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Relatório de Execução do Objeto – OSC 
 

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA MATA CNPJ: 07.620.520/0001-46 
              
Nome do Projeto: FORMIGUINHA (EDITAL 01/2019) 

Identificação do Objeto:  

O Projeto Formiguinha tem por objeto o desenvolvimento de ações de atendimento em regime de apoio socioeducativo em meio aberto, conforme 

previsto no art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Funciona na modalidade de contraturno escolar e oferece, para crianças e 

adolescentes matriculados nas escolas municipais de Secretário, atividades de reforço escolar, artes, leitura, recreação, atendimentos 

fonoaudiológico e psicopedagógico, material didático e de artes, transporte e lanche. 

              

Eixo Técnico: Educação 
              
Termo de Fomento nº: 43/2020 Órgão Concedente: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis 
              
Valor Total de Recursos a Serem Repassados (Valor total do projeto):  R$ 50.000,00 
              
Relatório Referente às Parcelas nº: 2 Período de Aplicação da parcela: outubro a dezembro/2020 
              
Valor da Parcela: -  Valor Repassado até o Período: R$ 50.000,00 
              

Gestores Responsáveis:  

Denise Pereira da Silva, Educadora - Coordenadora de Projetos e Secretária Executiva - CPF 667.576.907-30 
Vanessa Marquesim Santana Alves, Professora - Reforço Escolar, Artes, Leitura, Recreação - e Psicopedagoga – Atendimento 
Psicopedagógico - CPF 119.097.777- 06 
Eliane Sant’Ana da Costa, Professora – Reforço Escolar, Reforço Monitorado, Artes, Leitura e Recreação - CPF 084.946.757 - 88 
Márcia Aparecida da Costa de Souza, Fonoaudióloga – Atendimento Fonoaudiológico - CPF 874.488.317-04  
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Metas 

 

Indicadores de Aferição de 
Cumprimento das Metas 

Meios de Verificação 

Reforço Escolar para crianças matriculadas na 
Educação Infantil da rede municipal: desenvolvimento da 
formação pessoal e social, e conhecimento de mundo em 
100% dos alunos inscritos no Projeto. 

O Projeto não foi iniciado por motivo de pandemia não sendo 
possível realizar aferição do cumprimento de metas. 

* Lista de presença mensal                                                              
* Exercícios e avaliações escritas      
  produzidos pelos alunos                                                
* Relatórios de atividades e de   
  aproveitamento 

Reforço Escolar para crianças e adolescentes 
matriculados no Ensino Fundamental da rede municipal: 
ampliação de conhecimentos em língua portuguesa e 
matemática em 100% dos alunos inscritos no Projeto. 

O Projeto não foi iniciado por motivo de pandemia não sendo 
possível realizar aferição do cumprimento de metas. 

* Lista de presença mensal                                                              
* Relatórios de aproveitamento 

 

Reforço Monitorado para crianças e adolescentes 
matriculados na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental da rede municipal: redução das dificuldades 
relacionadas à compreensão do conteúdo programático em 
100% dos alunos inscritos no Projeto. 

O Projeto não foi iniciado por motivo de pandemia não sendo 
possível realizar aferição do cumprimento de metas. 

* Lista de presença mensal                                                              
* Material produzido pelos alunos          
* Relatórios de atividades e de  
  participação 
 

Artes para crianças e adolescentes matriculados na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental da rede 
municipal: desenvolvimento da expressão pessoal, social e 
cultural em 100% dos alunos inscritos no Projeto.  

O Projeto não foi iniciado por motivo de pandemia não sendo 
possível realizar aferição do cumprimento de metas. 

* Lista de presença mensal                                                              
* Material produzido pelos alunos          
* Relatórios de atividades e de  
  participação 

Leitura e Expressão Escrita para crianças e 
adolescentes matriculados na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental da rede municipal: desenvolvimento 
da expressão pessoal, social e cultural em 100% dos alunos 
inscritos no Projeto. 

O Projeto não foi iniciado por motivo de pandemia não sendo 
possível realizar aferição do cumprimento de metas. 

* Lista de presença mensal                                                              
* Material produzido pelos alunos         
* Relatórios de atividades e de  
  participação 

Recreação para crianças e adolescentes matriculados na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental da rede 
municipal: desenvolvimento da consciência corporal, de 
hábitos de autocuidado, da autonomia e da capacidade de 
socialização em 100% dos alunos inscritos no Projeto. 

O Projeto não foi iniciado por motivo de pandemia não sendo 
possível realizar aferição do cumprimento de metas. 

* Lista de presença mensal                                                                    
* Relatórios de atividades e de  
  participação 
 

Atendimento Fonoaudiológico para crianças e 
adolescentes com encaminhamento das escolas 
municipais de Secretário: habilitar crianças e adolescentes 
na instalação correta da fala/linguagem e desenvolver um 
padrão de normalidade na aprendizagem de acordo com 
cada nível escolar em 100% dos alunos inscritos no Projeto. 

O Projeto não foi iniciado por motivo de pandemia não sendo 
possível realizar aferição do cumprimento de metas. 

* Lista de presença mensal                                                             
* Relatórios individuais com as 
  atividades e evolução no    
  tratamento 
* Atas das reuniões com as 
  equipes das escolas municipais e  
  entrega dos laudos individuais  
  para devolutiva dos atendimentos  
  fonoaudiológicos. 
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Atendimento Psicopedagógico para crianças e 
adolescentes com encaminhamento das escolas 
municipais de Secretário: auxiliar crianças e adolescentes 
na superação das dificuldades de aprendizagem e no 
resgate do vínculo positivo com o processo de ensino em 
100% dos alunos inscritos no Projeto. 

O Projeto não foi iniciado por motivo de pandemia não sendo 
possível realizar aferição do cumprimento de metas. 

* Lista de presença mensal                                                             
* Relatórios individuais com as 
  atividades e evolução no    
  tratamento 
* Atas das reuniões com as 
  equipes das escolas municipais e  
  entrega dos laudos individuais  
  para devolutiva dos atendimentos  
  psicopedagógicos 

  

Nº Descrição da Atividade Período de Execução 

1 Reforço Escolar para crianças matriculadas na Educação Infantil. Projeto não iniciado por motivo de pandemia. 

2 Reforço Escolar para crianças e adolescentes matriculados no Ensino Fundamental. Projeto não iniciado por motivo de pandemia. 

3 Reforço Monitorado para crianças e adolescentes matriculados na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental. 

Projeto não iniciado por motivo de pandemia. 

4 Artes para crianças e adolescentes matriculados na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental. 

Projeto não iniciado por motivo de pandemia. 

5 Leitura e Expressão Escrita para crianças e adolescentes matriculados na Educação Infantil 
e no Ensino Fundamental. 

Projeto não iniciado por motivo de pandemia. 

6 Recreação para crianças e adolescentes matriculados na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental. 

Projeto não iniciado por motivo de pandemia. 

7 Atendimento Fonoaudiológico para crianças e adolescentes com encaminhamento de uma 
das escolas municipais de Secretário. 

Projeto não iniciado por motivo de pandemia. 

8 Atendimento Psicopedagógico para crianças e adolescentes com encaminhamento de uma 
das escolas municipais de Secretário. 

Projeto não iniciado por motivo de pandemia. 

 
Dificuldades encontradas: 
Descrever / listar as dificuldades encontrados durante o desenvolvimento das Atividades/Ações, pontuando ainda, os motivos para 
eventuais atrasos. 
 
Devido ao cumprimento das medidas adotadas para a prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do Coronavírus (Covid – 19) foi impossível 
realizar as atividades propostas uma vez que todas elas são na modalidade presencial. 
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Soluções adotadas: 
Descrever / listar as providências adotadas diante das dificuldades encontradas. 
 

As duas professoras e a coordenadora contratadas pela Associação aderiram à medida de redução de jornada de trabalho e salário (Medida Provisória n° 
936/2020, promulgada entre os dias 01 e 02 de abril de 2020), e estão sendo pagas com recursos financeiros da Associação. Essa medida permitiu que no 
período de outubro a dezembro de 2020 a Associação realizasse algumas ações relacionadas ao público infanto-juvenil. 

 
O grupo de WhatsApp Super Amigos foi criado para manter a interação com os alunos que se matricularam no Projeto Formiguinha. Diversas atividades têm 
sido propostas com os objetivos de desenvolver a percepção visual, memória, atenção, concentração e leitura, além de troca de mensagens que possibilitam 
manter o vínculo afetivo com o nosso público. 
 
A partir da inclusão de Atividades de Crédito nas apostilas do Educa em Casa criamos grupos de apoio no WhatsApp para cada ano (série) escolar com o 
objetivo de retirar dúvidas e auxiliar na execução das atividades. 

 
Todas as informações pertinentes as atividades remotas destinadas aos alunos que se matricularam no Projeto Formiguinha são divulgadas através do grupo 
de WhatsApp, já utilizado pela Associação, para comunicação com as famílias e responsáveis. Esse grupo também é utilizado para a divulgação de notícias 
publicadas no site oficial da Prefeitura de Petrópolis, que contenham orientações que contribuam para a conscientização no combate ao contágio pelo 
Coronavírus e informem sobre serviços disponibilizados pelo nosso município. 
 
O Dia da Criança não passou em branco. O grupo Crochemigas de Petrópolis confeccionou gorros super coloridos para todos os alunos matriculados no Projeto 
Formiguinha. A distribuição contou com a ajuda de diversas pessoas da comunidade. 
 
Recebemos a doação de 11 carteiras universitárias. Com esse novo mobiliário foi possível organizar nosso espaço de sala de aula para receber – quando as 
atividades presenciais forem liberadas - um número maior de alunos por turno, respeitando os protocolos de biossegurança. 

 
 

 

Considerações finais: 
Apresentar neste campo as considerações finais desse Relatório de Execução do Objeto que se fizerem necessárias, tais como 
justificativas e/ou esclarecimentos complementares. 
 
Aguardamos determinações oficiais (Decretos) das autoridades governamentais do Rio de Janeiro e do município de Petrópolis para reiniciar as atividades 
presenciais do Projeto Formiguinha. 
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Atestamos a veracidade das informações/documentos apresentados, estando à disposição para eventuais 
esclarecimentos e/ou providências que os Gestores da Parceria e/ou a Comissão de Monitoramento considerar 
necessários. 

 

Petrópolis, 7 de janeiro de 2021 

 

 

                               CPF: 667.576.907-30 
Assinatura do Responsável pelo Monitoramento/Avaliação 

 

 

P/P                     CPF: 667.576.907-30 


