
,
PREFEITURA DE

' RIO PRETO
tuuudo

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação — Gestor da Parceria
(Em atendimento a Lei Federal [3019/2014 e ao Decreto Municipal nº 17. 708 de 07/02/2017)

Ano: 2018 Secretaria: Secretaria Municipal da Educação

OSC: Associação Anjo da Guarda
Atividade: Contraturno Escolar
Instrumento: Termo de Colaboração Número: 08/2017

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 noperíodo:
Total do Valor Repassado: R$ 85.107,24
Receita de Aplicação Financeira: R$ 230,44
Total do Valor Comprovado: R$ 82.396,05
Valor Devolvido aoõrgãoConcessor: R$ 2.941,63
Valor Glosado: R$ 0,00

Documentos utilizados como subsídio para elaboração deste 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
A Associação Anjo da Guarda é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, localizada na Rua:
Antônio Munia nº 1086 — Jardim Nazareth — Nesta. Com atendimento de 100 crianças com ações no contra turno
escolar, com atividades, educacionais, artísticas, culturais e esportivas nos períodos da manhã e tarde, para crianças e
adolescentes entre 06 e 14 anos de idade. Auxilia crianças e adolescentes no trabalho pedagógico, Visando sempre
melhorias no processo ensino aprendizagem, fortalecendo valores e atitudes a fim de permitir o desenvolvimento
global do ser humano, contribuindo para a formação e o protagonismo de crianças e adolescentes, realizando serviço
por meio de oficinas socioeducativas, promovendo a participação das famílias nas atividades desenvolvidas.
Conforme Plano de Trabalho, seguem: Identificação do Objeto a ser executado, Público Alvo, Justificativa da
Proposição/Descrição da Realidade, Prazo de Execução, Objetivos eMetas Gerais.

1. Objeto a ser executado:
A Associação Anjo da Guarda, CNPJ 00.734.532/0001-52, é uma instituição sem fins econômicos, com sede própria
a Rua Antônio Munia, nº 1086, Jardim Nazareth, CEP 15054-160, Telefone: 3363-4589, e-mail:
aniosl998©guarda.com.br ou admanioguardaçngailcom nesta cidade de São José do Rio Preto, fundada em
08/06/ l995, com capacidade para atender em contra turno escolar 50 crianças e adolescentes por período, ou seja, um
atendimento diário de 100 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, de ambos os sexos, das 07h00 às 12h00 (Período
da Manhã) e 12h00 às 17h00 (Período da Tarde), de 2ª a 6ª feira, com serviços gratuitos de apoio socioeducativo que
visa minimizar a exposição de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, fortalecendo o
vínculo familiar, colaborando para a formação do cidadão e no desenvolvimento do protagonismo social. Tem como
objetivo principal, melhorar o nível sócio educacional, estimulando, orientando e acompanhando o processo de
formação dos participantes, identificando as dificuldades e necessidades que possa auxilia-los no processo de ensino
e aprendizagem. A Instituição pretende proporcionar um ambiente educacional através das tarefas assistidas e do
desenvolvimento das atividades no campo das artes, cultura, esporte e lazer buscando desenvolver o universo de
conhecimento de forma integral asseªrando aos mesmos um ambiente adequado para o períodopré ou pós—escolar.
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2. Descrição da Realidade/PúblicoAlvo:
O Público atendido pela Associação Anjo da Guarda são crianças e adolescentes, de 06 a 14 anos, em situação de '

vulnerabilidade e risco social, moradores oriundos dos bairros circunvizinhos, tais como: Castelinho, Jardim do
Bosque, João Paulo II, Jardim Seyon, Anchieta, Vila Novaes, Jardim Caparroz, Jaguaré, Vila Elmaz, Bosque da
Felicidade 1 e II, Santa Clara, SantªAna, Residencial Rio Preto I e II, Jardim Mugnani, Solo Sagrado, Alto da
Andorinhas, Talhado, Res. Machado, Dom Lafayete, Jardim do Lago, Solidariedade, Lealdade, Amizade e outros
bairros, servidos por transporte regular ou pelos próprios pais, com grande população de crianças e adolescentes em
fase escolar.
Estas crianças e adolescentes pertencem às escolas: EM Antônio Teixeira Marques, EM Ruy Nazareth, EM Lydia
Sanfelice, EM Guiomar Maia, EM Álvaro Luiz Angeloni, EM Prof. Dr. Antônio Espada Filho, EM Norberto Buzzini,
EM Prof. Ezequiel Ramos, Colégio CERP, EE Profª Noêmia Bueno do Valle, EE Profª Maria de Lourdes Murad
Camargo, EM Prof. Cenobelino Barros Cerra, EM Cyrino Vaz de Lima, EE Prof. Victor Britto Bastos, EE Prof. Darcy
Federice Pacheco, Colégio Liceu, Colégio São José, entre outrosB—f

A Associação Anjo da Guarda atende as Escolas Municipais, Escolas Estaduais e Escolas Particulares (alunos
bolsistas). As atividades da Associação visam colaborar, por meio de sensibilização, incentivo e apoio, com projetos
ou ações de articulação de políticas sociais e implementação de ações socioeducativas oferecidas gratuitamente a
crianças e adolescentes nos períodos contrários ao da Escola, onde recebem auxílio sócio educativo.

3. Justificativa da Proposição:
A elaboração do “Plano de Trabalho” tem como objetivo a concretização de uma parceria entre a Associação e o
Poder Público, a fim de atender o compromisso de dar continuidade ao espaço criado pela Associação para que as
crianças e adolescentes tenham um aprendizado compartilhado, com boas maneiras, com ética e moral. Nas tarefas
assistidas há orientação de Estudo e leituras que contemplam as diferentes áreas do conhecimento envolvendo todas
as atividades vistas anteriormente nas escolas (alfabetização, matemática, história, ciências, geografia, línguas
estrangeiras e outras). Essa atividade e' realizada com duração de 50 minutos, diariamente, sendo mediada por um
educador ou estudante de pedagogia.
Através das atividades de Educação e Artes, entre as quais a fotografia, o vídeo, a literatura, a música e a dança, é
possível abordar o tema Direitos Humanos de maneira transversal e interdisciplinar, levando os estudantes a refletirem
e dialogarem sobre seus direitos e responsabilidades enquanto protagonistas de uma sociedade livre, pluralista e
inclusiva, a partir do contexto escolar e social no qual estão inseridos. Na área da Promoção da Saúde, trata-se de
possibilitar o desenvolvimento de uma cultura de promoção da saúde no espaço escolar, a fim de prevenir os agravos
à saúde e vulnerabilidades, com objetivo de garantir a qualidade de vida, além de fortalecer a relação entre as redes
públicas de educação e saúde. Trata—se de promover o ensino atrelado a vida. Quando os professores e estudantes
encontram conexão entre as práticas pedagógicas e sua realidade, conscientizam—se das problemáticas locais e seu
envolvimento torna as ações ainda mais efetivas e plenas de significado. Desenvolvendo um trabalho coletivo que
tem por princípio básico a cooperação, a solidariedade e o respeito mútuo, promovendo a educação e cuidado que
possibilitem a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticosve sociais de cada
atendido, que é um ser total, completo e indivisível. Propicia e garante um ambiente rico, prazeroso, saudável, não
discriminatório inserindo-os na diversidade das culturas e etnias raciais de experiências educativas e sociais variadas.
Além dessas atividades conta também com atendimento psicoeducacional e promove reuniões de equipes e das
famílias. A Associação, nos intervalos dos períodos destinados à educação, fornece café da manhã, almoço e lanche
da tarde. -

4. Objetivos Gerais
Auxiliar as crianças e adolescentes no trabalho pedagógico visando sempre melhorias no processo ensino
aprendizagem, fortalecendo valores e atitudes a fim de permitir o desenvolvimento global do ser humano,
contribuindo para a formação eo protagonismo de crianças e adolescentes, realizando serviço de fortalecimento de
vínculo através de oficinas socioeducativas, promovendo a participação das famílias e comunidade nas atividades
desenvolvidas.
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5. Metas Gerais
A Associação Anjo da Guarda constitui uma estratégia metodológica na coordenação e oferta da aprendizagem
socioeducativas que propiciam às crianças a construção de conhecimentos mediados pela ação, estimulando o
processo de aprender fazer.
Com uma metodologia que prioriza o diálogo, a troca de saberes, a expressão de dúvidas, a resolução de conflitos, a
percepção das “diferenças, como elementos-chave no processo de apropriação e expansão de conceitos, atitudes,
valores e competências socioeducativas.
As metas e os objetivos definidos pelos educadores permitirão uma unidade às ações e educacionais, onde as
atividades são realizadas através de oficinas planejadas, diversificadas, e articuladas entre si para que as metas e
objetivos sejam alcançados.
Com esta proposta de trabalho a Associação Anjo da Guarda pretende contribuir para a educação dos atendidos numa
abordagem construtivista e sócia interacionista entendendo que a criança e o adolescente como seres humanos
integrais interagindo intensamente com o seu meio social e em constante crescimento fisico e desenvolvimento
intelectual.
Na Associação os pais têm presença efetiva, pois isso contribui muito positivamente tanto para o trabalho realizado
no dia-a—dia como também para o aproveitamento dos atendidos.

6. Prazo de execução:
De 01 dejulho de 2017 até 31 de dezembro de 2018. (01/07/2017 até 31/12/2018)

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

Auxiliar nas tarefas de Atividades 01/07/2017 Como fºi o desempenho do aluno, qual fOl a
responsabilidade extracurriculares; a quantidade e tipo de ajuda necessária para
escolar no sentido de Tarefas escolares; 31/12/2018. atingir um nível de desempenho mais alto;
ampliar as Acompanhamento das » Indicadores do potencial de aprendizagem da
possibilidades de dificuldades identificadas. criança identificados através da resolução
aprendizagem dos
educandos de reforçar
e suprir carências dos
conteúdos e das
dificuldades
encontradas

Incentivar o hábito de Criação de grupo para 01/07/2017 Domínio da leitura; compreensão ampla e
leitura, desenvolver a prática de leitura em a geral daquilo que está lendo; identificação e
oralidade, ampliar o comum, partilhada, 31/12/2018 recuperação de informação; compreensão,
vocabulário,
desenvolver o senso
crítico, promover o
desenvolvimento da sentimentos, desempenho dos educandos.
imaginação e a conhecimentos,
vivência de emoções. interpretações _e histórias de

' leitura;
Atividades de contar
estórias;

inclusive em voz alta e para
várias pessoas ao mesmo
tempo, compartilhando

Leitura de livros diversos.

das tarefas;
Melhora no desempenho escolar com
integração com a unidade escolar,
Registro de frequência e do desempenho dos
educandos.

interpretação e reflexão.
Registro das atividades desenvolvidas, da
literatura escolhida, da frequência e do



Desenvolver o
trabalho em equipe e
valorizar o mesmo;
Desenvolver
habilidades artísticas;
Incentivar práticas
teatrais junto aos
alunos e à
comunidade, a fim de
promover a saúde e a
educação por meio de
uma cultura corporal.

participativa por meio
de ambientes de
relacionamento em
rede, criação de blogs
e participação em
redes sociais que
facilitem a expressão
artístico—linguistica e
o engajamento
sociocultural do
atendido, fomentando
o respeito à
diversidade, combate
aos estereótipos, ética
e cidadania e
promoção da saúde e
qualidade de vida.
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Promoção por meio dos
jogos teatrais de processos
de socialização e
criatividade, desenvolvendo
nos estudantes a capacidade
de comunicação pelo corpo
em processos de
reconhecimentos em
práticas coletivas.

Jogos e conhecimentos
básicos de informática.

RIO PRETO
rumam

_ ªm,,
01/07/2017
a
31/12/2018

(51/67/2017

A avaliação da oficina de teatro dar—se- a de
forma contínua e semanal, por meio de
depoimentos pessoais e colocação de
questões inerentes às atividades realizadas
para debate do grupo; Através das aulas de
teatro o professor será capaz de identificar as
áreas de crescimento individual que muitas
vezes ocorrem como resultado do trabalho
desenvolvido sobre temas de interesse dos
alunos,
Apresentações de peças teatrais; relatórios
de desempenho; registro fotográfico; lista de
frequência.

Apresentar as Aplicação de tecnologias 01/07/2017 A avaliação sera detectada atraves do
ferramentas de educacionais visando a aprendizado e do conhecimento de novas
conhecimento técnico ampliação das 31/12/2018 tecnologias educativas das crianças e
e inclusão digital; oportunidades de adolescentes em relação à utilização do
Promover a cultura aprendizagem dos alunos; computador;

Através do desempenho e da habilidade de
cada um na utilização do computador;
Registro do desempenho dos educandos;
Lista de frequência;

xs»

azdeMelhor r a coordenação Organlzação de danças As crianças e adolescentes serao cap
motora, agilidade, ritmo e coletivas (regionais, a demonstrar e desenvolver os elementos da
percepção espacial; clássicas, circulares e 31/12/2018 dança e relaciona-los com o mundo que
Promover a saúde e contemporâneas) que Vive;
socialização por meio do permitam apropriação Serão observados os requisitos
movimento do corpo em de espaços, ritmos e fundamentais: concentração ao resolver

possibilidades de
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dança; Danças e subjetivação de problemas, capacidade de desenvolver o
coreografias variadas. crianças, adolescentes e corpo, grau de liberdade de movimentos.

jovens.

ew cú

Aumentar a mobilidade Prática de exercícios, 01/07/2017
corporal, melhorar as Jogos interativos, a
habilidades motoras, futebol, queimada, 31/12/2018
agilidade, flexibilidade e vôlei;
equilíbrio; Acesso aos processos
Estimular a prática e históricos das lutas e
vivência das manifestações suas relações às
corporais relacionadas às questões histórico-
lutas e suas variações, culturais, origens e
como motivação ao evolução, assim como o
desenvolvimento cultural, valor contemporâneo
social, intelectual, afetivo destas manifestações
e emocional. para o homem.

Incentivo ao uso e
valorização dos
preceitos morais, éticos
e estéticos trabalhados

Apresentações artísticas; relatórios
individuais do desempenho dos educandos;
registro fotográfico; lista de frequência

A Avaliação será feita através da verificação
se a criança e adolescente aprendeu a
conhecer o próprio corpo e a valorizar a
atividade física como fator de qualidade de
vida.
Relatórios individuais do desempenho dos
educandos;
Lista de frequência.

pelas lutas.

Construir uma relação de Desenvolvimento de 01/07/2017
cooperação, respeito, diálogo experiências de cultivo a
e valorização das diversas da horta como um 31/12/2018
escolhas e possibilidades de espaço educador
interpretação e de criação em sustentável,
relação aos colegas, ensinar a Leitura de textos
praticar boas maneiras; informativos sobre o
Trabalhar a formação de tema, noticias de
homens íntegros, que façam atualidades, pesquisas
da justiça o seu código de fé na internet;
e se esforcem para aumentar Atividades que
o bem estar social. possibilitam colaborar
Reconhecer a importância do para a formação do
cultivo de alimentos com educando, no que se
elevada energia vital, por refere ao aspecto social,
meio da prática da Horta; afetivo, cognitivo e
Promover conhecimentos emocional (Campanha
que favoreçam o pensar e o do Obrigado,
agir, transformando as relaxamento, leitura das
atitudes egoístas em estorinhas em
iiltruístas, formando alunos quadrinho). i

A avaliação será feita através da observação
se as crianças e adolescentes aprenderam a
economizar e não desperdiçar;
Através do cultivo, cuidado e manuseio no
plantio da horta;
Através do respeito e liberdades
fundamentais de cada criança e adolescente;
Registro do desempenho do educando;
exposição de trabalhos;
Lista de frequência.
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com competências técnicas,
comprometidos com a
cidadania e a ética, cujos
valores são alicerçados na
Lei da Natureza.

Despertar o interesse pela
arte;
Trabalhar o desenvolvimento
do potencial criativo com
recurso da expressão livre no
fazer artístico e na
exploração de diversos
materiais e técnicas;
Introduzir atividades de
iniciação musical.
Introduzir noções de Inglês:
dar ênfase á oralidade,
repetição (falar e repetir),
despertar o interesse por outra
língua.

Incentivar às práticas de
recreação e lazer como
potencializadoras do
aprendizado das convivências

Desenvolvimento 01/07/2017 A avaliação será feita através do registro do
sociocultural pela a desempenho de cada educando;
valorização, 31/12/2018 Dinâmicas de pátio e sala de aula para
reconhecimento e observar a oralidade em Inglês.
recriação das culturas Exposição de trabalhos realizados;
populares, entendendo a Lista de frequência;
música como Apresentações musicais.
linguagem,
manifestação cultural e
prática socializadora.
Aprendizado de
estruturas básicas de
“diálogo musical”,
envolvendo leitura,
interpretação e
improvisação por meio
de vivências artísticas
coletivas com crianças e
adolescentes.
Atividades com
instrumentos musicais
(flauta doce—iniciação
musical);
Trabalhos manuais com:
E.V. A, material
reciclável, isopor, argila,
massinha, lã, papéis
diversos, etc.
Será desenvolvido o
hábito de saudações,
introdução de canções
em inglês, agradecer,
desculpar-se, números,
levantar-se, pedir
licença em todas as
aulas de in lê

Brincadeiras dirigidas, 01/07/2017 A avaliação será feita através do registro do
jogos interativos, a desempenho de cada educando;
quebra—cabeça, parque, 31/12/2018 Observação do comportamento individual e
etc. em grupo;
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humanas em prol da saúde e Atividades de quebra- Relatórios dos educandos;
da alegria. cabeça, jogos de monta Lista de Frequência.

tudo e lego que
estimulem o
Desenvolvimento dos
jogos de “stop” e da
“forca”, dinâmica
continue a História,
atividades que
estimulam o
funcionamento do
cérebro, a inteligência e
a criatividade;
Técnicas de ludoterapia
onde a criança
brincando mostra o seu
modo de ser.

RELATÓRIO
2-Análise das atividades realizadas, do cumprimento dasmetas 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
Verificamos nas visitas de monitoramento na instituição Associação Anjo da Guarda, por meio dos registros físicos na

instituição e no sistema informatizado Demandanet que o número de.atendimentos foi atingido (100, divididos nos.

períodos da manhã e tarde). Nesse primeiro quadrimestre, foram realizadas três visitas (janeiro: gestora anterior /

fevereiro: não houve gestor nomeado / março e abril: gestor atual, que foi nomeado em 02/03/2018). Nas visitas, 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). 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). Nas visitas de março e abril, havia 53 presentes de manhã e 60 à tarde, respectivamente.
Foi possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas educativas, culturais e esportivas
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, reuniões de pais/responsáveis, pesquisa de satisfação), que a entidade pôde auxiliar as crianças e

adolescentes no trabalho pedagógico visando sempre melhorias no processo ensino aprendizagem, fortalecendo
valores

e atitudes a fim de permitir o desenvolvimento global do ser humano, contribuindo para a formação e o protagonismo de

crianças e adolescentes, realizando serviço de fortalecimento deVínculo através de oficinas socioeducativas, promovendo

a participação das famílias e comunidade nas atividades desenvolvidas, priorizando o diálogo, a troca de saberes, a

expressão de dúvidas, a resolução de conflitos, a percepção das diferenças, como elementos-chave no processo de

apropriação e expansão de conceitos, atitudes, valores e competências socioeducativas. A entidade proporciona um

espaço sadio, com atividades extracurriculares que reforçam os ensinamentos e a educação transmitida pela educação
formal. Os benefícios socioeducacionais são sentidos a curto prazo e perduram, uma vez que os alunos que recebem

orientações adequadas, convivem em ambiente saudável, têm seus direitos garantidos e seus deveres honrados, resultam

em indivíduos com formação educacional produtiva que muito tem a contribuir positivamente para a sociedade. Por meio

do acompanhamento e também de pesquisa realizada, com relação aos impactos sociais e econômicos, é 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 seis por cento dos pesquisados estão satisfeitos com
7



a instituição e responderam que o serviço prestado atende às expectativas e 100% deles recomendaria os serviços da
entidade para outros interessados. Além disso, também e' importante mencionar que a pesquisa mostrou que 98% dos

pesquisados consideram as instalações da instituição limpas e bem cuidadas, 100% deles confia nos serviços prestados
pela entidade e 100% consideram ótimos ou bons os profissionais que nela atuam. Sobre a comunicação entidade-família,
99% dos responsáveis pesquisados responderam que são informados sobre os progressos e dificuldades dos filhos, 94%

que há reuniões periódicas para tratar de assuntos gerais, 100% que existe livre acesso aos responsáveis/representantes
da instituição quando necessário e 100% 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 hincionários 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). 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). Nas visitas de março e abril, havia 53

presentes de manhã e 60 à tarde, respectivamente. 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 das

representantes da 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 e' adequada, mas a entidade conta com muitos voluntários em sua rotina. Alguns destes, por não terem
vínculo fixo com a entidade, não têm o compromisso e assiduidade esperados para o desenvolvimento das ações. 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:
Em relação ao número de atendimentos, o número de alunos matriculados contemplou o previsto no plano de trabalho.
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, reuniões de pais/responsáveis, pesquisa de satisfação), que a entidade pôde auxiliar as crianças e

adolescentes no trabalho pedagógico visando sempre melhorias no processo ensino aprendizagem, fortalecendo valores

e atitudes a fim de permitir o desenvolvimento global do ser humano, contribuindo para a formação e o protagonismo de

crianças e adolescentes, realizando serviço de fortalecimento de vínculo através de oficinas socioeducativas, promovendo
a participação das famílias e comunidade nas atividades desenvolvidas, priorizando o diálogo, a troca de saberes, a

expressão de dúvidas, a resolução de conflitos, a percepção das diferenças, como elementos—chave no processo de

apropriação e expansão de conceitos, atitudes, valores e competências socioeducativas. A entidade proporciona um

espaço sadio, com atividades extracurriculares que reforçam os ensinamentos e a educação transmitida pela educação
formal. Os benefícios socioeducacionais são sentidos a curto prazo e perduram, uma vez que os alunos que recebem

orientações adequadas, convivem em ambiente saudável, têm seus direitos garantidos e seus deveres honrados, resultam

em indivíduos com formação educacional produtiva que muito tem a contribuir positivamente para a sociedade.
Conforme mencionado no item 2, observa-se que as metas e 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, reuniões de pais/responsáveis, pesquisa de satisfação).
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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 do público alvo, os dados coletados por
meio de pesquisa mostram que o os serviços prestados correspondem às expectativas da comunidade. A grande maioria
dos pesquisados estão satisfeitos com a instituição e recomendariam a entidade para outros interessados. Além disso,
também e' importante mencionar que a pesquisa mostrou que a comunidade atendida confia nos serviços prestados pela
entidade e nos profissionais que nela atuam. Sobre a comunicação entidade-familia, os responsáveis são informados 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 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.

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

( X ) SIM ( ) NÃO

Recomendações ou providênciasque deverão ser adotadas para alcance das metas e resultadospactuadas ou para
' o aprimoramentodas ações e respectivos prazos.
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. Existe diálogo constante
entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais o serviço prestado à comunidade.
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Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Considerações da Comissão de Monitoramento eAvaliação

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 Técnico de Monitoramento e
Avaliação.

São José do Rio Preto, 077/ 03/ 2018.
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