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melhora _do desenvolvimento na aprendizagem e a interação entre escola, familia e comunidade A_ U_,BKS
oferece atividades socioeducativascomplementares à jornada escolar, Voltadas para o desenvolv1mento integral
de crianças, adoleSCentese Suas familias, contribuindo para a promoção social, o fortalecimento da cidadania,
transformando seus beneficiários em cidadãos conscientes e participantesdo contexto socroambiental em que
vivem. Essas atividades ampliam a visão de mundo do aluno, lhe dandoa oportunidade de desenvolver
habilidades e capacidades de modointegral,melhorando a autoestima e a autoconfiança, para _que ele tenhaum
pensamento crítico e responsavel nas diverSas situações da vida, que auXiliam o aluno no seu processode
aprendizagem escolar, aumentando cons1deravelmente sua concentração e cognição para obter o sucesso
educacional.Todas as at1v1dadessão executadas p01pedagogos, educadores, instrutores e monitores capacit'adOs
para o desenvolv1mento dessas açoes Ós objetivos emetas gerais presentes no plano de trabalho são as
seguintes: '

— Desenvolvei atividades educativas complementares de jornada ampliada no contra turno escolar, usando
diferentes linguagens.

- Atender a criança e o adolescente, conforme suas singularidades, para a construção de novos conhecimentos de
sua idade
- Estimular a espontaneidade, a auto expressão, a sensibilidade para o desenvolvimento do potencial criador/
artístico, sempreValorizando o conhecimento prévio da criança e do adolescente.

- Exercitar o raciocmio lógÍCO, a atençao, a concentração, a percepção e a memória.

— Incutir na criança e no adolescente os valores de respeito, cortesia, responsabilidade e cidadania a fim de
transformar positivamente seu comportamento no convívio familiar, escolar e social '

- Aulas semanais de educação muSical, hip hóp, danças urbanas, arte circense,artes/desenho,ginástica rítmica,
capoeira, karatê-do, futebol, badminton, informática e motivação social. '

v

- Disponibilizar estagiários para apoio no atendimento em sala de aula no transporte escolar e nas atividadesde
recreação no Parque Ecológico Educativo “Danilo Santos de Miranda”.

— Coordenar e acompanhar as atividades oferecidas na Escola de Competências “Deputado Roberto Rollemberg”
(ECO), na Escola Municipal “Deputado Arlindo dos Santos” e EM. Alberto José Ismael.

- Acompanhar as atividades no Projeto Gato de Botas, e as atividades de alfabetização científica e cultural no
Centro Integrado de Ciência e Cultura (CICC), localizado no Complexo Integrado de Educação, Ciência e
Cultura (CIECC).

-Encontros de capacitação específica para instrutores, estagiários e demais profissionais envolvidos nas
atividades cotidianas com os alunos.

- Realização de eventos para apresentar o trabalho desenvolvido pelos alunos nas atividades culturais, artísticas e
esportivas.
Para atingir os objetivos e metas previstos, são desenvolvidas as seguintes atividades/oficinas:

Oficina: Educação Musical
_

_

Objetivos Específicos
'

Ações/Metodolºgias Indicadores/ Avaliação
- Despertar a consciência dos - Uso de áudio e vídeo. -Relatório mensal de atividades
elementos que fazem parte da - Construção de objetos sonoros. desenvolvidas, com exposição . do
linguagem musical (o som e o - Atividade de percussão sobre conteúdo aplicado, fotos e lista de
silêncio, os diferentes timbres dos diferentes timbres, compassos, frequência, feito pelo instrutor.
instrumentos, a noção de _ritmo, escalaenotação musical — Monitoramento e _

etc.). ,

*
'

_ acompanhamento das oficinas por
- Estimular a expressão e a visitas periódicas.
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comunicação de sensações,
sentimentos e pensamentos.

— Apresentação musical para
professores, alunos e familiares
dentro de cada unidade que
desenvolve esta oficina.

Oficina: Hip Hop/ DançasUrbana m

Objetivos Específicos Ações/Metodologias Indicadores/Avaliação
- Ensinar de modo divertido e
adequado, na prática, todo o
potencial de expressão do corpo
humano.
— Mostrar que a dança vai além da
representação da música através do
corpo; desenvolve uma mensagem
positiva, sem discriminação.

,- Hip Hop
- Danças Urbanas
- Movimentos individuais e em
grupo; coreografias

- Relatório mensal de atividades
desenvolvidas, com exposição do
conteúdo aplicado, fotos e lista de
frequência, feito pelo instrutor.
- Monitoramento e
acompanhamento das oficinas por
visitas periódicas.
- Apresentação artistica para
professores, alunos e familiares
dentro de cada unidade que
desenvolve esta oficina.

Oficina: Arte Circense
Objetivos Específicos Ações/Metodologias Indicadores/Avaliação

- Conhecer e aprender técnicas
simples de movimentos presentes
nos

*

espetáculos circenses,
observando normas de segurança.
- Desenvolver a expressão artística
e a criatividade.

- Acrobacias com cordas.
- Acrobacias de solo: roda, ponte,
vela e parada de mãos.
- Equilíbrio de objetos.
- Malabares com bolas e lenços.
- Dramatização de cenas com
palhaços, etc.

- Relatório mensal de atividades
desenvolvidas, com exposição do
conteúdo aplicado, fotos e lista de
frequência, feito pelo instrutor.

'

- Monitoramento e
acompanhamento das oficinas por
visitas periódicas.
- Apresentação artística para
professores, alunos e familiares
dentro de cada unidade que
desenvolve esta oficina.

Oficina: Artes/ Desenho
Objetivos Específicos Ações/Metodologias Indicadores/Aval iação

- Incentivar a produção artística e
cultural, individual e coletivas dos
alunos, como caminho de
reconhecimento e recriação
estética de si e do mundo.
— Estimular o potencial de criação/
produção artística por meio do
desenho.

- Introdução ao conhecimento
teórico-prático da linguagem
visual, do processo criativo e da
criação de imagens.
— Percepção de formas.
— Experimentação estética.
- Desenvolvimento intelectual.
- Composição, desenho de
observação e de memória.
— Desenho como linguagem,
comunicação e conhecimento.

- Relatório mensal de atividades
desenvolvidas, com exposição do
conteúdo aplicado, fotos e lista de
frequência, feito pelo instrutor.
- Monitoramento e
acompanhamento das oficinas por
visitas periódicas.
- Exposição de desenhos criados
pelos participantes dentro de cada
unidade que desenvolve esta
oficina.

Oficina: Ginástica Rítmica
Objetivos Específicos Ações/Metodologias Indicadores/Avaliação

Incentivar a prática da ginástica
rítmica não apenas como atividade
física, mas também como
recreação e lazer.
- Desenvolver a elasticidade,
graciosidade, agilidade e expressão
artística.

- Aprender sobre a história recente
da ginástica rítmica, as qualidades
necessárias.
- Movimentos corporais
associados a elementos de balé,
dança teatral.
- Exercícios de solo; acrobacias;
coreografias.

4 — parelhos: arco, bola, maças e

Relatório mensal de atividades
desenvolvidas, com exposição do
conteúdo aplicado, fotos e lista de
frequência, feito pelo instrutor.
- Monitoramento e
acompanhamento das oficinas por
visitas periódicas.- Campeonato
intercalasses dentro de cada
unidade ªdesenvolve esta
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Oficina: Futebol .

Objetivos Específicos Ações/Metodologias Indicadores/Avaliação
Promover a recreação através de Aprender sobre as estruturas Relatório mensal de atividades
atividades lúdicas ou esportivas.
- Visar o desenvolvimento motor,
social e de compreensão dojogo.

funcionais (tamanho do campo,
número de jogadores, tamanho dos
gols, duração da partida,

desenvolvidas, com exposição do
conteúdo aplicado, fotos e lista de
frequência, feito pelo instrutor.

- Desenvolver habilidades finalizações, domínio e controle da - Monitoramento e
esportivas. bola). acompanhamento das oficinas por

- Exercícios com bola (ataque) e visitas periódicas.
sem bola (defesa). - Campeonato intercalasses dentro

' de cada unidade que desenvolve
esta oficina.

Oficina: Badminton
Objetivos Específicos Ações/Metodologias Indicadores/Avaliação
- Estimular a cooperação, - Conhecer a história, as regras, Relatório mensal de atividades
socialização" e superação de limites
pessoais e coletivos.
- Ampliar o repertório esportivo, a
cultura esportiva e corporal

habilidades do badminton.
- Aprender a jogar o badminton,
levando-se em conta a estrutura
mínima necessária.
- Aprender sobre diferentes tipos
de, raquetes e petecas.
— Exercícios com raquete para
aprender a rebater, & sacar.

desenvolvidas, com exposição do
conteúdo aplicado, fotos e lista de
frequência, feito pelo instrutor.
- Monitoramento e
acompanhamento das oficinas por
visitas periódicas.
— Campeonato intercalasses dentro
de cada unidade que desenvolve
esta oficina.

Oficina: Capoeira
Objetivos Específicos Ações/Metodologias Indicadores/Avaliação
Incentivar a prática da capoeira
como motivação para o
desenvolvimento cultural,
intelectual, afetivo e emocional de
crianças e adolescentes.

- Conhecer a origem e evolução da
capoeira, e seus mestres.
- Fundamentos, jogo E roda.
-Rituais, músicas, cânticos E
instrumentos utilizados.

Relatório mensal de atividades
desenvolvidas, com exposição do
conteúdo aplicado, fotos e lista de
frequência, feito pelo instrutor.
- Monitoramento e
acompanhamento das oficinas por
visitas periódicas.
- Apresentação cultural para
professores, alunos e familiares
dentro de cada unidade que
desenvolve esta oficina.

Oficina: Karate-Do
Objetivos Específicos Ações/Metodologias Indicadores/Avaliação
Aprender as técnicas de ataques,
defesas e bloqueios em conjunto
com o desenvolvimento físico,
mental e espiritual.
— Mudar o comportamento de
forma positiva através dos valores
culturais orientais, de respeito,
cortesia e harmonia

Aulas práticas.
— Treinamento para competição.
- Preparação técnica e teórica para
exames de graduação.
- Apresentação dos valores
culturais e filosóficos orientais
incutidos no Karate—Do, com o uso
de material audiovisual.
— Resgatar valores cívicos e
culturais, com a letra e a melodia
de hinos nacionais.
- Desenvolver o autocontrole
emocional através de técnicas de
respiração e meditação.

- Relatório mensal de atividades
desenvolvidas, com exposição do
conteúdo aplicado, fotos e lista de
frequência, feito pelo instrutor.
- Monitoramento e
acompanhamento das oficinas por
visitas periódicas.
- Participação em torneios e
exames de graduação.
- Apresentação cultural para
professores, alunos e familiares
dentro de cada unidade que
desenvolve esta oficina.
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RELATÓRIO
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão
da execução do objeto ate' o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de
Trabalho
Esta parceria iniciou suas atividades desde julho de 2017, o primeiro quadrimestre analisa três meses de serviços
prestados. Verificamos nas visitas de monitoramento, por meio dos registros físicos na instituição e no sistema
informatizado Demandanet, que o número de atendimentos foi atingido (267 alunos, divididos nos períodos da
manhã e tarde). Nesse primeiro quadrimestre, foram realizadas duas visitas (março e abril, pois este gestor foi
nomeado em 02/03). Nas visitas, 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 e o atendimento sempre foiacima do pactuado, haja visto que é natural haver certo número de
ausentes (inclusive em escolas regulares). Na visita na E. M Arlindo dos Santos, no dia 20/03, havia 61 alunos
presentes matriculados, 66 alunos no dia 25/04. Em visita no Parque Danilo Santos de Miranda, no dia 16/03,
havia 131 presentes e no dia 19/04 somente 38 pessoas. Na visita no Projeto Gato de Botas no dia 14/03 houve
110 atendimentos no mês e no dia 19/04 houve ] 18 atendidos no mês. Na ECO, no dia 15/03 havia 131 alunos
presentes e no dia 25/04 havia 78 alunos presentes no período da manhã. Foi possível observar satisfatoriamente
a participação dos alunos nas oficinas educativas, culturais, esportivas, lúdicas e socioeducativas mencionadas
neste relatório. Além dos objetivos específicos de cada oficina, também foi possível observar, por meio das
visitas do gestor, nos 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) o atingimento dos seguintes objetivos
previstos: atender crianças e adolescentes preferencialmente matriculados nas escolas públicas da rede municipal
de ensino com" ações no contra turno'escolar, oferecer-lhes atividades complementares pedagógicas, lúdicas,
esportivas, culturais, musicais e artísticas que estimulem o aprendizado e potencialize suas habilidades.
Desenvolveu—se atividades e encontros voltados para ética e cidadania com a participação da família e
comunidade refletindo sobre temas que vão de encontro às necessidades da escola, crianças, adolescentes,
família e comunidade, todas as atividades foram executadas por pedagogos, educadores, instrutores e monitores
capacitados para o desenvolvimento das ações. Oficinas desenvolvidas:

'

Educação Musical: Na oficina “Educação Musical” as atividades foram desenvólvidas com objetivo da
iniciação musical, houve o acolhimento dos alunos antigos e a inclusão dos novos. Para dar'inicio ao
aprendizado musical, foi feita uma sensibilização para'despeitar o interesse e gosto por música,'utiliZando'-a
como meio de aprendizado. 'As turmas quetiveram alunos iniciantes, foi necessário retomaros conhecimentos
abordados no lºEstágio. Os alunos estão conhecendo infinidade de possibilidades que temõs para criação,
composição, repertório, estilos e épocas por meio da apreciação e execução.

Hip Hop/ Danças Urbanas: Na oficina “Hip Hop/Danças Urbanas”, as atividades proporcionaram o
conhecimento novos _movimentos corporais apropriados dentro do estilo descontraído e divertido dessas danças.
Isso potencializou a criação de novas coreografias e movimentos corporais, contribuindo para um
desenvolvimento psicomotor. Suas ações foram voltadas para as danças com movimentos especificos: Freeze,
equilibrio, fiexibilidade, posturas, coreografias voltadas para movimentos coordenados autoestima e
socialização Os alunos demonstraram grande interesse e avançaram qualitativamente.

Arte CircenséfAs atividades desenvolvidas com a oficina “Arte Circense” foram tecido acrobático, cilindro e a
Minibike, utilizados como ferramentas para melhora capacidade motora a socialização o que contribui para o
desenvolvimento e fortalecendo dos membros superiores e inferiores e o fortalecimento de vínculo entre o grupo
devido a interdependência durante as atividades As ações desenvolvidas foram acrobacias, perna de pau,
malabarismos e equilíbrio de objetos. Os resultados ÍOlam atingidos de forma esperada.

ªte/Desenho: Nas atividades envolvidas na oficina de Arte/Desenho foram relacionadas a novas formas de
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expressões artísticas. As atividades “não ocorreram de formaesperada, no qual se fez necessário fazer mudança
de profissional e adequação de conteúdo. «

Ginástica Rítmica: As atividades desenvolvidas pela oficina de Ginástica Rítmica, foi a apresentação dos
aparelhos de ginastica, para que alunos pudesse conhecer e entender seu funcionamento. O objetivo foi despertar
o aluno para conhecimento de. uma,“ nova'modalidade'de ginastica. A atividade faVOreceu trabalho psicomotor,
por meio da lateralidade, noção espacial, equilibrio, agilidade elasticidade e expressões artísticas. Os métodos
aplicados são movimentos corpOrais associados a elementos de balé, danças teatrais, exercícios de solo, arco, fita
e bola A proposta das atividades tem sido relevante e' temdado um bom retorno.
Futebol As atividades desenVolvidas com a oficinade futebol auxiliaram no desenvolvimento da agilidade,
noção espacial, lateralidade e raciocínio, visando o socialeeo conhecimento das técnicas e regras. Sua ação tem
como objetivo.- a inclusão social, trabalho em grupo, respeito as regras sociais, esportivas e ao oponente e na
parte prática,estratégiasde finaliZações,defesase domínio de bola. A atividade tem sido uma grandeferramenta
'de inclusãosocial. ' ' '

Badminton: É uma modalidade esportiva pouco difundida no pais e é um jogo parecido com o tênis de mesa,
porém o seu campo é a grama. Ele desenvolve capacidades: motora, neuroespacial de espaço e tempo. Essa
novidade foi muito bem aceita pelas crianças onde ela e' desenvolvida.
Karatê-Do. Nessa oficina foi apresentadaaos alunos por meio da sua história e como uma filosofia de vida e
comportamento em sociedade. Desde o início inseriu-se as aulas do Programa Música e Harmonia, onde os
alunos têm aula de interpretação do Hino Nacional, Hino da Bandeira e .Hinodo Município. No inicio dos
treinamentos de Kumite - Tradução: (Luta) ou (Encontro das mãos); os alunos receberam treinamento básico de
Kihon Kumite (Repetição de movimentos básicos) de Kumite (Luta) sem a presença de um oponente, para que
os alunos entendessem os movimentos e exercitasse o controle da força. Também foi apresentado a eles o
Programa KARATECAS DE OURO (Esporte/Educação) competição e formação atlética de qualidade como
instrumento de elevação da autoestima e complemento do desenvolvimento físico e mental do indivíduo.
Apresentando uma'oportunidade de mudança nos padrões de vida, participação de competições em'tníveis
estadual, nacional e internacional enfatizando o desporto como um grande laboratório das relaçõeshumanas e
incentivando—os a escolherem um estilo deVida livre de drogas.
Parque Ecológico: Durantes esses meses no Parque Ecológico, houve recreações dirigidas, colônia de férias e o
acompanhamento das" visitações e atividades de lazer adequadas as necessidades apresentadas. No mês janeiro
aconteceua Colônia e férias com várias atividades recreativas, contamos com o envolvimento do professor de
Educação física Douglas Selestrino, com alguns dos nóssos instrutores Emerson (Hip Hop//Danças urbanas)
Flavio Heitor (Arte), Vânia (Música), Crislaine (Karate--Do), 0 que deixou a programação da colônia mais
atraente. Á partir do mês de março inaugurou— se a sala pedagógica e as atividades estão sendo ministrada pelos
nossos estagiários.

CIECC: Nestes meses foi desenvolvido o projeto OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia), que A atendeu
os alunos .da Rede Municipal, o qual ficou organizado da seguinte forma. Nivel 1 — destinada aos alunos
regularmente matriculados no ensino fundamental do lº aos 3º anos. Nível 2 — destinada aos alunos regularmente
matriculados no ensino fundamental do 49 aos 5º anos. Foram organizadas seis oficinas com os seguintes
conteúdos: O que é Sistema Solar, por que o Sol é uma estrela, Simulação das fases da lua, O que é atmosfera, O
que e satélite, porque a lua e' satelite da terra, O que é orbita.

Gato de Botas: A principal finalidade das atividades do Professor de Educação Física no Centro “Gato de
Botas”, é realizar e desenvolver atividades psrcomoton as com alunos que possuem alguns transtornosespecíficos
de aprendizagem, tais como TDAH, TDA, Dislexia, Discalculia.— Nesses meses“ seu trabalho foi realizado com
circuito,jogo da memória, jogos de regras, artes manuais, pintura e desenhos, onde os mesmos se constituem em
materiais avaliativos, para a equipe de multiprofissionais.

Por meio do acompanhamento podemos identificar os impactos sociais e financeiros,considerando as
ações/atividades realizadas, os hábitos saudáveis adotados pelos alunos, respeito às diferenças, solidariedade,
companheirismo, disciplina, responsabilidade e, autonomia. O trabalho efetuado pela instituição vem
desenvolvendo gosto dos alunos pela aprendizagem; os atendidos demonstram melhora em seu comportamento
geral no ambiente familiar e na escola, após frequentar esta instituição e participar das atividades desenvolvidas.
Também épossivel afirmar que o atendimento oferecido pela instituição foi fundamental para que os
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pais/responsáveis pudessem ingressar (ou se manter) no mercado de trabalho, gerando assim, indiretamente,
impactos econômicos positivos na esfera familiar e comunidade local. 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).
Sobre a frequência, no caso de faltas reiteradas dos alunos, o gestor orientou a fazerem contato com as familias
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). O número de participantes sempre foi compatível à quantidade matriculada e o atendimento
sempre foi acima do pactuado, haja visto que é natural haver certo número de ausentes (inclusive em escolas
regulares). Na visita na E. M Arlindo dos Santos, no dia 20/03, havia 61 alunos presentes e 66 no mês de abril 5.
Na visita no Parque Danilo Santos de Miranda, no dia 16/03, havia 131 presentes e no dia 19/04 38 pessoas. Na
visita no Projeto Gato de Botas no dia 14/03 houve ] 10 atendimentos no mês e no dia 19/04 houve 1 18 atendidos
no mês. Na ECO, no dia 15/03 havia 131 alunos presentes e no dia 25/04 havia 78 alunos presentes no período
da manhã. Foi possível observar satisfatoriamente a paiticipação 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 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 alunos e contribuem para a formação
integral destes. Além do acompanhamento contínuo por parte da coordenação, 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 estava totalmente adequada. Existe diálogo
constante entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais o serviço prestado a comunidade. Em
janeiro foi oferecido a colônia de férias aos alunos.

2.2- Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:

Em relação ao número de atendimentos, 0 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
meio das visitas do gestor, os 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) o atingimento dos seguintes
objetivos previstos: atender crianças e adolescentes preferencialmente matriculados nas escolas públicas da rede
municipal de ensino com ações no contra turno escolar, oferecer-lhes atividades complementares pedagógicas,
lúdicas, esportivas, culturais, musicais e artísticas que estimulem o aprendizado e potencialize suas habilidades.
Desenvolver atividades e encontros voltados para ética e cidadania com a participação da familia e comunidade
refletindo sobre temas que vão ao encontro às necessidades da escola, crianças, adolescentes, família e
comunidade, todas as atividades foram executadas por pedagogos, educadores, instrutores 'e monitores
capacitados para o desenvolvimento das ações. Além disso, as atividades desenvolvidas puderam: Desenvolver
atividades educativas complementares de jornada ampliada no contra turno escolar, usando diferentes

Llinguagens; Atender a criança e o adolescente, conforme suas singularidades, para a construção de novos
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conhecimentos de sua idade; Estimular a espontaneidade, a auto expressão, a sensibilidade para o
desenvolvimento do potencial criador/ artístico, sempre valorizando o conhecimento prévio da criança e do
adolescente; Exercitar o raciocínio lógico, a atenção, a concentração, a percepção e a memória; lncutir na
criança e no adolescente“ os valores de respeito, cortesia., responsabilidade e cidadania, a fim de transformar
positivamente seu comportamento no convívio familiar, escolar e social; Aulas semanais de educação musical,
hip hop, danças urbanas, arte circense, artes/desenho, ginástica rítmica, capoeira, karatê-do, futebol, badminton,
informática e motivação social ;- Disponibilizar estagiários para apoio no atendimento em sala de aula, no
transporte escolar e nas atividades de recreação no Parque Ecológico Educativo “Danilo Santos de Miranda”; -
Coordenar e acompanhar as atividades oferecidas na Escola de Competências “Deputado Roberto Rollemberg”
(ECO), na Escola Municipal “Deputado Arlindo dos Santos” e E.M. Alberto José Ismael; Acompanhar as
atividades no Projeto Gato de Botas, e as atividades de alfabetização cientifica e cultural no Centro Integrado de
Ciência e Cultura (CICC), localizado no Complexo Integrado de Educação, Ciência e Cultura (CIECC);
Encontros de capacitação específica para instrutores,. estagiários e demais profissionais envolvidos nas atividades
cotidianas com os alunos; Realização de eventos para apresentar o trabalho desenvolvido pelos alunos nas
atividades culturais, artísticas e esportivas. 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:
A Entidade parceira tem proporcionado atividades extracurriculares que reforçam os ensinamentos e a educação
transmitida pela educação formal. Os benefícios socioeducacionais são sentidos em curto prazo e perduram, uma
vez que os alunos qUe recebem. orientações adequadas-convivem em ambiente saudável, têm seus direitos
garantidos e seus deveres honrados, resultam em indivíduos com formação educacional produtiva que muito tem
a contribuir positivamente para a sociedade. Por meio do acompanhamento, com relaçãoaos 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 escolare 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 mercadode 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 queo
os serviços prestados correspondem às expectativas da comunidade. A Instituição não fez pesquisa de satisfação
pública e sim uma avaliação interna sobre o desenvolvimento do aluno e sua participação nas oficinas e sobre o
planejamento e controle das atividades desenvolvida pelos professores. Os resultados foram informados por
meio do relatório quadrimestral, com analise de cada oficina e da turma. Todas as oficinas apresentaram uma
evolução positiva das crianças e que se mostram muito interessadas e estes dados são observados pela frequência
»e participação dos alunos e os profissiºnais são avaliados pelo plano de aula, atividades desenvolvidas e
frequência das crianças, por meio de visitas semanais da' coordenadora da Instituição. Finalizando, com ações
pautadas em atividades educacionais, artísticas, cultorais e esportivas, sociabilidade e proteção social para
crianças e adolescentes, a OSC proporcionou aos educandos o desenvolvimento de suas potencialidades,
integraçãosocial, moral e familiar, Contribuindo para o fortalecimento das competências educacionais e vínculos
familiares/sociais. A crianças estão satisfeitas com a ' ' —
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Conclusão do Relatório:

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foipossível concluirque a Organização da
Sociedade Civil conseguiu compro var 0 alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de
Colaboração?

( X) SIM ( ) NÃO

Recomendações ou providências que deverão ser adotadas para 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 houvedificuldades relevantes que comprometessem o desenvolvimento das
ações previstas. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais o

'

serviço prestado a comunidade.
,

Elaborado em: 47 / Í7/2018 Ciência da Secretária: dªr /01 /2018
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Ca os oseMartins Sue [Petronília Amâncio Costa
Gestor da Parceria , Secretária de Educação

CPF: 076.492.258-01 CPF: 018.874.618—84

Enviado para análise e homologação da Co ' ªssão d Monitoramento em 30 /0:l' / 020 ll? .

;

Carlos josâMartins
Gestor da Parceria

CPF: 076.492.258—01
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Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Considerações da Comissão deMonitoramento e Avaliação

Não há, por parte desta Comissão, apontamentos complementares aos do gestor referentes ao
período analisado (1 º quadrimestre civil de 20 l 8).

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria Nº 213 de 04 de
outubro de 2017, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente
parceria, aprova e homologa este Relatório Te'cníco de Monitoramento e Avaliação.

São José do Rio Preto,:íbºl nª? /2018.

cattle Jia/oa,»
Andréa Ferreira

Comissão de Monitoramento e Avaliação
«CPF: 121.805.088-83

&

Roberta Cãizifatti Delazari Lamana
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 202.661.168-84

à]???%)1.51 -------

Silvana,/AparecidaDomingos Correa
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF; 059.524.448—30
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