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Relatório Técnico deMonitoramento e Avaliação — Gestor da Parceria
(Em atendimento a Lei Federal ]3019/20] 4 e ao Decreto Municipal nº ] 7. 708 de 07/02/20] 7)

Ano: 2018 Secretaria: Secretaria Municipal da Educação
OSC: Instituição Educacional Casa da Criança
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 — seternbro/outubro/novembro/Dezembro

Valores Repassados noperíodo:
Total do Valor Repassado: R$ 97.773,32
Receita de Aplicação Financeira: R$ 252,99
Total do Valor Comprovado: R$ 94.268,44
Valor Devolvido ao Órgão Concessor: R$ 3.757,87
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 dasAtividadeseMetas Estabelecidas
A Instituição Educacional casa da Criança, foi fundada em 15 de dezembro de 1989, a é uma associação
civil de direito privado, sem fins lucrativos, localizada na Rua: Nagib Abissamrranº 1665 — Jardim Ana
Célia. Com atendimento de 100 crianças com ações no contra turno escolar, com atividades, educacionais,
artísticas, culturais e esportivas no período da manhã, para crianças e adolescentes entre 06 e 14 anos de
idade. Oportunizando aos educandos o desenvolvimento de suas potencialidades, integração social, moral e
familiar. Conforme Plano de Trabalho, seguem: Identificação do Objeto a ser executado, Público Alvo,
Justificativada Proposição/Descrição da Realidade, Prazo de Execução, Objetivos e Metas Gerais.

1. Objeto a ser executado:
A Casa da Criança tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e de autonomia, promovendo o ingresso dos educandos, a
partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. A instituição procura criar
oportunidades para que os diferentes caminhos de aprendizagem que se entrecruzam no cotidiano escolar se
explicitem, evidenciando nossa instituição como um espaço constituído pela heterogeneidade.
A entidade desenvolve um trabalho de contraturno escolar, abrangendo todo território municipal, totalmente
voltado para a. socialização dos educandos, objetivando complementar a educação, oferecendo a
permanênciada educação integral, dando continuidade e complementando as atividades extracurriculares,
como: dança, capoeira, esporte e lazer, informática, recreação, teatro, percussão, atividades pedagógicas,
oficina de tarefa assistida no período da manhã para os educandos de 6 a 14 anos.
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2. Descrição da Realidade/Público Alvo:
A instituição atende diretamente, 100 educandos, com idade de 6 a 14 anos, proporcionandoferramentas de
aprendizagem adequadas e motivadoras.

3. Justificativa da Proposição:
A infância e a adolescênciasão um período peculiarna Vida humana, marcado por fortes emoções, aventuras,
contestações e questionamentos. Necessita de um espaço onde este educando possa conhecer-se e
estabelecer seus próprios valores, clarear sua visão de cidadão do mundo, relacionar-se com os outros, sob
sua própria ótica que vai sendo construídanesta relação.
Sendo assim buscamos propiciarestratégias do exercício da cidadania emancipatória, digna com condições
de alavancar, concomitantemente, uma ampla convivência comunitária por meio de ações integradas e
complementares ao desenvolvimento cultural, educacional e psicossocial dos educandos.

Para isso é importante criar condições favoráveis ao desenvolvimento de atividades diferenciadas
envolvendo determinados valores humanos, entre eles cooperação e respeito.
Deste modo acreditamos que encontraremos alternativas mais substanciais no enfrentamento das
desigualdades sociais através de incentivos que elevem a autoestima, o fortalecimento de vínculos e possa
oportunizar e estimular a integração, instrumentalizar, promover a qualificação e trazer novos saberes a
esses educandos.
Nessa perspectiva as atividades propostas no presente plano, objetivam além dos valores já especificados,
possibilidades de participação dos educandos e uma intervenção sistemática dos educadores, de forma
planejada tendo como ponto de partida e de chegada, 0 desenvolvimento integral dos educandos.

4. Objetivos Gerais
Promover ações sócias educativas junto aos educandos e assegurar com absoluta prioridade os direitos das
mesmas referentes à vida, saúde, educação, alimentação, ao esporte, lazer e cultura, oportunizando o
desenvolvimentode suas potencialidades, integração social, moral e familiar propiciando a permanênciada
educação integral.
Oferecer atividades que contribuam com aformação para cidadania dos educandos entre 6 e 14 anos,
possibilitandoa construção de competências humanas, sociais, educacionais e culturais.

5. Metas Gerais
A instituição tem pormeta atender 100 educandos no contra turno escolar, realizar ações diferenciadas com
cada faixa etária, desenvolver atividades de convivência, estabelecimento e fortalecimento de Vínculos e
socialização centrados nas atividades lúdicas/recreativas. Também buscamos orientar a equipe pedagógica
e funcionários quanto ao planejamento das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas com os
educandos, promovendo a integração, socialização e troca de experiências entre os diversos atores
envolvidos na execução do projeto.

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



Promover auxilio no
cumprimento das tarefas
escolares ampliando
possibilidades de
desenvolvimento integral.

Realizar atividades que propicie
ao educando adotar atitudes de
respeito mútuo, dignidade e
solidariedade em situações
lúdicas e esportivas, buscando
solucionar os conflitos de forma
não violenta.
Conhecer os limites e as
possibilidades do próprio corpo
de forma a poder controlar
algumas de suas atividades
corporais com autonomia e
valoriza—lascomo recurso de
manutenção de sua própria
saúde.

Realizar ativ1dades
propiciem ao educando, maior
agilidade no pensar, bem como
no expressar destes pensamentos;
Desenvolver atividades que
envolvam os educandos e que
permitam aos mesmos navegar
no mundo da imaginação;
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Utilizaremos materiais de pesquisas e
o laboratório de informática para
sanar as possíveis dúvidas dos alunos
no momento da realização das tarefas,
contemplando os conteúdos
trabalhados na escola e apresentando
uma forma lúdica para o

do conhecimento
desenvolvimento

aprimoramento
possibilitando o
integral do aluno.

Atividades dirigidas:
Esconde-esconde
Pula-corda;
Cabra-cega;
Pega-pega;
Betea;
Corrida com obstáculo;
Futebol;
Bola queimada;
Jogo da velha humano;
Campo minado;
Vôlei.

Dramatizações a partir das histórias
contadas exposição dos conceitos
sobre teatro;
Expressão corporal;
Jogo cênico.

ªté”.
Julho
201 7
dezembro
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Julho
201 7
dezembro
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Julho
2017
dezembro
2018
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Relatorio
_
contendo

frequência e
desempenho dos
educandos.

Acompanhamento
do desenvolvimento
do aluno quanto a
sua independência
para cuidar de si,
para organizar as
brincadeiras e se
relacionar com “os
colegas, com
registros escritos.
Relatório contendo
frequência dos
educandos.

Apresentação das
produções em
festivais e shows
para todos os alunos
e funcionários da
instituição a cada
bimestre com os
temas trabalhados.
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Estimular a concentração dos
educandos por meio do jogo
teatral;
Despertar o interesse pela
criação de Histórias;

'

Ampliar a capacidade da oratória,
eliminando a timidez e o medo de
expressar os seus pensamentos.
Estimular o raciocínio em
expressar a criatividade, o
vocabulário e a atenção com
rapidez.
Desenvolver a
atenção/concentração e a
criatividade prestada aos gestos
de um companheiro e a precisão
de seus ró rios est

um espaço de
construção de conhecimento
coletivo, permitindo que o
educando adquira e desenvolva
diversas habilidades cognitivas e
sociais e sinta-se corresponsável
pelo seu processo de

Proporcionar

aprendizagem.

Utilizaremos a area externa da
instituição para realização de grupos,
palestras e dinâmicas sobre temas
ligados a educação, família, convívio
social, entre outros temas.

Julho
201 7
dezembro
201 8

Relatório de
desempenho dos
alunos;
Lista de frequência.

Observaçao dos
diálogos,
convivência e
tratamentos com os
amigos, professores
e funcionários da
instituição;
Relatório Contendo
desempenho dos
alunos;
Lista de fre. uência.

continuaIncentivar de forma lúdica a Conhecimento e manuseio do Julho de Será
leitura e a escrita digital; Realizar equipamento, desde o ligar e desligar 2017 a através de
atividades que desenvolvam nos a máquina; uso de mouse e teclado, dezembro observações feitas a
educandos habilidades de treino de digitação, programas básicos 2018 partir do
comunicação, raciocínio e arquivos; Atividades matemáticas, desenvolvimento de
matemático, relacionamento digitação e escrita digital, desenhos, cada aluno,
interpessoal, entre outros; pintura, soletração de palavras. trabalhos
despertar potencialidades, individuais e
possibilitando o fortalecimento coletivos
social. participação ativa

dos mesmos em
todas as atividades
propostas e
registros através de

L L filmagens fotos e
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relatório de
observação.
Lista de frequência.

RELATÓRIOr 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 aprovadas no Plano de Trabalho
Verificamos nas visitas de monitoramento na instituição Casa da Criança, por meio dos registros físicos na instituição
e no sistema informatizado Demandanet que o número de atendimentos foi atingido (100, somente no período da
manhã). 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 fluiam
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 de faltas reiteradas dos alunos, O gestor orientou afazerem 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 erarealizado pela entidade, mas foi reforçado). Nas visitas de março e abril, havia 90 e 81 presentes, 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 meiodas 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 promover açõessocioeducativas junto aos educandos e assegurar com absoluta prioridade os direitos das mesmas referentes à vida,
saúde, educação, alimentação, ao esporte, lazer e cultura, oportunizando o desenvolvimento de suas potencialidades,
integração social, moral e familiar propiciando a permanência da educação integral. Foram oferecidas atividades quecontribuem com a formação para cidadania dos educandos entre 6 e 14 anos, possibilitando a construção de
competências humanas, sociais, educacionais e culturais. 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 Secretaria Municipal de Educação e a
entidade) mostram que o os serviços prestados correspondem às expectativas da comunidade. Cem por cento dos
pesquisados estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a instituição e responderam que o serviço prestado atende às
expectativas e recomendariam os serviços da entidade para outros interessados. Além disso, também é importante
mencionar que a pesquisa mostrou que 100% dos pesquisados consideram as instalações da instituição limpas e bem
cuidadas, 100% deles confia nos serviços prestados pela entidade e 100% confia nos profissionais que nela atuam.Sobre a comunicação entidade-família, 98% dos responsáveis pesquisados responderam que são informados sobre os
progressos e dificuldades dos filhos, 100% que há reuniões periódicas para tratar de assuntos gerais, 100% que existelivre acesso aos responsáveis/representantes da instituição quando necessário e 100% que eventuais

[problemas/conflitos são solucionados de formajusta, clara e objetiva. Finalizando, com ações pautadas em atividades
educacionais, artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e proteção social para crianças e adolescentes, a OSC
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proporcionou aos educandos o desenvolvimento de suas potencialidades, integração social, moral e familiar,contribuindo para o fortalecrmento das competências educacionais e vínculos familiares/sociais.

2.1- Análise e apontamentos acerca das atividades realizadas:
Conformejámencionado, nas visitas realizadas, as atividades fluíam naturalmente e os funcionariºs desempenhavamsuas funções previstas no plano de trabalho. O número de participantes sempre foi compatível à quantidadematriculada, haja visto que é natural haver certo número de ausentes (inclusive em escolas regulares). Sobre afrequência, no caso de faltas reiteradas dos alunos, o gestor orientou a fazerem contato com as famílias para saber omotivo das ausências e cobrar a assiduidade. Se fosse preciso, convocar os responsáveis para conscientizá-los sobrea importância da frequência regular (procedimento este que já era realizado pela entidade, mas foi reforçado). Nasvisitas de março e abril, havia 90 e 81 presentes, respectivamente. Foi possível observar satisfatoriamente aparticipação dos alunos nas oficinas educativas, culturais e esportivas mencionadas neste relatório. Também foramorientados pelo gestor sobre a obrigatoriedade de todos os funcionários desempenharem as atividades previstas noplano, 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 arealização direta de oficinas (entrada e saída, corredores, refeitório), pois todos são modelos para os jovens econtribuem 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 efacilitar o acompanhamento do trabalho desenvolvido. A equipe se mostra bastante integrada e comprometida com odesenvolvimento 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 à comunidade.

2.2- Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:
Em relação ao número de atendimentos, o número de alunosmatriculados 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 promover ações
socioeducativas junto aos educandos e assegurar com absoluta prioridade os direitos das mesmas referentes à vida,
saúde, educação, alimentação, ao esporte, lazer e cultura, oportunizando o desenvolvimento de suas potencialidades,
integração social, moral e familiar propiciando a permanência da educação integral. Foram oferecidas atividades que
contribuem com a formação para cidadania dos educandos entre 6 e 14 anos, possibilitando a construção de
competências humanas, sociais, educacionais e culturais. 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).

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, 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 lªla aprendizagem; os atendidos demonstram melhora em seu comportamento geral no ambiente
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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 & entidade'para
outros interessados. Além disso, também é 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 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 formajusta, 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.

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

( X ) SIM ( ) NAO

Recomendações ou providências que deverão ser adotadas para alcancedas metas e resultados pactuadas oupara 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.

Elaborado em: 17/07/2018 Ciência da Secretária: 5237O 772018

Wronília Amâncio Costa
- Secretária de Educação

CPF: 018.874.618-84

292.41 1.248-65
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Homologação da Comissão deMonitoramento e Avaliação

Considerações da Comissão deMonitoramento 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 presente parceria, aprova e homologa este Relatório Te'cnico de Monitoramento e
Avaliação.

São José do Rio Preto,gºl/08 / 2018.

% / j “
C/Uta ,(AAW

Andréa Ferreira
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 121 .805.088—83

©
Roberta Calâíatti Delazari Lamana

Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 202.661.168-84

Carlos José Martins
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: O76.492.258—Ol

"'ª—m

Silvamcida Domingos Correa
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 059.524.448—30


