
PREFEITURA DE
RIO PRETO

EDUCAÇÃO

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: Associação das Damas de Caridade
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: 021/2017
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$ 302.582,06
Receita de Aplicação Financeira: R$ 1.007,89
Total do Valor Comprovado: R$ 285.487,16
Valor Devolvido ao Órgão Concessor: 18.102,79
Valor Glosado: R$ 898,05
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 quadrimestre! 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 e Metas Estabelecidas
A Associação das Damas de Caridade, fundada em 29 de agosto de 1936, é uma entidade civil de
direito privado, sem fins lucrativos, localizada na Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 350, Maceno. Com
atendimento de 135 crianças na Escola de Educação Infantil Noêmia Borin Raduan, localizada no
mesmo endereço da Associação, 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 sistemamunicipal de ensino e as Diretrizes Curriculares para a Educação infantil, levando
em consideraçãoas 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 Associação das Damas de Caridade, desenvolve atividades de Educação Infantil, na Escola de
Educação infantil Noêmia Borin Raduan, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas.
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2. Descrição da Realidade/PúblicoAlvo:
A Escola de Educação Infantil Noêmia Borin Raduan atende 135 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 fisico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da familia e da comunidade.

5. Metas Gerais
A entidade tem por meta atender 135 crianças, em periodo integral, das 7 às 18 horas, de segunda
a sexta-feira.

6. Prazo de execução:
De 01 de julho de 2017 até 31 de dezembro de 2018. (01/07/2017 até 31/12/2018)

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

. _ indicadores -
Meta Ações Especificação Ex6mªg/15233 º]ºgia

Avªhªçªº e FÍSICOS Duraçao
Acompanhamento Unidade Quantidade Início Término

Organizare Planejamento e Trabalhoefetivo Relatório de Avaliação Crianças 135 01/01/2017 31/12/2018
proporcionar elaboração da relacionadosao 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

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 familias, 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 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
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 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 Execução/Metodologia
ç FÍSICOS

Acompanhamento Unidade Quantidade Início Término

Contribuir para o
desenvolvimento
integral da
criança em
em seus aspectos
fisico,
psicológico,
intelectual e
social,
complementando
a ação da
familia 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
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 confiança nas
próprias
capacidades .

Proporcionaràs
crianças a
aprendizagem
das diferentes
linguagens.

Desenvolverações
de Educação
Ambiental.

Realizar
acompanhamento e
registrodo
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 Ensinocom
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
minimo duzentos
dias letivos,
conforme
estabelece a Lei
de
Diretrizes e
Bases da
Educação
Nacional - Lei nº
9394/96,

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.

Registrono 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
Demanda Net 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 benefíciosocial obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovadosno Plano de Trabalho.

O_ acompanhamento do trabalho desenvolvido na EM Noêmia Borin Raduan tem como referência de
avaliação institucional em processo o doeumento “Indicadores de qualidade na Educação Infantil do
MEC. Nesse sentido, a primeira dimensão do Planejamento Institucional foi avaliada. O primeiro
indicador aponta para o Projeto Politico Pedagógico elaborado e consolidado. Esse indicador está em
processo de construção no qual há uma reflexão coletiva sobre os marcos referenciais e filosóficos em
um primeiro momento para em seguida construir o marco situacional com o diagnóstico e o marco
operatório com as ações. Esse indicador analisado se constitui no centro do processo pedagógico uma
vez que norteia todo o trabalho da escola em uma direção determinada a saber a qualidade social da
educação e a gestão democrática.
Dessa forma, o direito básico a educação estabelecido como objetivo está sendo atendido com a
perspectiva de melhoria no atendimento na medida da construção processual do Projeto político
Pedagógico da unidade escolar.

2.1 - Análise e apontamentos acerca das atividades realizadas:

As atividades foram realizadas de acordo com o previsto no plano de trabalho, dentro do cronograma
(prazo) estabelecido, de acordo com a metodologia prevista. Os problemas e ou dificuldades encontradas
na realização das atividades podem ser apontadas na ausência de uma política de educação continuada
que atendam a todos os professores de forma sistemática. As medidas adotadas para superar esses
obstáculos foram o de questionar oralmente o departamento de formação. Quanto à avaliação se o tempo
dedicado as atividades poderia ser otimizado torna-se uma questão que não e' pertinente uma vez que a
educação infantil possui uma rotina que deve ser cumprida visando o desenvolvimento integral das
crianças pequenas. A quantidade de profissionais envolvidos e adequada em parte uma vez que o trabalho
pedagógico deve ser desenvolvido em sua totalidade por professores e não por estagiários. Quanto às
sugestões, ou recomendação de melhoria ou aprimoramento das atividades aponto a necessidade de
formação continuada docente de forma sistemática, isto é, semanalmente. O poder público pode e deve
planejar essa educação continuada de maneira unitária e não fragmentada. Nas eventuais ausências da
coordenação pedagógica como, férias, licenças, etc. viabilizar para que o professor da unidade possasubstituir e integração da Unidade Escolar a todas as atividades integradas da educação infantil da rede
municipal. Articulação intersetorial com as secretarias da assistência social, saúde, esportes, cultura, etc.
para o atendimento da política da infância, sobretudo, nos períodos de férias.

2.2 - Análise e apontamentos acerca do cumprimento das metas:

Para alcançar as metas, sobretudo, o direito à educação com qualidade social faz—se necessário superar a
concepção assistencialista ainda presente nas práticas pedagógicas dos profissionais da educação e dos
usuários da escola. Sugiro a leitura e reflexão das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil
(Parecer CEB/CNE nº 20/2012) que aponta para a iimção básica das escolas de educação infantil é o
educar e o cuidar de forma articulada e inseparável.
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2.3 -Análise e apontamentos acerca do impacto do benefício social obtido em razão da execução
do objeto até o período:

As transformações causadas pela execução do objeto só poderão ser percebidas de maneira substancial
quando a unidade escolar construir o seu PPP coletivamente & partir da delimitação do marco referencial
e filosófico que aponta para onde queremos chegar. Isto é, para garantir a educação de qualidade é preciso
atuar nos determinantes intraescolares como formação, relação de número de alunos por professor,
currículo, etc, do marco situacional e o marco operatório que apontará as ações para diminuir a distância
entre onde estamos e onde queremos chegar. Entretanto, como parecer parcial posso afirmar que a
instituição tem cumprido o seu plano de trabalho de forma processual.
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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
estabelecidosno respectivo Termo de Colaboração?

_
( X ) SIM ( ) NAO

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 0 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. No entanto há uma lacuna na formação docente que o poder público precisará atender. Existe
diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais o serviço prestado à
comunidade.
Elaborado em: 06/07/2018 Ciência da Secretária: oiª: lºl /2018

Eugênio Maria Duarte Sueli tronília
%mâncio

Costa
Gestor da Parceria ecretária da Educação
CPF: 44148100604 CPF: 018.874,618-84

Enviadopara análise e homologação da Comissão em Monitoramento em
a_o/í/2018.

r"“EugênioMaria Duarte

Gestor da Parceria

CPF: 44148100604
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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 Gestorda
parceria referentes ao período analisado (1º Quadrimestre Civil de 2018).

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria Nº 273 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, / / 2018.

catia/Q Q&A/cias &
Andréa Ferreira Roberta CàVafatti Delazari Lamana

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

Carlos Mãe]Martins Silva parecida 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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