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Relatório Técnico de Monitoramentoe 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: Cáritas Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Czestochowa
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: 025/2018
Periodo: Ano 2018 .

( X ) 1º Quadrimestre civil —janeiro/fevereiro/março/abriI

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

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

Valor Repassado no periodo: R$
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 dasAtividades eMetas Estabelecidas
A Cáritas Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Czestochowa, é uma entidade civil de direito
privado, sem fins lucrativos, localizada na Rua Rosa Generosa Pinheiro, nº 615, João Paulo il. Corn
atendimento de 217 crianças na Escola de Educação infantil Amélia Balbo Saccnetin, com endereço
na Rua Antonio Antunes Filho, nº 3250, Jardim das Oliveiras, 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:
A Cáritas Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Czestochowa, desenvolve atividades de
Educação Infantil, na Escola de Educação Infantil Amélia Balbo Saccnetin, de segunda a sexta—feira,
das 7 às 18 horas.

2. Descrição da RealidadelPúblicoAlvo:
A Escola de Educação Infantil Amélia Balbo Sacchetin atende 217 crianças de 4 meses a 3 anos e
11 meses, proporcionando, segundo o artigo 29 da LDB, “o desenvolvimento integral da criança até
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seis anos de idade, em seus aspectos fisico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família 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 fisico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da familia e da comunidade.

5. l'l/letasGerais
A entidade tem por meta atender 217 crianças, em período integral, das 7 às 18 horas, de segunda
a sexta-feira.

6. Prazo de execução:
De 01 de janeiro de 2018 até 30 de junho de 2019. (01/01/2018 até 30/06/2019)

Para atingir os objetivosemetas previstos, são desenvolvidas as seguintes ações:

xxx

Formas de Avaliaçãoe mªçª? res DuraçãoMeta Ações EspeciHcação Execução/Metodologia
Fisicos

Acompanhamento Unidade Quantidade Início Término

Organizare Planejamentoe Trabalhoefetivo Relatório de Avaliação Crianças 217 01/C1/2018 30/05/2019
proporcionar elaboração da relacionadosao do Plano
condições de Proposta cuidar e ao educar de Escolare Proposta
funcionamentodas Pedagógica e do todas as Pedagógica,
estratégias Plano crianças durante todo o a ser realizado pela

Garantir os educacionais Escolar, devendo ano letivo equipe
direitos como do 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 possibilitando a 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
Entidade e 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 a 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.
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Formas de Avalia ão e Indicªdºres DuraçãoMeta Ações Especificação Execucao/Metodologia
ç Físrcos

, _' Acompanhamento Unidade Quantidade Início Termino

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

Atendera
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
convivência entre 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 confiançanas
próprias
capacidades .

Proporcionaras
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,
garantindoo
cumprimento de
no
minimo duzentos
dias letivos,
conforme
estabelece a Lei
de
Diretrizes e
Bases da
Educação
Nacional - Lei nº
9.394/96.

Formação continuadados
profissionais da escola,
criando estratégias
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
Resoluçãoda
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
Resoluçãoda
Secretaria Municipal
da Educação,
que estabelece
diretrizes e
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/mensal das
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
Municipal da
Educação.
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2 - Análise das atividades reaiizadas, 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

A instituição atendeu em média, durante este primeiro quadrimestre, 200 alunos, regularmente
matriculados. Por meio de visitas em loco, foi possível verificar que o quadro de funcionários atendeu
a Indicação 01/2007 do Conselho Municipal cie Educação que estabelece os parâmetros previstos no
artigo 25 e parágrafo único da Lei Federal nº 9394/96 e Resolução SlVlE 05/2011 que dispõe sobre o
módulo de pessoal das Escolas de Educação Infantil de Periodo Integral da Rede Conveniada.

Em relação ao cumprimento das metas estabelecidas, o espaço fisico foi planejado de acordo
com a faixa etária das crianças, criando possibilidades que permitiram a elas usufruirem do mesmo de
uma maneira lúdica e prazerosa, sem que a aprendizagem fosse interrompida pela falta de organização
e adequação dos espaços internos e externos da instituição.

O prédio apresentou condições adequadas de infraestrutura e higiene. Sabe—se que a higiene e
a segurança são dois aspectos que estão intimamente relacionadas com o objetivo de garantir
condições de trabalho capazes de manter um bom nível de saúde dos professores, funcionários e
sobretudo das crianças atendidas. Durante as visitas, percebemos que as preparadoras de alimentos,
bem como as auxiliares de limpeza utilizavam vestimenta adequada e equipamentos de segurança.
Verificamos também que os alimentos estavam acondicionados corretamente, conforme orientação
técnica do Departamento de Merenda Escolar.

Os planos de ensino e plano escolar foram elaborados dentro do prazo estipulado e a sua
efetividade e seu desenvolvimento pudemos presenciar durante as visitas, constatando os avançosdas
crianças nas atividades pedagógicas. Considerando as peculiaridades da faixa etária de zero a três
anos e onze meses e suas formas especificas de aprender foram observadas, pois sabemos que o
currículo da Educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as
experiências e saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural,
artistico, cientifico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as
crianças desde bem pequenas estabelecem com os adultos e com outras crianças. Neste sentido,
observamos que as atividades propostas foram planejadas e permanentemente avaliadas,

'

considerando sempre a indissociabilidade entre o cuidar e o educar. Os aspectos inerentes à educação
infantil -— saúde, afeto, segurança, interação, alimentação, estimulação, brincadeira, entre outros -—

foram garantidos de forma integrada e dinâmica e todas as crianças, inclusive e especialmente às
crianças de inclusão matriculadas nesta creche.

Todos os dias letivos previstos no calendário escolar, até o momento, foram cumpridos.
No período de janeiro esta unidade escolar foi polo de atendimento para os alunos inscritos

neste período.

2.1 - Análise e apontamentos acerca das atividades realizadas:
Segundo os registros, foram oferecidas às crianças atividades que permitiram a elas aprender

a cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis.
Também por meio de visitas e verificação de registros, observamos atividades que visavam ao

desenvolvimento de diferentes linguagens tais como oral, escrita, gestual, dança, música, dentre outras,
além de projetos previstos no plano escolar.
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A avaliação da aprendizagem dos alunos foi feita por meio de registros diários e relatórios
descritivos do desenvolvimento das crianças, elaborados segundo o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), que afirma que a avaliação deve ser uma prática sistemática
e continua, tendo como principal objetivo a melhoria da ação educativa. Tais relatórios encontram-se
inseridos no sistema Demanda Net da Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto.

As crianças de um a dois anos estão mais tranquilas, sem os impulsos de ações egocêntricas
e mordidas próprias da faixa etária. Demonstraram mais autonomia sendo capazes de se vestir,
alimentar sozinhos e pronunciar corretamente as palavras.

Na faixa etária de três a quatro anos, as crianças mostram—semais calmas e cooperativas
com a prática diária dos combinados, podendo ser registrado o desenvolvimento emocional, cognitivo,
social, motor e linguístico.

Observamos ainda a melhoria da convivência durante as brincadeiras e atividades em sala de
aula.

A coordenação da escola buscou por meio de Projetos e eventos diversos, integrar as famílias
e engaja-las no Projeto Politico Pedagógico da escola. Observamos, em tais eventos, que a
participação das famílias sempre foi muito grande e positiva.

Foram realizadas reuniões de pais, nas quais foram apresentados relatórios de
acompanhamento e desenvolvimento das crianças.

A coordenadora pedagógica participou das reuniões mensais de formação oferecidas neste
quadrimestre pela Secretaria Municipal da Educação e também realizou formação local para sua equipe
de professores por meio das reuniões de Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), sendo duas
horas semanais.
2.2 - Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:

Conforme exposto nos itens anteriores, as metas previstas no plano de trabalho foram atingidas
plenamente.

2.3-Análise e apontamentos acerca do impacto do benefício social obtido em razão da execução
do objeto até o período:
O município de São José do Rio Preto, assim como muitos outros, vem enfrentando problemas com a
oferta de vagas na faixa etária de zero (O) a três (3) anos, visto que a cidade cresceu muito nos últimos
anos, tanto em termo populacional quanto no setor econômico.

Em face desta situação econômica e a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, as
creches apresentam-se como uma necessidade às famílias, o que gera um aumento anual na demanda
de vagas.

Neste sentido, as parcerias com entidades filantrópicastêm sido uma opção possível e necessária
para o município no que diz respeito à busca pela garantia do direito de todas as crianças que
necessitam da creche serem atendidas.
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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 dasmetas e resultados
estabelecidosno respectivo Termo de Colaboração?

( X ) Sllllli ( ) NÃO

Recomendações ou providências que deverão ser adotadaspara alcance das metas e resultados
pactuadas ou para o aprimoramento das ações e respectivos prazos.
Todas as sugestões e apontamentos realizados pelo gestor durante o acompanhamento, com o objetivo de
aprimorar o serviço, foram prontamente acatadas por parte da Coordenadora/Entidade. As atividades foram
realizadas de acordo com o previsto no plano de trabalho, dentro do cronograma (prazo) estabelecido, de
acordo com a metodologia prevista. Não houve dificuldades relevantes que comprometessem o
desenvolvimento das ações previstas. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de
aprimorar ainda mais o serviço prestado a Comunidade.
Elaborado em: 17/07/2018 . Ciência da Secretária: atum l2018

:,
RicardoMartinsW«CPF: 033.860.678-59 —- Sueli
Gestor da Parceria

Maristela Mota dos San oshWCPF: 062.399.898-00 .

Gestora da Parceria ”

tronília Amâncio Costa
ecretária da Educação
CPF: 0t3n874.618-84

Enviado para análise e homologação da Comissão em Monitoramento eim
ªlª/20%.

Ricardo Martins - CPF:033.860.678-59

Maristela Mota dos Santos Amaro — CPF:062.399.898-00

Gestores da Parceria
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Homologação da Comissão de Monitoramento e 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 (tº 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 PretoâºL/Cí/ 2018.

asta/:: íwa ©.L

Andréa Ferreira Roberta Câfatti Delazari Lamana
Comissão de Monitoramento e Avaliação Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 121.805.088-83 CPF: 202.661.168-84

Carlos José Martins
Comissão de Monitoramento e Avaliação Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 076.492.258-01 CPF: 059.524.448-30
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