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Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação —— Gestor da Parceria
(Em atendimento à Lei Federal 13019/20] 4 e ao Decreto Municipal nº 1 7. 708 de 07/02/20] 7)

Ano: 2018 Secretaria: Secretaria Municipal daEducação
OSC: Casa de. Eurípedes
Atividade: Contraturno Escolar
Instrumento: Termo de Colaboração Número: 04/2017
Período: Ano 2018
(X) lº Quadrimestre civil —janeiro/fevereiro/março/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$ 123.848,94
Receita de Aplicação Financeira: R$ 282,57
Total do Valor Comprovado: R$ 117.985,36
Vaior Devolvido ao Órgão Concessor: R$ 6.146,15
Valor Giosado: 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 Edueação.

RELATÓRIO

1- Descrição Sumária das Atividades eMetas Estabelecidas
A Casa de Eurípedes, é uma Instituição sem fins lucrativos, com sede própria, fundada pelo Centro Espírita Eurípedes
Barsanulfo, fundada em 31 de maio de 1982, localizada na Rua Olavo Guimaraes Correa, nº 600, Jardim Urano, que
atua no município de São José do Rio Preto, há mais de 36 anos. Essa Instituição atende 140 crianças, de 06 a 12 anos,
de ambos os sexos, e acima de 12 anos, com deficiência física, auditiva, intelectual leve, déficit de atenção, múltiplas
deficiências, com acompanhantes, após avaliação de equipe, no periodo inverso à escola, de 2ª a 6ª feira das 13h às 18
horas, oriundas de famílias de baixa renda. A instituição vem modificando a realidade de algumas crianças ejovens do
município, visando o apoio socioeducativo, com a perspectiva de educação inclusiva, por meio de modalidades
esportivas e culturais, voltadas ao desenvolvimento das potencialidades do educando, contribuindo para o
fortalecimento da autoestima, da promoção social, e a transformação dos atendidos, com acompanhamento diário, de
acordo com a faixa etária. As oficinas e atividades complementares auxiliam na construção das relações e no
desenvolvimento do educando, bem como a sua melhoria no processo educacional, dando oportunidade para que o
educando se desenvolva e atinja o protagonismo juvenil de forma transdisciplinar, trabalhando: ética, valores para a
vida, meio ambiente, diversidade cultural, entre outros. Essas atividades complementares às escolares (culturais,
esportivas e de lazer), que acontecem no contraturno escolar, visam garantir os direitos à cidadania e prevenir os
riscos sociais, conforme a ECA (Lei 8069/90). ,

Por meio de diversas oficinas, vem promovendo o desenvolvimento das habilidades e potencialidades de crianças e
adolescentes, contribuindo para o processo de construção da autonomia, identidade e transformação do sujeito
enquanto ser social, tornando-se um espaço atrativo, com múltiplas linguagens que trazem resultados significantes
para a permanência dos educandos, com característica educadora, preventiva e de transformação social.
Para o ingresso na Casa de Eurípedes, a família preenche um cadastro (avaliação socioeconômica e social),
denominada “ficha de matrícula” e seus anexos, elaborada pela equipe técnica. Também são disponibilizadas vagas
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acusação

para atender encaminhamentos feitos pelos Conselhos Tutelares e outros órgãos da rede Socioassistencial, Rede—l
Intersetorial, Saúde e pela Secretaria Municipal de Educação, desde que se enquadrem nos objetivos da entidade.
Este público é divido em 6 turmas, de acordo com a faixa etária, sendo elas, turma A com idades de 06 a 07 anos,
turma B com idades de 06 a 07 anos, turma C com idades de 08 a 09 anos, turma D com idades de 08 a 09 anos, turma
E com idades de 09 a 10 anos e turma F com idades de 10 a 12 anos. A entidade oferece as atividades, por meio das
seguintes oficinas: Oficinas Recreativas: Recreação e Lazer (parque, sala lúdica, pula-pula e brincadeiras em
quadra); Oficinas de Jogos e lutas: Xadrez, Jogos de Tabuleiros e Judô; Oficina de Inclusão Digital: Informática;
Oficina Esportiva: Educação Física; Oficinas de Orientação de Estudo e Leitura: Tarefa assistida. As atividades
“educativas, são organizadas de acordo com o cronograma proposto pelos educadores e nos meses de julho e janeiro
são interrompidas, quando são oferecidas atividades recreativas denominadas “Curtindo as Férias”, as quais os
educandos frequentarão de acordo com o interesse da família. As turmas são formadas de maneira mista visando a
interação e a socialização. Os educandos têm a oportunidade de participar de momentos culturais, esportivos e de
lazer fora da entidade; como Teatro Municipal, Sesc, Bosque, Parque Ecológico e demais espaços quando ofertados.
A parceria tem como objetivo incentivar o desenvolvimento global do educando, a promoção do mesmo como
cidadão crítico, participando e capacitando-se para o autoconhecimento, ampliando seu repertório cultural, artístico,
esportivo, visando o crescimento pessoal, social e o fortalecimento da sua autoestima. As atividades propostas
pretendem contribuir com os educandos, de modo que o saber seja elaborado num sistema de interação interpessoal,
na qual os educandos sintam-se parte integrante do meio em que vivem e assim, transcendam os muros da entidade,
exercendo uma cidadania consciente.
As metas e os objetivos gerais presentes no plano de trabalho são as seguintes:

. Atender de segunda à sexta feira, das 13h às 18h até 140 educandos de 06 a 12 anos, em contraturno
escolar auxiliando no seu desenvolvimento educacional.

. Contribuir com o educando para uma transição adequada do contexto educacional;

. Proporcionar ao educando a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais
no contexto educacional;

. Proporcionar ao educando conscientização frente aos problemas ambientais que a comunidade vive;

. Proporcionar ao educando interação entre crianças e adolescentes de faixas etárias diferentes;

. Proporcionar ao educando vínculos sociais, de confiança e de interação com adultos que fazem parte do
cotidiano;

. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do educando no sistema educacional;

. Oferecer ao educando cuidados referentes à proteção, saúde e alimentação, incluindo as necessidades de
afeto, interação, estimulação, segurança e brincadeiras que possibilitem a exploração e a descoberta;

0 Auxiliar o educando a compreender a cidadania como participação social e política, e a se posicionar de
maneira crítica, responsável e construtiva, nas diferentes situações sociais, utilizando O diálogo como forma
de medir conflitos e de tomar decisões coletivas;

. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos
socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em
diferenças de classe social, de crença, de sexo, de etnia e/ou de outras características individuais e sociais;

e Auxiliar o educando na percepção de ser um agente transformador do meio ambiente, identificando seus
elementos e as interações entre eles,

. Proporcionar ao educando o conhecimento e cuidados com o próprio corpo, valorizando e adotando hábitos
saudáveis, como um dos aspectos básicos da qualidade de vida, e agindo com responsabilidade em relação
à sua saúde e à saúde coletiva.

Para atingir os objetivos e metas previstos, são desenvolvidas as seguintes atividades/oficinas:
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Conhecimento e manuseio do Avaliação coletiva e participativa
a escrita digital; Realizar atividades equipamento, desde o ligar e sobre o conteúdo, metodologia;
Incentivar de forma lúdica a leitura e

que desenvolvam nos Educandos desligar a máquina; Uso de Levantar as atividades cumpridas:
habilidades de comunicação, mouse e teclado, treino de integralmente e parcialmente;
raciocínio matemático, digitação, programas básicos e ,

. . . . . Levantar elementos dificultadores erelac1onamento interpessoal, entre arqurvos; AtiVidades f _ ['t d,. .. N . ac11a ores.outros; matematicas, digitaçao e escrlta

Des ertar tenci l'd des
dlgltªlª desenhos, pintura, Análise do interesse e desinteresse;p po ª l ª º soletração de palavras, ditado. exclusão-. . . )habilidades e interesse,

possibilitando O fortalecimento Observação durante a realização
SOCÍªl- das atividades: presença, interação;

dentre outros;

Registros de frequência e
desempenho dos educandos.

Auxiliar os educandos a desenvolver Orientação à realização de Avaliação coletiva e participativa;
a responsabilidade dos deveres tarefas e trabalhos escolares; Levantar as atividades cumpridas:
escolares; integralmente e parcialmente;

Acompanhamento de leitura e
Contribuir para a inserção, estudos para provas bimestrais Levantar elementos d'ECUItªdºfºS e
reinserção e permanência do da escola. fªºllltªdºfºs-
educando no sistema educacional

Análise do interesse e desinteresse;

Observação durante a realização
das atividades: presença, interação;
dentre outros.

Registros de frequência e
desempenho dos educandos.

ºi.
Avaliação coletiva e participativa
sobre o conteúdo, metodologia;
Levantar as atividades cumpridas:
integralmente e parcialmente;

O planejamento das atividades
se dará de acordo com o

conhecimento e habilidades dos
educandos, levando também em
consideração os aspectos físicos,

Desenvolver mediante as
possibilidades habilidades motoras,
habilidades técnicas e habilidades
táticas ligadas ao esporte, tentando
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com que os educandos
assimilem noções sobre percepção,
tomadas de decisão e execução
correta de movimentos; com
atividades lúdicas e competitivas (de
acordo com a faixa etária) e que
desenvolvam positivamente aspectos
ligados a coletividade e o sentido do
vencer e perder;

fazer

sociabilidade, o
amadurecimento emocional e
psicomotor do educando
favorecendo o aprendizado do saber
repartir, do organizar, do liderar, do
persistir e do ser responsável;

Promover a

Oportunizar através da inclusão
prática de uma modalidade
competitiva;

Participar de eventos esportivos na
região e no Estado São Paulo.
Utilizar Jogos de Xadrez para:
Demonstrar de forma teórica e
prática a importância do xadrez no

fundamental, podendo
um melhor

ensino
proporcionar
aprendizado em relação às outras
disciplinas e até mesmo na aplicação
da atividade motora e que diante de
difíceis situações, aprendem a poder
tomar suas próprias decisões;
Ensinar a história, fundamentos e
regras do jogo; Observar durante as
atividades de xadrez, a influência do
mesmo sobre o desenvOlvimentodos
educandos, em conceitos como:
atenção e concentração, imaginação
e antecipação, memória, paciência e
autocontrole, criatividade,
inteligência, entre outros;

sociais e pedagógicos. Através
dos jogos os alunos serão
levados a trabalhar com
estratégia, aprenderão a

antecipar uma situação de jogo,
a cooperar na defesa e no

ataque, mantendo a harmonia da
equipe.

Os educandos precisam
continuamente de técnicas cada
vez mais aprimoradas, e, por

certo, o treino deverá
acompanhar este nível de

exigência.
O projeto será organizado em 3

momentos:
lº Momento — Propor nas

atividades a serem
desenvolvidas as habilidades
motoras: força explosiva,
agilidade, flexibilidade,

alongamento, equilibrio estático
e dinâmico, resistência muscular
localizada, velocidade de reação,
velocidade de deslocamento,
coordenação motora geral,
percepção espaço temporal,

ritmo e descontração diferencial
parcial ou total.

2º Momento — Possibilitar o
aprimoramento técnico, tático,

fisico e psicológico dos
educandos.

3º Momento — Participação em
jogos dentro da instituição e

eventos esportivos.

Levantar elementos dificultadores e
facilitadores.

Análise do interesse e desinteresse;
exclusão;

Observação durante a realização
das atividades: presença, interação;
dentre outros. Registros de
frequência e desempenho dos
educandos.
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Introdução teórica, conhecimento de
faixas, principais esportistas do judô.
Participação deste esporte no
principal campeonato brasileiro.

Proporcionar o crescimento e
desenvolvimento harmônico, das
potencialidades psicomotoras e
cognitivas, da afetividade e da
integração social, bem como a
introdução aos fundamentos básicos
da modalidade;

Propiciar o acesso às atividades
desportivas, ocupando o tempo
disponível de maneira a atender as
necessidades dos atendidos e dos
responsáveis de forma segura e
eficaz;

Contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos educandos que
encontrem deem situação
vulnerabilidade social;

Favorecer 0 desenvolvimento do
processo de educação global através
do enriquecimento e da ampliação
do universo afetivo, perceptivo e
cognitivo do atendido, utilizando as
práticas esportivas em suas diversas
modalidades como fontes de
expressão, criação e comunicação.

Estimular a leitura e a descoberta de
valores positivos que contribuem
para a integração e o
desenvolvimento educacional e
social;

Promover a expressão oral e escrita,
além de estimular o imaginário, a

PREFEITURA DE
RIO PRETO
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Serão realizados o
condicionamento físico e as
técnicas específicas de judô para
os educandos de 6 a 7 anos será
desenvolvida a atividade de
forma lúdica (brincadeira)
levando a um objetivo:
socialização, coordenação
motora.

Para os educandos de 8 e 9 anos
a atividade terá como objetivo o
desenvolvimento das
habilidades motora, disciplina,

de
handori e regras de tatewaza
noções básicas newza,

para competições.

Os educandos de 10, ll e 12 na
atividade participarão de treinos
onde serão trabalhadas técnicas
de: projeção, noções básicas de
imobilizações,

de
fundamentos

finalização,
regras competições,

histórico e
filosófico do judô. Durante o
período da atividade e após
avaliação será realizado o exame
de troca de faixa de acordos com
evolução técnica do educando.

livros variados; Empréstimo de
livros para levarem os finais de
semana para a casa; brincadeiras
e atividades variadas;

Apresentação e construção de

Diferentes tlpos de textos, com

Avallaçao coletiva e particrpatlva
sobre o conteúdo, metodologia;
Levantar as atividades cumpridas:
integralmente e parcialmente;

Levantar elementos dificultadores e
facilitadores.

Análise do interesse e desinteresse;
exclusão;

Observação durante a realização
das atividades: presença, interação;
dentre outros. Registros de
frequência e desempenho dos
educandos.

sobre o conteúdo, metodologia;
Levantar as atividades Cumpridas:
integralmente e parcialmente;

Levantar elementos dificultadores e
facilitadores.
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Fcriação, desenvolver leitura e escrita
de maneira dinâmica e desenvolver
atividades de alfabetização;

Fomentar a geração de uma cultura
de paz, que começa pelo cultivo de
igualdade de condições de
desenvolvimento social.

Possibilitar 0 acesso a vários tipos
de brinquedos e de brincadeiras;

hábitos de
responsabilidade e cooperação.
Desenvolver

Utilizar Jogos de Xadrez para:
Demonstrar de forma teórica e
prática a importância do xadrez no
ensino fundamental, podendo
proporcionar melhor
aprendizado em relação às outras
disciplinas e até mesmo na aplicação
da atividade motora e que diante de
difíceis situações, aprendem a poder
tomar próprias decisões;
Ensinar a história, fundamentos e

regras do jogo; Observar durante as
atividades de xadrez, a influência do
mesmo sobre o desenvolvimento dos

UH]

suas

educandos, em conceitos como:
atenção e concentração, imaginação
e antecipação, memória, paciência e
autocontrole, criatividade,
inteligência, entre outros;

jogos e brinquedos;

Promoção de situações que
possibilitem o conhecimento e
assimilação de regras;

Elaboração de situações—
problema a partirde momentos
significativos dojogo;

Atividades lúdicas.

Regras do Jogo, Atenção em
como realizar as jogadas,
Respeitar o adversário, silêncio,
atenção e concentração.

Análise do interesse e desinteresse;
exclusão;

Observação durante a realização
das atividades: presença, interação;
dentre outros. Registros de
frequência e desempenho dos
educandos.

Avaliação coletiva e participativa;
Levantar as atividades cumpridas:
integralmente e parcialmente;

Levantar elementos dificultadores e
facilitadores. Registros de
frequência e desempenho dos
educandos.
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Garantir aos educandos 0 Atividades expositivas sobre a Avaliação coletiva e participativa
desenvolvimento integral, nos modalidade a ser trabalhada e sobreoconteúdo,metodologia;
aspectos: físico, psicológico, suas regras; Levantar as atividades cumpridas:
intelectual e social; integralmente e parcialmente;

Uso de filmes, revistas e
Desenvolver atividades lúdicas e programas de televisão para Levantar elementos diflCUltªdºfeS e
recreativas com os educandos; apresentação teórica do tema; fac1litador es.

Fomentar a prática de atividades Atividades práticas no centro de Análise dº interesse e desinteresse;
esportivas; múltiplo uso ou no parque; CXCIUSãº;

piscina, sala lúdica, jardim
_ _ Observação durante a realizaçãosensorial, caramanchao.Promover a saúde física e o combate

ao sedentarismo das atividades: presença, interação;)

. . Organização de campeonatos; dentre outros. Registros de
Valorizar a cooperação e o espirito frequênc1a e desempenho dos
esportivo. Apresentações individuais e em educandos. Registros de frequência

grupo. e desempenho dos educandos.

Proporcionar lazer aos atendidos, Trabalhar atividades lúdicas, Avaliação coletiva e participativa;
oferecendo atividades esportivas, culturais, musicais, esportivas, Levantar as atividades cumpridas:
culturais, musicais e arte como brincadeiras de roda e jogos. integralmenteeparcialmente;
forma de aproveitamento sadio do

. Levantar elementos dificultadores etempo livre.
facilitadores. Registros de
frequência e desempenho dos
educandos.

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
A presente parceria tem como período de execução inicial o dia 02/01/2018 até 30/04/2018.Verif1camos nas visitas de
monitoramento na instituição Casa de Eurípedes, por meio dos registros fisicos na instituição e no sistema informatizado
Demandanet que o número de atendimentos foi atingido (140, somente no período da tarde). Nesse primeiro quadrimestre
de 2018, foram realizadas três visitas (janeiro: gestora anterior / fevereiro: não houve gestor nomeado / março e abril:
gestor atual, que foi nomeado em 08/03/2018). Nas visitas, as atividades fluiam naturalmente e os funcionários
desempenhavam suas funções previstas no plano de trabalho. O número de participantes sempre foi compativel e nos
meses de março e abril a quantidade matriculada foi acima da meta (142 alunos), entretanto, é natural haver certo número
de alunos ausentes durante os dias de visita (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 janeiro (21 alunos presentes),
fevereiro (não houve gestor nomeado), março (121 alunosJresentes) e abril (havia 120 alunos presentes). Foi possível
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observar satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas educativas e culturais mencionadas neste relatório. Além
,

dos objetivos específicos de cada oficina, também foi possível observar, por meio das visitas do gestor, 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 propiciar a inclusão de novas vagas em aberto sempre que houve desistência do serviço
prestado por alguma família e realizou a substituição da criança para manter a meta de atendimento e proporcionou a
oportunidade a novas famílias, conforme lista de espera. As atividades de contraturno foram organizadas por áreas de
conhecimento, promovendo assim a melhoria da qualidade do ensino, por meio da ampliação de tempos, espaços e
oportunidades educativas no contraturno, dentro do território em que ela está situada. Ofertou atividades complementares
às escolas vinculadas ao seu Plano de Trabalho, respondendo às demandas educacionais e aos anseios da comunidade,
possibilitando uma maior integração entre crianças, escola e comunidade, democratizando o acesso ao conhecimento e aos
bens culturais. E suas oficinas propiciaram conhecimento, orientação, reflexão, descoberta de habilidades e
potencialidades, coordenação motora, noção de tempo e espaço e disciplina.
Durante o periodo de janeiro a abril de 2018, aconteceram 278 oficinas de tarefa, que contribuíram para o
desenvolvimento educacional do aluno através dos diversos conteúdos enviados pela rede escolar de ensino. Durante o
período de janeiro a abril de 2018, aconteceram:
- 093 Oficina de Leitura e AtividadesLúdicas;
- 128Oficina Educação Esportiva;
- 2610ficina de Recreação
- 129 Oficina de Judô;
- 065 Oficina de Informática;
- 045 Oficina de Xadrez;
-022 Oficinas Curtindo as Férias.
A Entidade parceira tem proporcionado atividades extracurriculares que reforçam os ensinamentos e a educação
transmitida pela educação formal. Os benefícios socioeducacionais são sentidos em 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 Secretaria Municipal de Educação e a entidade) mostram
que o os serviços prestados correspondem às expectativas da comunidade.
Foi realizada uma pesquisa de satisfação com as famílias atendidas no começo do mês de maio para medir o grau de
satisfação dos atendidos pelo projeto. Foram entregues 120 questionários, um para cada família e foram devolvidos 94
questionários com os seguintes indicadores abaixo:
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De acordo com o gráfico podemos verificar que as famílias apresentam um olhar positivo sobre o trabalho desenvolvido
pelo Projeto de Ações Continuadas no Contra Turno Escolar pela Instituição.
A viabilidade do Projeto apresenta-se de forma considerável no território, impactando social e economicamente na vida
das famílias que são atendidas. Foi realizado um levantamento interno da realidade socioeconômica das famílias no inicio
deste ano, e foi possível perceber que entre adultos e jovens com idade para inserção no mercado de trabalho cerca de 210
estão trabalhando, sendo a maior parte dentro do trabalho formal e autônomo. Esses dados apontam que o IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) dentro da perspectiva das famílias atendidas contribui de forma efetiva no que diz respeito a
renda, educação e saúde. Ressaltando que todas as crianças que frequentam o projeto possuem sua carteira de
vacinação em dia, contribuindo para a prevenção de doenças e a estadia das crianças em local adequado,
enquanto os pais trabalham, contribuindo de forma eficaz para uma educação de qualidade, agregando
continuidade ao trabalho realizado pela escola e protegendo as crianças de situações de vulnerabilidade e risco
social.

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 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 janeira a abril, havia na visita de
janeiro (21 alunos presentes), na de fevereiro (não houve gestor nomeado), na de março (121 alunos presentes) e na de
abril (havia 120 alunos presentes). Foi possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas
educativas, culturais, esportivas, recreativas 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
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alunos. Além do acompanhamento continuo por parte das coordenadoras, 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, é
adequada. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais o serviço prestado a
comunidade. Durante o período de janeiro a abril de 2018, aconteceram 278 oficinas de tarefa, que contribuíram para o
desenvolvimento educacional do aluno através dos diversos conteúdos enviados pela rede escolar de ensino. Durante o
período de janeiro a abril de 2018, aconteceram:
93 Oficina de Leitura e Atividades Lúdicas: estas oficinas contribuíram para o desenvolvimento da leitura e escrita,
interação social e desenvolvimento educacional dos atendidos, incentivamos o hábito da leitura e a curiosidade em adquirir
novos conhecimentos através do livro.
128 Oficina Educação Esportiva: onde foram trabalhados valores como: respeito, limites, bem como a necessidade de se
movimentar e praticar esportes como benefício para uma vida saudável.

,

ZólOficina de Recreação: durante as oficinas recreativas foram exploradas as habilidades individuais e em grupo onde
além de prazer e descontração os atendidos adquiriram e ampliaram seus conhecimentos através da utilização de materiais
e mecanismos de aprendizado diferenciados.
129 Oficina de Judô: além da disciplina e do respeito os atendidos adquiriram conhecimentos específicos do esporte,
adquirindo conhecimento cultural relativo à atividade através do lazer e da atividade esportiva.
65 Oficina de Informática: as oficinas de informática contribuiram para a dinamização do aprendizado, foram realizadas
atividades que contribuíram para o aprendizado, em atividades dinâmicas e jogos didáticos que auxiliaram nas dificuldades
apresentadas pelos atendidos, tabuada, desenvolvimento da escrita, leitura, além do desenvolvimento da coordenação
motora, raciocínio através dejogos educativos como palavra cruzada, jogo da memória, forca.
45 Oficina de Xadrez: que contribuíram para atenção, concentração, memória, criatividade, autocontrole, inteligência e
outros.
22 OficinasCurtindo as Férias, durante esse período foram trabalhadas atividades onde os atendidos desenvolveram sua
autonomia de forma democrática participando da elaboração de gincanas, decidindo em equipe as atividades que seriam
realizadas por eles, além de desenvolverem a criatividade e habilidades, foi colocado em prática o aprendizado que
adquiriram durante as demais atividades, foram realizados campeonatos de tabuada, gincanas esportivas, oficinas manuais
(com diversos tipos de materiais), leituras em grupo, debates em roda, brincadeiras livres com diversão e descontração.
A Entidade parceira tem proporcionado atividades extracurriculares que reforçam os ensinamentos e a educação
transmitida pela educação formal. Os benefícios socioeducacionais são sentidos em 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.

2.2- Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:

No que tange a questão pedagógica, tem sido realizadas, semanalmente, as reuniões de equipe para orientação, estudo e
discussão do trabalho desenvolvido, buscando soluções e melhorias para as dificuldades apresentadas no cotidiano de
trabalho que são registradas em livro ATA da instituição. Os monitores têm realizado mensalmente a entrega de relatórios
das oficinas realizadas, onde informam em porcentagem a satisfação e receptividade das crianças na realização das
oficinas, realizam também um plano de aula mensalmente para execução das oficinas e fazem o diário de classe que é
apresentado à coordenação. Foram realizadas reuniões de pais conforme cronograma de atividades e também o Grupo de
Convivência de Famílias mensalmente para maior proximidade com a família das crianças.
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Na tabela abaixo é possível verificar os dados demonstrativos

Dados Resultados
Atendimento com os pais 77 atendimentos presenciais

Visitas Domiciliares e Institucionais 16 visitas
Grupo de Convivência de Famílias 3 grupos mensais

Reunião de Pais 1 Reunião

É realizado o contato com a rede de serviços, sempre que necessário, para buscar uma melhoria na qualidade do
atendimento e estreitamento dos laços entre projeto e escola através de visitas institucionais e contato telefônico com as
escolas dos bairros adjacentes: E.M. Prof“ Jorge Sabino, E.M Daud Jorge Simão, E.M. Dr. Cenobelino de Barros Serra e
outras sempre que necessário. Foi realizado O acompanhamento das frequências das crianças através de contato com as
famílias por meio de visitas domiciliares, contato telefônico, atendimento aos pais sempre quando necessário e também
atendemos os mesmos sempre que solicitam a instituição. No período de janeiro a abril, obtivemos o seguinte percentual
de frequência das crianças, conforme tabela abaixo:

Meses do ano Nº de Presenças no Mês Percentual
Janeiro 552 17,79%
Fevereiro 1.797 70,69%
Março 2.365 79,31%
Abril 2.378 82,57%

OBS: - No mês de janeiro temos a colônia de férias, e há uma diminuição do número de crianças no
projeto devido às férias escolares. Durante os demais meses temos as justificativas de atestados
médicos que ficam arquivados na instituição e também há crianças que realizam acompanhamentos
no CAPS, APAE, ARE, REFORÇO ESCOLAR, ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO e
outros.

Com relação ao número de atendimentos com o número de alunos matriculados, contemplou—se 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 incentivar o desenvolvimento
global do educando, a promoção do mesmo como cidadão critico, participando e tornando-se capacitado para o
autoconhecimento, ampliando seu repertório cultural, artístico, esportivo, visando o crescimento pessoal, social e o
fortalecimento da sua autoestima. Analisando as atividades propostas contribuiram com os educandos, de modo que o
saber fosse elaborado num sistema de interação interpessoal, na qual os educandos sentiram-se parte integrante do meio
em que vivem e assim, transcendam os muros da entidade exercendo uma cidadania consciente. Além disso, também foi
possivel: Atender 142 crianças e adolescentes; desenvolver atividades educativas complementares no contra turno escolar,
respeitando a gratuidade conforme legislação pertinente, como instituição filantrópica/comunitária; contribuir ao educando
uma transição adequada do contexto educacional; promover ao educando a integração entre os aspectos fisicos,
emocionais, afetivos, cognitivos e sociais no contexto educacional; promover ao educando conscientização frente aos
problemas ambientais que a comunidade convive; promover ao educando interação entre crianças e adolescentes de faixas
etárias diferentes; Promover ao educando vínculos sociais, de confiança e de interação com adultos que fazem parte do
cotidiano; contribuir para a inserção, reinserção e permanência do educando no sistema educacional; oferecer ao educando
cuidados referentes à proteção, saúde e alimentação, incluindo as necessidades de afeto, interação, estimulação, segurança
e brincadeiras que possibilitem a exploração e a descoberta; auxiliar ao educando a compreender a cidadania como
participação social e política, e a se posicionar de maneira crítica, responsável e construtiva, nas diferentes situações
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sociais, utilizando o diálogo como forma de medir conflitos e de tomar decisões coletivas; conhecer e valorizar a
pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações,
posicionando—se contra qualquer discriminação baseada em diferenças de classe social, de crença, de sexo, de etnia e/ou de
outras características individuais e sociais; auxiliar ao educando a percepção de ser um agente transformador do meio
ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, promover ao educando o conhecimento e cuidados com
o próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis, como um dos aspectos básicos da qualidade de vida, e agindo
com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. 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 meiodos 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:
A Entidade parceira tem proporcionado atividades extracurriculares que reforçam os ensinamentos e a educação
transmitida pela educação formal. Os benefícios socioeducacionais são sentidos em curto prazo e perduram, uma vez queos 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 asociedade. De acordo com a pesquisa de satisfação, podemos verificar que as famílias apresentam um olhar positivo sobre
o trabalho desenvolvido pela entidade parceira com ações de contraturno escolar.
A viabilidade do Projeto apresenta-se de forma considerável no território, impactando social e economicamente na vidadas famílias que são atendidas. Foi realizado um levantamento interno da realidade socioeconômica das famílias no iníciodeste ano, e foi possível perceber que entre adultos e jovens com idade para inserção no mercado de trabalho cerca de 210
estão trabalhando, sendo a maior parte dentro do trabalho formal e autônomo. Esses dados apontam que o IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) dentro da perspectiva das famílias atendidas contribui de forma efetiva no que diz respeito a
renda, educação e saúde. Ressaltando que todas as crianças que frequentam o projeto possuem sua carteira de
vacinação em dia contribuindo para a prevenção de doenças e a estadia das crianças em local adequado enquanto
os pais trabalham, contribuindo de forma eficaz para uma educação de qualidade, agregando continuidade aotrabalho realizado pela escola e protegendo as crianças de situações vulnerabilidade e risco social.
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
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-família, os responsáveis são informados sobre os progressos edificuldades 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.
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Conclusão do Relatório:

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

( X ) SIM ( ) NAO

Recomendações ouprovidênciasque deverão ser adotadas para alcance das metas e resultadospactuadas oupara oaprimoramentodas 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 a comunidade.

Elaborado em: “22 /ÚZ/2018 Ciência da Secretária: 62 :l'/ oq72018
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Enviado para análise e homologação da Comissão de Monitoramento em 50 /O? /030l8 .
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Gestor da Parceria
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Homologaçãoda Comissão de Monitoramento e Avaliação

Considerações da Comissão deMonitoramento 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 20] 7, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente
parceria, aprova e homologa este Relatório Te'cnico de Monitoramento eAvaliação.

São José do Rio Preto, atª/o? / 2018.

Andréa Ferreira
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 121.805.088-83

&)
Roberta Cálafatti Delazari Lamana

Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 202.661.168-84

parecida Domingos Correa
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 059.524.448—30
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