
PREFEITURA DE
RIO PRETO

EDUCAÇÃO

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: Centro Social Parque Estoril
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 legslação municipal vigente.
Instrumento: Termo de Colaboração Número: 024/2018
Periodo: Ano 2018
( X ) 1º Quadrimestre civil —janeiro/fevereiro/março/abril

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

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

Valor Repassado no período: R$ 439.294,62
Receita de Aplicação Financeira: R$ 635,21
Total do Valor Comprovado: R$ 393.971,39
Valor Devolvido ao Órgão Concessor: R$ 45.958,44
Valor Glosado: R$ 382,67 '

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 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 dasAtividades eMetas Estabelecidas
O Centro Social Parque Estoril, e uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, localizada
na Rua Olavo Guimarães Correa, nº 815, Jardim Ouro Verde. Com atendimento de 250 crianças na
Escola de Educação Infantil Irmã Julieta, localizada na Rua OlaVo Guimarães Correa, nº 860, Parque
Estoril, 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:
O Centro Social Parque Estoril, desenvolve atividades de Educação Infantil, na Escola de Educação
Infantil Irmã Julieta, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas.

2. Descrição da Realidade/Público Alvo:
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A Escola de Educação Infantil Irmã Julieta atende 250 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 fisico, 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 250 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:

_Qxx &

, . _ Formas de Avaliação e Indicadores DuraçãoMeta Açoes EspeCIFIcaçao Execução/Metodolo ia
FÍSICOS

g Acompanhamento Unidade Quantidade Início Término

Organizare Planejamentoe Trabalhoefetivo Relatório de Avaliação Crianças 250 01/01/2018 30/06/2019
proporcionar elaboração da relacionadosao do Plano
condições de Proposta cuidar e ao educar de Escolar e Proposta
funcionamentodas Pedagógica e de todas as Pedagógica,
estratégias Plano crianças durante todo o a ser realizado pela

Garantiros educacionais Escolar, devendo ano letivo equipe
direitos comodo uso do constar os e no periodo de janeiro escolar ao final 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 à 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 normatizaçõesda
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
articulaçãocom a

'

as famílias
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 fisicas 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.
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. « Indicadores -- .. _ liaao ,. DraaoMeta Açoes ESpeC'f'caçªº ExechgoTllíZtgãolo ia
Ava ç e F'Slcºs u ç

ç g Acompanhamento Unidade Quantidade Início Término
Contribuir para o Proporcionarum
desenvolvimento ambiente de
integral da interação e
criança em convivênciaentre as
em seus aspectos crianças de forma a
físico, favorecer o
psicológico, desenvolvimentoe a
intelectual e ampliação
social, dos conhecimentos
complementando de todas elas;
a ação da familiarizando-se
família e da com a imagemde
comunidade. próprio corpo.

Desenvolveratitude
de confiança nas
próprias

Atender a capacidades .

Educação Infantil
(Creche)duran
todo o ano
letivo e durante o
mês de

te Proporcionaràs
crianças a
aprendizagem
das diferentes

janeiro, quando linguagens.
estabelecido
pela Secretaria Desenvolverações
Municipal de Educação
da Educação de Ambiental.
São José do
Rio Preto. 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
períodointegral, 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
legislaçãoe
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,
garantindoo
cumprimentode
no
mínimo duzentos
dias letivos,
conforme
estabelece a Lei
de
Diretrizes e
Bases da
Educação
Nacional - Lei nº
9.394/96.

Formação continuadados
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
Demanda Net
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.

Registrono 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 aprovados no Plano de Trabalho:

Durante os quatro primeirosmeses do ano de 2018, foram efetuadas visitas “in loco” pelo Gestor
na referida Unidade Escolar, para fazer o acompanhamento das atividades desenvolvidas com as
crianças de acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho. Constatamos que o número de
crianças frequentes e o número de profissionais (docentes, estagiárias e demais funcionários),
estão de acordo com o previsto em planilha de pagamento para o atendimento do proposto na
parceria entre a municipalidade com a referida OSC e que o trabalho proposto está sendo realizado.

2.1 - Análise e apontamentosacerca das atividades realizadas:

Cumprindo o Plano de Trabalho elaborado pela OSC as atividades programadas através de projetos
foram realizadas com resultados esperados dentro do planejado pela Equipe Escolar.

2.2 - Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:

Constatamos que as metas estão sendo desenvolvidas com êxito através de ações bem planejadas,
com atividades executadas e objetivos alcançados dentro dos resultados esperados. Em relação as
condições físicas do ambiente escolar, estão sendo realizadas reformas no prédio para melhorar o
atendimento e a segurança das crianças e funcionários, conforme solicitação do Gestor e também para
efetivar o cumprimento de meta estabelecida no Plano de Trabalho, sendo ainda necessário efetivar a
fundação conforme orientação do engenheiro responsável.

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

O atendimento aos alunos está sendo efetivado de maneira satisfatória, a frequência dos mesmos
está sendo boa, os pais estão sendo muito bem atendidos, está ocorrendo o envolvimento de toda a
Comunidade escolar de modo a atender o estabelecido em parceria.
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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 conseguiucomprovar o alcance das metas e resultados
estabelecidosno 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 à comunidade.
Elaborado em: 17/07 /2018 Ciência da Secretária: &? IO? /2018

Leila Rosangela da Silva Rodrigues Sueli P ronília Amâncio Costa
Gestora da Parceria cretária da Educação
CPF: 043.588.368-28 CPF: 018.874.618-84

Enviado para análise e homologação da Comissão em Monitoramento em
p_ºi/O_%/2018.

Leila Rosangela da Silva Rodrigues

Gestora da Parceria

CPF: 043.588.368-28
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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 (1o Quadrimestre Civil de 2018).

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria Nº 213 de
04 de outubro de 201 7, responsávelpormonitorar e avaliar o cumprimento do objeto

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

São José do Rio Preto, ªí fºi / 2018.

me% »»
Andréa Ferreira Roberta Calafatti Delazari Lamana

Comissão de Monitoramento e Avaliação Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 121.805.088-83 CPF: 202.661.168-84

« .!Á:
Carlos chéMartins Silvagíhpgfeciuda Domingos Correa

Comissão de Monitoramento e Avaliação Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 076.492.258-01 CPF: 059.524.448-30
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