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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00212017

OSC Chamamento Público Objeto

Associação Beneficente N° 001/FMDCA - 2017 Proporcionar atendimento de
Cristã Real Esperança contraturno escolar para crianças de 04

a 06 anos de famílias em
CNPJ vulnerabilidade social, residentes em

10.564.57010001-68 Balneário Camboriú.

Período da Prestação de Contas Tipo da Prestação de Contas

07 de Junho a 31 de Dezembro de 2017 Final

Data de recebimento do Processo de 28102/2018
Prestação de Contas

VALORES DA PARCERIA

NÚMERO DE PARCELAS

VALOR DA PARCELA

VALOR FIRMADO

DEVOLUÇÕES

TOTAL REPASSADO

PARECER. PRONUNCIAMENTO DO GESTOR

7

1x R$30.751 ,93
2x R$15.252,28
4x R$15.012,28

R$121.305,61

R$ 3.461,13

R$ 117.844,48

A gestora das parcerias do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -

FMDCA procedeu a análise dos documentos constantes nas prestações de contas, a

fim de elaborar e emitir o Parecer Final que segue:

Balneário Camboriú - Capital Calarlnense do Turismo - CNPJ 83.102.285/0001-07
Rua 2000, nO 1380 - Centro. CEP 88330-468 - (47) 3363-2745



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA

Da análise do processo de prestação de contas constatou-se a presença de todos os

elementos e formalidades exigidos pela Lei nO13.019/2014.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que estes comprovam

adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram

concedidos, bem como a realização do objeto.

Observações
• Todas os relatórios de atividades e registros fotográficos encontram-se anexados

aos processos de prestações de contas mensais.
• Na análise das prestações de contas mensais observou-se algumas

inconsistências que foram devidamente sanadas pela entidade no decorrer da
parceria.

Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente Prestação de

Contas Final.

Balneário Camboriú, 14 de maio de 2018.

,

erraz dos Santos de Aquino
Mal. 12.604Ge,lo,"'/1e,,", -De'7"6~

/ \ aPI 0.0"
\. ~uiz-iV1araschin

SecretáriõeíeDesenvolvimento e Inclusão Social
Gestor do FMDCA
Portaria 23.689/2017

Balneário Camborll! - Capital Catarlnense do Turismo. CNPJ 83.102.28510001-07
Rua 2000, nO 1380 - Centro. CEP 88330-468 - (47) 3363-2745
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~ BALNEARIQ PREFEITURADEBALNEÁRIOCAMBORIÚ
t. J CAMBORlU FUNDO MUNICIPAL DOSDIREITOSDA CRIANÇAEDO

- ADOLESCENTE- FMDCA

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALlACÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO NO002/2017

OSC Chamamento Objeto
Público

Associação Beneficente N° 001/FMDCA - 2017 Proporcionar atendimento de
Cristã Real Esperança contraturno escolar para 50 crianças de

04 a 06 anos de famílias em
CNPJ 10.564.570/0001-68 vulnerabilidade social, residentes em

Balneário Camboriú.

Período da Prestação de Contas Tipo da Prestação de Contas

07 de Junho a 31 de Dezembro de 2017 Final

É\
,

)Data de recebimento do Processo de 28/02/2018
Prestação de Contas Fínal ,/

/

'--------

VALORES DA PARCERIA

NÚMERO DE PARCELAS 7

VALOR DA PARCELA 1x R$30.751 ,93
2x R$15.252,28
4x R$15.012,28

VALOR FIRMADO R$ 121.305,61

DEVOLUÇÕES R$ 3.461,13

Balneário Camborhi - Capital Catarlnense do TUrismo. CNPJ 83.102.285/0001..Q]
Rua 2000, nO 1380 - Centro. CEP 88330-468 - (47) 3363-2745



ITOTAL REPASSADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOlESCENTE - FMDCA

R$ 117.844.481

RELATÓRIO

PLANO DE TRABALHO - CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS

Descrição

Meta 01 . Atender crianças
no período matutino

Meta 02 - Atender crianças
no periodo vespertino

Meta 03 . Realizar reuniões
com as famflias

Meta 04 . Realizar visitação
(visita domiciliar) ás famílias

Qtde/ Unidade

25 crianças

25 crianças

2 reuniões

20 famílias

CONSTATAÇÕES

Resultados Obtidos

25 crianças

25 crianças

1a reunião em
31/07/2017 e 2a

I
/ reunião em 30/11/2017

26 visitas

/~l

l

Todas as metas pactuadas, de acordo com a entidade foram cumpridas, e no caso da meta 04,
a mesma ultrapassou a meta estabelecida.

Contudo, faz-se necessário que para uma próxima parceria as metas sejam revisadas no
sentido de incluir lista de presença com os atendimentos diários em cada contraturno.

Observações
• Todas os relatórios de atividades e registros fotográficos encontram-se anexados aos

processos de prestações de contas mensais.
• Na análise das prestações de contas mensais observou-se algumas inconsistências que

foram devidamente sanadas pela entidade no decorrer da parceria.

Balneãrlo Camborlu - Capital Catarinense do Turismo. CNPJ 83.102.285/0001-07
Rua 2000, nO 1380 - Centro - CEP 88330-468 - (47) 3363-2745



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA

o impacto gerado pela realização desta parceria foi positivo, uma vez que possibilitou à 50
familias o atendimento de contraturno escolar aos seus filhos (de 04 a 06 anos), oferecendo um
ambiente seguro e propício ao aprendizado.

Para o ano de 2018 foi solicitado que a entidade abrangesse famílias oriundas de outros Bairros
da nossa cidade, e não somente Vila Real, late Clube e Municípios.

Balneário Camboriú, 14 de maio de 2018.

Eliane p. Ferraz dos Santos de Aquino
Mal. 12.604

.Parcerias - Decreto nO8643/2017

Luiz Maraschin
Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestor do FMDCA
Portaria 23.689/2017

Balneário Camborlú - Capital Catarlnense do Turismo. CNPJ 83.102.285/0001'{)7
Rua 2000, nO 1380 - Centro. CEP 88330-468 - (47) 3363.2745
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Relatório de atividades do Projeto PePe Vida
Termo de colaboração FMDCA N° 002/2017

Relação de funcionários envolvidos na realização do projeto:

Quant. cargo Periodo Formação Vlnc.

1 Coordenador Segunda à sexta-feira das 7:30 - 11:30' 13:30 -17:30 Graduada em Pedagogia CLT

1 Facilitador Segunda à sexta-feira das 7:30 - 11:30 113:30 - 17;30 Cursando Pedagogia CLT

1 Monitora Segunda à Sexta 7:3Q 12:30. Cursando Pedagogia CLT

1 Monitora Segunda a sexta-'elra das 12:30 -18:30 Graduada em Pedagogia CLT

1 Cozinheira Segunda à sexta-feira das 7:30 -11 :30112:30 - 16:30 Ensino médio completo CLT

Secretária CLT
1 Executiva Segunda a sexta-feira das 13:30 - 17:30 Graduada

Coordenador de CLT
1 Projetos Segunda a sexta-feira das 7:30 - 11:30 113:30 -17;30 Graduado em Processos Gerenciais

CRONOGRAMA DE EXECUÇAO DAS METAS/FASE
1 2 3 • 5 5 7

[~' PONTRATURNO • " IX IX " ,

~eta 2 REUNIAO COM PAIS " IX

~ela 3 r-'ISITAÇAO , !' IX IX 'A

--

lanejamento e Avaliação
.-

IX A

Mês: Julho de 2017

META 1: CONTRA TURNO:

• 25 crianças matutino;
• 25 crianças vespertino.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA
Rua Dom Luiz, 619 [ Vila Real- Balneário Camboriú. se I CEP88.337.100 I Fone; (.47)3268-3214

E.mail: executivo@realesperanca.org

mailto:executivo@realesperanca.org
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Atividades desenvolvidas durante o mês de Julho

Durante o mês de Julho terminamos o trabalho com o projeto "Eu e a Minha Comunidade".
Que ajuda no ensino e na direção, que oferecemos às crianças. Não somente instrui, mas guia
as crianças a construirem conhecimentos em cima do que elas já conhecem. Ajudando as
crianças a pensar, resolver problemas, pesquisar e questionar. Objetivos:

• Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade
• Conhecer como se constitui e as facilidades que tem no bairro
• Aprender e refletir sobre como se andar (movimentar) na comunidade. Ex. atravessar

a rua.
• Pesquisar mais sobre as pessoas que moram e trabalham na comunidade. Ex.

Profissões
• Ampliar o conhecimento sobre os meios de transportes e como as pessoas se

comunicam, através dos diferentes meios de comunicação;
• Estimular na criança a valorização e o cuidado com o bairro em que vive.

META 2: Reunião com pais.

Programado para o segundo e quinto mês da parceria.

META 3: Visitação.

Foram realizadas 12 visitas às famílias dos alunos.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 1 de 7

Data Valor Recebido Devolução ao Fundo

29/06/2017 R$15.012,28 .
26/07/2017 R$2.367,74

Mês: Agosto de 2017

META 1: CONTRA TURNO:

• 25 crianças matutino;
• 25 crianças vespertino.

Atividades desenvolvidas durante o mês de Agosto

Durante este mês de Agosto iniciamos com o projeto "Meio Ambiente". Este projeto busca
orientar e conscientizar as nossas crianças de que se cada um de nós fizermos a nossa parte,
podemos ter um ambiente limpo, com ar puro e preservando o que ainda nos resta.

Objetivos:

• Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente
• Ensinar através de brincadeiras e experiências a importância de reciclar o lixo

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA
Rua Dom Luiz, 619 I Vila Real- Balneário camboriú p se I CEP88.337-100 I Fone: {47}3268-311<1

E-mail: cxcc.utivo@realesperanca.org

•

mailto:cxcc.utivo@realesperanca.org
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• Explicar sobre os fenõmenos da natureza, os estados da água e o uso correto da
água

• Conscientizar as crianças que devemos cuidar melhor do nosso planeta
• Discutir sobre a preservação da ftoresta Amazõnica.

Durante esse mês de Agosto também foi trabalhado a semana do dia dos pais, com atividades
voltadas à família com o objetivo de desenvolver e orientar a importância da patemidade para o
desenvolvimento da criança. Uma das atividades foi uma palestra voltada para os pais e uma
festa de comemoração com apresentação das crianças.

META 2: Reunião com pais.

Realizado ao dia 31 de julho, as 20:00 horas, no aud~ório da Primeira Igreja Batista de
Balneário Camboriú, situada a rua Dom Luis, 619, bairro Vila Real, a palestra sobre Educação
Financeira com o consultor financeiro Sr. Juliano Custódio. Nesta palestra, o consultor Juliano
Custódio explanou a respeito da importância de se organizar financeiramente realizando
planejamento orçamentário familiar. Também falou sobre investimentos e como é possivel
poupar e realizar investimentos em tempos de crise. A Reunião teve a presença de cinco pais
de crianças usuárias do projeto. Após a palestra foi servido um coffee break aos participantes.

CO\YOC\Ç\O m: nn:sl\O
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA
Rua Dom Luiz, 619 I Vila Real. Balneario Camboriú - se I CEP88.337~lOO I Fone: (47)326&-3214

[.rnai!: executivo@realesperanca.org

mailto:executivo@realesperanca.org
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META 3: Visitação.

Foram realizadas 03 visitas às famílias dos alunos

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 2 de 7

Data Valor Recebido Devolução ao Fundo

03/08/2017 R$15.252,28

22/08/2017 R$1.093,39

Mês: Setembro de 2017

META 1: CONTRA TURNO:

• 25 clianças matutino;
• 25 clianças vespertino.

Atividades desenvolvidas durante o mês de Setembro

Durante este mês de Setembro continuamos com o projeto "Meio Ambiente", Este projeto
busca orientar e conscientizar as nossas crianças de que se cada um de nós fizermos a nossa
parte, podemos ter um ambiente limpo, com ar puro e preservando o que ainda nos resta,

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA
Rua Dom Luiz, 619 I Vila Real- Balneário Camborlú - se I CEP88.337-100 I Fone: (47J3268-3214

E~mail:executilJo@realcsperanca.org

mailto:executilJo@realcsperanca.org
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Objetivos:

• Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente
• Ensinar através de brincadeiras e experiências a importância de recicJar o lixo
• Explicar sobre os fenõmenos da natureza, os estados da água e o uso correto da

água
• Conscientizar as crianças que devemos cuidar melhor do nosso planeta
• Discutir sobre a preservação da floresta Amazõnica.

Nesse mês as crianças trabalharam com a reciclagem de lixo.

META 2: Reunião com pais.

Programado para o segundo e quinto mês da parceria.

META 3: Visitação.

Foram realizadas 03 visitas às familias dos alunos

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 3 de 7

Data Valor Recebido Devolução ao Fundo

31/08/2017 RS15.012,28

Não houve devolução. Foi
utilizado todo o recurso.

Mês: Outubro de 2017

META 1: CONTRA TURNO:

• 25 crianças matutino;
• 25 crianças vespertino.

Atividades desenvolvidas durante o mês de Outubro

Durante este mês de Outubro iniciamos com o .projeto: Animais.

Este projeto busca orientar e conscientizar as nossas crianças para o cuidado com os seres
vivos. Fazendo-as perceber a importância da fauna no meio ambiente através de brincadeiras
e jogos lúdicos que é onde oferecemos, através do método de interdisciplinaridade, um
ambiente propício para reflexão, interação social, desenvolvimento psicológico e motor, e
aprendizado.

Objetivos:

• Conscientizar às crianças do seu papel na preservação da fauna
• Ensinar através de brincadeiras e experiências a importãncia dos animais na biosfera
• Explicar cada tipo de animal de acordo com sua classificação (mamíferos, aves,

répteis, anfíbios, peixes e insetos)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA
Rua Dom Luiz, 619 I Vila Real ~Balneário Cêlmborlú. se I CEP88.337.100 I Fone: (47)3268-3214

E-mail: executivo@realesperanca.org

mailto:executivo@realesperanca.org
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• Conscientizar às crianças da periculosidade dos animais selvagens e explicar a
diferença entre animais domésticos e selvagens

• Discutir sobre as doenças que podem ser transmitidas através dos animais e o que
podemos fazer para preveni-Ias.

Foram também desenvolvidas, durante os dias 09 à 13 de Outubro, o Projeto da semana do
Dia das Crianças, que teve como objetivo trabalhar e festejar a importância da criança no seu
contex1o social.

META 2: Reunião com pais.

Programado para o segundo e quinto mês da parceria.

META 3: Visitação.

Foram realizadas 05 visitas às famílias dos alunos

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 4 de 7

Data Valor Recebido Devolução ao Fundo

29/09/2017 R$15.012,2B

Nilo houve devo(uçilo. Foi
utilizado lodo o recurso.

Mês: Novembro de 2017

META 1: CONTRA TURNO:

• 25 crianças matutino;
• 25 crianças vespertino.

Atividades desenvolvidas durante o mês de Novembro

Durante este mês de Novembro desenvolvemos o .projeto Natal"

Este projeto prevê ampliar e aprofundar o conhecimento que as crianças têm a respeito dessa
data importante. Que as crianças passem a conhecer sobre as comemorações Natalinas das
outras regiões do nosso e de outros palses. E possam tomar conhecimento de diferentes tipos
de cultura.

Estimular a criação e a compreensão das narrativas simplificadas e descrições. Que a criança
possa:

Compreender o conceito de tempo

Observar mudanças e permanências no desenvolvimento pessoal, comparando o
nascimento de Jesus (nenê) seu crescimento e desenvolvimento, com o seu próprio
crescimento e desenvolvimento

Reconhecer e valorizar os meios de comunicação como fontes de informação, relações
sociais, cunura e lazer entre outras funções.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA
Rua Dom Luiz, 619 I Vila Real- Balneário Camboriú - se I CEP88337~10Q I Fone: (47)3268-3214

E-mail:executillo@realesperanca.org

mailto:executillo@realesperanca.org
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Observar os meios de transporte de pessoas e de mercadorias hoje disponiveis que
atendem as necessidades diversas da sociedade, estabelecendo uma ponte de comparação
com a época de Jesus.

Refletir sobre o lugar de moradia como um espaço de segurança e conforto

Apresentar situações em que seja possivel perceber e valorizar a transmissão da
cultura de uma geração para outra

Iniciar a explicação de que o conhecimento hist6rico se baseia em fontes de
informações variadas (material impresso, depoimentos, fotografias, obras de arte, obras
arquitetura, etc.)

Compreender indicadores sociais do tempo (histórias, costumes e objetos do passado),
promovendo reflexões sobre o presente e futuro.

META 2: Reunião com pais.

Realizada ao dia 30 de Novembro as 19:30 horas na sede do projeto, contou com a
participação de 27 pais dos usuários do projeto, onde foi abordado o tema "Sexualidade",
ministrada pelos palestrantes Marcos e Karen Almeida. Estes possuem um trabalho voltado a
orientação de famílias e educação de filhos.

META 3: Visitação.

Foram realizadas 03 visitas às famílias dos alunos

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA
Rua Dom luiz, 619 I Vila Rcal- Balneário camboriú - se I CEP88.337.100 I Fone: (47)3268-3214

E-maU: executivo@realesperanca.org

•

mailto:executivo@realesperanca.org
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RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 5 de 7

Data Valor Recebido Devolução ao Fundo

01/11/2017 R$15.252,28

Não houve devolução. Foi
utilizado lodo o recurso.

Mês: Dezembro de 2017

META 1: CONTRA TURNO:

• 25 crianças matutino;
• 25 crianças vespertino.

Atividades desenvolvidas durante o mês de Dezembro

Durante este mês de Dezembro concluímos o 'projeto Natal"

Este projeto prevê ampliar e aprofundar o conhecimento que as crianças têm a respeito dessa
data importante. Que as crianças passem a conhecer sobre as comemorações Natalinas das
outras regiões do nosso e de outros países. E possam tomar conhecimento de diferentes tipos
de cultura.

Estimular a criação e a compreensão das narrativas simplificadas e descrições. Que a criança
possa:

• Compreender o conceito de tempo
• Observar mudanças e permanências no desenvolvimento pessoal, comparando o

nascimento de Jesus (nenê) seu crescimento e desenvolvimento, com o seu próprio
crescimento e desenvolvimento

• Reconhecer e valorizar os meios de comunicação como fontes de informação,
relações sociais, culiura e lazer entre outras funções.

• Observar os meios de transporte de pessoas e de mercadorias hoje disponíveis que
atendem as necessidades diversas da sociedade, estabelecendo uma ponte de
comparação com a êpoca de Jesus.

• Refietir sobre o lugar de moradia como um espaço de segurança e conforto
• Apresentar situações em que seja possivel perceber e valorizar a transmissão da

cultura de uma geração para outra
• Iniciar a explicação de que o conhecimento histórico se baseia em fontes de

informações variadas (material impresso, depoimentos, fotografias, obras de arte,
obras arquitetura, etc.)

• Compreender indicadores sociais do tempo (histórias, costumes e objetos do
passado), promovendo reflexões sobre o presente e futuro.

Finalizamos o ano com uma grande Festa de Encerramento, onde as crianças
apresentaram canções de Natal e foi mostrado aos pais as atividades desenvolvidas durante o
ano de 2017.

ASSOCIAÇÃO 8ENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA
Rua Dom Luiz, 619 I Vila Rcal- Balneário Camboriú - se I CEP88.337-100 I Fone: (47)3268-3214

E.mall: executivo@realesperanca.org

mailto:E.mall:
mailto:executivo@realesperanca.org
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META 2: Reunião com pais.
Programado para o segundo e quinto mês da parceria.
META 3: Visitação.
Meta superada nos meses anteriores. Não realizadas visitas neste mês devido ao numero de
atividades e eventos realizados pelo projeto junto com os pais (palestra e festa de
encerramento).
RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 6 de 7

Data Valor Recebido Devolução ao Fundo

30/11/2017 R$30.751 ,93

NlJo houve devoluçlJo. Foi
utilizado todo o recurso.

Mês: Janeiro de 2018

META 1: CONTRA TURNO:

• 25 crianças matutino;
• 25 crianças vespertino.

Atividades desenvolvidas durante o mês de Janeiro

Durante a primeira quinzena o mês de janeiro os funcionários do projeto estavam de fêrias. Na
segunda quinzena nossas atividades foram preparar as salas e materiais, para o
desenvolvimento dos projetos que serão aplicados durante o ano, além de fazer as matrículas
para novos alunos. Também tivemos momentos onde planejamos algumas atividades sociais
que serão realizadas com as fammas das crianças e foram reaiizados treinamentos de
capacitação para o trabalho com as crianças e suas fammas.

META 2: Reunião com pais.
Programado para o segundo e quinto mês da parceria.
META 3: Visitação.
Por ser o primeiro mês do ano, as atividades com as fammas iniciarão no mês de fevereiro.
RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E DEVOLVIDOS

Parcela 7 de 7

Data Valor Recebido Devolução ao Fundo

14/12/2017 R$15.012,28

NlJo houve devofuçlJo. Foi
utilizado fodo o recurso.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA
Rua Dom Luiz, 619 I Vila Real- Balneário úmboriú - se I CEP88.337-100 I Fone: (47}3268-3214

E-mail: cxccutivo@realcsperanca.org
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Resumo e avaliação.

Resumo das metas:

METAS PROPOSTAS
QUANTIDADES METAS RESULTADO
PROPOSTAS ALCANCADAS

META Atendimento de contra turno escolar
01 para crianças com idades entre 04 e

50 50 100%

06 anos
META 2 2 100%
02 Reuniões de interadlo com as famílias

META Visitas as famUias em suas 20 26 130%
03 residências

Resumo dos recursos utilizados:

RECURSOS UTILIZADOS NO PROJETO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA N° 00212017

PERíODO DE JULHO 2017 A JANEIRO DE 2018

VALOR TOTAL INVESTIDO NO PROJETO. R$ 185.818,63

VALOR RECEBIDO FMOCA R$ 121.305,61

VALOR DE CONTRAPARTIDA DA ABCRE R$ 64.513,02

DEVOLUÇÃO AO FMDCA R$ 3.461,13

Avaliação.

Levando em consideração os objetivos propostos no termo de colaboração do FMDCA
00212017, concluímos que foram executadas com êxtlo as metas propostas de proporcionar
atendimento de contra tumo escolar para crianças de 04 a 06 anos de famílias em
vulnerabilidade social, residentes em Balneário Camboriú. Sendo os Objetivos Específicos:

1. Desenvolver atividades de propagação dos aspectos cultural, social,
perceptivo, [[sico e criativo.

2. Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas
3. Visitar as famílias envolvidas para verificação do contexto famíliar em que as

crianças se encontram

Uma vez que as METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS eram cumprir no
período de Julho de 2017 a Janeiro de 2018 o atendimento de 50 crianças díariamente
de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino,
proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades
lúdicas e de socialização. Além de realizar 02 (duas) reuniões com as famUias das
crianças atendidas e visitar 20 familias envolvidas no projeto entre os meses de julho e

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA
Rua Dom Luiz. 619 I Vila Real- Balneario Camboriú - se 1 CEP88.337-100 I Fone: (47)3268-3214
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dezembro para verificação do contexto familiar em que as crianças se encontram.
Podemos concluir que o projeto cumpliu plenamente todos os objetivos propostos.

Pontos positivos:

Observamos e ouvimos feed back das familias das clianças que frequentam o projeto
de como as atividades desenvolvidas ajudaram seus filhos a interagir com as demais
crianças, além de demonstrarem grande satisfação no ambiente proporcionado no local
de atendimento e nas atividades realizadas.

Pontos Negativos:

O local de atendimento ainda é limitado em seu espaço. Motivo pelo qual não
conseguimos atender a demanda solicitada. Esta dificuldade será resolvida em breve,
quando do término da construção realizada pela Plimeira igreja Batista de Balneário
Camboriú estiver concluída, a qual será cedida em parceria para o atendimento deste e
outros projetos de atendimento à comunidade.

Impacto do Projeto:

Com base na necessidade em que vivemos nos deparamos cada vez mais com novas
situações familiares, onde os pais precisam trabalhar para o sustento financeiro da
familia. É urgente um novo entendimento em função deste contexto familiar que se
apresenta hoje em nossa sociedade. A urgência de um programa para atender os filhos
e filhas de famílias em sttuação de vulnerabilidade social se faz necessário em virtude
da grande demanda em nossa cidade conforme diagnóstico do CMDCA em 2016.
Assim sendo o projeto colabora com a melhora da qualidade de vida de seus usuários
e seus familiares, uma vez que os mesmos podem cumprir seus horários de trabalho
despreocupados com seus filhos que gozam de um ambiente seguro. Contribuindo
assim para o aumento da renda familiar.

Tão importante quanto a segurança das crianças e o aumento da renda familiar, as
familias percebem que o projeto trabalha incentiva a vivência de plincipios éticos e
morais de seus colaboradores, passando de forma direta e indireta às clianças,
padrões sociais desejáveis de respetto ao próximo, cidadania e responsabilidade.
Contribuindo assim para uma comunidade mais solidária, produtiva e harmoniosa.

or de Projetos

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

Balneário Camboliú, 28 de fevereiro de 2018.
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