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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Referência: Processo nº TF 02/2017
OSC parceira: Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça

CNPJ: 07.602.959/0001-46

Objeto da parceria: Aprofundar o DIÁLOGO na busca do fortalecimento, crescimento, organização, conhecimento, mobilizando poder público,
sociedade civil e população, defendendo o conceito de cidadania e o protagonismo de TODOS na garantia de sua efetivação
Tipo da Parceria: ( ) Colaboração ( X ) Fomento ( ) Cooperação
Valor total do repasse: R$ R$ 61.046,67
Período: 10/03/2017 a 31/12/2017
EXECUÇÃO FISICA/OBJETO
Termo de Fomento
Objetivo Geral
Mobilizar, articular
e dialogar com
entidades públicas
e
privadas
democraticamente,
para
ter
uma
comunidade
que
entende e age como
uma
cidade
educadora,
que
preserva, respeita e
valoriza o espaço
em que vive

Objetivos Específicos
Ampliar o número de
Educadores
e
professores
que
depreendem conceitos e
conteúdos de cidade
educadora e educação
integral
Sensibilizar a população
de Guaíra para cuidar da
cidade como extensão de
sua casa

Tempo
previsto e
executado
Inicio
Fim

Metas
Status
Previstas

Alcançadas
52 Educadores inscritos, concluiram 42. Realizados 18 encontros,
totalizando 54 horas presenciais

10/03/
2017

31/11/
2017

Concluído

30 Educadores
11
Encontros
Quinzenais

01/04/
2017

30/11/
2017

15 participantes,
mensal: Colóquio
articulado

Comitê Gestor; participação de 28 pessoas; em 08 encontros;

Concluído

04
grupos
organizados

Grêmio Estudantil FOCUS; Centro de Treinamento Takeshi
Uemura; Guri; Projeto Branco Zanol
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Contribuir para que os
Munícipes
compreendam
os
conceitos e conteúdos de
cidade educadora e
educação integral
Ofertar
ações
para
crianças,
jovens
e
famílias
pelas
organizações
que
integram o projeto nos
espaços da cidade

02/05/
2017

01/04
2017

31/12/
2017

30/11
/2017

Concluído

Concluído

04 Mobilização de
U. Escolares

05 Escola Municipal de EF1 frequentaram o Escola no Cinema
08 Escolas do Município participaram dos Jogos abertos

08
Articulação
Institucional

20 representantividades públicas e privadas articuladas e
mobilizadas

10 Divulgação

Plano de Mídia: A página “Guaíra Cidade Que Educa” conseguiu
conquistar 1.149 seguidores e um alcance total de 36.696
pessoas envolvidas no Facebook.
Realizado 12 encontros, com duração de 120 minutos cada
encontro, com 04 grupos diferentes, abrangendo 95 pessoas. Em
nenhum grupo houve evasão da roda, antes do término. Todos os
presentes permaneciam até o fechamento dos encontros.

20 participantes
em
grupo
de
partilha
com
família
Acompanhamento
de
ações
na
coletividade

Escola no Cinema. Foram duas sessões toda semana, manhã e
tarde, totalizando 47 sessões, com presença de 5.156 alunos e
240 professores.
Filme documentário “Nunca me sonharam”; Maria Farinha
Filmes; 03 exibições , com a presença de 133 pessoas.
Ocupação de Território: 04 propostas de ações, durante 04 meses,
atendendo mais 500 crianças e adolescentes com música, contação
de histórias e arte urbana
Contação de História e Rodas de leitura com mais de 200 crianças e
adolescente em 06 espaços, durante 10 meses.
AÇÃO VOLUNTÁRIA: no Bairro João Vacaro, execução e avaliação
dos membros do Grupo de Aprendizagem Permanente. Com
participação de dezenas de crianças
JOGOS ABERTOS DAS ESTAÇÕES: 04 finais de semana, 08
escolas participantes, ofereceu a 600 crianças e adolescentes à
participação em 06 modalidades esportivas.
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DIFICULDADES ENCONTRADAS:
Desenvolver ações prioritariamente para crianças e adolescentes em espaços públicos e comunitários.
Inserir o conceito de Cidade Educadora nas ações governamentais;
Ampliar o diálogo com a rede municipal de ensino, principalmente no desenvolvimento de conteúdos de educação integral;
Serviços públicos e privados que atuam no coletivo com grupos de família para ampliar a roda de saberes e partilhar vivências práticas proativas.
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
O objeto pactuado foi aprimorar um conjunto articulado de ações juntamente com a rede de educação e instituições de atendimento a criança e
adolescentes, que ofertam conteúdos de educação integral em diferentes espaços, educativos, culturais, esportivos. Ao aproximar deste coletivo, foi
possível identificar algumas dificuldades e problemas de desenvolvimento e buscar e propor novas estratégias e ferramentas de intervir na
coletividade. Por tratar-se de um projeto de desenvolvimento e mudanças comportamentais, os impactos diretos somente serão verificados a médio
e longo prazo, mas foi possível estabelecer estratégias de continuidade e aprendizagem para formar uma cultura de informação.
Mobilizar, articular e dialogar com entidades públicas e privadas democraticamente, foi o objetivo geral estabelecido em todas as ações planejadas e
executadas, garantindo maior publicização da informação e alinhando os princípios norteadores para que todos entendam e ajam numa cidade
educadora.
Quando a gestão estratégica definiu o que espera de uma cidade educadora, iniciou escolhas capazes de impactar crianças e adolescentes, com
atividades, oportunidades de reflexão e espaços de aprendizagem neste processo.
Os grupos de aprendizagem permanente, com a participação proativa de educadores numa relação dialógica e representantiva avançou e credenciou
a formação de novos grupos.
É o relatório de cumprimento do objeto.
Guaíra/SP., 30 de Janeiro de 2018.
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Rafael Albuquerque Braghiroli
Gerente Executivo

