anos; 

68. EMREF Vale do Rio Doce que conta com 300 alunos com idade entre 5 anos à 

15 anos; 

69. EMREF Sete Léguas que conta com 30 alunos com idade entre 5 anos à 11 anos; 

70. EMREF Vaianápolis que conta com 14 alunos com idade entre 7 anos à 11 anos. 

 

 

 

ESCOLAS ESTADUAIS 

71. Colégio Estadual Professor Quintiliano Leão Neto que conta com 109 alunos, com 

idade entre 10 anos à 11 anos; 

72. Colégio Estadual Abel Pereira de Castro que conta com 168 alunos, com idade entre 

10 anos à 11 anos; 

73. CEPI Cunha Bastos que conta com 45 alunos, com idade entre 10 anos à 11 anos; 

74. Colégio Estadual Oscar Ribeiro da Cunha que conta com 42 alunos, com idade entre 

10 anos à 11 anos; 

75. Colégio Estadual Itagiba Gonzaga Jayme que conta com 25 alunos, com idade entre 

10 anos à 11 anos; 

76. Colégio Estadual Eugênio Jardim que conta com 25 alunos, com idade entre 10 anos à 

11 anos; 

77. CEPI Maria Ribeiro Carneiro que conta com 15 alunos, com idade entre 10 anos à 11 

anos; 

78. Colégio Estadual Miltes Furquim de Oliveira que conta com 82 alunos, com idade 

entre 10 anos à 11 anos; 

79. CEPMG "Unidade Carlos Cunha Filho" que conta com 160 alunos, com idade entre 

10 anos à 11 anos; 

80. Colégio Estadual Frederico Jayme que conta com 43 alunos, com idade entre 10 anos 

à 11 anos; 
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81. Colégio Estadual Manoel Ayres que conta com 70 alunos, com idade entre 10 anos à 

11 anos; 

82. Colégio Estadual Ismael Martins que conta com 126 alunos, com idade entre 10 anos 

à 11 anos; 

83. CEPI João Velloso do Carmo que conta com 158 alunos, com idade entre 10 anos à 

11 anos; 

84. Colégio Estadual Eurico Veloso do Carmo que conta com 190 alunos, com idade entre 

10 anos à 11 anos; 

85. Colégio Estadual Alvino Pereira Rocha que conta com 116 alunos, com idade entre 10 

anos à 11 anos; 

86. Colégio Estadual do Sol que conta com 98 alunos, com idade entre 10 anos à 11 anos; 

87. CEPMG Sebastião do Vale que conta com 105 alunos, com idade entre 10 anos à 11 

anos; 

88. Colégio Estadual Machado de Assis que conta com 61 alunos, com idade entre 10 

anos à 11 anos; 

89. Colégio Estadual Olynto Pereria de Castro que conta com 145 alunos, com idade 

entre 10 anos à 11 anos; 

90. Colégio Estadual Filhinho Portilho que conta com 122 alunos, com idade entre 10 

anos à 11 anos; 
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Enfim, pretendemos desenvolver o projeto “Natal Social – Padrinhos e 

Madrinhas do Natal” e só conseguiremos ter o êxito esperado se tivermos a participação de 

parceiros, funcionários e outras pessoas que sentirem o desejo de apadrinhar nossas crianças, 

contudo, o enfoque do projeto será muito maior do que o simples fato de doar e receber 

presentes, mas sim a importância daquele que for um dos padrinhos doar e receber o carinho 

de nossas crianças. 

 
4. Objetivos 

4.1. Objetivo Geral 

Desenvolver a cultura de doação, a importância que é apadrinhar crianças e 

adolescentes das escolas municipais do nosso município. 

 
4.2. Objetivos Específicos 

 
 

A) Possibilitar as crianças a oportunidade de ganhar presente no natal e que possa ser 

trabalhado termos como: tCasey Stonerolerância, empatia e gratidão; 

B) Implantar a Cultura de “apadrinhamento” nas pessoas do município de Rio Verde 

 
 

 

5. Público-Alvo: 

Crianças na faixa etária de 0 a 12 anos da rede pública municipal de 

ensino do Município de Rio Verde-GO (que frequentam nos CMEI’s, EMEI's e EMEF’s da 

cidade, da Zona Rural e dos Distritos: Ouroana, Lagoa do Bauzinho e Riverlândia) 

 
6. Metodologia 

 
 

As ações do projeto Natal Social acontecerão a partir do momento da sua 

elaboração e buscará promover a mobilização dos possíveis padrinhos/madrinhas e a captação 

dos presentes. A doação dos presentes que forem arrecadados acontecerá na 2ª e 3ª semana 

do mês de dezembro (antes do período das férias escolares) e contará com a participação dos 

padrinhos e madrinhas que pretenderem se fazer presentes no dia. 



15 

 

 

 

 
 

 

 

Identificação do Apadrinhador: 

 

CNPJ/CPF: 

Endereço: 

 

Telefone para contato: 

E-mail para contato: 

Unidade Escolar a ser Apadrinhada: 

Quantidade de alunos que serão apadrinhados: 

Meninos:  Meninas:  

 

 

Com essa ficha de cadastro eu/minha empresa nos comprometemos a apadrinhar    

crianças da unidade escolar   , e 

a entregar os presentes na data a ser agendada de comum acordo entre nós e a unidade 

escolar. Previamente, manifesto(amos) o interesse, para o dia    / /2022. 

 

 
Rio Verde/GO,  , de   de 2022. 

 

 

 

 

 

 
 

Razão Social/Nome 

CNPJ/CPF 

 

ANEXO – FICHA CADASTRAL 


