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Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação — Gestor da Parceria

(Em atendimento a Lei Federal 13019/2014 e ao Decreto Municipal nº 17. 708 de 07/02/2017)

Ano: 2018 Secretaria: Secretaria Municipal da Educação
OSC: Associação FilantrópicaMamãe idalina
Atividade: Oferecimento de Atividades de Educação Infantil para crianças de 4 meses a 3
anos e 11 meses, nos termos da LDB nº 9394/96 e legislação municipal vigente.
Instrumento: Termo de Colaboração Número: 027/2018
Período: Ano 2018
(X) 1º Quadrimestre civil — janeiro/fevereiro/março/abril

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

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

Valor Repassado no Período: R$ 494.909,20
Receita de Aplicação Financeira: 1.634,08
Total do Valor Comprovado: 441.409,94
Valor Devolvido ao Órgão Concessor: R$ 55.133,34
Valor Glosado: R$ 0,00
Documentos utilizados como subsídiopara elaboração deste relatório
Relatórios de visita in loco feitos pelo gestor, planos de trabalho, relatórios mensais de execução do
objeto, relatório quadrimestrai 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 dasAtividades e Metas Estabelecidas
A Associação FilantrópicaMamãe Idalina, fundada em 13 de setembro de 1999, é uma entidade civil
de direito privado, sem fins lucrativos, localizada na Rua: Azaim Pinto Murta, nº 136 - fundos, Jardim
Vitória Régia. Com atendimento de 224 crianças na Escola de Educação Infantil Raquel Veronezzi
Marques da Silva, com endereço na Rua Joaquim Rosa Santos, s/nº, Parque das Flores, com
atividades de Educação Infantil, de segunda a sexta feira, das 7 às 18 horas, para crianças 4 meses
a 3 anos e 11 meses, em consonância com a legislação vigente no sistema municipal de ensino e
as Diretrizes Curriculares para a Educação infantil, levando em consideração as questões do cuidar
e o educar, ajudando a criança pequena a superar inúmeros desafios ao “longo do seu
desenvolvimento na primeira infância. 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:
AAssociação FilantrópicaMamãe Idalina, desenvolve atividades de Educação Infantil, na Escola de
Educação infantil Raquel Veronezzi Marques da Silva , de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas.
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2. Descrição da Realidade/Público Alvo:
A Escola de Educação infantil Raquel Veronezzi Marques da Silva atende 224 crianças de 4 meses
a 3 anos e 11 meses, proporcionando, segundo o artigo 29 da LDB, “o desenvolvimento integral da
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da familia e da comunidade”.

3. Justificativa da Proposição:
A proposição se justifica em virtude da necessidade de atendimento ao direito humano e social de
todas as crianças até quatro anos de idade, a fim de garantir os direitos básicos das mesmas e de
suas famílias, quanto à educação e cuidados, de forma articulada entre Entidade e Prefeitura.

4. Objetivos Gerais
Contribuir para o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

5. Metas Gerais
A entidade tem por meta atender 224 crianças, em período integral, das 7 às 18 horas, de segunda
a sexta-feira.
6. Prazo de execução:
De 01 dejaneiro de 2018 até 30 dejunho de 2019. (01/01/2018 até 30/06/2019)

Para atingir os objetivos e metas previstos, são desenvolvidas as seguintes ações:

&

:sxxx»
Indicadores

Meta Ações Especificação ExecngLTltãZtgceiolºgia
Avaliaçao e FISICOS Duraçao

Acompanhamento Unidade Quantidade Início Término
Organizare Planejamento e Trabalhoefetivo Relatório de Avaliação Crianças 224 01/01/2017 31/12/2018
proporcionar elaboração da relacionados ao do Plano
condições de Proposta cuidar e ao educar de Escolar e Proposta
funcionamentodas Pedagógica e do todas as Pedagógica,
estratégias Plano crianças durante todo o a ser realizado pela

Garantiros educacionais Escolar, devendo ano letivo equipe
direitos como do uso do constar os e no períodode janeiro escolar ao tinal do ano
básicos das espaço físico, Planos de Ensino quando letivo e
crianças e de horários de turma, com estabelecido pela encaminhado ao
suas famílias, e rotinas, base na Secretaria Supervisorde
quanto a possibilitandoa legislação Municipal da Educação. Ensino da Unidade
educação e adoção, a educacional Escolar.
cuidados, de execução, a vigente e
forma articulada avaliação e o normatizações da
entre a aperfeiçoamento ' Secretaria Estabelecimentode Verificação das
Entidadee a das propostas Municipal da relação de condições do prédio
Prefeitura. desenvolvidas. Educação. parceria e escolar e seus

complementariedade equipamentos.
Estabelecer entre a equipe escolar e
articulação com a as familias
Rede de Regimento das crianças, através do
Proteção à criança. Escolar. contato Organizaçãodos

diário, das reuniões de espaços com limpeza
Zelar pelas pais e eventos e higiene.
condições físicas do diversos promovidos pela
ambiente equipe
escolar, escolar com a
equipamentos, participaçãodas
materiais, condições famílias.
de higiene e normas
de segurança,
visando
garantir o
desenvolvimento
do trabalho escolar. ' ª
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Formas de Avaliação e Indicªdºres DuraçãoMeta Ações Especificação Execução/Metodologia FÍSÍCOS
Acompanhamento Unidade Quantidade Início Término

Contribuir para o
desenvolvimento
integral da
criança em
em seus aspectos
físico,
psicológico,
intelectual e
social,
complementando
a ação da
família e da
comunidade.

Atender a
Educação Infantil
(Creche) durante
todo o ano
letivo e durante o
mês de
janeiro, quando
estabelecido
pela Secretaria
Municipal
da Educação de
São José do
Rio Preto.

Proporcionarum
ambiente de
interação e
convivênciaentre as
crianças de forma a
favorecer o
desenvolvimentoe a
ampliação
dos conhecimentos
de todas elas;
familiarizando-se
com a imagem do
próprio corpo.

Desenvolveratitude
de confiança nas
próprias
capacidades .

Proporcionaràs
crianças a
aprendizagem
das diferentes
linguagens.

Desenvolverações
de Educação
Ambiental.

Realizar
acompanhamento e
registro do
desenvolvimento
das crianças
(responsável
pelo registro será o
professor da turma,
sob orientação e
acompanhamento
do Coordenador
Pedagógico da
Unidade
Escolar).

Atendimentoem
período integral, das
7 às 18 horas, de
segunda a sexta-
feira.

Planejamento e
elaboração da
Proposta
Pedagógica e do
Plano
Escolar e Planos
de Ensino com
base na
legislação e
diretrizes
educacionais
vigentes, bem
como
as normatizações
da Secretaria
Municipal da
Educação de São
José do Rio
Preto.

Calendário
Escolar
homologadopela
Secretaria
Municipal da
Educação,
garantindo o
cumprimentode
no
mínimo duzentos
dias letivos,
conforme
estabelece a Lei
de
Diretrizes e
Bases da
Educação
Nacional - Lei nº
9.394/96.

Formação continuada dos
profissionaisda escola,
criandoestratégias
para a atualização dos
educadores
por meio das horas de
trabalho
pedagógico coletivo
(HTPC) e horas
reservadas ao preparo de
materiais
(PPM).

Cursos e palestras
oferecidas
pela Secretaria Municipal
da Educação e
outras parcerias,
bem como pela Diretoria
da Entidade.

Cumprimento dos dias
letivos no
CalendárioEscolar.

Registro no sistema
DemandaNet
do Relatório de
Avaliação
Individual das crianças,
com descrição
das etapas alcançadas
nos cuidados
e educação, sendo três
ao ano, conforme
Resolução da
Secretaria Municipal
da Educação que
estabelece diretrizes,
normas e prazos para
entrega dos
Planos Escolares.

Registro no sistema
DemandaNet do
Relatório Geral da
Turma, sendo dois
no ano,
semestralmente,
conforme
Resolução da
Secretaria Municipal
da Educação,
que estabelece
diretrizese
normas e prazos para
entrega dos
Planos Escolares.

Acompanharas rotinas
de sala de aula
estabelecidas no Plano
Escolar.
Aferição dos dias
letivos cumpridos
pela Escola por meio
do registro de
frequência
diário/mensaldas
crianças
matriculadase
registradas no sistema
de cadastro de alunos
da SME - Demanda
Net, com o
acompanhamento da
Supervisão de Ensino,
conforme
Resolução da
Secretaria Municipal
da Educação que
estabelece diretrizes,
normas e prazos para
a entrega dos
Planos Escolares,

Verificar a organização
dos documentos
escolares e prontuários
dos alunos, de
acordo com as
orientações da
Secretaria
Municipalda
Educação.
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RELATÓRIO

2 - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício
social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovadosno Plano de Trabalho

A instituição atendeu em média, durante o primeiro quadrimestre de 2018, 217 crianças
regularmentematriculados. Por meio de visitas em loco, foi possível verificar que o quadro de
funcionários atendeu a Indicação 01/2007 do ConselhoMunicipal de Educação que estabelece os
parâmetros previstos no artigo 25 e parágrafo único da Lei Federal nº 9394/96 e Resolução SME

05/2011 que dispõe sobre o módulo de pessoal das Escolas de Educação Infantil de Período Integral
da Rede Conveniada.

A Unidade Escolar cumpre, em especial os artigos 39 e 4º da Lei 8.069/90, por isso trabalha
articulada com a Rede de Proteção à criança.

Embora seja um prédio com muitas dependências numa grande área, as condições de higiene,
infraestrutura e normas de segurança estão de acordo com o desejável.

Verificamos que as preparadorasde alimentos e as auxiliares de limpeza utilizavam
vestimenta adequada e equipamentosde segurança.

Orientamos as preparadorasde alimentos que colocassem etiqueta com data de vencimentos
nos alimentos e esses devem ser acondicionados corretamente, conforme orientação técnica do
Departamentode Merenda Escolar. Orientações essas que a Unidade Escolar está seguindo
rigorosamente.

2.1 - Análise e apontamentosacerca das atividades realizadas:

Verificamos o registro do desenvolvimento das crianças feito pelas professoras das classes.

As propostas pedagógicas são bem desenvolvidas com rotinas organizadas de modo que o
espaço físico seja ambiente de interação e convivência para as crianças.

A coordenação pedagógica segue a orientação da Gerência de Educação Infantil, trabalha com
as diferentes linguagens e proporciona meios das crianças desenvolverem plenamente suas
habilidades, o que notamos ao acompanharmos algumas atividades junto com a classe.

2.2 - Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:

Quanto às metas propostas no Plano:

a-) Garantir os direitos básicos das crianças e de suas famílias, quanto à educação e cuidados, de
forma articulada entre a Entidade e a Prefeitura;
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b-) Atender a Educação Infantil (Creche) durante todo o ano letivo e durante o mês de janeiro,
quando estabelecido pela Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto.

Constatamos que foram cumpridas devidamente.

Em relação à meta: ” Contribuirpara o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”.
Afirmamos que a Unidade Escolar trabalhou corretamente para que ela fosse efetivada, porém nem
sempre houve colaboração da família mesmo com a coordenação da escola fazendo interação com os
pais ou responsáveis; portanto, essa meta não foi totalmente cumprida

2.3 -Análise e apontamentosacerca do impacto do benefício social obtido em razão da execução
do objeto até o período: '

Identificamos transformaçõesdecorrentes do trabalho realizado na Unidade Escolar,
observando os progressos alcançados pelas crianças, respeitadas suas facilidades e ou dificuldades
individuais, dentro de suas faixas etárias. É uma Unidade Escolar que tem grande procura para
matriculas justamente porque“ as famílias percebem como o desenvolvimento dos seus filhos têm sido
progressivos,
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Conclusão do Relatório:

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a
Organização da Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados
estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração? ,( X ) SIM ( ) NAO

Recomendaçõesou providências que deverão ser adotadaspara alcance das metas e resultados.
pactuadas ou para o aprimoramento das ações e respectivosprazos. —

Todas as sugestões e apontamentos realizados pelo gestor durante o acompanhamento, com o objetivo de
aprimorar o serviço, foram prontamente acatadas por parte da Coordenadora/Entidade. As atividades foram
realizadas de acordo com o previsto no plano de trabalho, dentro do cronograma (prazo) estabelecido, de
acordo com a metodologia prevista. Não houve dificuldades relevantes que comprometessem o
desenvolvimento das ações previstas. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de
aprimorar ainda mais o serviço prestado a comunidade.
Elaborado em: 17/07/2018 Ciência da Secretária: stªr/o)r /2018

/

Maria das Gr ças É: anno Bertasso Efª/Petronília Amâncio Costa
Gestora da Parceria ecretária da Educação
CPF 021 .775.818-50 CPF: 018.874.618-84

Enviado para análise e homologação da Comissão em Monitoramento em
tai/0332018.

Mariadªm-río Bertasso

Gestora da Parceria

CPF 021.775.818-50
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Homologação da Comissão de Monitoramentoe Avaliação

Considerações da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Não há, por parte desta Comissão, apontamentos complementares aos do Gestor da
parceria 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, responsávelpormonitorar e avaliar o cumprimento do objeto

da presente parceria, aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e
Avaliação.

São José do Rio Preto,ª/93_/ 2018.

Andréa Ferreira
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 121.805.088—83

QD.
Roberta CÉlafatti Delazari Lamana

Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF'. 202.661.168—84

Carlos Jos?“!Úartins
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 076.492.258-01

SilvaoaºÃpárê/cida Domingos Correa
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 059.524.448—30
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