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

'

Ano: 2018 Secretaria: Secretaria Municipal da Educação

; OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
' Atividade: Contraturno Escolar

]

Instrumento: i Termo de Colaboração Número: 01/2018
Periodo: Ano 2018
(X) lº Quadrimestre civil — janeiro/fevereiro/mar/abril

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

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

Período: lº Quadrimestre Civil de 2018

Total do Valor Repassado: R$ 432.307,19
Receita de Aplicação Financeira: R$ 650,95
Total do Vaior Comprovado: R$ 390.448,80
Valor Devolvido aoõrgão Concessor: R$ 42.509,34
Valor Glosado: R$ 34.839,45

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 informatizadoDemandanet, resultado de pesquisa de satisfação realizada em parceria entre a entidade e
a Secretariíde Educação.

RELATÓRIO

Descrição Sumária das Atividades eMetas Estabelecidos
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de
assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte,
cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração
indeterminada, tendo sede na Rua Doutor Raul Silva, nº 1863, bairro Nova Redentora, e foro no município de São
José do Rio Preto. Que tem como meta de Atendimento em seu Plano de Trabalho, o atendimento de 182 crianças,
jovens e adultos com deficiência intelectual e outras comorbidades, com idades entre 6 a 14 anos, flexibilizando
ate' 30 anos (considerando idade mental), matriculados do lº ao 5º ano do Ensino fundamental, que serão atendidos
no contra turno escolar em oficinas multifuncionais.
0 Atendimento é realizado de segunda à sexta feira, das 8h às 12 h e das 13 h e 30 minutos às e das 17 h e 30
minutos. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é formada por Reabilitação Clinica, Centro
Educacional (Ensino Fundamental e Educação Especial), Centro Dia e Centro de Capacitação para o Mercado de
Trabalho. Hoje a Associação é composta por uma equipe multiprofissional que participam direta e ou
indiretamente no desenvolvimento dos atendidos. A instituição oferece atividades educativas complementares no
contraturno do ensino regular, por meio de Oficinas de: musicalização, Informática, psicomotricidade, arte, dança,
iniciação esportiva, educação profissional, lazer, ADV, jogos de tabuleiro e Colônia de Férias. Atividades
Complementares Educativas são desenvolvidas de acordo com a o grau de deficiência e faixa etária, no período
matutino e vespertino, quando os educandos são divididos em turmas. As turmas são formadas de maneira mista
visando a interação e 0 cooperativismo. Além dessas atividades, o educando tem a oportunidade de participar de
momentos culturais e esportivos fora da entidade.
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As atividades complementares são 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, priorizando o atendimento àqueles que se encontram em vulnerabilidade
social.
Para o ingresso no contraturno escolar dessa instituição, 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, sua promoção individual,
participação, o autoconhecimento e 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 objetivos e
as metas gerais presentes no plano de trabalho são as seguintes:

. Empoderar a educação global e ensino — aprendizagem de conteúdos culturais, artísticos e
esportivos e de lazer, desenvolvimento de capacidades, potencialidades e habilidades funcionais,
de AVD (Atividade de Vida Diária e Social) e AVP (Atividade de vida prática).

º Desenvolvimento, sócio cultural, ético, moral e político, integração e participação na sociedade
com autonomia e independência.

. Melhorar a qualidade de vida, realização pessoal e garantia de direitos.

. Proporcionar programas de habilidades gerais, respeitando os ritmos e estilos diversos de
aprendizagem, facilitando o processo de integração e sucesso educacional.

. Oferecer atividades de lazer, esporte e arte cultura a 182 alunos no contra turno escolar.
' Proporcionar aos atendidos mais desenvolvimento físico e psicomotor, independência, melhorias

nas interações sociais, comportamento e relacionamento interpessoal.
. Desenvolver ações educativas complementares em oficinas de musicalização, informática,

psicomotricidade, arte, dança, iniciação desportiva, educação profissional, lazer, ADV, tabuleiro e
colônia de férias.

7

. Oferecer oficinas multifuncionais, no contraturno, de forma complementar à escolarização dos
estudantes com deficiência intelectual, matriculados no Ensino Fundamental do lº ao 5º ano.

' Multiplicar oportunidades de aprendizagens e desenvolver processos cognitivos, impactando
positivamente na formação humana e na construção da cidadania.

0 Utilizar de espaços multifuncionais para desenvolver atividades de expressões culturais, e a
cultura popular.

0 Desenvolver oficinas culturais, artísticas e pedagógicas complementando o currículo de Educação
. Especial Exclusiva e no contra turno escolar.
. Alcançar avanços na aprendizagem de conteúdos pedagógicos, psicomotores, atividades

funcionais e habilidades sociais, multissensoriais, físicas e artísticas.
. Exito da linguagem verbal e gestual, comunicação, interpretação e expressão corporal.

Melhoria da autoestima, motivação, autonomia, disciplina, cooperação, respeito e compromisso.
' Atender182 alunos com deficiência intelectual no contra turno, na faixa etária de 6 a 14 anos,

flexibilizando ate' 30 anos de idade.
. Oferecer transporte aos alunos do contra turno e aos 182 alunos do Ensino Fundamental Especial

Exclusivo.
. Desenvolver atividades complementares, no currículo escolar do Ensino Fundamental Especial

Exclusivo.
. Promover apresentações culturais para as famílias e a sociedade, integrando escola, família e

comunidade.
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Desenvolver no aluno o
gosto pela arte de cantar,
interpretar canções, com
movimentos corporais.

Desenvolver ritmo,
concentração, postura
corporal.

Promover
autoconhecimento,
expressão estética e
musical.

Experimentar o que a
música produz.

Estimular os sentimentos.

Apreciar os estilos
musicais.

Estilos de atuação em.
diversas linguagens.

Desenvolvimento,
cognição e atuação.

Estimular e influenciar o
ensino aprendizagens.

Despertar habilidades e
aptidões artísticas.

Promover a inclusão,
expressão corporal,
socialização, criatividade,
independência, atenção
e concentração.

Desenvolver projetos de
datas comemorativas

PREFEITURA DERio PRETO
EDU CAÇÃO

AtiVIdade/ ExerCICIo dá” )De 04 de Janeiro
voz. de 2018 à 30 de

Junho de 2019.
Expressão Musical/
postura.

Relaxamento.

Canto /Coral.

Banda rítmica.

Interpretação.

Aprender a tocar
instrumentos.

Trabalho de dicção.

Conhecimento dos
diversos tipos de
instrumentos.

Atividade de dança
circular.

Integração entre
música, dança e teatro.

Leitura, história e
interpretação.

Exercícios de releituras
de obras importantes. de 2018 à 30 de

Junho de 2019.
Técnicas de pinturas,
desenho, recorte e
colagem.

Produção de painéis.

Customização de objetos

Relatório sobre o
desempenhodo aluno.

Avaliação quanto ao
domínio do instrumento.

Melhoria no repertório
verbal.

Domínio do instrumento.

Disciplina/Concentração.

Atenção / Memorização.

Mudança significativa no
comportamento.

Intensidade de sons,
volume.

Identificação de diversos
tipos de sons.

De 04 de Janeiro

In] tad—õresí/Avaliação »,

Analisar o desenvolvimento
dos alunos nos desenhos,
recortes, pinturas, técnica
de pintura, controle de
materiais e habilidades.

Apresentações para
famílias e comunidade.

Exposição das atividades
realizadas nas
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(Carnaval, Páscoa, Dia da
Família, Festa Junina,
Folclore, Semana da
Pátria, Semana da
Criança, Natal).

Apresentar trabalhos
pedagógicos e artísticos
na Mostra Arte
Pedagógica.

Desenvolver a noção
temporal e espacial.

Trabalhar
convivência.

regras de

Aprender a desenvolver
trabalho em equipe.

Estruturar desenho no
concreto e paisagem.

Possibilitar o
desenvolvimento do
pensamento artístico e
da percepção estética,
caracterizando um modo
próprio de dar sentido a
experiência humana.

Desenvolver a
sensibilidade, percepção
e imaginação.

Proporcionar
conhecimentos artísticos
e outras culturas e seus
valores.

Projetos e oficinas de
artes, explorando as
datas comemorativas.

Reaproveitamento de
materiais recicláveis
(sucata).

Histórias culturais, jogos,
pesquisas,
documentários, teatro,
dança.

Workshops sobre temas
abordados.

Explorar as cores de
elementos naturais e
objetos.

Estimular o criar e
recriar.

dependências da escola.

Acompanhamento do
coordenador específico das
oficinas nas atividades
realizadas.

Apresentar trabalhos
pedagógicos e artísticos na
Mostra Arte Pedagógica.

Apresentações resultantes
do trabalho arte cênico.

OFICINA: Psicomotricidade

Desenvolver
cognitivos.

aspectos Utilizar o próprio corpo De 04 de Janeiro
em todas atividades. de 2018 à 30 de

Realizar relatórios,
observando as áreas fortes
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Reabilitar movimentos.

Estimular 0
desenvolvimento
neuropsicomotor.

Trabalhar a integração e
estimulação sensorial.

Estimular aspectos
perceptuais e
multissensoriais.

Desenvolver a área
motora e intelectual.

Estimular movimentos
organizados e
integrados.

movimentos
da capacidade

Realizar
através
psíquica.

Estudar a lateralidade e a
orientação temporal, no
desenvolvimento
intelectual.

J Estimular a
consciência corporal e
imagem.

ºjáoritâiná ln

Promover a buscar do
conhecimento.

Desenvolver hábitos
investigativos.

Promover e facilitar a
inclusão digital e social.

Contribuir efetivamente
para a construção do
conhecimento de seus
alunos, através de
ferramentas que
possibilitem o
aprendizado.

Como

Usar elementos/
recursos materiais de
apoio nas atividades.

Usar material adaptado.

Desenvolver as
atividades em espaço
amplo e seguro.

Coordenação motora
ampla.

ligar
computador.

Reconhecimento do
teclado, mouse e outros
acessórios.

Informar ao aluno a
lógica, funcionamento,
tecnologias, linguagem
do mundo da
informática.

Proporcionar pesquisas
de textos/ imagens com
temas dirigidos e

'

Junho de 2019.

Janeiro de 2018 à
30 de Junho de
2019.

?e fracas.

Observar melhoria do
aluno nos aspectos
perceptuais.

Observar independência e
autonomia.

Segurança e iniciativa para
realizar as atividades.

Avaliar o desenvolvimento
das aquisições motoras,
cognitivas e movimentos
corporais.

Indicadores/Ayaiia'çã

aluno e
aprendizagem.
Avaliar 0

Avaliar a integração em
trabalhos em grupo.

Socialização.

Segurança em manusear a
máquina.

Relatórios observando o
desempenho do aluno.

Avaliação quanto
domínio do computador.

ao
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L l

Desenvolver habilidades
no uso do computador
como o manuseio do
mouse, teclado e
acessórios que o
compõem.

Uso da Internet — analisar
o uso das tecnologias da
informação e
comunicação que apoiam
o precoce de ensino—
aprendizagem
colaborativo.

Trabalhar na informática
datas comemorativas.

Pratica e ética ao utilizar
o computador.

Desenvolver gosto pela
dança, expressão
corporal, facial e gestual.

Desenvolver
movimentos, equilíbrio
corporal, coreográficos e
criatividade.

Estimular percepções
multissensoriais
(Audição, Visão, Paladar,
Olfato, Tato).

Ampliar
interpessoais.

relações

funcionais.

Jogos pedagógicos.

Proporcionar pesquisas
para trabalhos em
grupo ou
individualizado,
utilizando a internet.

Propor pesquisas de
datas comemorativas,
em formas de projeto.

Atividades de digitação
e conhecimentos das
teclas e funções do
computador.

Aprender enviar e-mails
e acessa-los.

Enviar mensagens em
rede social.

Domínio do
computador como
ferramentas funcional.

Orientação quanto ao
uso de redes sociais.

««

Atividades musicais de
coordenações corporais,
ritmos e musicais.

Atividades de equilíbrio,
de atuação e de
concentração.

Criar situações de
construção do
conhecimento.

Trabalhar projetos de
dança circular.

Atividades de expressão
corporal.

Janeiro de 2018 à
30 de Junho de
2019.

Avaliar a

Integração social.

Atenção/concentração.

Disciplina.

Autonomia
independência.

Cuidado/ética com
tecnologias.

adquirida, através da
dança, das expressões,
movimentos coreógrafos e
atividades
multissensoriais.

Avanço nas percepções.

Melhorias nas interações.

Desenvolvimento nas
adequações da dança,
ritmos, passos e
interpretação.

Analisar as sensações que

desenvoltura

as

]
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Percepções e
adequações de passos,
coreografia com ritmos
musicais.

Possibilitar linguagem
corporal.

Manifestar a importância
da dança no processo
ensino aprendizagem.

Ensinar a dança como
atividade educativa,
recreativa e criativa.

Estimular a dança é tão
importante quanto falar,
brincar e cantar.

Promover atividades de a dança causa
consciência
autoimagem.

corporal e (sentimentos).

durante o recesso e
período de férias
escolares, a continuidade
das ações educativa.

&

Objetivos Específicos

Oferecer aos alunos, Passeios
educativos.

Oficinas: M
e teatro.

Recreação:
para ensinar / aprender
bnncando,
'jogos e piqueniques.

Ações]Metodologias

culturais e a desenvoltura
de 2018eJaneiro adquirida, a participação

, .
de 2019. nas atividades oferecidas e

uma dança melhorar as interações
sociais.

Brincadeiras

gincanas,

Duração (início Indicadores/Avaliação
etérmino)

Melhoria dos tônus Vivenciar modalidades De 04 de Janeiro Relatório, observando o
muscular. esportivas de 2018 à 30 de desempenho do aluno..

Junho de 2019.
Alongamento de toda a Futsal Autoestima.
parte corporal.

Basquete Disciplina.
Equilibrio, coordenação

_ . N

motora. Voley SOCIalizaçao.

Condicionamento Handebol Autonomia e
- independência.cardiovascular

Jogos de modalidade
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Integração.

Consciência corporal.

Respeito com o grupo e
com o próximo.

Estimular a
autoconfiança.

Identificar
potencialidades e
interesses da pessoa com
deficiência e oferecer
práticas de qualificação
profissional que visem
garantir as condições de
empregabilidade.

Sensibilizar e
conscientizar a sociedade,
principalmente os
empregadores, sobre as
potencialidades de
trabalho da pessoa com
deficiência.

Informar e conscientizar a
pessoa com deficiência
intelectual e sua família
sobre seus direitos e
deveres de cidadania.

Contribuir para
construção de Projetos
individuais e coletivos,
buscando o
desenvolvimento da
autoestima, cidadania,
autonomia, inserção e
sustentabilidade.

incentivar a importância
do cuidado pessoal da
pessoa com deficiência
intelectual, buscando a
independência nas

(propriamente dito)

Utilizar material
adaptado

Desenvolver atividades
em espaços amplos e
seguro

Aulas teoricas que
englobem:

O desenvolvimento
humano e pessoal.

Noções de ética e
cidadania.

A melhoria da
comunicação e
situações cotidianas.

Noções cívicas e de
trânsito.

Sistema monetário.

Segurança no trabalho.

Competências básicas
para o trabalho.

Construção do
curriculum vitae.

Aulas de
cozinha
profissionalizante,
visando:

práticas

Higiene e cuidado
pessoal.

O manejo e limpeza de
materiais.

de
de

O aprendizado
equipamentos

De 04 de
Janeiro de 2018 à
30 de.lunho de

2019.

Avaliar na prática diária sob
observação da equipe:

A autonomia e
independência da pessoa
com deficiência quanto às
atividades de vida diária e
prática.

A iniciativa e o poder de
tomada de decisão.

. Higiene e autocuidado.

Comportamento e conduta
da pessoa com deficiência
para o ambiente de
trabalho.

Pontualidade e
responsabilidade.

Vínculos familiares e
sociais.

Participação da família
para uma construção
conjunta com a equipe a
favor do desenvolvimento
da pessoa com deficiência.
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atividades de vida diária.

Promover a
independência "das
atividades de vida prática,
como o uso do transporte
público, transações
bancárias, realização de
compras, entre outras
ações, facilitando o
cotidiano da pessoa
inserida no mercado de
trabalho.

Promover
famílias na
cuidar e incentivar a
inclusão, diminuindo a
sobrecarga de trabalho e
favorecendo o convívio
interno.

apoio às
tarefa de

Buscar novas empresas
parceiras visando a
inclusão no mercado de
trabalho e acompanhar
os usuários que já foram
incluídos.

Proporcionar
capacitações
profissionais envolvidos
no Projeto visando
garantir qualidade aos
serviços ofertados.

aos

proteção na cozinha.

Higienização dos
alimentos.

Conhecimento dos
ingredientes, seus
valores nutricionais e
suas particularidades.

Aprendizado de técnicas
culinárias básicas, tipos
de embalagens e
preparação dos
produtos para venda.

Treinamento em:

Atendimentos
telefônicos e
atendimento ao cliente.

Manuseio em máquina
copiadora e impressora.

Vendas de produtos,
cobrança e realização
de troco.

Organização e limpeza
do ambiente de
trabalho.

Introdução ao
empreendedorismo.

Visitas empresariais
com o intuito de:

conhecer o
funcionamento de uma
empresa cargos e
funções.

Saber a importância do
uso de uniformes,
crachás e equipamentos
de proteção.

Entender o processo de
hierarquização, ética e
disciplina no trabalho.

Avaliar a
organização do

limpeza e
local,

PREFEITURA DERIO PRETO
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higiene e aparência dos l

funcionários.

Conhecer horários e
rotinas no trabalho.

Vivenciar nas diferentes Trabalhar atividades de frequência
atividades, recreativas, lúdicas, culturais, Janeiro de 2018 à realizada pelo professor.
momentos . de esportivas, musicais e 30 de Junho de
autoconhecimento, brincadeiras. 2019. Analise dº interesse dos
interação, socialização e alunos durante as
descontração. Relaxamento. atividades.

Liberar o estress. Atividades recreativas - Melhorias nas interações.
visando cooperação.

Estimular a consciência
corporal.

Promover a
autoconfiança.

Oferecer melhor
qualidade" de vida e
socialização,

» indicadoreªs/Ãvalíaça

Buscar qualidade de vida; Trabalhar tarefas básicas
* &

Melhoria
de autocuidado. (vestir- Janeiro de 2018 à autoconhecimento.

Melhorar "º desempenho se e despir-se, imagem, 30 de Junho de
pessoal; higiene e limpeza 2019 Melhoria do aluno na

_ _ _ pessoal) convivência social, fazendo
Preparar o IndIVIdUO para uso dos conhecimentos
um futuro independente. Desenvolver atividades adquiridos.

pertinentes ao cotidiano
(alimentapse, sentar-se Melhorias nas interações.
e comportar-se à mesa).

Apresentar jogos de Por meio de
tabuleiro como Janeiro de 201833 transformando-as
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ferramenta sócio interdisciplinares; 30 de Junho de desafios;
pedagógica; 2019.

Permitir que os alunos
. Apropriação progressiva do

Aprimorar a capacidade desenvolvam atividades repertório proposto.
de concentração, intelectuais e cognitivas
coordenação motora, de forma divertida. Percepção quanto ª regras
raciocinio logico; dº jogo e Sºdªis'

Proporcionar a utilização
do tempo livre, de forma
prazerosa, estreitando
relações.

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—se em 17/01/2018, este primeiro quadrimestre analisa três meses de serviços prestados. Esse
período contou com uma visita da antiga gestora e duas do presente gestor que foi nomeado em 08/03/2018.
Verificamos nas visitas de monitoramento, por meio dos registros físicos na instituição e no sistema
/informatizado Demandanet, que o número de atendimentos ficou dentro do previsto no plano de trabalho
(previsão de 182 alunos, divididos nos períodos da manhã e tarde).
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 compativel à quantidade
matriculada, haja visto que e' natural haver certo número de ausentes (inclusive em escolas regulares). Na visita
de março a meta de atendimento era de 80 alunos matriculados, no momento da visita no período da manhã,
havia 48 alunos presentes, fazendo a atividades de: psicomotricidade, dança e arte. No mês de abril 63 alunos
presentes nas mesmas atividades, e que faziam rodizio nas atividades e demais serviços. Foi possível verificar
que os profissionais desse local possuem uma rotina bem elaborada, todas as atividades são bem organizadas,
mediante o exposto e a organização da rotina, verificamos que o atendimento vai além do pactuado, tanto nas
oficinas, como em serviços. Em apontamentos feitos no relatório mensal de abril, quanto à meta (80 alunos) e
número de atendimentos (182, pois todos os alunos perpassam por várias oficinas, conforme a necessidade),
diante do exposto, os mesmos consultaram a diretoria da entidade e optaram pelas alterações, por meio de
apostilamento, alterando a forma de transporte (2 motoristas), inclusão de novas oficinas no Plano de trabalho
(iniciação desportiva, educação profissional, lazer, atividades da vida diária e jogos de tabuleiro) e a ampliação
da meta de atendimento (182 alunos), porém o valor da parceria continuou inalterado. Foi possível observar
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satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas educativas, culturais, esportivas, lúdicas e
socioeducativas mencionadas neste relatório. Na oficina de musicalização, a meta já vem sendo alcançada,
foram realizadas diversas participações com o coral dentro da Associação, em datas comemorativas, nas reuniões
de pais e em outros locais.Na oficina de informática, vem sendo alcançada na sua totalidade e tem despertado
muito interesse nos participantes, aos atendidos que apresentaram dificuldades em relação aos efeitos da
deficiência, a equipe vem desenvolvendo técnicas para melhoria nas adaptações. Na oficina de
psicomotricidade, durante esse período, foi observada uma maior independência e autonomia nos alunos
atendidos. Na oficina de arte, no mês de fevereiro foram confeccionadas máscaras para o carnaval e no mês de
abril, adereços para o dia do índio. Na oficinade dança, percebeu-se uma melhora na desenvoltura corporal, 0
que possibilitou montar uma coreografia no dia do índio. Na oficina de iniciação esportiva, o trabalho nesse
primeiro quadrimestre foi voltado ao condicionamento físico e houve uma melhora significativa na resistência
dos alunos. Na oficina de educação profissional, percebeu—se uma desenvoltura na autonomia e independência
nos alunos com deficiência, iniciativa e poder de decisão e preocupação com a higiene e autocuidado. Na oficina
de lazer, foi notória a melhora nas interações sociais entre pequenos grupos e grandes grupos. Na oficina de
ADV, uma grande melhora foi identificada logo no início, com todos trazendo seu material de higiene bucal e
alcançando, com sucesso, nas refeições, a maneira correta de sentar—se e o silêncio. Na oficina de tabuleiro, foi
perceptível o interesse sobre as atividades, alguns após o relaxamento interagiram em todas as oficinas,
participando de vários jogos durante o periodo proposto. A aprendizagem para pessoas com deficiências
acontece de maneira diferenciada e em tempo diferente do habitual, é necessário, para esse público, maiores
estímulos e recursos que permitam a ampliação de sua vivência e experimentação, de forma a enriquecer sua
aprendizagem e acesso ao conhecimento. As oficinas com diferentes recursos têm por fim identificar, elaborar e
organizar recursos pedagógicos, culturais, esportivos e outros, que eliminam barreiras para a plena participação
dos alunos, considerando suas necessidades específicas, contribuindo para a sua inclusão, evitando atos
discriminatórios. Finalizando, com ações pautadas em atividades educacionais, artísticas, culturais e esportivas,
sociabilidade e proteção social para crianças, adolescentes e adultos, essa entidade proporcionou aos educandos o
desenvolvimento de suas potencialidades, integração social, morale familiar, contribuindo para o fortalecimento
das competências educacionais e vínculos familiares/sociais. 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; os atendidos demonstram melhora em seu
comportamento geral no ambiente familiar e na escola, e também seu desempenho escolar e aprendizagem após
frequentar essa 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
Secretaria Municipal de Educação e a entidade) mostram que o os serviços prestados correspondem às
expectativas da comunidade:
- 97,5% dos pesquisados consideram as instalações da instituição limpa elbem cuidada.
- 100% tem confiança nos serviços prestados por esta instituição.
- 100% confia nos profissionais que atuam com os alunos.
- 90% afirmam ser informados sobre O progresso e dificuldades'sobre os filhos.
- 97,5% afirmam que a instituição realiza reuniões periódicas (mensais, bimestrais ou trimestrais) para tratar de
assuntos gerais (desenvolvimento das atividades, sugestões, criticas, parcerias).
- 92,5% afirmam existir livre acesso aos responsáveis na instituição quando necessário.
- 87,5% afirmam que os problemas /conflitos são solucionados de forma justa, clara e objetivo.
- 95% afirmam que ações/atividades desenvolveram hábitos saudáveis, respeito às diferenças, solidariedade,
companheirismo, disciplina, responsabilidade e autonomia.
— 90% reconhecem que o trabalho efetuado desenvolve hábitos de estudo e gosto pela aprendizagem.
- 90% afirmam que após frequentarem a instituição, os filhos melhoram seu comportamento geral no ambiente
familiar e na escola.
- 82,5% que os filhos melhoraram após frequentar as atividades desenvolvidas.
- 67,5% afirmam que o atendimento oferecido pela instituição foi fundamental para que os pais Responsáveis
pudessem ingressar (ou se manter) no mercado de trabalho.
- 87,5% afirmam que o atendimento corresrªnde às expectativas.
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— 100% recomendariam os serviços da instituição para outros.
- 100% consideram—semuito satisfeitos.

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
compatível à quantidade matriculada, haja visto que e' natural haver certo número de ausentes (inclusive
em escolas regulares). Sobre a frequência, no caso deifaltas reiteradas dos alunos, O gestor orientou a
fazerem contato com as famílias para saber o motivo das ausências e cobrar a assiduidade. 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 do coordenador, 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 0 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. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o
objetivo de aprimorar ainda mais o serviço prestado a comunidade. Foi possível observar durante o
desenvolvimento das oficinas o uso de diferentes recursos com a finalidade de desenvolver ao máximo as
potencialidades dos alunos com vista a uma melhor integração pessoal, social, valorizando as diferentes áreas do
conhecimento, utilizando materiais pedagógicos conforme as necessidades, o interesse e a idade do atendido, de
modo a facilitar seu acesso a aprendizagem prática para a vida. As atividades ocorreram em espaços
multifuncionais com materiais didáticos, pedagógicos, equipamentos e profissionais com formação para o
atendimento às pessoas com deficiências, projetadas para oferecer suporte necessário aos alunos.
As oficinas foram realizadas na instituição e também em atividades externas como visitas a espaços culturais,
esportivos e de lazer da cidade. Durante o periodo ocorrido também foram convidados profissionais
especializados para ministrar palestras, workshops com os alunos, onde além de contribuírem com novos
conteúdos práticos, ofereceram a oportunidade de consolidar aprendizagens já em desenvolvimento pela equipe
nas áreas pedagógica, cultural, esportiva, comunicação e expressão e de saúde.
Os profissionais das oficinas atuaram de forma colaborativa com estratégias pedagógicas que facilitaram o
acesso do aluno ao conhecimento e a sua integração no grupo, que promoveram a educação inclusiva.
Além dos objetivos específicos de cada oficina, também foi possível observar, por meio das visitas do gestor, os
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) o atingimento dos seguintes objetivos previstos: incentivo ao desenvolvimento global do
educando, a promoção do indivíduo como cidadão participativo, ampliando seu repertório cultural, artístico,
esportivo, visando o crescimento pessoal, educacional e social.

2.2- Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:
Foi possível verificar que os profissionais desse local possuem uma rotina bem elaborada, todas as atividades são
bem organizadas, mediante o exposto e a organização da rotina, verificamos que o atendimento vai além do
pactuado, tanto nas oficinas bem como em serviços. Em apontamentos feitos, no relatório mensal de abril,
quanto à meta (que era 80 alunos) e número de atendimentos (182, pois todos os alunos perpassam por várias
oficinas, conforme a necessidade), diante do exposto, os mesmos consultaram a diretoria da entidade e optaram
pelas alterações, por meio de apostilamento, alterando a forma de transporte (2 motoristas), inclusão de novas
oficinas no Plano de trabalho (iniciação desportiva, educação profissional, lazer, atividades da vida diária e jogos
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de tabuleiro) e a ampliação da meta de atendimento (182 alunos), porém o valor da parceria continuou
inalterado. 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) o atingimento
dos seguintes objetivos previstos: Aprendizagem de conteúdos culturais, artísticos e esportivos e de lazer,
desenvolvimento de capacidades, potencialidades e habilidades funcionais, de AVD (Atividade de Vida Diária e
Social) e AVP (Atividade de vida prática);Desenvolvimento, sócio cultural, ético, moral e político, integração e
participação na sociedade com autonomia e independência; Melhorara da qualidade de vida, realização pessoal e
garantia de direitos; Proposição de programas de habilidades gerais, respeitando os ritmos e estilos diversos de
aprendizagem, facilitando o processo de integração e sucesso educacional; Oferecimento de atividades de lazer,
esporte e arte cultura aos 182 alunos no contra turno escolar; Proporcionou aos atendidos mais desenvolvimento
físico e psicomotor, independência, melhorias nas interações sociais, comportamento e relacionamento
interpessoal; Desenvolvimento de ações educativas complementares em oficinas de musicalização, informática,
psicomotricidade, arte, dança, iniciação desportiva, educação profissional, lazer, ADV, tabuleiro e colônia de
férias; Complementação da escolarização dos estudantes com deficiência intelectual, matriculados no Ensino
Fundamental do lº ao 5º ano; Multiplicação de oportunidades de aprendizagens e desenvolvimento de processos
cognitivos, impactando positivamente na formação humana e na construção da cidadania; Utilização de espaços
multifuncionais para desenvolver atividades de expressões culturais, e a cultura popular; Desenvolvimento de
oficinas culturais, artísticas e pedagógicas complementando o currículo de Educação Especial Exclusiva e no
contraturno escolar; Avanços na aprendizagem de conteúdos pedagógicos, psicomotores, atividades funcionais e
habilidades sociais, multissensoriais, físicas e artísticas; Exito da linguagem verbal e gestual, comunicação,
interpretação e expressão corporal; Melhoria da autoestima, motivação, autonomia, disciplina, cooperação,
respeito e compromisso ; O atendimento dosl82 alunos com deficiência intelectual no contraturno, na faixa
etária de 6 a 14 anos, flexibilizando ate' 30 anos de idade. Oferecimento do transporte aos alunos do contra turno
e aos 182 alunos do Ensino Fundamental Especial Exclusivo. O Desenvolvimento de atividades complementares,
no currículo escolar do Ensino Fundamental Especial Exclusivo. Promoção de apresentações culturais para as
famílias e a sociedade, integrando escola, familia e comunidade. 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).

2.3- Análise e apontamentos acerca do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto
até o período:
Como se sabe, a aprendizagem para pessoas com deficiências acontece de maneira diferenciada e em tempo
diferente do habitual. Necessita-se para este público de maiores estímulos e recursos, que permitam a ampliação
de sua vivência e experimentação, de forma a enriquecer sua aprendizagem e acesso ao conhecimento. As
oficinas com diferentes recursos têm como fim identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos, culturais,
esportivos e outros, que eliminam barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades
específicas, contribuindo para a sua inclusão, evitando atos discriminatórios. As ações educativas
complementares são um conjunto de atividades e recursos pedagógicos e de acessibilidade, organizados
institucionalmente, prestado de forma complementar à formação dos estudantes, público alvo da educação
especial, matriculados no ensino regular (ensino fundamental e ensino fundamental com classes especiais). Por
meio do acompanhamento, 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.).
Mediante o exposto acima, e acrescentando, 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 desenvolveu hábitos 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
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pais/responsáveis pudessem ingressar (ou se manter) no mercado de trabalho, gerando assim,
indiretamente, impactos econômicos positivos na esfera familiar e comunidade local.
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.

Conclusão do Relatório:

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível 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 resultadospactuados 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 e A valiação

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 2]3 de 04 de
outubro de 2017, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente
parceria, aprova e homologa este Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação.

São José do Rio Preto, JP? o? / 2018.
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