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Relatório Técnico deMonitoramento e Avaliação — Gestor da Parceria
(Em atendimento a Lei Federal ]3019/2014 e ao Decreto Municipal nº ] 7. 708 de 07/02/20] 7)

Ano: 2018 Secretaria: Secretaria Municipal da Educação

OSC: Casa da Fraternidade
Atividade: Contraturno Escolar
Instrumento: Termo de Colaboração Númer0105/2017

Período: Ano 2018
( X ) lº Quadrimestre civil —janeiro/fevereiro/mar/abril

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

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

Valores Repassados no periodo:
Total do Valor Repassado: R$ 135.413,18
Receita de Aplicação Financeira: R$ 369,90
Total do Valor Conªrovado: R$ 122.746,78
Valor Devolvido ao Orgão Concessor: R$ 13.036,30
Valor Glosado: R$ 1 12,70

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 das Atividades eMetas Estabelecidos
A Casa da Fraternidade foi fundada em 17 de outubro 1995. A entidade tem a sua sede na Rua: lda Tereza Montressor, nº
130, Bairro Solo Sagrado, na cidade de São José do Rio Preto. Tem por objetivo a promoção de atividades educativas
complementares e finalidade de relevância pública e social, tais como assistir gratuitamente os habitantes do bairro Solo
Sagrado e comunidade circunvizinhas promovendo o seu desenvolvimento bem como o da comunidade em que está
inserida, proporcionando-lhes condições adequadas para a plena realização das funções de habitar, trabalhar, recrear e se
desenvolver. Com atendimento de 100 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, com ações no contra turno escolar, com
ações pautadas em atividades educacionais, artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e proteção social, nos períodos
da manhã e tarde, para crianças e adolescentes entre 06 e 14 anos de idade, oportunizando aos educandos o
desenvolvimento de suas potencialidades, integração social, moral e familiar. 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:
Jornada Ampliada Ações Educativas Complementares consiste em propiciar um espaço educativo e sadio para 100 alunos
de 6 a 14 anos, no contra turno escolar, oferecendo além de alimentação (café da manhã, almoços e lanche da tarde) a
oportunidade de os alunos fortalecerem conhecimentos adquiridos no ambiente escolar formal, tais como informática, área
sócio cultural, educação física, música, judô, direitos humanos, civismo, meio ambiente, saúde, higiene pessoal entre
outros, estimulando a convivência saudável e harmoniosa, por meio de trabalho em equipe, ressaltando os princípios
educacionais.

2. PúblicoAlvo
Meninos e meninas, de 6 a 14 anos, moradores do Bairro Solo Sagrado e bairros adjacentes ou que estudem em escolas
dessa região (EM. Dr. Orestes Quércia, E.M. Dr. Wilson Romano Calil, E. E. Dr. Waldemir Naffah, E.E.Prof. Bento
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Abelara Gomes, E.E. Prof. Oscar de Barros Serra, E.E. Celso Abade Mourão, E.M. Prof. Riscieri Berto entre outras) ou
tenham responsáveis que trabalhem nas proximidades da Organização da Sociedade Civil.

3. Justificativa da Proposição/Descrição da Realidade
O bairro Solo Sagrado e Adjacências abriga uma grande população infantil, cujos pais trabalham o dia inteiro, deixando
seus filhos aos cuidados de menores (irmãos, primos etc), de idosos (avós, tios etc) e até sozinhos.Nesse contexto, a criança
não recebe acompanhamento de suas atividades escolares e o aumento de seu tempo ocioso nas ruas, se tornando alvo fácil
para o tráfico, a prostituição e tantas outras atividades ilícitas que corrompem o caráter, mínguam a vida e impossibilitam
que essa população infantil chegue à fase adulta com uma formação adequada que lhe permita contribuir de forma benéfica
para nossa sociedade. Muitos responsáveis são impedidos de trabalhar justamente por não ter um espaço adequado para
deixar seus filhos no período inverso ao escolar. Ao propiciarmos este espaço sadio, com atividades extracurriculares que
reforcem os ensinamentos e a educação transmitida pela educação formal, os pais e responsáveis conseguem retornar ao
mercado de trabalho ou trabalhar com tranquilidade, aumentando a produtividade profissional, pois sabem que suas
crianças e adolescentes encontram-se em local seguro, o que beneficia diretamente a economia financeira desses núcleos
familiares. Os benefícios socioeducacionais são sentidos a 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.

4. ObjetivosGerais
Oferecer atividades extracurriculares socioeducativas nas áreas de: Música, Informática, Ed. Física, Judô, Hora da Leitura
e Tarefa Assistida, além de espaço seguro, saudável e alimentação (café da manhã, almoço, almoço e lanche da tarde)

5. Metas Gerais
Atender, durante, 1 8 meses, 100 alunos de 6 ate' 14 anos em contra turno escolar.
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 atividades/oficinas:

is
Fortalecer o interesse pela leitura, - Aquisição de livros - 18 meses - Fichas preenchidas
despertado pela escola; (campanhas periódicas); (de 01 de individualmente por cada aluno ao
- Facilitar o acesso do aluno aos - Proposição de atividades julho de final de cada Hora da Leitura
diferentes tipos de textos; em que os alunos tenham 2017 até contendo: nome do aluno, idade,
- Fortalecer a proximidade do aluno no que perguntar, prever, 31 de Título do Livro, Autor, Ilustrador,
universo escrito, reparar na beleza das recapitular, opinar, dezembro páginas lidaseao concluiraleitura
imagens, relacionar texto e ilustração, resumir, comparar de 2018) uma avalição do aluno sobre o
manifestar sentimentos, experiências, opiniões e livro.
ideias e opiniões, definindo preferências
e construindo critérios próprios;
- Ampliar o vocabulário do aluno; (semanal); escritos), histórias em quadrinhos.
- Ampliar as habilidades linguísticas: — Hora da Leitura — Elaboração de questionários.
falar, escutar, ler e escrever. finalizada com — Relatório mensal de atividades
— Ajudar a compreender a intenção, o
ponto de vista de quem escreve fazendo
uma leitura crítica, reconstruindo o
sentido, segundo suas vivências,
ampliando sua visão de mundo;
- Auxiliar o aluno no processo educativo
de constituição da sua identidade e na
formação de valores góprios;

, confrontar (mensal);
— Contação de histórias

preenchimentos de fichas
individuais (semanal);
— Organização da
biblioteca (semanal).

- Confecção de resumos críticos,
cartazes, relatos (orais e/ou

desenvolvidas com exposição de
conteúdo desenvolvido, fotos e
lista de frequência feitos pelo
instrutor.
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— Trabalhar a leitura com diferentes
objetivos: busca de informação, de
prazer, para comunicar um texto a um
auditório, etc.
— Contribuir com a escolha para formação
de leitores autônomos e competente.
“QE éº

— Ampliar o repertório musical dos
alunos;
— Ampliar a capacidade de raciocínio e
sensibilidade musical por meio das
expressões rítmicas e sonoras;
— Utilizar a música para melhorar o
desenvolvimento do aluno no processo
de ensino e aprendizagem
complementando a escola;
— Elevar a autoestima;
— Estimular a criatividade e promover a
divulgação de conhecimentos culturais
que constituem patrimônio da
humanidade.

— Reforçar o conhecimento do aluno
sobre o corpo; - Reforçar e definir o
conhecimento sobre lateralidade,
dominância lateral; - Ampliar a
orientação de espaço, discriminando
localização, direção e dimensão; -
Melhorar o desempenho do alunos na
execução de atividades que requeiram
força, resistência, flexibilidade, agilidade
e velocidade; - Fortalecer o equilíbrio em
diferentes situações, com ou sem
deslocamento, controlando a postura do
aluno; - Incentivar a prática de jogos e
brincadeiras dentro das regras próprias de
cada modalidade; - Incentivar a
utilização, nos momentos de lazer, das
atividade motoras adquiridas;
— Fortalecer a cooperação nas atividades
em grupo.

— Apresentação da música
a ser trabalhada; - Roda de
conversa para
identificação de ritmo e
dos sons dos instrumentos
que a música apresenta,
falando ainda sobre a
mensagem que a letra ou a
melodia quer passar; -
Ensinar o ritmo; -
Trabalhar ritmo e letra
alternando alunos e
instrumentos para que
todos tenham a
oportunidades de conhecer
todos os instrumentos;
— Ensaios para
apresentação avaliativa
(trimestral)

— Jogos e atividades de
interação na quadra;
— Roda de conversa sobre
regras de modalidades
específicas;
— Atividades lúdicas
estimuladoras do
raciocínio, da criatividade
e da coordenação motora
(em grupo ou individual).

- 18 meses
(de Olde
julho de
2017 até
3 l de
dezembro
de 201 8)

- 18 meses
(de Olde
julho de
201 7 até
3 l de
dezembro
de 2018)

— Apresentações avaliativas
trimestrais;
— Relatório mensal de atividades
desenvolvidas com exposição de
conteúdo desenvolvido, fotos e
lista de frequência feitos pelo
instrutor.

- Campeonatos trimestrais;
- Apresentações avaliativas
trimestrais;
- Observação quanto à mudança de
comportamento dos alunos
(respeito à regras, trabalho
cooperativo, autonomia para
resolução de problemas e situação
de conflitos).
- Relatório mensal de atividades
desenvolvidas com exposição de
conteúdo desenvolvido, fotos e
lista de frequência feitos pelo
instrutor.



— Ampliar o conhecimento do aluno sobre
a utilização de computadores, hardware e
software/programas;
- Ampliar a capacidade de pesquisa
fazendo uso de ferramentas da internet;
- Reafirmar atitudes corretas no uso do
computador;
— Reconhecer o computador como
ferramenta para complementar o
aprendizado.

práticas colaborativas e solidárias.
- Aprofundar no aluno o conhecimento
sobre o Código Moral do Judô:
Gentileza, Coragem, Sinceridade, Honra,
Modéstia, Respeito, Autocontrole e
Amizade.

&

'l-
&

Aulas

PREFEITURADE

RIO PRETO
marcação

- Aulas ministradas 2 x por
semana.

ministradas
diariamente (teóricas e
práticas).

- 18 meses
(de Olde
julho de
2017 até
3 l de
dezembro
de 201 8)

- 18 meses
(de Olde
julho de
2017 até
3 1 de
dezembro
de 2018)

instrutor.

- Avaliação será realizada de
forma contínua, durante o
desenvolvimento dos projetos pelo
monitor de informática.
- Elaboração de relatórios sobre o
desempenho dos alunos.
— Relatório mensal de atividades
desenvolvidas com exposição de
conteúdo desenvolvido, fotos e
lista de frequência feitos pelo
instrutor.

- Avaliaçao será realizada de
forma contínua, reconhecendo as
possibilidades de movimentação
corporal do aluno dentro do
conteúdo trabalhado, seus limites
e seus avanços na execução do
movimento e seus reflexos no
comportamento dos alunos.
- Elaboração de relatórios sobre o
desempenho dos alunos.
- Relatório mensal de atividades
desenvolvidas com exposição de
conteúdo desenvolvido, fotos e
lista de frequência feitos pelo

& º
ª»

— Relatório mensal de atividades— Ajudar/Assistir o aluno na execução da — Execução de tarefas — 18 meses
tarefa. extraclasse sob (de Olde desenvolvidas com exposição de

monitoramento de uma julho de conteúdo desenvolvido, fotos e
pedagoga durante 30 2017 até lista de frequência feitos pela
minutos. 3 1 de pedagoga.

dezembro
de 2018)
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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 ate' O período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de
Trabalho
Verificamos nas visitas de monitoramento na instituição Casa da Fraternidade, por meio dos registros físicos na
instituição e no sistema informatizado Demandanet que o número de atendimentos foi atingido (100, divididos nos
períodos da manhã e tarde). No início do ano o número de matriculados teve ligeira queda, em função da
movimentação natural de crianças/adolescentes nesse período do ano (fato também observado nas escolas
regulares), mas a entidade fez atendimentos de interessados cadastrados em lista de espera e divulgação dos
serviços prestados pela comunidade, e supriu a baixa. Nesse primeiro quadrimestre, foram realizadas três visitas
(janeiro: gestora anterior / fevereiro: não houve gestor nomeado / março e abril: gestor atual). Nas visitas, as
atividades fluíam naturalmente e os funcionários desempenhavam suas funções previstas no plano de trabalho. O
número de participantes sempre foi compativel à quantidade matriculada, haja visto que e' 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 famílias 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). Nas visitas de março e abril havia 39
presentes à tarde e 41 de manhã, respectivamente. Foi possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos
nas oficinas educativas, culturais e esportivas mencionadas neste relatório. Além dos objetivos específicos de cada
oficina, também foi possível observar, por meio das visitas do gestor, dos relatórios dos 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), que a entidade pôde propiciar um espaço sadio, com atividades extracurriculares que reforcem os
ensinamentos e a educação transmitida pela educação formal, permitindo que os pais e responsáveis conseguissem
retornar/permanecer no mercado de trabalho ou trabalhar com tranquilidade, aumentando a produtividade
profissional, pois sabem que suas crianças e adolescentes encontram—se em local seguro, o que beneficia
diretamente a economia financeira desses núcleos familiares. Os benefícios socioeducacionais são sentidosa 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 e também de pesquisa
realizada, com relação aos impactos sociais e econômicos, é 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 escolar e 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 mercado de 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 realizada (em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a entidade)
mostram que o os serviços prestados correspondem às expectativas da comunidade. Noventa e cinco por cento dos
pesquisados estão muito satisfeitos ou satisfeitos com a instituição. Além disso, também é importante mencionar
que a pesquisa mostrou que 87% dos pesquisados consideram bom o serviço prestado pela secretaria
administrativa, e 100% deles consideram bom os serviços prestado pelos monitores e pela pedagoga, e registraram
que as oficinas ministradas correspondem às expectativas. Sobre a comunicação entidade-família, 95% dos
responsáveis responderam que são informados sobre os progressos e dificuldades dos filhos, 100% que existe
acesso para tirar dúvidas quando necessário. Todos os participantes manifestaram estar satisfeitos por seus filhos
frequentarem os serviços prestados pela entidade. 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).
Nas visitas de março e abril havia 39 presentes à tarde e 41 de manhã, respectivamente. Sobre a frequência, no
caso de faltas reiteradas dos alunos, o gestor orientou a fazerem contato com as famílias para saber o motivo das
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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). Foi
possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas educativas, culturais e esportivas
mencionadas neste relatório. Também foram orientados pelo gestor sobre a obrigatoriedade de todos os
funcionários desempenharem as atividades previstas no plano, sempre na demanda de trabalho relacionada ao
atendimento do projeto (atividades complementares de contra turno), 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 jovens e contribuem para a formação integral dos
alunos. Além do acompanhamento contínuo por parte da coordenadora, 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 é adequada. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de
aprimorar ainda mais o serviço prestado à comunidade.

2.2- Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:
Em relação ao número de atendimentos, no início do ano o número de matriculados teve ligeira queda, em função
da movimentação natural de crianças/adolescentes nesse período do ano (fato também observado nas escolas
regulares), mas a entidade fez atendimentos de interessados cadastrados em lista de espera e divulgação dos
serviços prestados pela comunidade, e supriu a baixa. Reiteramos que, além dos objetivos específicos de cada
oficina, também foi possível observar, por meio das visitas do gestor, dos relatórios dos 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), que a entidade pôde propiciar um espaço sadio, com atividades extracurriculares que reforcem os
ensinamentos e a educação transmitida pela educação formal, permitindo que os pais e responsáveis conseguissem
retornar/permanecer no mercado de trabalho ou trabalhar com tranquilidade, aumentando a produtividade
profissional, pois sabem que suas crianças e adolescentes encontram—se em local seguro, o que beneficia
diretamente a economia financeira desses núcleos familiares. Os benefícios socioeducacionais são sentidos a 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. 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:
Por meio do acompanhamento e também de pesquisa realizada, com relação aos impactos sociais e econômicos, é
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 escolar e 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
mercado de 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 que o os
serviços prestados correspondem às expectativas da comunidade.Os pesquisados estão satisfeitos com a instituição
e recomendariam a entidade para outros interessados. Além disso, também é importante mencionar que a pesquisa
mostrou que a comunidade atendida confia nos serviços prestados pela entidade e nos profissionais que nela atuam.
Sobre a comunicação entidade-família, os responsáveis são informados sobre os progressos e dificuldades dos
filhos, há reuniões periódicas para tratar de assuntos gerais, existe livre acesso aos responsáveis/representantes da
instituição quando necessário e eventuais problemas/conflitos são solucionados de forma justa, clara e objetiva.
Finalizando, com ações pautadas em atividades educacionais, artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e
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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.

Conclusão do Relatório:
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foipossível concluirque a Organização da
Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo
de Colaboração?

( X )SIM ( )NÃO

Recomendações ouprovidênciasque deverão ser adotadas para alcance das metas e resultadospactuadas
oupara 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 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: 52 ?Dªf/201 8

QNQ;
. Sueli etronília Amâncio Costa
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Enviado para análise e homologação da Comissão de Monitoramento em 3O/ 0317M. "x
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RIO PRETO
ZDUCAÇÃO

Homologação da Comissão deMonitoramento e Avaliação

Considerações da Comissão de Monitoramento eAvaliação

Não há, por parte desta Comissão, apontamentos complementares aos do gestor
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, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto
da presente parceria, aprova e homologa este Relatório Técnico de Monitoramento e
Avaliação.

São José do Rio Pretoúyª/OÉ/ 2018.

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

CPF: 121.805.088-83 CPF: 202.661.168-84
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Carlos'ÉséMartins Silvãa Aparecida Domingos Correa
Comissão de Monitoramento e Avaliação Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: O76.492.258-01 CPF: 059.524.448-30


