




                                                                                                                                                           

 

CNPJ: 55.871.974/0001

 

 

O Grão da Vida opera dois Centros de Educação Infantil em convên
Diretoria Regional de Educação (DRE) da Capela do 

 CEI Marina Villares da Silva Novaes que conta com cerca de 150 alunos 
de 1 a 3 anos e 11 meses;

 CEI Manoel Bispo dos Santos   que conta com cerca de 1
a 3 anos e 11 meses.

 

Os recursos destes convênios têm aplicação no custe
englobando recursos humanos, alimentação, material pedagógico e despesas 
gerais das escolas e são controlados por rigorosas  prestações de contas 
mensais. 

 

O Grão da Vida responde pela gestão das escolas, inclusive dos recursos 
humanos, financeiros e materiais, e
Utiliza para tanto, recursos oriundos
orçamentária não compreende o total de gastos necessários à manutenção 
das escolas e a administração do Grão. 
advém das doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas

O Grão da Vida possui os seguintes Títulos:

 Utilidade Pública Municipal 
 Certificado de Credenciamento Educacional 

14/09/2017; 
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

- Registro 0384/94. 

 

 

                                                                                                    

 

Grão da Vida 

CNPJ: 55.871.974/0001-32 

Notas Explicativas 

O Grão da Vida opera dois Centros de Educação Infantil em convên
de Educação (DRE) da Capela do Socorro, a saber:

CEI Marina Villares da Silva Novaes que conta com cerca de 150 alunos 
a 3 anos e 11 meses; 

CEI Manoel Bispo dos Santos   que conta com cerca de 128 alunos de 
a 3 anos e 11 meses. 

Os recursos destes convênios têm aplicação no custeio básico dos CEIs, 
englobando recursos humanos, alimentação, material pedagógico e despesas 
gerais das escolas e são controlados por rigorosas  prestações de contas 

O Grão da Vida responde pela gestão das escolas, inclusive dos recursos 
financeiros e materiais, e, principalmente, pelo Projeto Pedagógico. 

Utiliza para tanto, recursos oriundos do convênio com a DRE, cuja dotação 
orçamentária não compreende o total de gastos necessários à manutenção 
das escolas e a administração do Grão. A complementação dos recursos 

das doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas. 

O Grão da Vida possui os seguintes Títulos: 

Utilidade Pública Municipal - Processo nº 2014-0.338.345-2; 
Certificado de Credenciamento Educacional - Publicado no DOC d

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 
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O Grão da Vida opera dois Centros de Educação Infantil em convênio com a 
Socorro, a saber: 

CEI Marina Villares da Silva Novaes que conta com cerca de 150 alunos 

alunos de 0 

io básico dos CEIs, 
englobando recursos humanos, alimentação, material pedagógico e despesas 
gerais das escolas e são controlados por rigorosas  prestações de contas 

O Grão da Vida responde pela gestão das escolas, inclusive dos recursos 
pelo Projeto Pedagógico. 

, cuja dotação 
orçamentária não compreende o total de gastos necessários à manutenção   

A complementação dos recursos 

Publicado no DOC de 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 
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