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

Ano: 2018 Secretaria: Secretaria Municipal da Educação

OSC: Escola Viva Beatriz da Conceição
Atividade: Contraturno Escolar
Instrumento: Termo de Colaboração Número: 12/2017
Período: Ano 2018
( ) lº Quadrimestre civil——janeiro/fevereiro/mar/abril

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

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

Valores Repassados no periodo:
Total do Valor Repassado: R$ 432.721,25
Receita de Aplicação Financeira: R$ 1.354,59
Total do Valor Comprovado: R$ 422.876,26
Valor Devolvido ao Órgão Concessor: R$ 11.199,58
Valor Glosado: R$ 29,90

Documentos utilizados como subsídio para elaboraçãodeste relatório
Relatórios de visita in loco feitos pelo gestor, planos de trabalho, relatórios mensais de execução do objeto,
relatório quadrimestral de execução do objeto e execução financeira, listas de presença, fotos, fichas cadastrais,
sistema informatizado Demandanet, resultado de pesquisa de satisfação realizada em parceria entre a entidade e
a Secretaria de Educação.

RELATÓRIO
1- Descrição Sumária das Atividades eMetasEstabelecidos
A Escola Viva Beatriz da Conceição, ou simplesmente “ Escola Viva ou Projeto Viva”, o antes denominado Lar
Beatriz da Conceição, denominado pela sigla “LEBEC” e constituído em 13 de abril de 1987. Tendo sua sede na
Rua: Fernandópolis nº 3136, no Bairro Eldorado. A Escola Viva Beatriz da Conceição, possui duas unidades
situadas na região Norte da cidade, ambas funcionam em espaços cedidos pela Prefeitura, que atendem crianças e
suas famílias de forma a disponibilizar atividades que complementem aquelas desenvolvidas em âmbito escolar,
através de ações educativas complementares que promovam a suplementação pedagógica na perspectiva de
fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários. A organização da Sociedade Civil, Escola Viva, vem
aprimorando o atendimento ás crianças bem como suas famílias, tomando-se referencia nos territórios de
abrangência. Atualmente a entidade atende 500 crianças (divididas em suas duas unidades). Conforme Plano de
Trabalho, seguem: Identificação do Objeto a ser executado, Público Alvo, Justificativa da Proposição/Descrição
da Realidade, Prazo de Execução, Objetivos e Metas Gerais.

1. Objeto a ser executado:
Realizar o atendimento a crianças regularmente matriculadas no ensino iimdamental, de forma a

disponibilizar atividades que complementem àquelas desenvolvidas em âmbito escolar, através de ações educativas
complementares que promovam a suplementação pedagógica, realizada por meio de oficinas temáticas e lúdicas,
visando à consolidação do conhecimento integral das crianças, em ambiente educativo, reduzindo o período de
ociosidade e exposição a situações de vulnerabilidade social comvistas à efetivação do atendimento na modalidade
de jornada ampliada no contra turno escolar.

2. Descriçãoda Realidade/PúblicoAlvo:
Conforme a localização das Unidades, o atendimento abrange os bairros:
Unidade I — Esta unidade está situada na Avenida Nova Granada, nº 3401, no bairro Eldorado, e atende
respectivamente os seguintes bairros: Eldorado I, II, III, Laranjeiras, Solo Sagrado, Vila Romana, São Jorge,
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Vetorazzo, Jardim Gisete, Etemp, Jardim Astúrias, Parque do Sol, Jardim Belo Horizonte, Parque Residencial
Atlântica, Residencial Duas Vendas, Vila União, Jardim Bom Sucesso, Parque Residencial João da Silva, Jardim
Bourghese, Residencial Colorado, Vila Mafalda II, Estância Floresta Park, Estância Vista Bonita, Jardim Los
Angeles, Jardim Anielli, Jardim das Oliveiras, JardimNossa Senhora da Penha, Parque das Aroeiras II, Residencial
Solidariedade, Residencial Bom Sucesso, Residencial Maria Zorita e Cecap.
Unidade II- Encontra-se localizada na Rua Antônio Francisco Coutinho nº 31 no bairro Dom Lafaiete Libâneo,
sendo os outros bairros atendidos: Santo Antônio, Jardim Planalto, Jardim Antunes, Jardim Maria Lúcia, Jardim
Itapema, Jardim Zé Menino, Jardim Manoel Del Arco, Residencial Alto das Andorinhas, Jardim Braga, Jardim
Costa do Sol, Residencial Ana Célia, Residencial Santa Bárbara, Jardim Paraíso, Jardim Nunes, Jardim Marajó,
Jardim Urupês, Residencial Caetano II, Jardim Helena, Jardim Simões, Jardim Arroyo, Parque das Perdizes, MD
Prof. Adail Vetorazzo, Jardim Helena, Parque Juriti, Residencial Padilha Residencial Renascer Residencial Luzia
Oliveira Polotto, Residencial Jéssica, Parque da Cidadania, Residencial Lealdade e Amizade, Residencial Parque
Nova Esperança e Vila Mayor.
O atendimento é estendido em toda a área de abrangência visando desenvolver atividades junto a crianças
matriculadas na rede regular de ensino, entre a faixa etária de 06 (seis) a 11(onze) anos.
A capacidade de atendimento do público alvo é de 500 (quinhentas) crianças, sendo:
a) 250 (duzentas e cinquenta) crianças residentes nas áreas de abrangência da Unidade I e
b) 250 (duzentas e cinquenªlcrianças residentes nas áreas de abrangência da Unidade II.
3. Justificativa da Proposição:
A Escola Viva Beatriz da Conceição, possui duas unidades situadas na região Norte da cidade de São José do Rio
Preto/SP, ambas funcionam em espaços cedidos pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP, que
atendem crianças e suas famílias de forma a disponibilizar atividades que complementem àquelas desenvolvidas
em âmbito escolar, através de ações educativas complementares que promovam a suplementação pedagógica na
perspectiva de fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários.
A Organização da Sociedade Civil, Escola Viva, vem aprimorando o atendimento às crianças bem como às suas
famílias, tornando-se referência nos territórios de abrangência.
Atualmente a entidade oferece atendimento à 500 (quinhentas) crianças.
A proposta da presente parceria é promover ações educativas complementares objetivando o desenvolvimento
integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, afetivos e sociais; ampliando as experiências;
estimulando o interesse pelo processo de conhecimento através de Oficinas interativas. Tendo em vista o
desenvolvimento global do educando, além da parceria junto a outras Secretarias do município.
No planejamento das ações foi definido o investimento direto do educando para interferir nas experiências de
aprendizagem, e com esta interferência Suscitar transformações dentro e fora do âmbito escolar a partir da vivencia
e conhecimentos adquiridos, além de reduzir a ociosidade.
Partindo dessas premissas, a execução do trabalho possibilita desencadear um processo incisivo de aprimoramento
educacional e de transformação.

4, Objetivos Gerais
Atendimento das crianças matriculadas na rede regular de ensino oferecendo atividades complementares através
de Oficinas, na modalidade de jornada ampliada no contra turno escolar, que desenvolvam habilidades que
complementem o desenvolvimento educacional e pedagógico a partir da diversificação de materiais e trabalhos
desempenhados pelo Educador/Monitor para com os educandos nas salas, pátios, jardins, quadra poliesportiva da
Organização, além da utilização da área pública, como praças e outros locais de lazer, divertimento e de
conhecimento no município que agreguem valor educacional e promovam o desenvolvimento do educando.

5. Metas Gerais
' Criar espaço para manifestações das diversas expressões culturais, enfatizando a cultura popular regional;
' Desenvolver conceitos acerca da responsabilidade social;
' Despertar a criatividade, sensibilidade de percepção e imaginação;
' Incentivar o bom uso dos recursos materiais e tecnológicos disponíveis;
' Integrar através das atividades culturais, esportivas e lúdicas, o trabalho desenvolvido, a família e a
comunidade;
' Oferecer atividades de integração, lazer e recreação em períodos de recesso escolar do ensino regular;
' Ampliar o conhecimento e favorecer atitudes críticas e conscientes;
' Propiciar o contato com o universo cultural e artístico, visando o benefício no desenvolvimento afetivo,
ªnitivo e psicológico dos educandos;
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' Proporcionar iniciação esportiva considerando as aptidões e habilidades das crianças de acordo com a faixa
etária;
' Aprimorar a leitura e consequentemente a escrita; -

' Possibilitar a inclusão no contexto tecnológico;
' Desenvolver a pratica de atividade física;
' Promover a Educação Ambiental.

6. Prazo de execução:

De 01 dgulho de 2017 até 31 de Dezembro de 2018. (01/07/2017 até 31/12/2018)

que promovam o
desenvolvimento da
linguagem oral e escrita,
visando a melhoria na
comunicação e expressão; -
Incentivar a leitura,
apontando para uma nova
visão de mundo;
- Promover a autonomia da
criança através da produção
individual e coletiva;
- Desenvolver atividades
que promovam a efetivação
da tarefa assistida.

» »; » »;

- Utilizar

- Desenvolver atividades

&“

- Vivências em sala;
— Rodas de conversa;
- Contação de histórias;
- Leituras dirigidas e individual;
- Produção de textos, livros entre
outros;
— Confecção de painéis conforme dadas
comemorativas, cívicas e festivas;
- situações didáticas para abordar as
dúvidas e dificuldades de aprendizagem
— Uso de formas geométricas;
- Recortes e colagens;
— Desenvolvimento intelectual;
— Introdução ao conhecimento teórico—
prático da linguagem visual, do
processo criativo e da criação de

/

desenvolvidas as se_uintes atividades/oficinas

Início: 01 de
Julho de
2017.

Término: 31
de Dezembro
de 2018.
(18 meses)

— Avaliação e
acompanhamento de
textos e leitura
desenvolvidos em sala;
— Relatório mensal de
“atividades
desenvolvidas;
— Monitoramento e
acompanhamento da
Oficina por visitas
periódicas;
— Lista de frequência
feita pelo
Educador/Monitor.
— Exposição de textos;
desenhos e artes nas
salas e átio

Situações - Jogos de tabuleiro; - Avaliaçao e
cotidianas, associadas à - Quebra— cabeça; Início: 01 de acompanhamento da
matemática estimulando o - Cruzadas; Julho de interação e
aprendizado. — Caça-palavras; 2017. aprendizagem nas
- Desenvolver através de - Dama; Término: 31 atividades;
projetos a orientação sobre: — Dominó; de Dezembro — Relatório mensal de
Manutenção da saúde, - Jogos dos sete erros; de 2018. atividades
hábitos e cuidados de - desenho livre; (18 meses) desenvolvidas;
higiene pessoal, alimentação - leitura; — Monitoramento e
saudável, consumo - Pula corda; acompanhamento da
consciente dos alimentos e - Jogo do alfabeto; Oficina por visitas
prevenção às doenças. - Desafios matemáticos; periódicas;
- Interagir de diferentes - Conceitos de valores (educação — Lista de frequência
formas de brincadeiras; financeira); feita pelo
- Diversificação das praticas — Jogos de amarelinha; Educador/Monitor;
pedagógicas; — esconde-esconde; — Esta oficina
- Desenvolvimento das — casinha; proporciona informações
capacidades como: - pegaªega; aos instrutores gira
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socialização, criatividade,
memorização, respeito,
imaginação e
amadurecimento);
- Resgatar a memória de
brincadeiras infantis sem
uso de tecnologia.

- Abordar conceitos e
estimular a criticidade sobre
a preservação do meio
ambiente através da
educação ambiental;
— Cultivar hortaliças e
leguminosas.
- Promover atividades a
partir de materiais
recicláveis com vistas a
estimular práticas
sustentáveis.
- Conscientizar a pratica
sustentável dos recursos
naturais;
- Despertar o processo de
desenvolvimento da
civilização e sobrevivência.

- Promover a inclusao das
crianças no contexto da
tecnologia;
- Favorecer pesquisas e
ampliar possibilidade de
interação e integração ao
mundo através dos recursos
de informática básica;
- Estimular o uso adequado
do recurso;

- pebolim;
- blocos de encaixe.

- Criar hortas orgânlcas;
- Plantio de mudas e sementes;
- Uso de áudio, vídeos e imagens;
- Construção de objetos a partir de
materiais reciclados;
- Aprender sobre o uso adequado dos
recursos, como as florestas, o solo, a
energia solar, o movimento dos ventos,
os animais, os vegetais, os minérios, a
água e muitos outros;
- Visita a nascentes, e ambientes
propícios a vivencia pratica do meio
ambiente;
- Proporcionar o conhecimento de
legumes, cereais, vegetais, frutas
(fontes de alimento do ser humano) na
sua forma natural.

- Aula prática nos computadores;
- Sala específica com mesas, cadeiras e
máquinas de processamentos de dados;
- Identificação de componentes e
periféricos do computador e manuseio
dos comandos básicos de programas e
aplicativos;
— Auxiliar nas pesquisas de informações
debatidas em sala;
- Acesso à internet e uso consciente de
redes sociais, sites de pesquisas, portais
entre outros;

Início: 01 de
Julho de
2017.

Término: 31
de Dezembro
de 2018.
(18 meses)

Início: 01 de
Julho de
2017.

Término: 31
de Dezembro
de 2018.
(18 meses)

— Monitoramento,
avaliação e
acompanhamento se faz
necessária durante a
execução das atividades
desenvolvidas,
juntamente com o

melhor direção da
atenção individual e
grupal;
— Melhora no
comportamento,
aprendizagem e na
melhora na lida com
situações novas do dia—

dia.

— Avaliação e
acompanhamento da
conscientização do uso
consciente nos
bebedouros, banheiros,
salas, pátio e refeitório;
— Relatório mensal de
atividades
desenvolvidas;
* Monitoramento e
acompanhamento da
Oficina por visitas
periódicas;
- Lista de frequência
feita pelo
Educador/Monitor;
— Exposição de objetos
criados a partir da
reciclagem nas salas e
pátio.

aperfeiçoamento do uso
da ferramenta;
— Lista de frequência
feita pelo
Educador/Monitor;
— Grau de dificuldade e
forma de aprendizagem;



pintura em tela, tecidos,
madeira, vidros e
artesanatos em geral;
- Realizar atividades que
propicie a criança, maior
agilidade no pensar, bem
como no expressar de seus
pensamentos;
- Desenvolver atividades
que envolvam os educandos
e que permita aos mesmos
navegar no mundo da
imaginação;
— Despertar o interesse pela
criação de histórias;
- Ampliar a capacidade da
oratória, eliminando a
timidez e o medo de
expressar os seus
sentimentos;
- Promover vivências extra
cotidianas, de modo a
ampliar as experiências de
ser e estar;
- Criar um ambiente onde as
crianças possam exercitar e
ampliar sua autonomia,
participação e
responsabilidade;
— Realizar passeios a
instituições que fomentam o
universo cultural das
crianças;
- Estimular a criatividade e
reconhecimento dos
educados de facilidades não
descobertas;
- Melhora na percepção
auditiva, funcional e
linguistica;
— Apresentar a cultura
brasileira e estrangeira;
- Promover a interação com
a cidade de forma a usufruir
dos benefícios que ela
apresenta, além do
conhecimento dos diversos
espaços que a Organização
da Sociedade Civil
disponibiliza aos educandos.

— Realizar ativ1dades de

ªê
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- Confecção de diversos tipos de
artesanato a partir de variados tipos de
materiais;
— Uso do tear, bordados, pacthwork,
tricô, crochê entre outros;
- Utilizar caixa de som, cabos, bolas,
bambolês, corda e outros;
- Confecção de flores de tecido,
cachecol, fuxico, dobraduras,
decoupagem entre outros;
- Oficinas de teatro;
- Oficina de Balé;
— Danças de diversos ritmos e gêneros;
- Oficina de Hip Hop;
- Oficina de Grafite;
- Oficina de Capoeira;
- Oficina de Arte Circense;
- Oficina de Música;
- Visita em Teatros, Bibliotecas, Feiras
e Eventos de cujo cultural e artístico,
Exposições, entre outros realizados
conforme programações.
— Uso do palco das Unidades;

- - Uso do Pátio e demais ambientes.
- Parceria com a Secretaria Municipal
de Cultura para a disponibilização de
profissionais;
- utilização de objetos sonoros.

Início: 01 de
Julho de
2017.

Término: 31
de Dezembro
de 2018.
(18 meses)

- Avaliaçao e
acompanhamento da
interação e desenvoltura
para com as diversas
atividades;
- Relatório mensal de
atividades
desenvolvidas;
- Monitoramento e
acompanhamento da
Oficina por visitas
periódicas;
- Lista de frequência
feita pelo
Educador/Monitor;
- Apresentações à
educadores/monitores,
familiares, educandos e
comunidade dentro de
cada unidade que
desenvolve esta oficina;
- Melhora no
comportamento,
aprendizagem e
convívio social.

110
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— Promover bem estar e
convivência fora de sala a
partir de interação grupal
com aprendizagem.

- Estimular as habilidades
motoras das crianças com
atividades esportivas
variadas;
- incentivar as aptidões
grupal e promover novos
desafios.
- Fortalecer a autoestima,
integração a partir da pratica
esportiva;
- Melhora no desempenho
das atividades em equipe;
- Fazer com que o
aprendizado desenvolvido
seja utilizado como regras
dentro de outras atividades;
- Despertar noção de tempo
e espaço;
— Desenvolver habilidades
esportivas;
— Preparar os educandos para
a pratica básica do esporte.
- Desenvolver a motivação,
companheirismo.
- Trabalhar regras dentro e
fora dos es oortes

- Realizar ativrdades
reflexivas sobre direitos e
deveres das crianças,
- Promover o protagonismo
infantil;
- Favorecer o espírito crítico
na formação da criança;
- Construir valores na escola
e na sociedade;
- Promover mudanças de
hábitos e atitudes visando
cuidados com a saúde e com
as relações sociais;

- Recreaçao e lazer;
— Uso de bolas, redes, apitos, traves
entre outros;
-Iniciação Vôlei (passe - saque) e
aprofundamento;
- Inicialização Basquete (condução de
bola - passe) e aprofundamento;
— Inicialização Futsal (passe- chute-
drible) e aprofundamento;
- Circuito de Basquete (passe - drible -
arremesso — condução de bola);
- Inicialização Handebol (arremesso -
passe) e aprofundamento;
- Jogos livres;
- Aulas de Judô
- Disponibilizando placas de tatame,
colchonetes e cone;
— Utilização de materiais tais como:
apostilas, vídeos e ilustrações;
- Estudo da história de
modalidade.

cada

Adolescente;
- Uso de áudio, vídeo, livros e material
apostilado;
- Abordagem de temas diversos como:
respeito, diversidade, sexualidade,
ética, cidadania, entre outros;
- Roda de conversas,
documentários e palestras;
— Hora da leitura e
conhecimento;
- Interação entre Monitor e educando;
- Abordagens conforme dadas
comemorativas, cívicas e festivas;

debates,

troca de

- Utilizaçao doEstatuto da Criança e do
,

Início: 01 de
Julho de
2017.

Término: 31
de Dezembro
de 2018.
(18 meses)

Início: 01 de
Julho de
2017.

Término: 31
de Dezembro
de 201 8.
(18 meses)

- Avaliação e
acompanhamento da
interação e desenvoltura
para com os esportes
desenvolvidos;
- Relatório mensal de
atividades
desenvolvidas;
- Monitoramento
acompanhamento
Oficina por
periódicas;
- Lista de frequência
feita pelo
Educador/Monitor;
— Verificação do
desempenho e destaques
individuais quanto ao
raciocínio lógico e as
habilidades motoras.
- Campeonato
interclasses dentro e
entre cada Unidade da
Organização.

e
da

visitas

— *Melhor conhecimento
do educando quanto sua
personalidade;
—' Avaliação e
acompanhamento das
atividades propostas em
sala;
- Relatório mensal de
atividades
desenvolvidas;
— Monitoramento
acompanhamento
Oficina por

e
da

visitas
periódicas;
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— Promover a utilização livre
e ampla. da inteligência, do
bom senso e da
responsabilidade na
execução de atividades
mentais e práticas;
- Estimular os educandos a
darem o melhor de si, no
alcance de seus objetivos,
conforme seus limites e
dif ldad

— Práticas de higiene pessoal;
- Limpeza e conservação da estrutura
física da Organização.

— Lista de frequência
feita pelo
Educador/Monitor.
— Esta oficina
proporciona troca de
informações e
valorização de boas
práticas sociais e de
conhecimento pessoal.

— Oferecer atividades de - Atividades de integração;
.

— Relatório das
integração, lazer e recreação - atividades lúdicas; Nos meses atividades desenvolvidas
em períodos de recesso - atividades de teatro; de no período;
escolar do ensino regular, - Danças Janeiro e — Monitoramento e
Visando oportunizar - Passeios em locais de recreação e laser Julho de acompanhamento da
ambiente de lazer, recreação como forma de incentivo de 2018 Oficina por visita
e aprendizagem e prevenir participação da criança para com as (conforme prática;
situações de risco social. atividades propostas e permaneça por período - Lista de frequência

mais tempo dentro da Organização. de recesso feita pelo
escolar da Educador/Monitor.
rede) - Redução dos riscos

sociais e pessoais nos
territórios de
abrangência;
— Melhora no
aproveitamento do
período ocioso;
— Relatos de educandos e
familiares sobre a
importância dessas
atividades para
promoção do laser,
conhecimento, da
proteção e prevenção a
incidentes.

RELATÓRIO
2-Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em
razão da execução do objeto até operíodo, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de
Trabalho
Verificamos nas visitas de monitoramento na instituição Escola Viva Beatriz da Conceição, por meio dos
registros físicos na instituição e no sistema informatizado Demandanet que o número de atendimentos foi
atingido (500, divididos em suas duas unidades, nos períodos da manhã e tarde). 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. 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 Íluíam naturalmente e os funcionários desempenhavam
suas funções previstas no plano de trabalho. O número de participantes sempre foi compatível à quantidade
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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 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). Na unidade I, nas visitas de março e abril, havia 89 presentes de manhã e 112 à
tarde, respectivamente. Na unidade II, nas visitas de março e abril, havia 129 presentes à tarde e 79 de manhã
tarde, respectivamente. Em ambas as unidades o número de matriculados à tarde é maior que no período da
manhã. Foi possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas educativas, culturais e
esportivas mencionadas neste relatório. Além dos objetivos específicos de cada oficina, também foi possível
observar, por meio das visitas do gestor, dos relatórios dos relatórios de execução do objeto (mensais e
quadrimestral), registros feitos pela entidade e indicadores previstos no plano (participação dos atendidos, listas
de frequência, relatórios, fotos, registros de atendimentos, reuniões de pais/responsáveis, pesquisa de
satisfação), que a entidade pôde realizar o atendimento das crianças matriculadas na rede regular de ensino
oferecendo atividades complementares através de oficinas, na modalidade de jornada ampliada no contra turno
escolar, que desenvolvem habilidades que complementam o desenvolvimento educacional e pedagógico a
partir da diversificação de materiais e trabalhos desempenhados pelo Educador/Monitor para com os educandos
nas salas, pátios, jardins, quadra poliesportiva da Organização, além da utilização da área pública, como praças
e outros locais de lazer, divertimento e de conhecimento no município que agreguem valor educacional e
promovam o desenvolvimento do educando. Além disso, também foi possível:
' Criar espaço para manifestações das diversas expressões culturais, enfatizando a cultura popular
regional;
' Desenvolver conceitos acerca da responsabilidade social;
' Despertar a criatividade, sensibilidade de percepção e imaginação;
' Incentivar o bom uso dos recursos materiais e tecnológicos disponíveis;
' Integrar através das atividades culturais, esportivas e lúdicas, o trabalho desenvolvido, a familia e a
comunidade;
' Oferecer atividades de integração, lazer e recreação em períodos de recesso escolar do ensino regular;
' Ampliar o conhecimento e favorecer atitudes críticas e conscientes;
' Propiciar o contato com o universo cultural e artístico, visando o benefício no desenvolvimento afetivo,
cognitivo e psicológico dos educandos;
' Proporcionar iniciação esportiva considerando as aptidões e habilidades das crianças de acordo com a
faixa etária;
' Aprimorar a leitura e consequentemente a escrita;
- Possibilitar a inclusão no contexto tecnológico;
' Desenvolver a pratica de atividade física;
' Promover a Educação Ambiental.
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, e possível observar que as ações/atividades
realizadas desenvolvem no aluno hábitos saudáveis, respeito às diferenças, solidariedade, companheirismo,
disciplina, responsabilidade e autonomia; o trabalho efetuado desenvolve hábitos de estudo e gosto pela
aprendizagem; os atendidos demonstram melhora em seu comportamento geral no ambiente familiar e na
escola, e também seu desempenho escolar e aprendizagem após frequentar esta instituição e participar das
atividades desenvolvidas. Também é possível afirmar que o atendimento oferecido pela instituição foi
fundamental para que os pais/responsáveis pudessem ingressar (ou se manter) no mercado de trabalho, gerando
assim, indiretamente, impactos econômicos positivos na esfera familiar e comunidade local. Sobre a satisfação
do público alvo, os dados coletados por meio de pesquisa realizada (em parceria entre a Secretaria Municipal
de Educação e a entidade) mostram que o os serviços prestados correspondem às expectativas da comunidade.
Dados da gesguisa da unidade I (Eldorado): Cem por cento dos pesguisados estão muito satisfeitos ou
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satisfeitos com a instituição e responderam que o serviço prestado atende às expectativas e 100% deles
recomendaria os serviços da entidade para outros interessados. Além disso, também é importante mencionar
que a pesquisa mostrou que 96% dos pesquisados consideram as instalações da instituição limpas e bem
cuidadas, 100% deles confia nos serviços prestados pela entidade e 96% confia os profissionais que nela atuam.
Sobre a comunicação entidade-família, 97% dos pesquisados respondeu que existe livre acesso aos
responsáveis/representantes da instituição quando necessário e 97% que eventuais problemas/conflitos são
solucionados de forma justa, clara e objetiva. Os motivos apontados para matricular a criança na entidade
foram: 47% para trabalhar, 33% para ter atividades complementares à escola, 16% para a criança se socializar
com outras e 4% para a criança não ficar em casa. Dados da pesguisa da unidade II (Dom Lafaiete): Cern
por cento dos pesquisados estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a instituição e 95% que o serviço prestado
atende às expectativas, e 96% recomendaria os serviços da entidade para outros interessados. Além disso,
também e' importante mencionar que a pesquisa mostrou que 98% dos pesquisados consideram as instalações
da instituição limpas e bem cuidadas, 95% deles confia nos serviços prestados pela entidade e 95% confia nos
profissionais que nela atuam. Sobre a comunicação entidade-familia, 85% dos responsáveis pesquisados
responderam que são informados sobre os progressos e dificuldades dos filhos, 85% que há reuniões periódicas
para tratar de assuntos gerais, 89% que existe livre acesso aos responsáveis/representantes da instituição
quando necessário e 89% 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 e' 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). Na unidade l, nas visitas de março e abril, havia 89 presentes de manhã e 112 à
tarde, respectivamente. Na unidade II, nas visitas de março e abril, havia 129 presentes à tarde e 79 de manhã
tarde, respectivamente. Em ambas as unidades o número de matriculados à tarde é maior que no período da
manhã. Foi possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas educativas, culturais,
esportivas, lúdicas e socioeducativas mencionadas neste relatório. Também foram orientados pelo gestor sobre
a obrigatoriedade de todos os funcionários desempenharem as atividades previstas no plano, sempre na
demanda de trabalho relacionada ao atendimento do projeto (atividades complementares de contra turno),
sempre mantendo o caráter pedagógico/educativo das ações, inclusive em momentos em que não há a
realização direta de oficinas (entrada e saída, corredores, refeitório), pois todos são modelos para os jovens e
contribuem para a formação integral dos alunos. Além do acompanhamento contínuo por parte da
coordenadora, os profissionais que atuam nas oficinas entregam planejamento anual e rotina semanal como
forma de viabilizar e facilitar o acompanhamento do trabalho desenvolvido. A equipe se mostra bastante
integrada e comprometida com o desenvolvimento das atividades e, consequentemente, com a aprendizagem
significativa dos alunos. Todas as sugestões e apontamentos realizados pelo gestor durante O acompanhamento,
com o objetivo de aprimorar o serviço, foram prontamente acatadas por parte da das representantes da entidade.
As atividades foram realizadas de acordo com o previsto no plano de trabalho, dentro do cronograma (prazo)
estabelecido, de acordo com a metodologia prevista. Não houve dificuldades relevantes que comprometessem
o desenvolvimento das ações previstas. A quantidade de profissionais envolvida no desenvolvimento das
atividades é adequada. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais
o serviço prestado a comunidade.
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2.2- Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:
Em relação ao número de atendimentos, o número de alunos matriculados contemplou o previsto no plano de
trabalho. Reiteramos quação?» dos objetivos específicos de cada oficina, também foi possível observar,
por meio das visitas do gestor, os 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 realizar o atendimento das crianças matriculadas na rede regular de ensino oferecendo atividades
complementares através de oficinas, na modalidade de jornada ampliada no contra turno escolar, que
desenvolvem habilidades que complementam o desenvolvimento educacional e pedagógico a partir da
diversificação de materiais e trabalhos desempenhados pelo Educador/Monitor para com os educandos nas
salas, pátios, jardins, quadra poliesportiva da Organização, além da utilização da área pública, como praças e
outros locais de lazer, divertimento e de conhecimento no município que agreguem valor educacional e
promovam o desenvolvimento do educando. Além disso, também foi possível:' Criar espaço para manifestações das diversas expressões culturais, enfatizando a cultura popular
regional;
' Desenvolver conceitos acerca da responsabilidade social;
' Despertar a criatividade, sensibilidade de percepção e imaginação;
' Incentivar o bom uso dos recursos materiais e tecnológicos disponíveis;
' Integrar através das atividades culturais, esportivas e lúdicas, o trabalho desenvolvido, a família e a
comunidade;
' Oferecer atividades de integração, lazer e recreação em períodos de recesso escolar do ensino regular;' Ampliar o conhecimento e favorecer atitudes críticas e conscientes;
' Propiciar o contato com o universo cultural e artístico, visando o beneficio no desenvolvimento afetivo,
cognitivo e psicológico dos educandos;
' Proporcionar iniciação esportiva considerando as aptidões e habilidades das crianças de acordo com a
faixa etária;
' Aprimorar a leitura e consequentemente a escrita;
' Possibilitar a inclusão no contexto teCnológico;
' Desenvolver a pratica de atividade fisica;
' Promover a Educação Ambiental.
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 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. Ale'm
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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 tratarde assuntos gerais, existe livre acesso aos responsáveis/representantes da instituição quando necessário e
eventuais problemas/conflitos são solucionados de forma justa, clara e objetiva. Finalizando, com ações
pautadas em atividades educacionais, artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e proteção social para
crianças e adolescentes, a OSC proporcionou aos educandos o desenvolvimento de suas potencialidades,
integração social, moral e familiar, contribuindo para o fortalecimento das competências educacionais e
vínculos familiares/sociais.

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

( X )SIM ( )NÃO

Recomendações ouprovidênciasque deverão ser adotadaspara alcance das metas e resultadospactuadas ou
para o aprimoramentodas ações e respectivos prazos.
Todas as sugestões e apontamentos realizados pelo gestor durante o acompanhamento, com o objetivo de aprimorar
o serviço, foram prontamente acatadas por parte da coordenadora/entidade. As atividades foram realizadas de acordo
com o previsto no plano de trabalho, dentro do cronograma (prazo) estabelecido, de acordo com a metodologia
prevista. Não houve dificuldades relevantes que comprometessem o desenvolvimento das ações previstas. Existe
diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais o serviço prestado à comunidade.

Elaborado em: 17/07/2018 Ciência da Secretária: «32 ª/ 0 372018

— cair
Sue “Petronília AmâncioCosta

r da Parceria Secretária de Educação
CPF: 292.411.248-65 CPF: 018.874.618—84

Enviado para análise e homologação da Comissão de Monitoramento em 30 /0317 320.18
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Homologação da Comissão deMonitoramento e Avaliação

Considerações da Comissão deMonitoramentoeAvaliação

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 Técnico de Monitoramento e
Avaliação.

São José do Rio Preto, n?ºi/ 03/ 2018.

% £ & c/ & &
Andréa Ferreira Roberta Cah'fatti Delazari Lamana

Comissão de Monitoramento e Avaliação Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 121.805,088-83 CPF: 202.661.168-84
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Carlos José Martins
'

Silvgífasºçªreeífla Domingos Correa
Comissão de Monitoramento e Avaliação Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: O76.492.258—01 CPF: 059.524.448-30
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