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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: Associação Paraiso
Atividade: Contraturno Escolar

Instrumento: Termo de Colaboração Número: 15/2017
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 Re assados noperíodo:
Total do Valor Repassado: R$ 549.271,80
Receita de Aplicação Financeira: R$ 1.649,97
Total do Valor Comprovado: R$ 452.912,40
Valor Devolvido ao Orgão Concessor: R$ 98.009,37
Valor Glosado: R$ 245,60

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 das Atividades eMetas Estabelecidas
A Associação Paraiso, fundada aos 06 dias do mês de julho do ano de 1998 associação de direito privado, sem fins
lucrativos, com sede situada na avenida: Elias Tarraf, nº 990, no Residencial Dom Lafaiete. Esta Associação possui
caráter preventivo e proativo, uma contribuição vocacional aos problemas de ordem social,“ pautada na defesa e
afirmação dos direitos humanos e no desenvolvimento de capacidades, competências potencialidades, com vistas ao
alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social e obtenção da cidadania. Com
atendimento de 750 crianças 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, para crianças e
adolescentes. Oportunizando aos educandos o desenvolvimento de suas potencialidades, integração social, moral e
familiar.
A parceria tem como objeto a execução de ações educativas no contra turno escolar em sua sede (AV. Elias Tarraf,
990 — Dom Lafaiete), no Parque Ecológico Dr. Joaquim de Paula Ribeiro (Região Norte), na Escola Municipal
Alberto José Ismael (que atende crianças em jornada ampliada, com atividades de contratumo no período da tarde)
e em locais a serem definidos pela Secretaria da Educação, conforme demanda, para crianças e adolescentes
preferencialmente das escolas públicas da rede municipal de ensino, propiciando um ambiente de aprendizado
pautado nas ações propostas pelo projeto político e pedagógico municipal, visando ampliar o desenvolvimento das
crianças e adolescentes buscando garantir um ambiente acolhedor e prepara-los para o exercício da cidadania
objetivando a garantia dos direitos previstos no ECA-Estatuto da Criança eAdolescentes. Tais ações serão baseadas
em atividades pedagógicas, lúdicas, culturais, esportivas, musicais e de reflexão para complementar as ações da
escola, buscando garantir a melhora do desenvolvimento na aprendizagem e a interação entre escola, família e
comunidade. As ações complementares serão desenvolvidas para 750 atendidos, sendo assim distribuídas: com
oficinas para 400 atendidos preferencialmente da rede pública municipal de ensino, nos bairros Dom Lafaiete,
Itapema, Ana Célia, Vila Mayor e também de outros territórios da cidade de acordo com as vagas disponíveis,
oficinas na Escola Municipal Alberto José Ismael. E cerca de 300 atendidos da rede municipal de ensino atendidos
por até 120 estagiários de atendimento e inclusão em sala de aula, transporte escolar, escolas de educação infantil e
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nas atividades de recreação do Parque Ecológico da Região Norte. Esta quantidade poderá ser alterada e definida
pela Secretaria Municipal de Educação, variando de mês a mês. As atividades complementares que serão
desenvolvidas pela OSC Associação Paraíso têm cOmo prioridade o atendimento a crianças e adolescentes,
auxiliando-os no processo de aprendizagem e desenvolvimento integral em aspectos pedagógicos e psicomotor
complementando as ações da escola e buscando promover a melhora na aprendizagem e a garantia dos direitos. Por
meio de algumas ações promover a interação entre os alunos, escola, família e comunidade. A parceria tem como
objetivos gerais, construir espaços de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do
protagonismo da aprendizagem e da autonomia das crianças e adolescentes na construção da aprendizagem, a partir
dos interesses, demandas e potencialidades de cada indivíduo. As atividades serão pautadas em experiências lúdicas,
culturais, recreativas, sociais e esportivas. O plano também apresenta objetivos mais específicos: desenvolver a
socialização entre as crianças e adolescentes; fortalecer Vínculos; desenvolver o interesse pelas artes; estimular o
interesse e a criatividade; trabalhar e garantir a inclusão dos educandos cóm necessidades especiais; complementar
as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento das crianças e adolescentes — apoio, afeto,
cuidados, orientações, atividades enriquecedoras de conhecimentos; diminuir a exposição de crianças e adolescentes
a situações de vulnerabilidade social; contribuir com a formação escolar, cultural e de cidadania dos estudantes para
favorecer as condições para o futuro profissional; assegurar espaços de referência para o convívio
comunitário/social; Desenvolver relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Possibilitar a ampliação
do universo informacional, artístico e cultural, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades,
habilidades, talentos; 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 no sistema educacional; Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
Oferecer atividades complementares e extracurriculares. Todas as atividades serão executadas por pedagogos,
educadores, instrutores e monitores capacitados para o desenvolvimento das ações, e as metas presentes no plano de
trabalho são:
- atendimento de educandos no contraturno do período escolar em diversos locais da cidade obedecendo a demanda
proposta pela Secretaria de Educação, nos períodos da manhã e vespertino, proporcionando atividades
complementares e multidisciplinares; como por exemplo, tarefa assistida e orientação aos estudos com
acompanhamento psicopedagógico.
- disponibilizar, coordenar e acompanhar estagiários para o apoio no atendimento em sala de aula, no transporte
escolar e nas atividades de recreação no Parque Ecológico Dr. Joaquim de Paula Ribeiro, localizado na zona norte.

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

Oficina - Ações Educativas Complementares
Objetivos Específicos: Possibilitar a ampliação do universo informal, artístico e cultural, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar formação cidadã; Propiciar vivencias para o
alcance de autônima e protagonismo social; Preencher o tempo inverso ao escolar com atividades de valor, de
enriquecimento nas áreas cultural, educacional, social.
Ações/Metodologia: Utilizar as diferentes formas de linguagem: oral, escrita e a expressão corporal para melhorar
a comunicação e a expressão dos educandos; Valorizar sua bagagem cotidiana; Despertar a criatividade,
sensibilidade de percepção e imaginação; Estimular o trabalho em grupo para facilitar o convívio social e respeitar
as diferenças individuais.
Indicadores/Avaliação: Relatório de atividades desenvolvidas, com exposição das atividades e trabalhos
desenvolvidos; Lista de frequência e desenvolvimento dos educandos; Fotos das aulas e atividades; Monitoramento,
acompanhamento e assessoria periódica; Apresentações para a comunidade de trabalhos e atividades desenvolvidas.

Oficina - Robótica Educacional .

ObjetivosEspecíficos: Preparar os educandos para montar mecanismos robotizados simples baseados na utilização
de “Kits de montagem”, possibilitando o desenvolvimento de habilidades em montagem e programação de robôs.
Proporcionar um ambiente de aprendizagem criativo e lúdico, em contato com o mundo tecnológico, colocando em
prática conceitos teóricos a partir de uma situação interativa, interdisciplinar e integrada. Permitir uma diversidade
de abordagens pedagógicas em projetos que desenvolvam habilidades e competências por meio da lógica, blocos
lógicos, noção espacial, teoria de controle de sistema de computação, pensamento matemático, sistemas eletrônicos,
mecânica, automação, sistema de aquisição de dados, ecologia, trabalhos em grupos e planejamento de projetos.
Ações/Metodologia: Uso de diversas disciplinas da educação; Uso de vídeos e equipamentos tecnológicos para a
esglisa e demonstração; Utilização de blocos lógicos e kits de montagens.
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Indicadores/Avaliação: Relatório de atividades desenvolvidas, com exposição das atividades e trabalhos
desenvolvidos; Lista de frequência e desenvolvimento dos educandos; Fotos das aulas e atividades; Monitoramento,
acompanhamento e assessoria periódica; Apresentações para a comunidade de trabalhos e atividades desenvolvidas.

Oficina - Música
.

Objetivos Específicos: Possibilitar o conhecimento e reconhecimento dos diferentes ritmos e sons, harmonia,
ampliação do repertório musical, valorização da música e inclusão social. Desenvolvimento dos elementos técnico-
musicais, do trabalho em grupo, da cooperação, do respeito mútuo, da solidariedade, do senso crítico e da autonomia.
Ações/Metodologia: Aprendizado de técnicas em instrumentos musicais por meio de uma abordagem integradora,
tratando de aspectos relacionados não só com a mecânica e técnica instrumental, mas também, com performance,
apreciação e criação musical.
Indicadores/Avaliação: Relatório de atividades desenvolvidas, com exposição das atividades e trabalhos
desenvolvidos; Lista de frequência e desenvolvimento dos educandos; Fotos das aulas e atividades; Monitoramento,
acompanhamento e assessoria periódica; Apresentações para a comunidade de trabalhos e atividades desenvolvidas.

Oficina— Futebol
Objetivos Específicos: Promover práticas esportivas para o desenvolvimento integral dos educandos, pela
cooperação, socialização e superação de limites pessoas e coletivos, proporcionando, assim, a promoção da saúde;
desenvolver habilidades esportivas; possibilitar a ampliação do universo lúdico, recreativo, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã.
Ações/Metodologia: Aulas práticas e teóricas; Conhecer a história, estrutura funcional, regras e técnicas;
Treinamento para torneios e competições.
Indicadores/Avaliação: Relatório de atividades desenvolvidas, com exposição das atividades e trabalhos
desenvolvidos; Lista de frequência e desenvolvimento dos educandos; Fotos das aulas e atividades; Monitoramento,
acompanhamento e assessoria periódica; Apresentações para a comunidade de trabalhos e atividades desenvolvidas.

Oficina— Futsal
Objetivos Específicos: Promover práticas esportivas para o desenvolvimento integral dos educandos, pela
cooperação, socialização e superação de limites pessoas e coletivos, proporcionando, assim, a promoção da saúde;
desenvolver habilidades esportivas; possibilitar a ampliação do universo lúdico, recreativo, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã.
Ações/Metodologia: Aulas práticas e teóricas; Conhecer a história, estrutura funcional, regras e técnicas;
Treinamento para torneios e competições.
Indicadores/Avaliação: Relatório de atividades desenvolvidas, com exposição das atividades e trabalhos
desenvolvidos; Lista de frequência e desenvolvimento dos educandos; Fotos das aulas e atividades; Mºnitoramento,
acompanhamento e assessoria periódica; Apresentações para a comunidade de trabalhos e atividades desenvolvidas.

Oficina— Judô
Objetivos Específicos: Estímulo à pratica e vivencia das manifestações corporais relacionadas às lutas e suas
variações, como motivação ao desenvolvimento cultural, social, intelectual, afetivo e emocional de crianças e
adolescentes. Acesso aos processos históricos das lutas e suas relações ás questões históricos- culturais, origens e
evolução, assim como o valor contemporâneo destas manifestações para o homem. Incentivo ao uso e valorização
dos preceitos morais, éticos e estéticos trabalhados pelas lutas.
Ações/Metodologia: Aulas práticas; aulas teóricas com apresentação dos valores culturais e filosóficos; trabalhar
valores cívicos, culturais; preparação técnica e teórica para exames de graduação e campeonatos.
Indicadores/Avaliação: Relatório de atividades desenvolvidas, com exposição das atividades e trabalhos
desenvolvidos; Lista de frequência e desenvolvimento dos educandos; Fotos das aulas e atividades; Monitoramento,
acompanhamento e assessoria periódica; Apresentações para a comunidade de trabalhos e atividades desenvolvidas.

Oficina— Karatê
Objetivos Específicos: Estímulo a pratica e vivencia das manifestações corporais relacionadas às lutas e suas
variações, como motivação ao desenvolvimento cultural, social, intelectual, afetivo e emocional de crianças e
adolescentes. Acesso aos processos históricos das lutas e suas relações às questões históricos— culturais, origens e
evolução, assim como o valor contemporâneo destas manifestações para o homem. Incentivo ao uso e valorização
dos preceitos morais, éticos e estéticos trabalhados pelas lutas.
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Ações/Metodologia: Aulas práticas; aulas teóricas com apresentação dos valores culturais e filosóficos; trabalhar
valores cívicos, culturais; preparação técnica e teórica para exames de graduação e campeonatos.
Indicadores/Avaliação: Relatório de atividades desenvolvidas, com exposição das atividades e trabalhos
desenvolvidos; Lista de frequência e desenvolvimento dos educandos; Fotos das aulas e atividades; Monitoramento,
acompanhamento e assessoria periódica; Apresentações para a comunidade de trabalhos e atividades desenvolvidas.

Oficina —— Lúdica
Objetivos Específicos: Incentivar ás práticas de recreação e lazer como potencializadoras do aprendizado das
convivências humanas em prol da saúde e da alegria; Priorização do brincar como elemento fundamental da
formação da criança e do adolescente; Confeccionar materiais pedagógicos adaptados como recurso do ensino e da
aprendizagem; Incentivar quanto á imaginação motivação e criatividade de todos para redimensionar o mesmo
material para as diversas atividades.
Ações/Metodologia: Apresentação da temática de forma sintetizada abordando a importância dos materiais
pedagógicos, através de dinâmicas de grupo, trabalho em grupo, exposição e confecção de materiais pedagógicos
variados.
Indicadores/Avaliação:A avaliação será feita no decorrer da oficina, onde será observado a criatividade e interesse
do grupo, posteriormente apresentar-se—á aos demais grupos a produção; Relatório de atividades desenvolvidas, com
exposição das atividades e trabalhos desenvolvidos; Lista de frequência e desenvolvimento dos educandos; Fotos
das aulas e atividades; Monitoramento, acompanhamento e assessoria periódica.

Oficina - Recreação e Lazer
Objetivos Específicos: Integrar o individuo ao meio social; desenvolver o conhecimento mutuo e a participação
grupal; facilitar o agrupamento por idade ou afinidades; desenvolver ocupação par o tempo ocioso; adquirir hábitos
de relações interpessoais; desinibir e desbloquear; desenvolver adaptação emocional; descobrir sistemas de valores;
dar vasão ao excesso de energias e aumentar a capacidade mental do indivíduo; Possibilitar a ampliação do universo
lúdico, recreativo e esportivo, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã; Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Propiciar vivências para o alcance de
autonomia e protagonismo social; Desenvolver agilidade, raciocinio, reflexo, e alguns podem até proporcionar
aprendizagem de outras culturas.
Ações/Metodologia: Inserção e utilização dos brinquedos, jogos e brincadeiras; Visitas a brinquedotecas,
bibliotecas, pontos turísticos, serviços recreativos de lazer, piqueniques, teatro, biblioteca, municipal, museu, feiras,
entre outros.
Indicadores/Avaliação: Relatório de atividades desenvolvidas, com exposição das atividades e trabalhos
desenvolvidos; Lista de frequência e desenvolvimento dos educandos; Fotos das aulas e atividades; Monitoramento,
acompanhamento e assessoria periódica; Apresentações para a comunidade de trabalhos e atividades desenvolvidas.

Oficina— Música
ObjetivosEspecíficos: Introdução deritmos e suas origens; Permitir apropriação de espaços, ritmos e possibilidades
de subjetivação a crianças, adolescentes e jovens; Promoção de saúde e socialização por meio do movimento do
corpo em dança.
Ações/Metodologia: Organização de danças coletivas e individuais (clássicas, circulares e contemporâneas).
Indicadores/Avaliação: Relatório de atividades desenvolvidas, com exposição das atividades e trabalhos
desenvolvidos; Lista de frequência e desenvolvimento dos educandos; Fotos das aulas e atividades; Monitoramento,
acompanhamento e assessoria periódica; Apresentações para a comunidade de trabalhos e atividades desenvolvidas.

Atendimento à Inclusão/Apoioà educação infantil/Monitoramento em transporte escolar
Este atendimento conta com auxílio de 120 estagiários, que atuam no apoio à inclusão em diversas escolas da rede
municipal, monitoramento de transporte escolar, apoio em escolas de educação infantil e nas atividades de recreação
do Parque Ecológico da Região Norte.

.
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RELATÓRIO
2-Análisedas atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio social obtido em razW
da execução do objeto até 0período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho
Verificamos nas visitas de monitoramento na sede da Associação Paraíso e em seus diversos locais de atuação, pormeio dos registros físicos e no sistema informatizado Demandanet, que o número de atendimentos foi atingido e
superado (meta de 750, divididos nos períodos da manhã e tarde). Nesse primeiro quadrimestre, foram realizadas
três visitas (janeiro: gestora anterior / fevereiro: não houve gestor nomeado /março e abril: gestor atual). Nas visitas,
as atividades fluiam naturalmente e os funcionários desempenhavam suas funções previstas no plano de trabalho.
Com relação à oficina de futsal que era desenvolvida no Parque Ecológico, verificou-se que o número de
participantes estava baixo, por isso, foi remanejada para a EM Alberto José Ismael. O número de participantes nas
outras atividades sempre foi compatível à quantidade matriculada, haja visto que e' natural haver certo número de
ausentes (inclusive em escolas regulares). A oficina de dança, realizada no Parque Ecológico às terças e quintas-
feiras, foi implantada em março e a sala em que a atividade é desenvolvida comporta cerca de 12 alunos e fechou
abril com 58 alunos matriculados (ainda há a possibilidade de atender mais interessados). Guilherme, administrador
do parque que acompanha as atividades diariamente, informou que as oficinas de robótica (23 cadastrados —

desenvolvida por profissional voluntário) e recreação (público rotativo, conforme visitação do parque —média de 70
participantes por final de semana), que são realizadas em outros dias, têm ocorrido de forma satisfatória. Além das
Visitas in loco realizadas, registramos que o administrador Guilherme envia semanalmente ao gestor da parceria
planilha informando as atividades/desenvolvidas, número de participantes e respectivo instrutor responsável. No
caso da oficina de futebol de campo, também realizada no Parque Ecológico, registramos que a mesma foi suspensa
pois a profissional responsável não teve condições de continuar desempenhando a função e também não conseguiu
registrar funcionário para desenvolver a oficina seu lugar (conforme seria permitido aos microempreendedores
individuais). Pelos dados apresentados, verifica-se que, no Parque Ecológico, a entidade realizou cerca de 150
atendimentos. No caso da Escola Alberto José Ismael, cujas atividades tiveram início na segunda quinzena de abril,
a Associação atende a cerca de 210 crianças em contratumo no período da tarde, conforme dados inseridos no
sistema Demandanet e documentação arquivada na própria escola. Essas crianças são divididas em 10 turmas, que
rodiziam pelas seguintes oficinas oferecidas durante a semana: iniciação esportiva, futsal, atividades educativas
complementares (leitura e produção de texto/arte circense), lúdica (jogos teatrais), música e recreação. Apesar das
atividades terem sido implantadas a pouco tempo na escola Alberto José Ismael, foi possível observar que a rotina
da unidade está mais organizada e as atividades ocorrem com maior participação e engajamento dos alunos. Os
profissionais que atuam nas oficinas são prestadores de serviços (MEIs), então a suspensão de alguma atividade não
gera ônus ao município. Na sede da Associação são desenvolvidas as oficinas de Judô e Karatê, que contaram com
cerca de 250 matriculados no fim do quadrimestre. Além dos atendimentos realizados nas atividades/oficinas dos
locais aqui mencionados, também são atendidos cerca de 350 alunos por meio de estagiários que atuam no apoio à
inclusão, transporte escolar, educação infantil e atividades de recreação do parque ecológico. 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 recreativas 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):
construção de espaços de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo
da aprendizagem e da autonomia das crianças e adolescentes na construção da aprendizagem, a partir dos interesses,
demandas e potencialidades de cada indivíduo. As atividades foram pautadas em experiências lúdicas, culturais,
recreativas, sociais e esportivas, desenvolvendo a socialização entre as crianças e adolescentes, fortalecendo
vínculos; desenvolvendo o interesse pelas artes; estimulando o interesse e a criatividade; trabalhando e garantindo a
inclusão dos educandos com necessidades especiais; complementando as ações da família e comunidade na proteção
e desenvolvimento das crianças e adolescentes — apoio, afeto, cuidados, orientações, atividades enriquecedoras de
conhecimentos; diminuindo a exposição de crianças e adolescentes a situações de vulnerabilidade social;
contribuindo com a formação escolar, cultural e de cidadania dos estudantes para favorecer as condições para o
futuro profissional; garantindo espaços de referência para o convívio comunitário/social; desenvolvendo relações de
afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Possibilitando a ampliação do universo informacional, artístico e
cultural, bem como estimulo ao desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos; Estimulando a
participação na vida pública do território e desenvolvendo competências para a compreensão crítica da realidade
social e do mundo contemporâneo; Contribuindogua a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional;
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construção de vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; Oferecendo atividades complementarese extracurriculares. Por meio do acompanhamento e também de pesquisa realizada, com relação aos impactos sociaise 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 efetuadodesenvolve hábitos de estudo e gosto pela aprendizagem; os atendidos demonstram melhora em seu comportamentogeral no ambiente familiar e na escola, e também seu desempenho escolar e aprendizagem após frequentar estainstituição e participar das atividades desenvolvidas. Também é possível afirmar que o atendimento oferecido pelainstituição 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 asatisfação 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. Cern 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 e' importante mencionar que apesquisa mostrou que 95% dos pesquisados consideram as instalações da instituição limpas e bem cuidadas, 100%da comunidade atendida confia nos serviços prestados pela entidade e 100% confia nos profissionais que nela atuam.Sobre a comunicação entidade-familia, 75% dos responsáveis responderam que são informados sobre os progressose dificuldades dos filhos, 60% que há reuniões periódicas para tratar de assuntos gerais, 92% que existe livre acessoaos responsáveis/representantes da instituição quando necessário e 80% que eventuais problemas/conflitos sãosolucionados de formajusta, clara e objetiva. Também foi realizada pesquisa com os gestores das unidades escolares
em que atuam os estagiários vinculados à Associação Paraíso. Essa pesquisa mostrou que cerca de 80% desses
gestores estão satisfeitos com a atuação dos estagiários. 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, as atividades fluiam naturalmente e os funcionários desempenhavam suas
funções previstas no plano de trabalho. Com relação à oficina de futsal que era desenvolvida no Parque Ecológico,verificou-se que o número de participantes estava baixo, por isso, foi remanejada para a EM Alberto Jose' Ismael. O
número de participantes nas outras atividades sempre foi compativel à quantidade matriculada, haja visto que é
natural haver certo número de ausentes (inclusive em escolas regulares). A oficina de dança, realizada no Parque
Ecológico às terças e quintas—feiras, foi implantada em março e a sala em que a atividade é desenvolvida comporta
cerca de 12 alunos e fechou abril com 58 alunosmatriculados (ainda há a possibilidade de atender mais interessados).
Guilherme, administrador do parque que acompanha as atividades diariamente, informou que as oficinas de robótica
(23 cadastrados — desenvolvida por profissional voluntário) e recreação (público rotativo, conforme visitação do
parque — média de 70 participantes por final de semana), que são realizadas em outros dias, têm ocorrido de forma
satisfatória. Além das visitas in loco realizadas, registramos que o administrador Guilherme envia semanalmente ao
gestor da parceria planilha informando as atividades/desenvolvidas, número de participantes e respectivo instrutor
responsável. No caso da oficina de futebol de campo, também realizada no Parque Ecológico, registramos que a
mesma foi suspensa pois a profissional responsável não teve condições de continuar desempenhando a função e
também não conseguiu registrar funcionário para desenvolver a oficina seu lugar (conforme seria permitido aos
microempreendedores individuais). Pelos dados apresentados, verifica-se que, no Parque Ecológico, a entidade
realizou cerca de 150 atendimentos. No caso da Escola Alberto José Ismael, cujas atividades tiveram início na
segunda quinzena de abril, a Associação atende a cerca de 210 crianças em contraturno no período da tarde,
conforme dados inseridos no sistema Demandanet e documentação arquivada na própria escola. Essas crianças são
divididas em 10 turmas, que rodiziam pelas seguintes oficinas oferecidas durante a semana: iniciação esportiva,
futsal, atividades educativas complementares (leitura e produção de texto/arte circense), lúdica (jogos teatrais),
música e recreação. Apesar das atividades terem sido implantadas a pouco tempo na escola Alberto José Ismael, ,foi
possível observar que a rotina da unidade está mais organizada e as atividades ocorrem com maior participação e
engajamento dos alunos. Os profissionais que atuam nas oficinas são prestadores de serviços (MEIs), então a
suspensão de alguma atividade não gera ônus ao município. Na sede da Associação são desenvolvidas as oficinas
de Judô e Karatê, que contaram com cerca de 250 matriculados no fim do quadrimestre. Além dos atendimentos
realizados nas atividades/oficinas dos locais aqui mencionados, também são atendidos cerca de 350 alunos por meiode estagiários que atuam no apoio à inclusão, transporte escolar, educação infantil e atividades de recreação do
parque ecológico. 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 frecLuência regular (procedimento este que já era realizado pela
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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 em momentos em que não há a realizaçãodireta de oficinas (entrada e saída, corredores, refeitório e outros espaços), pois todos são modelos para os jovens e
contribuem para a formação integral dos alunos. Além do acompanhamento contínuo por parte da pedagoga
responsável, os profissionais que atuam nas oficinas entregam relatórios mensais como forma de registrar, 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 dos 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. Conforme já
citados, foram realizados ajustes em oficinas como forma de otimizar o serviço oferecido pela Associação Parceira.
A quantidade de profissionais envolvida no desenvolvimento das atividades e' adequada. Existe diálogo constante
entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais o serviço prestado à comunidade.

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 que, 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): construção de espaços de
convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo da aprendizagem e da
autonomia das crianças e adolescentes na construção da aprendizagem, a partir dos interesses, demandas e
potencialidades de cada indivíduo. As atividades foram pautadas em experiências lúdicas, culturais, recreativas,
sociais e esportivas, desenvolvendo a socialização entre as crianças e adolescentes, fortalecendo vínculos;
desenvolvendo o interesse pelas artes; estimulando o interesse e a criatividade; trabalhando e garantindo a inclusão
dos educandos com necessidades especiais; complementando as ações da família e comunidade na proteção e
desenvolvimento das crianças e adolescentes — apoio, afeto, cuidados, orientações, atividades enriquecedoras de
conhecimentos; diminuindo a exposição de crianças e adolescentes a situações de vulnerabilidade social;
contribuindo com a formação escolar, cultural e de cidadania dos estudantes para favorecer as condições para o
futuro profissional; garantindo espaços de referência para o convívio comunitário/social; desenvolvendo relações de
afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Possibilitando a ampliação do universo informacional, artístico e
cultural, bem como estímulo, ao desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos; Estimulando a
participação na vida pública do território e desenvolvendo competências para a compreensão crítica da realidade
social e do mundo contemporâneo; Contribuindo para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional;
construção de vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; Oferecendo atividades complementares
e extracurriculares.
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 auxiliar
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 expectativasda comunidade. Ospesquisados estão satisfeitos com a instituição e recomendariam a entidade para outros
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interessados. Além disso também'e importante mencionar que a pesquisa mostrou que a comunidade atendida confia
nos serviços prestados pela entidade e nos profissionais que nela atuam. Sobre a comunicação entidade-familia, 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.

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

( X )SIM ( )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 acatados por parte dos 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. Existe diálogo
constante entre gestor e entidade com o oljetivo de gírimorar ainda mais o serviçoprestado a comunidade.
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Homologação da Comissão de Monitoramento 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,º?3/03/ 2018.
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