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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: 1 Período de Aplicação da parcela: julho a setembro/2020 

              Valor da Parcela: R$ 50.000,00 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  
  fonaudiológicos 
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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. 
 
O Projeto, como proposto no Plano de Trabalho aprovado no Edital 01/2019, teve início no dia 03/03/2020, mas, na primeira semana de março, as aulas escolares e 
as atividades do Projeto tiveram que ser suspensas devido às péssimas condições de acesso por ocasião de fortes chuvas.  
 
No dia 17 de março as aulas das escolas da rede pública em Petrópolis foram suspensas, assim como as atividades do Projeto, em cumprimento as medidas para a 
prevenção ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), publicadas em Diário Oficial, DECRETO Nº 1.088 de 13 de março de 2020. 
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Considerando essas duas variáveis, durante o mês de março atingimos apenas 30% dos dias de atividade propostos no nosso Plano de Trabalho, e diante desse 
baixo percentual e da falta de previsão para o retorno das atividades presenciais nas escolas, avaliamos que o adiamento do início do Projeto seria a solução mais 
adequada, uma vez que o Formiguinha trabalha em parceria com as duas escolas municipais de Secretário, funciona no contraturno escolar e utiliza o mesmo 
serviço de transporte, ou seja, sua execução está intrinsecamente relacionada ao funcionamento dessas escolas. 

 
 

 
Soluções adotadas: 
Descrever / listar as providências adotadas diante das dificuldades encontradas. 
 
No dia 18 de março/2020 encaminhamos, via e-mail, um ofício ao CMDCA explanando as dificuldades encontradas e solicitando o adiamento do início do presente 
Projeto, sem que esse adiamento implicasse em mudanças no Objeto apresentados no Plano de Trabalho já aprovado. Solicitamos também que o início do Projeto 
esteja vinculado à retomada das aulas nas Unidades Escolares do Município de Petrópolis. (em anexo) 
 
Todas as informações e esclarecimentos pertinentes a suspensão das atividades do Projeto Formiguinha foram divulgadas através de telefonemas e também no 
grupo de WhatsApp, já utilizado pela Associação, para comunicação com as famílias e responsáveis. Esse grupo permanece ativo 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.  
 
As duas escolas parceiras, assim como as profissionais de Fonoaudiologia e Psicopedagogia, que prestam serviço como autônomas, também foram comunicadas 
sobre a suspensão das atividades do Projeto Formiguinha. 
 
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 março a 
setembro/20 a Associação realizasse algumas ações relacionadas ao Projeto Formiguinha: 

 
1) No dia 30 de março/2020 inauguramos um grupo de WhatsApp chamado “Super Amigos” onde diversas atividades têm sido propostas com os objetivos de 

desenvolver a percepção visual, memória, atenção, concentração e leitura, além de troca de mensagens que nos proporcionam manter o vínculo afetivo 
com nossos alunos; 

2) Na primeira quinzena de abril/2020 foram distribuídos kits de material de limpeza e higiene com produtos doados por nossos associados para as famílias 
que, através de enquete realizada pela coordenação do Projeto, declararam necessitar dessa ajuda emergencial. Das 42 famílias atendidas, 17 famílias 
abriram mão de seus kits em benefício das 25 famílias mais necessitadas. Estamos certos de que a nossa capacidade de colaboração, mais uma vez, fez a 
diferença neste momento adverso;  

3) No dia 27 de abril/2020 realizamos a inscrição na Edição Emergencial do Programa “Comunidade, presente!” da Fundação Itaú para a Educação e Cultura. 
No dia 5 de junho/2020 recebemos a devolutiva com a informação de que nossa entidade não havia sido selecionada devido ao enorme número de 
inscrições de organizações expostas a um maior risco frente à pandemia e vulnerabilidade social; 

4) No dia 17 de agosto/2020 encaminhamos ao CMDCA, via e-mail, um Estudo Preliminar, elaborado pela equipe do Projeto com a participação dos membros 
da diretoria da Associação, para o início das atividades do Projeto Formiguinha que, pelos motivos já apresentados, está relacionado à volta das aulas na 
rede municipal de Petrópolis. (em anexo) 
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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. 
 
Até a data do envio do ofício, 18 de março/2020, a Associação Amigos da Mata não havia assinado o Termo de Fomento nem recebido a primeira parcela do 
financiamento do FUNCRIA/CMDCA referente a este edital. O valor total do Projeto, R$ 50.000,00, foi depositado na conta da Associação no dia 2 de julho, e se 
encontra integralmente aplicado até a data final desse Relatório, como comprova os extratos bancários. (em anexo) 
 

Aguardamos a publicação de decreto municipal com a autorização para o retorno as aulas presenciais das unidades da rede pública de ensino, e as regras para seu 
funcionamento no que diz respeito à reorganização do calendário escolar, dos horários e divisão de turnos, dos roteiros e horários do transporte escolar, e do 
protocolo com as orientações sanitárias específicas do município. 

 

 

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, 5 de outubro de 2020 

 

 

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

 

 

P/P                      CPF: 667.576.907-30 


