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Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação — Gestor da Parceria
(Em atendimento a Lei Federal ]3019/2014 e ao Decreto Municzªzl nº ] 7. 708 de 07/02/20] 7)

Ano: 2018 Secretaria: Secretaria Municipal da Educação

OSC: Instituto Alarme (Razão Social: Associação Lar de Menores — ALARME)

Atividade: Contraturno Escolar
Instrumento: Termo de Colaboração Número: 02/2018

Período: Ano 2018
(X ) lº Quadrimestre civil — janeiro/fevereiro/mar/abril

( ) 2º quadrimestre Civil —maio/junho/ julho/ agosto

( ) 3º Quadrimestre civil — setembro/outubro/novembro/Dezembro

Valores Repassados no período:
Total do Valor Repassado: R$ 319.264,24
Receita de Aplicação Financeira: R$ 313,91
Total do Valor Comprovado: R$ 308.516,48
Valor Devolvido ao Órgão Concessor: R$ 11.061,67
Valor Glosado: R$ 326,40

Documentos utilizados como subsídio para elaboraçãodeste relatório
Relatórios de visita in loco feitos pelo gestor, planos de trabalho, relatórios mensais de execução do objeto,
relatório quadrimestral de execução do objeto e execução financeira, listas de presença, fotos, fichas cadastrais,
sistema informatizado Demandanet, resultado de pesquisa de satisfação realizada em parceria entre a entidade e
a Secretaria de Educação.

RELATÓRIO
1- Descrição Sumária das Atividades eMetas Estabelecidas
O Instituto Alarme oferecerá atividades educativas complementares no contratumo do ensino regular, por meio de
Oficina de Orientação de Estudo, Oficinas Culturais/ Artísticas, Oficinas Esportivas e Recreativas.
As Atividades Complementares Educativas são desenvolvidas de acordo com a faixa etária de 06 a 14 anos, no
período matutino e vespertino, quando os educandos são divididos em oito turmas, totalizando 305 atendimentos.
As turmas são formadas de maneira mista visando a interação e o cooperativismo. Além dessas atividades, os
educandos terão a oportunidade de participar de momentos culturais e esportivos fora da entidade.
As atividades complementares serão interrompidas nos meses de Julho e Janeiro. Nesse período serão planejadas
atividades recreativas denominadas “Colônia de Férias”, a qual os educandos frequentarão de acordo com o
interesse da família, em período integral. Neste período são atendidos em média 80 educandos, priorizando o
atendimento àqueles que se encontram em risco e vulnerabilidade social.
A entidade atende no contratumo do ensino regular, crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, de ambos os sexos.
Estas crianças e adolescentes são oriundos do Centro de Ensino Fundamental Helaine Munia, mantido pelo
Instituto Alarme, bem como da rede de Ensino Municipal (Prioridade), Estadual e Particular de ensino, com
residência na cidade de São José do Rio Preto — SP.
O Instituto Alarme atua no município de São José do Rio Preto há mais de 60 anos, modificando a realidade de
milhares de crianças e jovens do município por meio do esporte, arte, cultura, convivência, fortalecimento de
vínculos, educação, inserção no mercado de trabalho e no ensino superior, apresentando—se como uma organização
da sociedade civil Sem fins econômicos, com enorme satisfação em dar continuidade no trabalho realizado há anos,
capacitando seus profissionais e investindo na qualidade de uma educação para a diversidade, tomando seu
território um espaço de reconquista dos direitos sociais, reduzindo diariamente o índice de criminalidade, tráfico
de drogas, analfabetismo e pobreza.
A instituição desenvolve Atividades Educativas Complementares por meio de Oficinas (esportivas, culturais,
artísticas, lúdicas e de orientação de estudos) promovendo o desenvolvimento das habilidades e potencialidades
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das crianças e adolescentes, contribuindo no processo de construção da autonomia, identidade e transformação do
sujeito enquanto ser social.
Para o ingresso no contratumo escolar do Instituto Alarme, os responsáveis devem preencher um cadastro
socioeconômico e cultural, contendo informações que farão parte do prontuário do educando, passando por uma
triagem, tendo como prioridade situações de maior vulnerabilidade social.
A parceria tem como objetivos incentivar o desenvolvimento global do educando, a promoção do indivíduo como
cidadão crítico, participativo e capacitado para o autoconhecimento, ampliando seu repertório cultural, artistico,
esportivo, visando o crescimento pessoal, educacional e social. As atividades propostas pretendem contribuir com
os educandos de modo que o saber seja elaborado num sistema de interação interpessoal, no qual os educandos
sintam—se parte integrante do meio em que vivem e, assim, transcendam os muros da entidade exercendo uma
cidadania plena e consciente.
As metas gerais presentes no plano de trabalho são as seguintes:
0 Realizar 305 atendimentos mensais de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos;
0 Desenvolver atividades complementares e educativas em contraturno escolar para os educandos do Centro
de Ensino Fundamental e Médio Helaine Munia e demais escolas do município e estado, respeitando a gratuidade
conforme legislação pertinente, como instituição filantrópica/comunitária;
. Promover atividades de interação com a comunidade por meio das atividades culturais, artísticas,
artesanais e esportivas desenvolvidas com os educandos;
. Promover a articulação intersetorial com as diferentes políticas públicas, familias e equipes, visando a
formação integral dos educandos;
. Promover o protagonismo infanto-juvenil, por meio da integração social, orientação para atuar no mercado
de trabalho, mediação de conflitos e educação ambiental;
. Proporcionar momentos e espaços para orientação de estudos e leitura, esporte, lazer, saúde, cultura para
que os educandos entendam a importância de cada um para seu crescimento interior, pessoal, sua saúde física e
mental;
0 Desenvolver atitudes de respeito, responsabilidade, cooperação, solidariedade, empatia no ambiente
institucional e fora dele.
0 Desenvolver a capacidade critico-reflexivel do educando face às questões politico-sociais-culturais, por
meio das atividades complementares e das oficinas específicas.

Prazo de execução: de Fevereiro de 2018 até 31 de Julho de 2019.

Para atingir os objetivos e metas previstos, são desenvolvidas as seguintes atividades/oficinas:

;?!

Orientar e auxiliar nas barreiras Organização de rotina; Relatório mensal de
sociais, possibilitando um melhor Atividades lúdicas e jogos; atividades, com descrição
desenvolvimento pessoal a partir do Vivências externas. do conteúdo aplicado;
autoconhecimento do educando e Fotos das atividades;
consequentemente melhorando 0 Lista de frequência dos
cotidiano escolar e familiar. Fevereiro/ educandos;
Reforçar métodos e técnicas de Execução de tarefa de casa; 2018 a Acompanhamento dos
estudo para que o aluno aprenda a Plantão de dúvidas; Julho/2019 boletins dos educandos na
estudar com eficiência. Aulas personalizadas; (18 meses) educação regular para

Orientação para dificuldades de avaliação de melhorias.
aprendizagem;
Leituras diversificadas e
produção de textos;
Rodas de conversa e diálogo.
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Incentivar e motivar o aluno a
superar seus limites e atingir suas
metas, de modo que possa
aprofundar cada vez mais seus
conhecimentos.

Estimular o interesse pela arte de
costurar e bordar.

Projeto de estudo particular a
cada educando, conforme
análise de sua situação e de
suas dificuldades. As atividades
serão desenvolvidas de acordo
com as dificuldades específicas
apresentadas por cada
educando.

O conteúdo abrange manuseio
dos instrumentos de trabalho,
como: agulha, tesoura, tecidos,
linhas e máquina de costura,
para modelagem, corte e
produção de peças artesanais.

Contribuir no desenvolvimento de
habilidades específicas, como a
coordenação motora, concentração e
raciocínio.

Aprendizagem e
aprofundamento de diversos
tipos de bordados, alinhavos e
pontos que exigem o
desenvolvimento lógico e
motor.

Proporcionar ações educativas
complementares, auxiliando a
aprendizagem de conteúdos como
Artes, Linguagem, História e
Matemática.

Promover o desenvolvimento de
experiências de cultivo da horta
como um espaço educador
sustentável, a partir do qual se
vivencia processo de produção de
alimentos, segurança alimentar,
prática de cultivos relacionados a
biodiversidade local, hortaliças,
reflexão ao desperdício, degradação
e consumo, para a melhoria da
qualidade de vida.

Por meio das atividades, trazer
conhecimentos a respeito do
contexto histórico e artístico,
além de abordar conteúdos
linguísticos e matemáticos
durante a oficina.

Atividades práticas com o
manuseio de sementes,
adubação, plantio, cultivo, rega
e preparo de compostagem.

Proporcionar momentos de reflexão
em relação ao cuidado com o espaço
em que vive e convive, como jardins,
hortas e praças, visando a
preservação ambiental.

Atividades práticas de
reconhecimento do ambiente,
plantio, manuseio e
preservação de jardins e áreas
externas-.

Proporcionar ações educativas
complementares, auxiliando a
aprendizagem de conteúdos como
Ciências, Linguagem, História e
Matemática.

Por meio das atividades, trazer
conhecimentos a respeito do
contexto histórico e científico,
além de abordar conteúdos
linguísticos e matemáticos
durante a oficina.

Fevereiro/
2018 a

Julho/2019
(18 meses)

Fevereiro/
2018 a

Julho/2019
(18 meses)

Relatório mensal de
atividades, com descrição
do conteúdo aplicado;
Fotos das atividades;
Lista de frequência dos
educandos;
Acompanhamento dos
boletins dos educandos na
educação regular para
avaliação de melhorias;
Exposição dos trabalhos
desenvolvidos em feiras
de artes, cultura e
artesanato.

Relatório mensal de
atividades, com descrição
do conteúdo aplicado;
Fotos das atividades;
Lista de frequência dos
educandos;
Acompanhamento dos
boletins dos educandos na
educação regular para
avaliação de melhorias.



Promover a integração social por
meio das artes cênicas utilizando a
ercepção corporal e mental.
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Aplicação de atividades de
alongamentos, aquecimentos
vocal e corporal.

Estimular a concentração,
coordenação motora, trabalho em
grupo, autoestima, imaginação,
criação individual e em grupos.

Atividades de jogos teatrais e
dinâmicas em grupos.

Proporcionar momentos em que os
educandos participem de variadas
situações de comunicação oral,
aprendendo a escutar a opinião do
outro para que cheguem & um
consenso com criticidade.

Atividades de aprendizado de
ritmos, tempo cênico,
improvisação vocal e de palco;
Jogos teatrais trabalhando o
desempenho criativo dos
participantes;
Coreografias para estimular o
desempenho corporal, espacial
e mental;
Aplicação de passos complexos
para formação de coreografias;
Ensaios para apresentação de
peças teatrais;
Confecção de adereços para
apresentações teatrais.

Proporcionar ações educativas
complementares, auxiliando a
aprendizagem de conteúdos como
Artes, Linguagem, História e
Ciências.

P?? ,,!«º

possibilidade dePromover a
reconhecimento e recriação estética
de si mesmo e do mundo, o
desenvolvimento da atenção,
concentração, agilidade motora,
noção espacial, lateralidade e o
trabalho em equipe, melhorando a
saúde e socialização do indivíduo.

Por meio das atividades, trazer
conhecimentos a respeito do
contexto histórico e artístico,
além de abordar conteúdos
linguísticos e científicos
durante a oficina.

»

»Noçao de espaço, lateralidade,
equilibrio e coordenação;
Aplicação de diferenciados
tipos de exercícios e
coreografias;
Técnicas e postura para
apresentações de danças;
Alongamentos de membros
superiores, inferiores, tronco.

Proporcionar ações educativas
complementares, auxiliando a
aprendizagem de conteúdos como
Artes, Linguagem, História e
Ciências.

Por meio das atividades, trazer
conhecimentos a respeito do
contexto histórico e artístico,
além de abordar conteúdos
linguísticos e científicos
durante a oficina

Fevereiro/
201 8 &

Julho/2019
(] 8 meses)

Fevereiro/
2018 a

Julho/2019
(18 meses)

Relatório mensal de
atividades, com descrição
do conteúdo aplicado;
Fotos das atividades;
Lista de frequência dos
educandos;
Acompanhamento dos
boletins dos educandos na
educação regular para
avaliação de melhorias;
Apresentações em eventos
culturais e sociais internos
e externos.

Relatório mensal de
atividades, com descrição
do conteúdo aplicado;
Fotos das atividades;
Lista de frequência dos
educandos;
Acompanhamento dos
boletins dos educandos na
educação regular para
avaliação de melhorias;
Apresentações em eventos
culturais e sociais internos
e externos.



Contribuir no desenvolvimento da
concentração, atenção e criação de
estratégias.
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Aplicação de técnicas de jogos
de tabuleiro, dama, xadrez,
trilha, dominó, quebra—cabeça e
outros jogos de tabuleiro,
socioeducativos e lúdicos.

Fortalecer o trabalho individual e em
equipe, estimulando o raciocínio
lógico, utilizando e criando regras,
promovendo a socialização,
cooperação a memorização e os
valores morais e éticos.

Jogos de dinâmica em grupo;
Divisão de duplas ou equipes e
criação das regras;
Aplicação de atividades
recreativas e de entretenimento;
Atividades fundamentadas em
brincadeiras populares e
cantigas de roda;
Atividades aplicadas como:
bola queimada, pique bandeira,
estrela maluca, pega-pega,
bétia, corda dupla, alerta,
garrafão, amarelinha,
badminton, etc.

Proporcionar ações educativas
complementares, auxiliando a
aprendizagem de conteúdos como
Ciências, Linguagem, História e
Matemática.

Promover a relação interpessoal, o
respeito mútuo, a cooperação e o
trabalho em equipe.

Por meio das-atividades, trazer
conhecimentos a respeito do
contexto histórico e científico,
além de abordar conteúdos
linguísticos e matemáticos
durante a oficina.

,
et d'

Aplicação de atividades de
esporte como 0 Vôlei,
Basquete, Futebol e Tênis de
Mesa em equipes.

Incentivar a prática esportiva, a
cultura esportiva e corporal, visando
a saúde, desenvolvimento
psicomotor, social e estratégico

Aprendizagem de
alongamentos, movimentos,
regras dejogos e fundamentos
básicos, passes, dribles,
arremessos e espaçamento da
quadras

Proporcionar ações educativas
complementares, auxiliando a
aprendizagem de conteúdos eomo
Ciências, Linguagem, História e
Matemática

Promover a relação interpessoal, o
respeito mútuo, a cooperação e o
trabalho em equijge.

Por meio das atividades, trazer
conhecimentos a respeito do
contexto histórico e científico,
além de abordar conteúdos
linguísticos e matemáticos
durante a oficina

A
“ »

. »

plicação e at1v1dades de Judô
individuais, em duplas e em
equipes.

Relatório mensal de
atividades, com descrição
do conteúdo aplicado;
Fotos das atividades;
Lista de frequência dos
educandos;
Acompanhamento dos
boletins dos educandos na
educação regular para
avaliação de melhorias.

Fevereiro/
201 8 a

Julho/2019
( l 8 meses)

&

Relatório mensal de
atividades, com descrição
do conteúdo aplicado;
Fotos das atividades;
Lista de frequência dos
educandos;

Fevereiro/ Acompanhamento dos
2018 a boletins dos educandos na

Julho/2019 educação regular para
(18 meses) avaliação de melhorias

Participação em eventos,
festivais e torneios
esportivos internos e
externos

Relatório mensal de
atividades, com descrição
do conteúdo atªcado;

Fevereiro/
201 8 a
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Incentivar a prática esportiva, a Aquecimentos, quedas Julho/2019 Fotos das atividades;
cultura esportiva e corporal, visando treinamento de golpes e lutas; (18 meses) Lista de frequência dos
a saúde, desenvolvimento Diversificados alongamentos; educandos;
psicomotor, social e estratégico. Aquecimentos com exercícios Acompanhamento dos

de resistência e força, quedas boletins dos educandos na
livres e com obstáculos; educação regular para
Diversas brincadeiras referentes avaliação de melhorias
à modalidade. Participação em eventos,

Proporcionar ações educativas Por meio das atividades, trazer festivais e torneios deJUdº
. . . . internos e externos.

complementares, auXiliando a conhec1mentosa respeito do
aprendizagem de conteúdos como contexto histórico e científico,
Ciências, Linguagem, História e além de abordar conteúdos
Matemática. linguísticos e matemáticos

durante a oficina.

RELATÓRIO
2- Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em
razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de
Trabalho

Esta parceria iniciou suas atividades em fevereiro, por isso, este primeiro quadrimestre analisa três meses
de serviços prestados. Esse período contou com duas visitas in loco, pois o presente gestor foi nomeado em
02/03/2018. Verificamos nas visitas de monitoramento, por meio dos registros físicos na instituição e no sistema
informatizado Demandanet, que o número de atendimentos ficou abaixo do previsto no plano de trabalho (previsão
de 305, divididos nos períodos da manhã e tarde). Desde a primeira visita, realizada em março, o gestor sempre
orientou que esse número de atendimentos deve ser contemplado o quanto antes. As vagas disponíveis devem ser
prontamente preenchidas por alunos interessados, devem ser realizadas ações de divulgação e sensibilização da
comunidade e escolas acerca dos serviços prestados como forma de cumprir a meta de atendimento prevista no
plano. A entidade finalizou o quadrimestre com 248 alunosmatriculados. Sobre essa questão, a entidade apresentou
justificativa à Secretaria de Educação contendo o motivo do não cumprimento da meta de atendimentos até o
presente momento, as medidas já. tomadas, providências futuras acerca do fato. Na justificativa, a entidade
apresenta como motivo para não atingimento da meta a não possibilidade de viabilização de transporte gratuito a
alunos que residem distantes do instituto. Informa que tem realizado ações de divulgação das vagas disponíveis
em diversos pontos da cidade, mas que até o momento não foi possível contemplar a meta. A entidade finaliza a
justificativa registrando que a meta poderá ser facilmente atingida a partir da viabilização de transporte gratuito a
crianças/adolescentes de regiões distantes que necessitem do atendimento oferecido. Por meio do
acompanhamento, constatamos que a entidade tem realizado as ações de divulgação mencionadas na justificativa
(panfletagem nos principais shoppings da cidade, nos parques ecológicos, no centro comercial da cidade, no
Poupatempo, Mercadão Municipal, Bosque Municipal, auxílio dos CRAS, divulgação junto a Escolas Municipais
e Estaduais, comunicação na mídia) e que o número de atendimentos tem aumentado gradualmente (em março
havia 221 matriculados, finalizou abril com 248— aumento de 12% em pouco mais de ummês). A entidade reiterou
a dificuldade em conseguir matrículas novas para o período da manhã, pois a maior parte de seu público alvo nesse
período reside em bairros distantes da instituição. Outros meios de resolver essa dificuldade com o transporte
continuam sendo estudados pela equipe e diretoria do Instituto Alarme para, consequentemente, atingir a meta de
atendimentos pactuada. Sobre isso (possivel viabilização de transporte aos alunos), o gestor alertou que todos os
requisitos legais devem ser observados previamente pela instituição de forma a garantir a regularidade das ações
e segurança dos atendidos, observando as normas legais referentes ao transporte escolar. Essa dificuldade não
existe no período da tarde (172 matriculados), pois a maioria dos alunos atendidos estuda no período da manhã no
Colégio Helaine Munia, que é anexo à instituição. Sobre a justificativa apresentada, a partir de necessidade
verificada pela Secretaria da Educação e pelo Instituto Alarme na região do bairro Vila Toninho, registra-se que a
pasta foi favorável aos argumentos e proposta apresentada, de forma que a entidade possa viabilizar transporte
gratuito e monitorado para atender crianças e adolescentes deste bairro e imediações, preferencialmente
matriculados na EM João José Féris. Ressalta-se que a viabilização técnica e financeira mencionada na
justificativa deverá ficar a cargo do Instituto Alarme, considerando que os recursos transferidos pela
arceria são suficientes para tal (conforme informaçãojá confirmada pela entidade parceira). Além disso,
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todos os requisitos legais referentes ao transporte escolar devem ser observados previamente pela
instituição de forma a garantir a regularidade das ações e segurança dos atendidos. Isto posto, a SME
autorizou a realização dos procedimentos necessários para organização do atendimento (apostilamento
do plano de trabalho, levantamento e cadastramento dos alunos interessados, logistica necessária e
articulação junto aos gestores da unidade escolar) e fixou o dia 24 de julho de 2018 como data de início
efetivo de atendimento aos alunos, em contraturno escolar, no período da manhã. Essa data foi definida
com a intenção de permitir que a instituição organize previamente o início do atendimento e também para
coincidir com o retorno do recesso das escolas regulares.
Nas visitas realizadas no período, as atividades fluíam naturalmente e os funcionários desempenhavam suas
funções previstas no plano de trabalho. O número de participantes sempre foi compatível à quantidade matriculada,
haja Visto que é natural haver certo número de ausentes (inclusive em escolas regulares). Na visita de março havia
37 presentes de manhã (de um total de 51 matriculados no período matutino à época); em abril havia 144 presentes
à tarde durante a visita. Foi possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas educativas,
culturais, esportivas, lúdicas e socioeducativas mencionadas neste relatório. Além dos objetivos específicos de
cada oficina, também foi possível observar, por meio das visitas do gestor, dos relatórios dos relatórios de execução
do objeto (mensais e quadrimestral), registros feitos pela entidade e indicadores previstos no plano (participação
dos atendidos, listas de frequência, relatórios, fotos, registros de atendimentos, boletins escolares, reuniões de
pais/responsáveis, pesquisa de satisfação) o atingimento dos seguintes objetivos previstos: incentivar o
desenvolvimento global do educando, a promoção do indivíduo como cidadão crítico, participativo e capacitado
para o autoconhecimento, ampliando seu repertório cultural, artístico, esportivo, visando o crescimento pessoal,
educacional e social. As atividades propostas pretendem contribuir com os educandos de modo que o saber seja
elaborado num sistema de interação interpessoal, no qual os educandos sintam-se parte integrante do meio em que
vivem e, assim, transcendam os muros da entidade exercendo uma cidadania plena e consciente. Os serviços
prestados também puderam:
. Desenvolver atividades complementares e educativas em contraturno escolar para os educandos do Centro
de Ensino Fundamental e Médio Helaine Munia e demais escolas do município e estado, respeitando a gratuidade
conforme legislação pertinente, como instituição filantrópica/comunitária;
. Promover atividades de interação com a comunidade por meio das atividades culturais, artísticas,
artesanais e esportivas desenvolvidas com os educandos;
. Promover a articulação intersetorial com as diferentes políticas públicas, famílias e equipes, visando a
formação integral dos educandos; ,

0 Promover o protagonismo infanto-juvenil, por meio da integração social, orientação para atuar no mercado
de trabalho, mediação de conflitos e educação ambiental;
. Proporcionar momentos e espaços para orientação de estudos e leitura, esporte, lazer, saúde, cultura para
que os educandos entendam a importância de cada um para seu crescimento interior, pessoal, sua saúde física e
mental;
0 Desenvolver atitudes de respeito, responsabilidade, cooperação, solidariedade, empatia no ambiente
institucional e fora dele.
0 Desenvolver a capacidade crítico-reflexível do educando face às questões político-sociais-culturais, por
meio das atividades complementares e das oficinas específicas.
Por meio do acompanhamento e também de pesquisa realizada, com relação aos impactos sociais e econômicos,
consideramos ser possível observar que as ações/atividades realizadas desenvolvem no aluno hábitos saudáveis,
respeito às diferenças, solidariedade, companheirismo, disciplina, responsabilidade e autonomia; o trabalho
efetuado desenvolve hábitos de estudo e gosto pela aprendizagem; os atendidos demonstram melhora em seu
comportamento geral no ambiente familiar e na escola, e também seu desempenho escolar e aprendizagem após
frequentar esta instituição e participar das atividades desenvolvidas. Também é possível afirmar que o atendimento
oferecido pela instituição foi fundamental para que os pais/responsáveis pudessem ingressar (ou se manter) no
mercado de trabalho, gerando assim, indiretamente, impactos econômicos positivos na esfera familiar e
comunidade local. Sobre a satisfação do público alvo, os dados coletados por meio de pesquisa realizada (em
parceria entre a SecretariaMunicipal de Educação e a entidade) mostram que o os serviços prestados correspondem
às expectativas da comunidade. Noventa e oito por cento dos pesquisados estão satisfeitos ou muito satisfeitos
com a instituição, 95% respondeu que o serviço prestado atende às expectativas, e 98% recomendaria os serviços
da entidade para outros interessados. Além disso, também é importante mencionar que a pesquisa mostrou que
98% dos pesquisados consideram as instalações da instituição limpas e bem cuidadas, 98% deles confia nos
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serviços prestados pela entidade e 98% confia nos profissionais que nela atuam. Sobre a comunicação entidade-
família, 82% dos responsáveis pesquisados responderam que são informados sobre os progressos e dificuldades
dos filhos, 86% que há reuniões periódicas para tratar de assuntos gerais, 96% que existe livre acesso aos
responsáveis/representantes da instituição quando necessário e 82% que eventuais problemas/conflitos são
solucionados de forma justa, clara e objetiva. Finalizando, com ações pautadas em atividades educacionais,
artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e proteção social para crianças e adolescentes, a OSC proporcionou
aos educandos o desenvolvimento de suas potencialidades, integração social, moral e familiar, contribuindo para
o fortalecimento das competências educacionais e vínculos familiares/sociais.

2.1- Análise e apontamentos acerca das atividades realizadas:
Conforme já mencionado, nas visitas realizadas, as atividades fluíam naturalmente e os funcionários
desempenhavam suas funções previstas no plano de trabalho. O número de participantes sempre foi compativel à
quantidade matriculada, haja visto que é natural haver certo número de ausentes (inclusive em escolas regulares).
Sobre a frequência, no caso de faltas reiteradas dos alunos, o gestor orientou a fazerem contato com as famílias
para saber o motivo das ausências e cobrar a assiduidade. Se fosse preciso, convocar os responsáveis para
conscientizá-los sobre a importância da frequência regular (procedimento este que já era realizado pela entidade,
mas foi reforçado). Na visita de março havia 37 presentes de manhã (de um total de 51 matriculados no período
matutino à época); em abril havia 144 presentes à tarde durante a visita. Foi possível observar satisfatoriamente a
participação dos alunos nas oficinas educativas, culturais, esportiVas, lúdicas e socioeducativas mencionadas neste
relatório. Também foram orientados pelo gestor sobre a obrigatoriedade de todos os funcionários desempenharem
as atividades previstas no plano, sempre na demanda de trabalho relacionada ao atendimento do projeto (atividades
complementares de contra turno), sempre mantendo o caráter pedagógico/educativo das ações, inclusive em
momentos em que não há a realização direta de oficinas (entrada e saída, corredores,'refeitório), pois todos são
modelos para os jovens e contribuem para a formação integral dos alunos. Além do acompanhamento contínuo
por parte da coordenadora, os profissionais que atuam nas oficinas entregam planejamento anual e rotina semanal
como forma de viabilizar e facilitar o acompanhamento do trabalho desenvolvido. A equipe se mostra bastante
integrada e comprometida com o desenvolvimento das atividades e, consequentemente, com a aprendizagem
significativa dos alunos. Todas as sugestões e apontamentos realizados pelo gestor durante o acompanhamento,
com o objetivo de aprimorar o serviço, foram prontamente acatadas por parte da coordenadora/entidade. As
atividades foram realizadas de acordo com o previsto no plano de trabalho, dentro do cronograma (prazo)
estabelecido, de acordo com a metodologia prevista. Não houve dificuldades relevantes que comprometessem o
desenvolvimento das ações previstas. A quantidade de profissionais envolvida no desenvolvimento das atividades
é adequada. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais o serviço
prestado à comunidade. '

2.2- Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:
Conforme mencionado de forma mais detalhada no item 2, em relação aos atendimentos, o número de alunos
matriculados está abaixo do previsto no Plano de Trabalho (305 atendimentos). A entidade finalizou o quadrimestre
com 248 alunos matriculados. Sobre essa questão, a entidade apresentou justificativa à Secretaria de Educação
contendo o motivo do não cumprimento da meta de atendimentos até o presente momento, as medidas já tomadas,
providências futuras acerca do fato. Na justificativa, a entidade apresenta como motivo para não atingimento da
meta a não possibilidade de viabilização de transporte gratuito a alunos que residem distantes do instituto. Informa
que tem realizado ações de divulgação das vagas disponíveis em diversos pontos da cidade, mas que até o momento
não foi possível contemplar a meta. A entidade finaliza a justificativa registrando que a meta poderá ser facilmente
atingida a partir da viabilização de transporte gratuito a crianças/adolescentes de regiões distantes que necessitem
do atendimento oferecido. Por meio do acompanhamento, constatamos que a entidade tem realizado as ações de
divulgação mencionadas najustificativa (panfletagem nos principais shoppings da cidade, nos parques ecológicos,
no centro comercial da cidade, no Poupatempo, Mercadão Municipal, Bosque Municipal, auxílio dos CRAS,
divulgação junto a Escolas Municipais e Estaduais, comunicação na mídia) e que o número de atendimentos tem
aumentado gradualmente (em março havia 221 matriculados, finalizou abril com 248 — aumento de 12% em pouco
mais de um mês). Sobre a justificativa apresentada, a partir de necessidade verificada pela Secretaria da Educação
e pelo Instituto Alarme na região do bairro Vila Toninho, registra—se que a pasta foi favorável aos argumentos e
proposta apresentada, de forma que a entidade possa viabilizar transporte gratuito e monitorado para atender
crianças e adolescentes deste bairro e imediações, preferencialmente matriculados na EM João José Féris.
Ressalta-se que a viabilização técnica e financeira mencionada na justificativa deverá ficar a cargo do
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Instituto Alarme, considerando que os recursos transferidos pela parceria são suficientes para tal
(conforme informação já confirmada pela entidade parceira). Além disso, todos os requisitos legaisreferentes ao transporte escolar devem ser observados previamente pela instituição de forma a garantir a
regularidade das ações e segurança dos atendidos. Isto posto, a SME autorizou a realização dos
procedimentos necessários para organização do atendimento (apostilamento do plano de trabalho,
levantamento e cadastramento dos alunos interessados, logística necessária e articulação junto aos
gestores da unidade escolar) e fixou o dia 24 de julho de 2018 como data de início efetivo de atendimento
aos alunos, em contraturno escolar, no período da manhã. Essa data foi definida com a intenção de
permitir que a instituição organize previamente o início do atendimento e também para coincidir com o
retorno do recesso das. escolas regulares. Reiteramos que, além dos objetivos específicos de cada oficina,
também foi possível observar, por meio das visitas do gestor, dos relatórios dos relatórios de execução do objeto
(mensais e quadrimestral), registros feitos pela entidade e indicadores previstos no plano (participação dos
atendidos, listas de frequência, relatórios, fotos, registros de atendimentos, boletins escolares, reuniões de
pais/responsáveis, pesquisa de satisfação) o atingimento dos seguintes objetivos previstos: incentivar o
desenvolvimento global do educando, a promoção do indivíduo como cidadão crítico, participativo e capacitado
para o autoconhecimento, ampliando seu repertório cultural, artístico, esportivo, Visando o crescimento pessoal,
educacional e social. As atiVidades propostas pretendem contribuir com os educandos de modo que o saber sejaelaborado num sistema de interação interpessoal, no qual os educandos sintam-se parte integrante do meio em quevivem e, assim, transcendam os muros da entidade exercendo uma cidadania plena e consciente. Os serviços
prestados também puderam:
' Desenvolver atividades complementares e educativas em contraturno escolar para os educandos do Centro
de Ensino Fundamental e Médio Helaine Munia e demais escolas do município e estado, respeitando a gratuidade"
conforme legislação pertinente, como instituição filantrópica/comunitária;
. Promover atividades de interação com a comunidade por meio das atividades culturais, artísticas,
artesanais e esportivas desenvolvidas com os educandos;
. Promover a articulação intersetorial com as diferentes políticas públicas, famílias e equipes, visando a
formação integral dos educandos;
. Promover o protagonismo infanto-juvenil, por meio da integração social, orientação para atuar no mercado
de trabalho, mediação de conflitos e educação ambiental;
. Proporcionar momentos e espaços para orientação de estudos e leitura, esporte, lazer, saúde, cultura para
que os educandos entendam a importância de cada um para seu crescimento interior, pessoal, sua saúde física e
mental;
0 Desenvolver atitudes de respeito, responsabilidade, cooperação, solidariedade, empatia no ambiente
institucional e fora dele.
. Desenvolver a capacidade crítico-reflexível do educando face às questões político—sociais—culturais,por
meio das atividades complementares e das oficinas específicas.
Conforme mencionado no item 2 e neste item, observamos que o número de atendimentos tem aumentado
gradualmente. Sobre isso, a entidade apresentou justificativa e proposta de medidas saneadoras. Aguardamos
decisão da Secretaria da Educação acerca do caso apresentada pela entidade. 'Sobre as demais metas e objetivos,
consideramos que os resultados estabelecidos no Plano de Trabalho foram atingidos e os benefícios puderam ser
verificados por meio dos indicadores previstos (participação dos atendidos, listas de frequência, relatórios, fotos,
registros de atendimentos, boletins escolares, reuniões de pais/responsáveis, pesquisa de satisfação).

2.3- Análise e apontamentos acerca do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto
até o período:
Por meio do acompanhamento e também de pesquisa realizada, com relação aos impactos sociais e econômicos, e
possível observar que as ações/atividades realizadas desenvolvem no aluno hábitos saudáveis, respeito às
diferenças, solidariedade, companheirismo, disciplina, responsabilidade e autonomia; o trabalho efetuado
desenvolve hábitos de estudo e gosto pela aprendizagem; os atendidos demonstram melhora em seu
comportamento geral no ambiente familiar e na escola, e também seu desempenho escolar e aprendizagem após
frequentar esta instituição e participar das atividades desenvolvidas. Também é possível afirmar que o atendimento
oferecido pela instituição foi fundamental para que os pais/responsáveis pudessem ingressar (ou se manter) no
mercado de trabalho, gerando assim, indiretamente, impactos econômicos positivos na esfera familiar e
comunidade local. Sobre a satisfação dopúblico alvo, os dados coletados por meio depesquisa mostram que o os
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serviços prestados correspondem às expectativas da comunidade. A grande maioria dos pesquisados estãosatisfeitos com a instituição e recomendariam a entidade para outros interessados. Além disso, também é
importante mencionar que a pesquisa mostrou que a comunidade atendida confia nos serviços prestados pelaentidade e nos profissionais que nela atuam. Sobre a comunicação entidade-família, os responsáveis sãoinformados sobre os progressos e dificuldades dos filhos, há reuniões periódicas para tratar de assuntos gerais,existe livre acesso aos responsáveis/representantes da instituição quando necessário e eventuais
problemas/conflitos são solucionados de forma justa, clara e objetiva. Finalizando, com ações pautadas ematividades educacionais, artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e proteção social para crianças e
adolescentes, a OSC proporcionou aos educandos o desenvolvimento de suas potencialidades, integração social,
moral e familiar, contribuindo para o fortalecimento das competências educacionais e vínculos familiares/sociais.

3. Conforme inciso V, 5 l º, Artigo 74 do Decreto Municipal] 7708/20] 7: análise dos documentos comprobatórios
das despesas apresentadospela OSC na prestação de contas, quando nãofor comprovado o alcance das metas e
resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento ou quando houver evidência de
existência de ato irregular (esta análise compete à Secretariada Fazenda, pormeio doDepartamentode Prestação
de Contas —Art. 75 do Decreto Municipalmencionado)

Em função do não atendimento ao número de crianças/adolescentes previsto no plano de trabalho, apesar da entidade
ter entregado justificativa sobre a questão (motivo do não cumprimento da meta de atendimentos ate' o presente
momento, as medidas já tomadas, providências futuras acerca do fato) e da mesma ter sido aprovada pela SME (com
as providências determinadas pela pasta já citadas neste documento), o gestor solicitou, em 04/06/2018, ao
Departamento de Prestação de Contas da Secretaria da Fazenda, o Parecer da Execução Financeira referente ao
período (nos termos do Art. 85 do Decreto Municipal 17708/2017). A análise do relatório de execução financeira
entregue pela entidade, que é de competência do departamento aqui citado (Parágrafo único do Art. 86 e Art. 75 do
Decreto 17708/2017), e deve contemplar, conforme Art. 86 do Decreto aqui mencionado:
“I — o exame da conformidade das despesas, analisando a compatibilidade das despesas previstas e das despesas
efetivamente realizadas, por item ou por agrupamento de itens, conforme aprovado no plano de trabalho;
II — a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes no relatório
de execução financeira e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria; e
III — a verificação do cumprimento das normas pertinentes.”
Diante do exposto, o parecer da execução financeira elaborado pelo departamento competente atestou o que segue:
“1. que a OSC entregou mensalmente as Prestações de Contas parciais, em consonância com as exigências contidas
no Termo de Colaboração nº. 02/20] 8 e em conformidade com a legislação que rege a matéria;
2. que a movimentação financeira deu-se em instituição pública oficial, Banco Caixa Econômica Federal, em conta
corrente especifica 0353/003/00005359-1;
3. que os valores repassados foram aplicados no mercado financeiro, exceto os meses 02 e 03/2018;
4. que os pagamentos foram realizados de forma eletrônica mediante crédito em conta bancária de titularidade do
beneficiário final;
5. que houve nexo entre as despesas realizadas e débitos bancários efetuados na conta especifica;
6. que houve compatibilidade das despesas previstas, aprovadas no Plano de Trabalho, com as despesas efetivamente
realizadas;
7. que os documentos comprobatórios de despesas foram preenchidos corretamente e que contêm a identificação da
Organização da Sociedade Civil, do tipo de repasse e número do ajuste, bem como do órgão repassador a que se
referem;
8. que as cópias dos comprovantes de despesas correspondem aos originais apresentados pela beneficiária;
9. que os saldos de recursos não utilizados foram recolhidos ao erário; e
10. que o recebimento da prestação de contas Quadrimestral ocorreu em 29/05/2018, não havendo aplicação de
sanções;”

Conclusão do Departamento de Prestação de Contas: na qualidade de responsáveis pela análise dos documentos
citados e emissão do competente Parecer, concluiram pela regularidade da matéria
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Registro sobre o resultado da análise de Documentos Comprobatórios das Despesas

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade
Civil naprestação de contas ao departamento competente:

3.1 Foi possível verificar o nexo entre os valores repassados e as aquisições e contratações realizadaspara o
desenvolvimento das atividades previstas?

(X)SIM.

( ) NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para devolução de recursos ou instauração de Tomada
de Contas da parceria.

3.2 Foipossível verificar a conformidade das despesas e o cumprimento das normaspertinentes?

( X) SIM.

( ) NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para devolução de recursos ou instauração de
Tomada de Contas da parceria.

Elaborado parecer financeiro em 06/06/2018

Setor responsável pela emissão do parecer financeiro: Departamento de Prestação de Contas da Secretaria
Municipal da Fazenda

Conclusão do Relatório:
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foipossível concluirque a Organização da
Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de
Colaboração?

( x )SIM ( )NÃO

Recomendações ouprovidências que deverão ser adotadas para alcance das metas e resultados pactuados ou
para o aprimoramentodas ações e respectivos prazos.
O número de atendimentos tem aumentado gradualmente, mas o número previsto no plano ainda não foi atingido.
Em função disso, a entidade apresentoujustificativa a SME informando os motivos do não cumprimento e as ações
tomadas para aumentar o número de atendimentos. Sobre a justificativa apresentada, a partir de necessidade
verificada pela Secretaria da Educação e pelo Instituto Alarme na região do bairro Vila Toninho, registra-se que a
pasta foi favorável aos argumentos e proposta apresentada, de forma que a entidade possa viabilizar transporte
gratuito e monitorado para atender crianças e adolescentes deste bairro e imediações, preferencialmente
matriculados na EM João José Féris. Ressalta-se que a viabilização técnica e financeira mencionada na
justificativa deverá ficar a cargo do Instituto Alarme, considerando que os recursos transferidos pela
parceria são suficientes para tal (conforme informação já confirmada pela entidade parceira). Além disso,
todos os requisitos legais referentes ao transporte escolar devem ser observados previamente pela
instituição de forma a garantir a regularidade das ações e segurança dos atendidos. Isto posto, a SME
autorizou a realização dos procedimentos necessários para organização do atendimento (apostilamento
do plano de trabalho, levantamento e cadastramento dos alunos interessados, logística necessária e
articulação junto aos gestores da unidade escolar) e fixou o dia 24 de julho de 2018 como data de início
efetivo de atendimento aos alunos, em contraturno escolar, no período da manhã. Essa data foi definida
com a intenção de permitir que a instituição organize previamente o início do atendimento e também para
coincidir com o retorno do recesso das escolas regulares.

11



PREFEITURA DE
7 RIO PRETO

EDUCAÇÃO

Todas as sugestões e apontamentos realizados pelo gestor durante o acompanhamento, Como objetivo de aprimorar
o serviço, foram prontamente acatadas por parte da coordenadora/entidade. As atividades foram realizadas de
acordo com o previsto no plano de trabalho, dentro do cronograma (prazo) estabelecido, de acordo com a
metodologia prevista. Não houve dificuldades relevantes que comprometessem o desenvolvimento das ações
previstas. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais o serviço
restado à comunidade.—

Elaborado em: 17/07/20] 8 Ciência da Secretária: o? 770 772018
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wah—mihaAmâncioCosta' Secretária de Educação
CPF: 292.411.248-65 CPF: 018.874.618-84

Enviado para análise e homologação da Comissão de Monitoramento em 5O/ 037 07013
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Homologação da Comissão deMonitoramento e Avaliação

Considerações da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Não há, por parte desta Comissão, apontamentos complementares aos do gestor
referentes ao período analisado (lº quadrimestre civil de 2018).

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria Nº 213 de
04 de outubro de 2017, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto
da presenteparceria, aprova e homologa este Relatório Te'cnico de Monitoramento e
Avaliação.

São José do Rio Preto, (2% 03/ 2018.

WWComissão de Monitoramento e Avaliação
Andréa Peneira

CPF: 121 .805.088-83

Roberta Ca fatti Delazari Lamana
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 202.661.168-84

Comissão de Monitoramento e Avaliação
Carlos JWnim
CPF: 076.492.258—01

Silvmecida Domingos Correa
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 059.524.448—30
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