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Relatório Técnico de Monitoramento 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: Associação das Damas de Caridade
Atividade: Servi .o Educacional e de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Termo de Cºlªbºrªçãº/ Número:01/2017Instrumento: conjuntO com SMAS
Período: Ano 2018

( X ) lº Quadrimestre civil —janeiro/fevereiro/mar/abril
( ) 2º quadrimestre Civil — maio/junho/ julho/ agosto

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

Valores Reªssados no periodo:
Total do Valor Repassado: R$ 137.169,47
Receita de Aplicação Financeira: R$ 377,91
Total do Valor Comprovado: R$130.653,52
Valor Devolvido ao Órgão Concessor: R$ 6.893,86
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 Eduªão.

RELATÓRIO
1- Descrição Sumária das Atividades eMetas Estabelecidas
A Associação das Damas de Caridade — mantenedora do Lar de Fátima, é uma Organização Social sem fins
lucrativos de natureza filantrópica, que tem por finalidade desenvolver serviços da Política de Assistência
Social, oficinas Soci'oeducativas,atividades esportivas e culturais a crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de
idade, ambos os sexos advindos de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Iniciou suas atividades em 1923, com o objetivo de cuidar de crianças pobres e abandonadas, e construir um
orfanato para ampara-las. Em 1936 iniciou a construção do prédio do orfanato Nossa Senhora de Fátima através
das articulações da Associação.
Em 1954, o prédio foi inaugurado em regime de internato, para crianças do sexo feminino, onde permaneciam
até os 18 anos. O Lar de Fátima recebia crianças vindas da capital, e de todo o Estado de São Paulo, e obtinha
verbas do Estado para proventos e manutenção.
Com a promulgação da Constituição de 1988 o regime de internato foi extinto, e em 1991 iniciamos os trabalhos
através de atividades socioeducativas que estimulassem a construção de suas respectivas histórias de vidas,
respeitando as vivências individuais e ajudando a ampliar seu universo informacional, levando em consideração
a importância de ajudar a' criança a reconhecer sua identidade pessoal, social e de grupo, para fortalecer seu
sentimento de pertença, incentivando assim, sua convivência comunitária.
Ao longo do tempo, percebemos também, que o público atendido apresentava inúmeras vulnerabilidades e que
consequentemente, nosso trabalho teria que se ampliar, a fim de contribuir para o desenvolvimento integral das
crianças atendidas. Sendo assim, notou-se a necessidade de uma equipe técnica para realizar as intervenções e
articular junto à rede de proteção social do municipio.
Atualmente, o Serviço é realizado para ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolvendo o sentimento de
pertença e de identidade, fortalecendo os vínculos familiares, incentivando a socialização e a convivência
comunitária. A Organização Social visa atender até 200 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, de ambos os
sexos, que se encontra em situação de vulnerabilidade social, com ações nas áreas de Educação e Assistência
Social, propiciando atividades de ampliação de jornada, num espaço de convívio e desenvolvimento de
habilidades, de acordo com seu ciclo de vida.
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Para o desenvolvimento de Ações Educativas Complementares a Organização mantém parceria com a
Secretaria Municipal de Educação, cuja verba e' destinada para contratação de recursos humanos, aquisição de
material consumo e Serviços de Terceiros. Para complementação das Atividades Educativas Complementares,
há parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, que disponibiliza Educadores para o desenvolvimento das
oficinas de Karatê, Atividade Esportiva e Dança, para a oficina de Capoeira, contam com voluntário.
Através de Parceria com a Secretaria de Assistência Social, cuja verba é destinada para contratação de um
Assistente Social. realiza atendimento e acompanhamento social das famílias, executando um trabalho social
articulado com os CRAS e com a rede socioassistencial.
O Serviço desenvolvido possui abrangência territorial municipal, a sede está localizada na Vila Maceno, área
central da cidade, mas sua área de atuação abrange a demanda de toda a cidade, atendendo famílias de diversos
bairros como, Jardim Yolanda, Vila Elmaz, Residencial Jéssica, Parque da Cidadania, Jaguaré, São
Deocleciano, João Paulo II, Ipiranga, São José do Rio Preto I, Jardim Primavera, Residencial Amizade,
Residencial Lealdade e outros.
O Serviço é acessado através de encaminhamentos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
(PAIF), pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado & Famílias e Indivíduos (PAEFI), Alunos da
Rede Municipal e Estadual de Ensino, órgãos do sistema de garantia de direitos e demanda espontânea.
O Atendimento é realizado de segunda-feira a sexta-feira das 07:00h ás 12:00h e das 13:00h às 17:00h, para
200 crianças adolescentes (06 a 15 anos) com ações no contra turno escolar, com ações pautadas em atividades,
educacionais, artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e proteção social nos períodos da manhã e tarde,
oportunizando aos educandos o desenvolvimento de suas potencialidades, integração social, moral e familiar.

META - Atender até 200 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, respeitando a vivência dos ciclos etários.

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS - Acolhida, grupos de convivência, reuniões, oficinas de
atividades educativas complementares, visitas domiciliares, articulação com a rede socioassistencial e demais
serviços do território, etc.

OBJETIVO GERAL - Oferecer a criança e ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento _de

competências e habilidades educativas, de acordo com a faixa etária, incentivando a socialização e a
convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à
situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ,

. Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e
adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.
0 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de
relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.
. Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem
como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã.
. Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão
crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.
. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do educando no sistema educacional.

' Oferecer atividades lúdicas de incentivo à leitura, exercitando o processo de ação e reflexão.
0 Desenvolver atividades culturais, artísticas e esportivas, de modo a despertar potencialidades,
habilidades e interesses.
. Acompanhar as famílias das crianças e adolescentes inseridos neste serviço, em articulação com o
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

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



crescimento e
desenvolvimento das
potencialidades
psicomotoras e
cognitivas, da
efetividade,
socialização e a
integração social, além
de melhorar a
concentração,
estimulando à prática e
vivência das
manifestações
corporais relacionadas
às lutas e suas
variações, como
motivação ao
desenvolvimento
cultural, social,
intelectual, afetivo e

musical,
canto e coral,
utilizando
instrumentos variados,
desenvolvendo
raciocínio,
concentração,
observação, incentivo e
descoberta de dons
musicais, de forma a
contribuir para a
integração social e
valorização das
culturas populares.

Promover o

As atividades são realizadas diariamente,
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Atividades realizadas em d01s dias da
semana, cada turma composta de no
máximo 25 educandos, divididos conforme
faixa etária. São oferecidas atividades
individuais e em pequenos grupos,
predominantemente motoras, através
de jogos interativos e sensoriais, atividades
que despertem e estimulem a criatividade e
a aprendizagem, através de técnicas de
expressão oral e corporal; Os educandos
participam de campeonatos municipais e
regionais, onde é trabalhada a
conscientização do espírito de
participação. Serão realizados Exames de
promoção (troca de faixas/graduação) de
acordo com o nível de aperfeiçoamento
individual.

E

cada turma composta de no máximo 25
educandos, que são divididos conforme
sua faixa etária. Durante as atividades
desenvolver-se—á diferentes repertórios
musicais, com diversos instrumentos como
violão, percussão, flauta, teclado, além do
canto e coral; Realização de atividades que
estimulam a memória auditiva, visual,
incentivando a percepção de diferentes
tipos de sons. Ouvir cantiga de roda,
acalanto, brincadeiras com palmas
variadas e movimentos corporais;
Brincadeiras que estimule o educando a
perceber o som e ausência do mesmo, notar
diferentes sons: alto/ baixo/forte/ fraco
/rápido/ lento/curto/ longo, etc. Atividades
para explorar e emitir sons do próprio
corpo, usando os pés, as mãos, estalando os
dedos, palmas, separadamente e em
conjunto. Atividade que proporcionem
diversão com a música. Desenvolver
atividade reproduzindo pequenas
melodias, ritmos, força, resistência,
velocidade, flexibilidade, equilíbrio.
Utilizar métodos, técnicas e estratégias
adequadas, levando em consideração a
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Número de educandos nas
atividades desenvolvidas;
Acompanhamento da
frequência individual;
Relatórios individuais
com o desempenho de
cada educando;
Observação do
rendimento dos educandos
no seu dia a dia; Testes
práticos e teóricos,
aplicados aos educandos
que quando aprovados
recebem novas faixas;

, WCS; _, , , ,

Numero de educandos nas
atividades desenvolvidas;
Acompanhamento da
frequência individual;
Relatórios individuais
com o desempenho de
cada educando;
Observação do
rendimento dos educandos
no seu dia a dia;
Apresentações aos pais
e/ou familiares em datas
comemorativas e
festividades;
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Aprender a manifestar-
se culturalmente
através da vivência de
diferentes linguagens
(corporal, visual e
verbal) de forma
prazerosa e lúdica,
possibilitando
expressar-se de
maneira mais
elaborada a partir da
fantasia e da
imaginação, por meio
dos jogos teatrais de
processos de
socialização e
criatividade,
desenvolvendo nos
educandos a
capacidade de
comunicação pelo
corpo em processos de
reconhecimentos em
ráticas coletivas.

capoeira como
motivação para
desenvolvimento
cultural, social,
intelectual, afetivo e
emocional de crianças
e adolescentes,
enfatizando os seus
aspectos culturais,
físicos, éticos, estéticos
e sociais, a origem e
evolução da capoeira,
seu histórico,
fundamentos, rituais,
músicas, cânticos,
instrumentos, jogo e
roda e seus mestres.

Incentivar à prática da As ativida

faixa etária adequada. Usar durante as
atividades instrumentos da banda rítmica,
aparelho de som, músicas gravadas em
CDs, música gravada em DVDs, alguns
materiais impressos, enfim, todos os
materiais importantes para a realização e
enriquecimento das atividades de música.

É, "Q 53.333
As atividades realizadas diariamente, cada
turma composta de no máximo 25
educandos, divididos conforme sua faixa
etária. Durante as atividades com jogos
teatrais, dinâmicas de grupo, estudo de
texto e técnicas de relaxamento.
As atividades seguem a seguinte estrutura:
]. Aquecimento físico e expressão corporal
a fim de assumir o corpo como presença
consciente da realidade, com o
aprendizado da convivência coletiva
saudável. 2. Jogos teatrais — produzir a
integração do grupo. 3. Expressão vocal —

capacitar a voz para representação no
espaço cênico. 4. Improvisações e estudo
de texto para construção da personagem. 5.
Relaxamento e interiorização para
conscientização da força e valores
singulares do educando. 6. Montagem de
figurinos, e peça teatral como resultado do
trabalho desenvolvido.

51:03 ,º» , , , .

es ão realizadas uma vez na
semana, cada turma é composta de no
máximo 25 educandos, que são divididos
de acordo com sua faixa etária.
Desenvolvendo atividades corporais,
história da capoeira, as técnicas
específicas, e a origem e o percurso
histórico.
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atividades desenvolvidas;
Acompanhamento da
frequência individual;
Relatórios individuais
com o desempenho de
cada educando;
Observação do
rendimento dos educandos
no seu dia a dia;
Apresentações aos pais
e/ou familiares em datas
comemorativas e
festividades;

atividades desenvolvidas;
Acompanhamento da
frequência individual;
Relatórios individuais
com o desempenho de
cada educando;
Observação do
rendimento dos educandos
no seu dia a dia;
Apresentações aos pais
e/ou familiares em datas
comemorativas e
festividades;



Trabalhar através da
dança o estímulo ao
trabalho em equipe,
solidariedade,
disciplina, respeito,
contribuindo para um
físico saudável,
despertando nos
educandos interesses
em conhecerem os
variados ritmos da
nossa cultura.

Trabalhar obediência
às regras, disciplina,
respeito com o
próximo,
desenvolvendo a
socialização e
coordenação motora.
Estimular a expressão e
a comunicação de
sensações, sentimentos
e pensamentos.

acesso ao
uso de recursos
tecnológicos como
suporte para novas
descobertas e
iniciativas na
construção do
conhecimento.
Familiarizar e
apropriar-se de
conhecimentos
teóricos e práticos em
informática básica.
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As atividades são realizadas duas vezes na
semana, cada turma é composta de no
máximo 25 educandos, que são divididos
conforme sua faixa etária. As atividades
visam desenvolver a lateralidade,
coordenação motora, concentração,
correção da postura, memorização,
propiciando bom equilibrio corporal,
aumentando a autoestima.

As atividades são realizadas em dois da
semana, cada turma é composta de no
máximo 25 educandos, que são divididos
conforme sua faixa etária. As atividades
são recreativas desenvolvidas de forma
lúdica através de brincadeiras com uso de
bolas, exercícios com bambolês, cordas,
cones e alongamento.

& « »
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As at1v1dades são realizadas diariamente,
cada turma é composta de no máximo 25
educandos, que são divididos conforme
sua faixa etária. Para realização das
atividades de introdução a informática
com os programas Windows, Word,
Excel, Power Point, Paint e Digitação; As
atividades são realizadas de forma lúdica.
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Número de educandos nas
atividades desenvolvidas;
Acompanhamento da
frequência individual;
Relatórios individuais
com o desempenho de
cada educando;
Observação do
rendimento dos educandos
no seu dia a dia;
Apresentações aos pais
e/ou familiares em datas
comemorativas e
festividades;

Número de educandos nas
atividades desenvolvidas;
Acompanhamento da
frequência individual;
Relatórios individuais
com o desempenho de
cada educando;
Observação do
rendimento dos educandos
no seu dia a dia;
Apresentações aos pais
e/ou familiares em datas
comemorativas e
festividades

Numero de educandos nas
atividades desenvolvidas;
Acompanhamento da
frequência individual;
Relatórios individuais
com o desempenho de
cada educando;
Observação do
rendimento dos educandos
no seu dia a dia;



Trabalhar a valorização
do ser humano com
objetivo de transformá-
10 em um cidadão
digno para que façam a
diferença no âmbito
familiar e na sociedade,
levando os educandos a
refletirem e dialogarem
sobre seus direitos e
responsabilidades
enquanto protagonistas
de uma sociedade livre,
pluralista e inclusiva, a
partir do contexto
escolar e social no qual
estão inseridos.
Fª

Promover at1v1dades
que visam trabalhar o
desenvolvimento da
imaginação, expressão
e sensibilidade;

Despertar o prazer da
leitura e aguçar o
potencial cognitivo e
criativo do educando;
Estimular o desejo de
novas leituras;
Possibilitar a vivência
de emoções, o
exercício da fantasia e
da imaginação;
Proporcionar ao
educando através da
leitura, a oportunidade
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As at1v1dades são realizadas semanalmente
através de rodas de conversas, dinâmicas,
textos, apresentações, videos educativos,
com temas relacionados a proteção da
infância e adolescência; equidade de
gênero - e diversidade sexual;
enfrentamento ao trabalho infantil;
bullying; inclusão de pessoas com
deficiência; democracia e cidadania;
Para realização das atividades os
educandos serão divididos de acordo com
sua faixa etária.

As ativ1dades são realizadas duas vezes na
semana, cada turma e' composta de no
máximo 25 educandos, que são divididos
conforme sua faixa etária.
Desenvolvimento de atividades que
ampliam a criatividade, raciocinio,
imaginação, através de desenhos,
confecção de objetos com uso de materiais
recicláveis, dobraduras, marca páginas de
EVA, confecção de painéis, cartazes,
mosaicos.

As atividades são realizadas diariamente,
cada turma é composta de no máximo 25
educandos, que são divididos conforme
sua faixa etária.
As atividades são realizadas através de
roda de leitura, debates dirigidos,
produções textuais, empréstimo de livros,
além disso, os educandos são incentivados
a realizar leitura de vários gêneros como:
poesia, contos, literatura infanto-juvenil,
histórias em quadrinhos, artigos
informativos.

a
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a
31/12/18
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Número de educandos nas
atividades desenvolvidas;
Acompanhamento da
frequência individual;
Relatórios individuais
com o desempenho de
cada educando;
Observação do
rendimento dos educandos
no seu dia a dia;

Número de educandos nas
atividades desenvolvidas;
Acompanhamento da
frequência individual;
Relatórios individuais
com o desempenho de
cada educando;
Observação do
rendimento dos educandos
no seu dia a dia; Exposição
dos trabalhos realizados.

& ,, ,, ,

Número de educandos nas
atividades desenvolvidas;
Acompanhamento da
frequência individual;
Relatórios individuais
com o desempenho de
cada educando;
Observação do
rendimento dos educandos '

no seu dia a dia;
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de alargamento dos 1
horizontes pessoais e
culturais;
Trabalhar roteiros de
estudo e reflexão sobre
o tema da leitura e da
escrita, contribuindo
para a melhoria da
competência leitora e a
ampliação do
conhecimento de
mundo.

RELATÓRIO

2- Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício socialobtido em razão da
execução do objeto ate' operíodo, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de TrabalhoVerificamos nas visitas de monitoramento na Associação das Damas de Caridade, por meio dos registros fisicos nainstituição e no sistema informatizado Demandanet que o número de atendimentos foi atingido (200, divididos nosperíodos da manhã e tarde). No início do ano o número de matriculados teve ligeira queda, em função da movimentaçãonatural de crianças/adolescentes nesse período do ano (fato também observado nas escolas regulares), mas a entidadefez atendimentos de interessados cadastrados em lista de espera e prontamente supriu a baixa. Nesse primeiro
quadrimestre, foram realizadas três visitas (janeiro: gestora anterior / fevereiro: não houve gestor nomeado / março eabril: gestor atual). 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 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 aassiduidade. Se fosse preciso, convocar os responsáveis para conscientizá-los sobre a importância da frequência regular
(procedimento este que já era realizado pela entidade, mas foi reforçado). Nas Visitas de março e abril havia 79 presentesde manhã e 82 à tarde, respectivamente. Foi possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas
educativas, culturais, esportivas, lúdicas e socioeducativasmencionadas neste relatório. Além dos objetivos específicosde cada oficina, também foi possível observar, por meio das visitas do gestor, dos relatórios dos relatórios de execuçãodo 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): melhoria das relações familiares e envolvimento da família com o serviço; melhoria do vínculo dos
atendidos com o serviço; aumento do número de adolescentes participantes na vida familiar e comunitária, com
informação sobre seus direitos e deveres; criação de vínculos solidários entre os participantes; ampliação do
conhecimento dos usuários, contribuindo para o desenvolvimento de atitude critica, valorizando o saber, as vivências e
o protagonismo; ampliação das oportunidades de aprendizagem do conhecimento do território, na construção de umaidentidade com o lugar onde vivem, do sentimento de pertencimento a este lugar; aumento do número de crianças eadolescentes que conheçam as instâncias de denúncias e recurso em casos de violência de direitos; efetividade de acesso
aos serviços em outras políticas públicas; efetividade na permanência, participação e frequência de crianças eadolescentes na escola; ampliação do conhecimento, complementando o aprendizado do ensino regular e promovendo
o gosto pela leitura; desenvolvimento de aptidões e habilidades culturais, artísticas e esportivas, além de promover ofortalecimento de vínculos; complementar ações de acompanhamento realizados pelo CRAS. Por meio do
acompanhamento e também de pesquisa realizada, com relação aos impactos sociais e econômicos, e possível observar
que as ações/atividades realizadas desenvolvem no aluno hábitos saudáveis, respeito às diferenças, solidariedade,
companheirismo, disciplina, responsabilidade e autonomia; o trabalho efetuado desenvolve hábitos de estudo e gostopela 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 ospais/responsáveis pudessem ingressar (ou se manter) no mercado de trabalho, gerando assim, indiretamente, impactoseconômicos positivos na esfera familiar e comunidade local. Sobre a satisfação do público alvo, os dados coletados pormeio de pesquisa realizada (em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a entidadeLmostram que o os
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serviços prestados correspondem às expectativas da comunidade.Noventa e nove por cento dos pesquisados estão muito
satisfeitos ou satisfeitos com a instituição, e 100% recomendaria os serviços da entidade para outros interessados. Além
disso, também é importante mencionar que a pesquisa mostrou que 97% dos pesquisados consideram as instalações da
instituição limpas e bem cuidadas, 100% da comunidade atendida confia nos serviços prestados pela entidade e 97%
confia nos profissionais que nela atuam. Sobre a comunicação entidade-família, 82% dos responsáveis responderam
que são informados sobre os progressos e dificuldades dos filhos, 96% que há reuniões periódicas para tratar de
assuntos gerais, 99% que existe livre acesso aos responsáveis/representantes da instituição quando necessário e 88%
que eventuais problemas/conflitos são solucionados de forma justa, clara e objetiva. Finalizando, com ações pautadas
em atividades educacionais, artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e proteção social para crianças e
adolescentes, a OSC proporcionou aos educandos o desenvolvimento de suas potencialidades, integração social, moral
e familiar, contribuindo para o fortalecimento das competências educacionais e Vínculos familiares/sociais.

2.1- Análise e apontamentos acerca das atividades realizadas:
Conforme já mencionado, nas visitas realizadas, as atividades fluíam naturalmente e os funcionários desempenhavam
suas funções previstas no plano de trabalho. O número de participantes sempre foi compatível à quantidade matriculada,
haja visto que é natural haver certo número de ausentes (inclusive em escolas regulares). Nas visitas de março e abril
havia 79 presentes de manhã e 82 à tarde, respectivamente. 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). Foi possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos
nas oficinas educativas, culturais, esportivas, lúdicas e socioeducativas mencionadas neste relatório. Também foram
orientados pelo gestor sobre a obrigatoriedade de todos os funcionários desempenharem as atividades previstas no
plano, sempre na demanda de trabalho relacionada ao atendimento do projeto (atividades complementares de contra
turno), sempre mantendo o caráter pedagógico/educativo das ações, inclusive emmomentos 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 continuo por parte da coordenadora, os profissionais que
atuam nas oficinas entregam planejamento anual e rotina semanal como forma de viabilizar e facilitar o
acompanhamento do trabalho desenvolvido. A equipe se mostra bastante integrada e comprometida com o
desenvolvimento das atividades e, consequentemente, com a aprendizagem significativa dos alunos. Todas as sugestões
e apontamentos realizados pelo gestor durante o acompanhamento, com o objetivo de aprimorar o serviço, foram
prontamente acatadas por parte da coordenadora/entidade. As atividades foram realizadas de acordo com o previsto no
plano de trabalho, dentro do cronograma (prazo) estabelecido, de acordo com a metodologia prevista. Não houve
dificuldades relevantes que comprometessem o desenvolvimento das ações previstas. A quantidade de profissionais
envolvida no desenvolvimento das atividades é adequada. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o
objetivo de aprimorar ainda mais o serviço prestado a comunidade.

2.2- Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:
Em relação ao número de atendimentos, no início do ano o número de matriculados teve ligeira queda em função da
movimentação natural de crianças/adolescentes nesse período do ano (fato também observado nas escolas regulares),
mas a entidade fez atendimentos de interessados cadastrados em lista de espera e prontamente supriu a baixa.
Reiteramos que, além dos objetivos específicos de cada oficina, também foi poSsível observar melhoria das relações
familiares e envolvimento da família com o serviço; melhoria do vínculo dos atendidos com o serviço; aumento do
número de adolescentes participantes na vida familiar e comunitária, com informação sobre seus direitos e deveres;
criação de vínculos solidários entre os participantes; ampliação do conhecimento dos usuários, contribuindo para o
desenvolvimento de atitude crítica, valorizando o saber, as vivências e o protagonismo; ampliação das oportunidades
de aprendizagem do conhecimento do território, na construção de uma identidade com o lugar onde Vivem, do
sentimento de pertencimento a este lugar; aumento do número de crianças e adolescentes que conheçam as instâncias
de denúncias e recurso em casos de violência de direitos; efetividade de acesso aos serviços em outras políticas públicas;
efetividade na permanência, participação e frequência de crianças e adolescentes na escola; ampliação do conhecimento,
complementando o aprendizado do ensino regular e promovendo o gosto pela leitura; desenvolvimento de aptidões e
habilidades culturais, artísticas e esportivas, além de promover o fortalecimento de Vínculos; complementar ações de
acompanhamento realizados pelo CRAS. Conforme mencionado no item 2, observa-se que as metas e resultados
estabelecidos no Plano de Trabalho foram atingidos e os beneficios puderam ser verificados por meio dos indicadores
previstos (participação dos atendidos, listas de frequência, relatórios, fotos, registros de atendimentos, reuniões de
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pais/responsáveis, pesquisa de satisfação). ?

2.3— Análise e apºntamentos acerca do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o
período:
Por meio do acompanhamento e também de pesquisa realizada, com relação aos impactos sociais e econômicos, e
possível observar que as ações/atividades realizadas desenvolvem no aluno hábitos saudáveis, respeito às diferenças,
solidariedade, companheirismo, disciplina, responsabilidade e autonomia; o trabalho efetuado desenvolve hábitos de
estudo e gosto pela aprendizagem; os atendidos demonstram melhora em seu comportamento geral no ambiente familiar
e na escola, e também seu desempenho escolar e aprendizagem após frequentar esta instituição e participar das
atividades desenvolvidas. Também é possível afirmar que o atendimento oferecido pela instituição foi iimdamental 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. Os
pesquisados estão satisfeitos com a instituição e recomendariam a entidade para outros interessados. Além disso,
também é importante mencionar que a pesquisa mostrou que a comunidade atendida confia nos serviços prestados 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
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.

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 ouprovidênciasque deverão ser adotadaspara alcancedas metas e resultados pactuados ou
para o aprimoramentodas ações e respectivosprazos.
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 serviçoprestado à comunidade.

Elaborado em: 17/07/2018 Ciência da Secretária: Q 77 0372018
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Homologação da Comissão deMonitoramento e Avaliação

Considerações da Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria Nº 213 de
04 de outubro de 20] 7, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto
da presenteparceria, aprova e homologa este Relatório Técnico de Monitoramento e
Avaliação.

São José do Rio Preto,97/03/ 2018.

Andréa Ferreira Roberta Caxltfatti Delazari Lamana
Comissão de Monitoramento e Avaliação Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 121.805.088—83 CPF: 202.661.168-84

Carlos Jésé Martins
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 076.492,258-01

Silvanaáíparecida Domingos Correa
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 059.524.448—30
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