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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Regional de Educação Básica do Gama

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação n.º 3/2020 - SEE/CRE
GAMA/UNIEB

Brasília-DF, 22 de setembro de
2020.

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (RTMA)

 

I-       DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA

OSC:  Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi (OAPNB)

Instituição 1: Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família

Endereço de execução do objeto: CL 103 Bloco F Área Especial – Santa Maria - DF

Instituição 2: Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo  

Endereço de execução do objeto: Quadra 12 AE 01 Setor Leste - Gama DF

Instituição 3: Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência

Endereço de execução do objeto: CL 103 Bloco F Área Especial – Santa Maria - DF

Celular Presidente: (61) 99651162

Número do Termo de Colaboração: 140/2017   Vigência: 09/08/2017 a 08/02/2022

Período de Execução: 01/01/2020 a 31/03/2020

Responsável pelo acompanhamento da Parceria:

Paula Soares Marques Ziller

Andrea Batista dos Santos Maia

Maria Arlete Campos Barros.

 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O presente relatório tem como obje�vo informar o acompanhamento da execução da parceria entre a SEEDF e a
Obras Assistenciais Padre Natale Ba�ezzi (OAPNB) por meio das ins�tuições parceiras Centro de Convivência e
Educação Infan�l Sagrada Família, Centro de Convivência e Educação Infan�l Nossa Senhora do Carmo e Centro
de Convivência e Educação Infan�l Maria Mãe da Providência  nos meses de Abril, Maio e Junho do ano le�vo de
2020, pautando-se nas considerações sobre os aspectos quan�ta�vos e qualita�vos da execução do objeto, que é
a oferta de Educação Infan�l, conforme dispõe o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
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(MROSC), do Ato Norma�vo Setorial da SEEDF, ins�tuído pela Portaria 168, de 16 de maio de 2019, observando a
legislação  educacional vigente, em especial,  o Currículo em Movimento da Educação Infan�l 2ª edição, as
Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Ins�tuições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infan�l  e
os Indicadores de Qualidade da Educação Infan�l, editado pela Portaria 172, de 21 de maio de 2019.

Cabe ressaltar que desde o dia 17/03/2020 foi realizada por esta Comissão Gestora Gama, úl�ma visita In loco
nas ins�tuições parceiras vinculadas à OSC. É de conhecimento geral que o Brasil, em especial o Distrito Federal e
a RA Gama vem sendo afetado por casos de contaminação pelo vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SARS) - Sars-CoV-2, causador da COVID-19, também conhecido por “Coronavírus”. Trata-se de pandemia com
efeitos semelhantes a outros �pos de gripe, que vem sendo enfrentada pelas autoridades sanitárias e de saúde
de todo o País, em coordenação com ações orientadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O Governo do
Distrito Federal (GDF),  por meio do Decreto nº 40.539, de 19 de março de 2020, declarou a situação
como “emergência de saúde pública de importância internacional”, em consonância com a�tudes tomadas em
outras partes do mundo, concentrando suas ações e esforços no sen�do de bem orientar a população na adoção
de medidas profilá�cas e preven�vas, dentre as quais a suspensão das aulas, cujas medidas previstas no Decreto
poderão ser prolongadas por ocasião da disseminação da Pandemia Mundial ou reavaliadas a qualquer
momento. O GDF também expediu o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o
teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta,
autárquica e fundacional do Distrito Federal, a par�r de 23 de março de 2020, como medida necessária à
con�nuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da atual situação de emergência
em saúde pública e pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do
coronavírus (COVID-19).

Em razão dos decretos supracitados e em atendimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 000254-
50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, proveniente das medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus, as a�vidades presenciais nas
unidades escolares parceiras foram suspensas.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio da Portaria nº 61, de 23 de março de 2020, regulamentou,
no âmbito das Unidades Administra�vas de níveis Central e Intermediário da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal, o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020 e a Subsecretaria de Gestão de Pessoas da
Secretaria de Educação do Distrito Federal, emi�u, por meio do Sistema Eletrônico de Informação, a Circular nº
21, em 23 de março de 2020, apresentando as orientações para o teletrabalho, conforme Portaria nº 61, de 23 de
março de 2020 e o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020.

Em atendimento à recomendação expressa pela Circular n.º 27/2020 - SEE/CRE GAMA/UNIEB (ID SEI 37778225),
integrante do processo SEI 00080-00059753/2020-95, informamos que as servidoras Paula Soares Marques Ziller,
matrícula 24.298-5, Andrea Ba�sta dos Santos Maia, matrícula 26.053-3 e Maria Arlete Campos Barros, matrícula
201979-5, integrantes da Comissão Gestora Gama DF, con�nuarão as a�vidades de fiscalização,
acompanhamento e Avaliação dos Termos de Cooperação entre a SEEDF e as Organizações da Sociedade Civil
(OSC) por meio das ins�tuições parceiras vinculadas à Coordenação Regional de Ensino do Gama, remotamente,
pelo regime de teletrabalho, tendo as ações, de fato e de obrigação, ajustadas ao momento a�pico. Portanto, as
a�vidades das servidores da Comissão Gestora, vinculada à Unidade de Educação Básica do Gama são dispostas
pelo Decreto Distrital 37.843, de 13 de dezembro de 2016 e pela Portaria (SEDF) 168 de 17 de maio de 2019.
Algumas destas ações descritas no Decreto e Portaria supracitados, caracterizam-se por a�vidades de execução
remota.

Considerações sobre os aspectos quan�ta�vos

No Período de 01 a 31 de janeiro a OSC Obras Assistenciais Padre Natale Ba�ezzi (OAPNB) ofereceu as
férias cole�vas as professores e monitores, nesse  período as secretarias escolares funcionaram
normalmente em atendimento à comunidade.

Do início do ano le�vo conforme prevê o calendário escolar até o dia 17 março a OSC Obras Assistenciais
Padre Natale Ba�ezzi (OAPNB) por meio do Centro de Convivência Educacional Infan�l Sagrada Família
Centro de Convivência e Educação Infan�l Nossa Senhora do Carmo e Centro de Convivência e Educação
Infan�l Maria Mãe da Providência atendeu remotamente, conforme Plano de trabalho, 828 crianças na
faixa etária de 2 e 3 anos. No Centro de Convivência e Educação Infan�l Sagrada Família: 276 crianças, no
 Centro de Convivência e Educação Infan�l Maria Mãe da Providência 276 crianças e no Centro de
Convivência e Educação Infan�l Nossa Senhora do Carmo 276 crianças, de acordo com o Plano de trabalho
vigente. Não houve vagas ociosas no período.
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Cumpriu  na íntegra  o calendário escolar de 2020 elaborado pela SEEDF para as ins�tuições parceiras até o
dia 11 de março de 2020. A ins�tuição suspendeu atendimento nos dia 12 e 13 de março, depois
retornando às a�vidades. As  aulas foram suspensas defini�vamente pelo decreto nº 40.520/2020, em
virtude da atual situação de emergência em saúde pública e pandemia declarada pela Organização Mundial
de Saúde, em decorrência do coronavírus (COVID-19).

Até o dia 11 março foram ofertadas as cinco( 5 ) refeições diárias variadas: Café da manhã, colação, almoço,
lanche e jantar.  Conforme cardápio devidamente elaborado, supervisionadas e orientadas pela
Nutricionista como determinação da SEEDF, depois disso suspensão das aulas por ocasião Pandemia por
COVID 19 conforme decretos supracitados.

Quanto aos recursos humanos, os profissionais  foram devidamente contratados e desempenhando suas
funções, aparentemente no limite de suas atribuições.

Efetua aquisição de material de consumo, didá�co pedagógico e serviços de terceiros. Em relação aos
recursos materiais de uso da criança, a quan�dade de colchonetes, lençóis, toalhas, cobertores, escova
dental, pente e copos se apresentaram durante o período de abrangência desse Relatório, suficiente ao
número de crianças atendidas, sendo todos estes de uso individual.

   

  

Importante ressaltar que nos úl�mos dias de março, no que diz respeito à carga horária de atendimento
aos estudantes de 10 (dez) horas diárias, em jornada de tempo integral,alimentação dos estudantes, 
Coordenação Pedagógica, e demais ações de funcionamento da ins�tuição conforme prevê o Plano de
Trabalho vigente,  não foi possível ser atendido pelas ins�tuições parceiras no período supracitado, em
atendimento ao Decreto 40.551, de 23 de março de 2020, com as alterações advindas do Decreto 40.600,
de 05 de abril de 2020, que suspendeu as a�vidades de serviço de creche das Ins�tuições Educacionais
Parceiras, até 31 de maio de 2020 e ao Decreto 40.817, de 22 de maio de 2020, que entrou em vigor no
dia 26 de maio de 2020 e que manteve suspenso o atendimento das creches do Distrito Federal, bem
como em atendimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254-50.2020.5.10.0007, que
tramita na 7ª Vara do Trabalho de Brasília/DF.

Considerações sobre os aspectos qualita�vos

A Coordenação Pedagógica aconteceu com uma carga horária de 1 hora por diária de segunda a sexta-feira
com espaço para planejamento , Registros Descri�vos Individual do Aluno (RDIA), atualização dos diários
de classe; priorizando a formação con�nuada pelo coordenador pedagógico, espaço de estudos sobre
educação inclusiva e pesquisas sobre a Infância, avaliação e reorganização de prá�cas pedagógicas , os
campos de experiências, eixos integradores, bem como, formação quanto aos documentos Norteadores da
SEEDF.

A Proposta Pedagógica foi elaborada cole�vamente pela comunidade escolar em consonância com os
documentos norteadores da SEEDF: Currículo em Movimento de Educação Básica,  e as Diretrizes
Pedagógicas e Operacionais para as  Ins�tuições Parceiras que Ofertam Educação Infan�l priorizando o
atendimento integral do objeto pactuado. Orientada e revisada por esta Comissão Gestora.
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Mantém Escrituração Escolar organizada, como documentos pessoais dos estudantes, observa a relação
adulto/criança proposta pelas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Ins�tuições Educacionais
Parceiras que Ofertam Educação Infan�l (SEDF) e mantem condições de suprir as eventuais ausências de
profissionais.

Apresenta um ambiente limpo e organizado.

Promoveu momentos de integração da família e comunidade escolar em reuniãoes, roda de conversa,
ações diversas propiciando a troca de experiências no processo de desenvolvimento da crianças em relação
à sua iden�dade, as suas especificidades, respeito às sua conquistas e produções.

Os itens de higiene, cama, mesa e banho, todos de boa qualidade e suficiente para todas as crianças
atendidas individualmente.

Os deveres de transperência previstos no Decreto nº 37.843/2016 e Manual MROSC são desenvolvidos
pela ins�tuição quando se constata a divulgação das ações nas redes sociais como Facebook (Natale
Ba�ezzi Oapnb) e Instagram (@oapnb.nataleba�ezzi). Que atende a divulgação das ações das três
unidades escolares. Ver site da insituição www.oasas.org.br

VISITAS TÉCNICAS IN LOCO:

Visando dar segurança jurídica e transparência às ações desta Comissão Gestora, vinculada à
Coordenação Regional de Ensino do Gama, no que tange realização das Visitas Técnicas in Loco, conforme
estabelece a Portaria da SEDF nº 168 de 16 de maio de 2019 com fins de Acompanhamento e Avaliação das
a�vidades das unidades escolares parceiras,quais sejam Centro de Convivência e Educação Infan�l Maria Mãe da
Providência, Centro de Convivência e Educação Infan�l Nossa Senhora do Carmo e Centro de Convivência e
Educação Infan�l Sagrada Família ligada à mantenedora OAPNB, Centro de Convivência e Educação Infan�l Divino
Espírito Santo ligada à OFAJC e Centro de Educação Infan�l Tocando o Mundo ligada à OASIS, informamos que,
tendo em vista a suspensão das a�vidades escolares por meio do Decreto Distrital (GDF) nº 40.583, de 1º de abril
de 2020, e Decreto Distrital (GDF) nº 40.600, de 5 de abril de 2020, as ul�mas visitas Técnicas supracitadas foram
realizadas por esta Comissão Gestora Gama até dia 17 de março, por ocasião da Pandemia Mundial COVID 19, e
por este mo�vo serão suspensas e retornarão quando o Governo do Distrito Federal orientar, também por meio
de Decreto o retorno às a�vidades presenciais.

Informamos ainda que esta comissão Gestora até 30/12/2020 era composta irregularmente por
apenas uma servidora Paula Soares Marques Ziller, matrícula 24298-5, contrariando o que dispõe a Portaria da
SEDF nº 168 de 16 de maio de 2019, no que diz respeito ao máximo de ins�tuições a serem atendidas por apenas
um servidor. A servidora foi subme�da ao atendimento de 06 (seis) unidades escolares parceiras do Gama,
sozinha por 02 (dois) anos . A Comissão Gestora do Gama foi completa oficialmente com o fomento de 02 (duas)
servidoras quais sejam: Maria Arlete Campos Barros, matrícula 201979-5 e Andrea Ba�sta dos Santos Maia,
matrícula 26053-3, por meio de publicação em Diário Oficial do Distrito Federal nº 247 de 30/12/2019. As três
servidoras supracitadas estavam à época com Férias Cole�vas previamente marcadas, devidamente autorizadas
pela Chefia imediata e gozadas no período de 02/01/2020 a 31/01/2020 com retorno no dia 03/02/2020
(segunda-feira), por este mo�vo não houve, no mês de janeiro, nem visitas in loco, nem Relatórios Técnicos de
Visita in Loco com fins de acompanhamento e avaliação das parcerias.  O mês de fevereiro foi dedicado à
capacitação das novas integrantes da Comissão Gestora e visitas in Loco.

Os Relatórios de Visitas Técnicas in Loco foram realizados até o dia 17 de março, documentos de
número 41354884, 41355041 e 41355198 são constantes na íntegra no Processo SEI GDF nº 00080-
00151105/2018-75 . Nos úl�mos dias do mês de março foi realizada úl�ma visita In loco feita na ins�tuição
educacional em tela, por esta Comissão Gestora Gama, pois é de conhecimento geral que o Brasil, em especial o
Distrito Federal e a RA Gama vem sendo afetado por casos de contaminação pelo vírus da Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SARS) - Sars-CoV-2, causador da COVID-19, também conhecido por “Coronavírus”. Trata-se de uma
pandemia com efeitos semelhantes a outros �pos de gripe, que vem sendo enfrentada pelas autoridades
sanitárias e de saúde de todo o País, em coordenação com ações orientadas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS). O Governo do Distrito Federal – GDF –, por meio do Decreto nº 40.539, de 19 de março de 2020, declarou
a situação como “emergência de saúde pública de importância internacional”, em consonância com a�tudes
tomadas em outras partes do mundo, concentrando suas ações e esforços no sen�do de bem orientar a
população na adoção de medidas profilá�cas e preven�vas, dentre as quais a suspensão das aulas, as medidas
previstas neste Decreto poderão ser prolongadas por ocasião da Disseminação da Pandemia Mundial ou
reavaliadas a qualquer momento. Também expediu o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, que dispõe
sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta,
indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a par�r de 23 de março de 2020, como medida necessária

http://www.oasas.org.br/
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à con�nuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da atual situação de emergência
em saúde pública e pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do
coronavírus (COVID-19). Em razão dos Decretos supracitados e em atendimento à decisão judicial proferida na
Ação Civil Pública 000254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, proveniente das
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus, as a�vidades
presenciais nas unidades escolares parceiras foram suspensas. A Secretaria de Educação do Distrito Federal, por
meio da Portaria nº 61, de 23 de março de 2020, regulamentou, no âmbito das Unidades Administra�vas de
níveis Central e Intermediário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o Decreto nº 40.546, de
20 de março de 2020. A Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal,
emi�u, por meio do Sistema Eletrônico de Informação, a Circular nº 21, em 23 de março de 2020, apresentando
as orientações para o teletrabalho, conforme Portaria nº 61, de 23 de março de 2020 e o Decreto nº 40.546, de
20 de março de 2020.

Dia 20/02/2020 - vespertino - Nossa Senhora do Carmo

Em visita realizada à instituição a Orientadora Educacional Letícia relatou as ações realizadas na semana pedagógica
de 2020:

Promoção da formação em serviço com a parceira em Educação Física Pollayni Paula que proporcionou
relaxamento da equipe na abertura das atividades da semana pedagógica;

Discussão sobre as Condições e ambientes favoráveis para a aprendizagem;

Currículo em Movimento;

Diretrizes Pedagógicas;

Campos de experiência e Planejamento;

Abertura do Projeto “Cuidando de quem cuida” pela parceira Psicóloga Alzimeire Vieira: Saúde mental e
Autocuidado; Relações interpessoais;

Dinâmicas com o Coach Jorge Garcez: relações interpessoais;

Discussão sobre Desenvolvimento Infantil com a parceira Psicóloga Ana Luísa.

Segundo Letícia estão concluindo a digitação da Proposta Pedagógica/2020 da instituição para ser
encaminhada à CRE-Gama.

É fato que a instituição trabalha pela implantação e implementação dos documentos norteadores da SEEDF
como citados na Semana Pedagógica desenvolvida pela mesma. Foi relatado ainda que houve a chegada de
três (03) novos monitores e a promoção de uma (1) monitora para o cargo de professora. O acolhimento das
crianças e familiares na primeira semana de aula aconteceu de forma tranquila, segundo Letícia, em
comparação ao ano de 2019. Nos dias 13/02 e 14/02 realizou-se reunião com os pais para esclarecimentos
quanto às normas e regras da escola e sobre a importância da semana do acolhimento das crianças e Proposta
Pedagógica/2020. A psicóloga Ana Carolina conversou com as famílias sobre a inserção das crianças na
ambiente escolar. Em relação ao atendimento às crianças especiais relatou que em geral são oito (08) crianças
no maternal II, que tem três (03) novos casos no maternal I e em observação uma (1) criança com suspeita de
TEA.

Aspectos Estruturais:

Vistoria das instalações físicas e ambientes: as salas de aula, banheiros, cozinha, secretaria escolar, sala dos
professores, pátio escolar, e solário estão em perfeita ordem. Os pentes e escovas dos alunos estavam sem
identificação em uma das turmas. O depósito de alimentos e depósito de material escolar possuem caixas de
papelão aglomeradas num canto da sala.

Verificação dos parques de plástico e areia, inclusive sua higienização: materiais adequados e limpos para
utilização pelas crianças.

Vistoria de mobiliários e equipamentos: em todos os ambientes vistoriados, aparentemente, o mobiliário e
equipamentos utilizados pela instituição encontram-se em bom estado.
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Outros: Um novo espaço de lazer foi inaugurado na escola e conta com vários brinquedos de plástico/pvc e e
tapetes de borracha adequados para as crianças utilizarem nas atividades recreativas.

Quanto aos Aspectos Estruturais, foi orientado à direção que em conformidade com as exigências
da legislação vigente a situação das caixas de papelão no depósito de alimentos e os pentes e escovas dos alunos
sem iden�ficação em uma das turmas devem ser sanadas até a próxima visita a ser realizada por esta Comissão
Gestora.

 

Dia 04/03/2020 -  Vespertino - Nossa Senhora do Carmo

Em visita realizada foram observados, na instituição os Aspectos de Atendimento ao aluno junto à secretaria
escolar, os seguintes pontos:

Frequência dos Estudantes: com a verificação de chamada feita em tabela auxiliar de controle do professor para
posterior atualização do diário de classe da turma.

Vacância/desligamentos: nenhum achado.

Registros no Diário de Classe: após entrega realizada pela Uniplat a instituição promoveu reunião com os
professores para as devidas orientações de preenchimento e atualização dos mesmos.

Diário de bordo da turma: o preenchimento foi iniciado pelos professores e servirá de base para o Relatório
Descritivo Individual do Aluno - RDIA.

Por�fólios dos alunos: os professores iniciaram o recolhimento das a�vidades dos alunos.

Outros: Verificação das fichas escolar (Ficha Individual de Matrícula 2020, Ficha de Matrícula – Cadastro
Socioeconômico e Termo de Responsabilidade 2020 / Normas de Funcionamento). A ins�tuição escolar está
atendendo todas as doze (12) turmas com vinte e três (23) alunos matriculados conforme a meta pactuada. A
diretora Mara relatou que tem feito o papel provisório de secretária escolar, pois a ins�tuição encontra-se com
processo de seleção aberto para este profissional devido à demissão ocorrida. A diretora solicitou um (01)
monitor volante para todas as vinte e três (23) turmas, pois as turmas não são reduzidas e atendem os alunos em
sua totalidade.

Aspectos Estruturais: As questões observadas na visita in loco do dia 20/02/20 estão em conformidade com as
exigências da legislação vigente: as caixas de papelão foram retiradas do depósito de alimentos e os pentes e escovas
dos alunos devidamente identificados na turma que estava faltando.

Foi orientadora à diretora Mara que oficiasse esta Comissão Gestora a respeito da necessidade de mais monitores
volantes para as turmas.

Dia 09/03/2020 - Vesper�no - Nossa Senhora do Carmo

Visita des�nada à verificação de Notas Fiscais, recolhimento de impostos e encargos trabalhistas, contratação de
Transporte para eventos pedagógicos, aquisições em geral, prestação de serviços, aplicações financeiras e
pagamento de funcionários. Detalhamento dos achados descritos no relatório SEI GDF (41354884).

 

Dia 10/03/2020 - Matu�no - Nossa Senhora do Carmo

Con�nuação da visita des�nada à verificação de Notas Fiscais, recolhimento de impostos e encargos trabalhistas,
contratação de Transporte para eventos pedagógicos, aquisições em geral, prestação de serviços, aplicações
financeiras e pagamento de funcionários. Detalhamento dos achados descritos no relatório SEI GDF (41354884).

 

Dia 17/03/2020 - Matu�no - Nossa Senhora do Carmo

Em visita realizada à instituição foram verificados os aspectos de atendimento quanto à frequência dos estudantes e
cumprimento do Calendário Escolar 2020 devido ao momento atual onde passamos pelo anúncio de uma pandemia e
houve suspensão das aulas na rede pública de ensino do DF.
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A diretora relatou que estão cumprindo os dias letivos conforme o caledário escolar mesmo depois da confusão
causada desde a publicação do Decreto nº 40.509 de 11/03/20 e o Decreto nº 40.519 de 14/03/20 do governador do
DF para a suspensão das aulas nas redes públicas e privadas, mas que não contemplaram as creches conveniadas com
a SEEDF.

Foi verificado que na frequência de hoje, 17/03/20, somente 103 (cento e três) alunos compareceram à instituição
devido à circulação de informações sobre o COVID-19 e o fechamento das escolas de um modo geral.

Outros: A instituição está cumprindo com as orientações da Circular nº18/2020 - SEEDF que trata das orientações
sobre os procedimentos a serem adotados na comunidade escolar para evitar a propagação do vírus em questão.

Dia 19/02/2020 - Vespertino - Maria Mãe da Providência

Verificação das ro�nas, assessoramento técnico pedagógico, promoção de Formação em serviço,
es�mulo e acompanhamento da par�cipação da família na vida escolar das Crianças, verificação do estado e
Conservação e higiene de brinquedos vistoria das instalações �sicas e ambientes vistoria de mobiliários e
equipamentos. Conforme o planejamento, a semana pedagógica foi exitosa com a contribuição de parceiros com
palestras e momentos de meditação para os funcionários lidarem melhor com as emoções (ansiedade e raiva)
iniciou-se o projeto cuidando de quem cuida bem como a realização da autoavaliação onde cada profissional
pontuou seus obje�vos para 2020 socializando os de uma forma Intera�va em roda de conversa.  Os professores
começaram a formação con�nuada na semana pedagógica e darão sequência nas coordenações pedagógicas
com estudo do livro "Uma didá�ca para a pedagogia histórico-crí�ca" de João Luiz Gasparini bem como o estudo
do Currículo em Movimento da Educação Infan�l.  O período de acolhimento das Crianças segundo a
coordenadora pedagógica, ocorreu dentro da normalidade os responsáveis receberam orientações sobre a
importância do período de acolhimento bem como as normas e regras da ins�tuição durante a reunião também
foram convidados os parceiros. O material de higiene individual está devidamente separado e guardado em locais
adequados a sala organizada e materiais variados acessíveis a cada criança os depósitos de alimentos e higiene
pessoal e limpeza Pessoal estão organizados e armazenados adequadamente cada produto 
 A unidade providenciou o espaço aberto solário como foi orientado pela comissão gestora em visita em loco no
mês de dezembro e reparos no telhado do pá�o conforme sugerido

 

Dia 04/03/2020 - Matu�no - Maria Mãe da Providência

A Visita de acompanhamento foi des�nada à verificação da organização ins�tucional: frequência
dos Estudantes, acompanhamento do registro das a�vidades do vesper�no, registro no diário de classe, 
documentação referente à ficha de matrícula, cópia de cer�dão de nascimento, cartão de vacina e histórico de
saúde estão organizados e em dia. Em reunião com equipe de coordenação pedagógica, os professores
receberam as orientações de preenchimento e atualização dos registros nos diários de classe. A avaliação
diagnós�ca está sendo realizada pela equipe pedagógica. Os Diários dos monitores estão organizados e
preenchidos diariamente e as informações das aprendizagens constantes no diário de bordo estão sendo
anotadas no rascunho  e posteriormente registradas no diário de bordo defini�vo, pois os professores estão
finalizando a confecção dos mesmos.

 

Dia 19/02/2020 - Matu�no - Sagrada Família

A visita de acompanhamento deve obje�vo de verificação das ro�nas, assessoramento técnico-
pedagógico, promoção de Formação em serviço, es�mular e acompanhamento da par�cipação da família na vida
escolar das Crianças. Foi verificado estado de conservação e higiene dos brinquedos vistoria nas instalações
�sicas, em ambientes, vistoria de mobiliários e equipamentos, frequência dos Estudantes, vacância e
desligamentos em visita in loco na presente data foi relatado que a semana pedagógica foi exitosa com a
contribuição de parceiros como escritor João Vieira, com o tema voltado à Educação Esṕecial. A professora
doriceia falou aos professores sobre au�smo o que resultou em uma proposta de formação con�nuada ao longo
do ano le�vo 2020. Houve também momentos de meditação para os funcionários lidarem melhor com as
emoções (ansiedade e raiva). Os professores começaram  a formação con�nuada na semana pedagógica e darão
sequência nas coordenações pedagógicas com estudo do livro: "Uma didá�ca para a pedagogia histórico-crí�ca"
de João Luiz Gasparini, bem como o estudo do currículo em movimento da Educação Infan�l o período de
acolhimento e inserção das Crianças ocorreu dentro do esperado. Algumas crianças externalizaram os seus
sen�mentos através do constante choro e os responsáveis receberam orientações sobre a importância do
período de acolhimento bem como as normas e regras da ins�tuição. Durante a reunião também foram
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convidados a serem parceiros da escola. A coordenadora Aieska relatou que haviam 12 vagas ociosas e que a
uniplac Gama foi informada e providenciou imediatamente encaminhamento de novos alunos. Até a presente
data ainda existem três vagas aguardando a chegada dos alunos contemplados. O material de higiene individual
está devidamente separado  e guardado em local adequado, as salas de aulas organizadas e materiais variados
acessíveis a cada criança. O  depósito de alimentos, higiene pessoal e limpeza em geral, supridos, organizados e
armazenados adequadamente.

 

Dia 03/03/2020 - Matu�no - Sagrada Família

A visita de acompanhamento da ins�tuição Sagrada Família foi des�nada a observância da
organização ins�tucional: frequência dos Estudantes, acompanhamento do registro das a�vidades do vesper�no,
registro do diário de classe,documentação dos estudantes. A documentação referente a ficha de matrícula, cópia
da cer�dão de nascimento, cartão de vacina histórico de saúde e demais documentos do Estudante estão
organizados. Com relação aos diários de classe os registros nesse período Inicial ocorreram em folha provisória
em sala de aula. Os Diários defini�vos foram entregues à ins�tuição pela Uniplat somente na úl�ma semana de
fevereiro, em reunião com equipe de coordenação pedagógica, os professores receberam orientações de
preenchimento e atualização dos mesmos. Os professores estão u�lizando o diário de bordo, caderno de
a�vidades individual e desenhos para o registro e acompanhamento das aprendizagens. Haverá preenchimento
dos Diários defini�vos com as informações registradas no Diário provisório e atualização dos mesmos na próxima
a coordenação pedagógica. Foi orientado que a ins�tuição deve providenciar passos para o devido arquivo das
a�vidades de desenho das crianças.

 

ACHADOS

A OSC cumpriu de forma sa�sfatória as metas propostas, sem aparente irregularidade. No mês de Janeiro a OSC
realizou nas três unidades vários reparos e manutenções para recebimento dos estudantes, na unidade Nossa
Senhora do Carmo (Gama) quais sejam:

Pintura das grades da entrada principal

·Pintura do portão da entrada principal

·Pintura da parte interna do muro da frente

·Pintura do portão do refeitório

·Pintura da parede e janelas frente

·Pintura das paredes do pá�o

·Pintura das portas de acesso ao soton

·Pintura das paredes e teto da recepção da secretária

·Pinturadas12salasdeaula(paredes,tetos,janelas,portasepotais)

·Pintura dos banheiros adultos

·Pintura dos banheiros infan�s

·Pintura do corredor da entrada e saída das crianças

·Aplicação de grafiato na parede da rampa da entrada das crianças

·Pintura das grades da rampa da entrada das crianças

·Pintura do portão da entrada da rampa

·Pintura dos portões e grades do corredor da entrada

Textura e pintura do corredor da entrada
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Nas ins�tuições não há espaços ocupados por entulhos ou material em desuso, não há espaços com acúmulos de
água em plantas, equipamentos e áreas que favoreçam desenvolvimento de larvas, mosquito dengue, dentre
outros.

As Obras Assistenciais Padre Natale esclarece ter recebido da Administração Pública referente ao repasse de
janeiro, fevereiro e março de 2019, o valor de R$ 1.996.067,88 (um milhão e novecentos e noventa e seis mil e
sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). As despesas realizadas no período somam um total de R$
1.196.489,40 (um milhão e cento e noventa e seis mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos).
No dia 01/01/2020 com saldo em conta corrente de R$ 23.208,97 (vinte e três mil e duzentos e oito reais e
noventa e sete centavos) e saldo em conta aplicação no valor de R$ 1.504.652,36 (um milhão e quinhentos e
quatro mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos). Findado o período em 31/03/2020 com
saldo em conta corrente de R$ 14.399,34 (quatorze mil e trezentos e noventa e nove reais e trinta e quatro
centavos) e R$ 2.331.631,28 (dois milhões e trezentos e trinta e um mil e seiscentos e trinta e um reais e vinte e
oito centavos) em conta aplicação.

 

CONCLUSÕES

Nos dias 12 e 13 de março houve nas três ins�tuições ligadas à OSC, paralisação mo�vada pela
circular nº 21/2020 SEE/SUPLAV do dia 11/03/2020, com des�natário às unidades públicas e Ins�tuições
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Parceiras no Distrito Federal, que orienta "ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal pelo prazo de 05
(cinco) dias, a�vidades educacionais em todas as escolas, Universidades e Faculdades à contar da data de
11/03/2020 a 15/03/2020. Após essa circular saiu o Decreto nº 40.509 de 11/03/2020 confirmando as
orientações acima  e citando em seu ar�go 2º III - "A�vidades educacionais em todas as escolas e universidades e
faculdades, das redes de ensino pública e privada, sem citar as unidades parceiras - creches". Após o supracitado
Decreto foi emi�da circular 23/2020 SEE/Suplav de 16 de março de 2020 especificando ações para o período de
prevenção contra a pandemia COVID 19 tendo o funcionamento das unidades escolares e Ins�tuições Parceiras a
contar do dia 12/03/2020 os cinco dias de prevenção porém dia 16 e 17/03/2020 a OSC atendeu aos estudantes
normalmente.

Importante ressaltar que nos úl�mos dias de março, no que diz respeito à carga horária de
atendimento aos estudantes de 10 (dez) horas diárias, em jornada de tempo integral, alimentação dos
estudantes,  Coordenação Pedagógica, e demais ações de funcionamento da ins�tuição conforme prevê o
Plano de Trabalho vigente,  não foi possível ser atendido pelas ins�tuições parceiras no período supracitado,
em atendimento ao Decreto 40.551, de 23 de março de 2020, com as alterações advindas do Decreto 40.600,
de 05 de abril de 2020, que suspendeu as a�vidades de serviço de creche das Ins�tuições Educacionais
Parceiras, até 31 de maio de 2020 e ao Decreto 40.817, de 22 de maio de 2020, que entrou em vigor no dia 26
de maio de 2020 e que manteve suspenso o atendimento das creches do Distrito Federal, bem como em
atendimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª
Vara do Trabalho de Brasília/DF.

      Considerando que o objeto da parceria configura-se por oferta gratuita de Educação Infan�l, em parceria com
a SEDF, a crianças de 2  e 3 anos, em jornada de tempo integral de 10 horas diárias, das 7:30h às 17:30h de
segunda à sexta-feira, para atendimento à demanda de ensino no DF, a fim de promover o desenvolvimento
integral das crianças em seus aspectos �sico, psicológico, linguís�co, intelectual e social e observando também as
metas pactuadas, quais sejam:  Ofertar vagas para atendimento a crianças de Educação Infan�l, em jornada de
tempo integral de 10 (dez) horas diárias; oferecer 100% de gratuidade ao educando do serviço objeto desse
Termo de Colaboração; oferecer a 100% das crianças uma educação de qualidade obje�vando seu
desenvolvimento integral; contemplar os princípios é�cos, esté�cos, e polí�cos no que se refere à formação da
criança para o exercício progressivo da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem
comum; desenvolver a proposta pedagógica da ins�tuição em consonância com o Currículo em Movimento da
Educação Básica do DF, com as Diretrizes Nacionais para a Educação Infan�l (MEC) e com as Orientações
Pedagógicas para Ins�tuições Parceiras que ofertam Educação Infan�l (SEDF), visando a formalização de Parceria
para atendimento à Educação Infan�l; cumprir integralmente o Calendário Escolar específico e elaborado pela
SEEDF para as Ins�tuições Educacionais Parceiras; criar oportunidades de integração com a família e comunidade
escolar ampliando a troca de experiências e informações entre os envolvidos e a aquisição de conhecimentos
rela�vos ao processo de desenvolvimento das crianças; ofertar 5 refeições diárias variadas e adequadas às faixas
etárias, compreendendo: café da manhã, lanche ma�nal, almoço, lanche vesper�no e jantar; ocupar 100% do
número de vagas disponíveis com atendimento a crianças da Educação Infan�l, de acordo com a necessidade da
SEEDF; atender 100% das orientações da SEEDF no que concerne aos aspectos pedagógico, �sico e financeiro;
u�lizar 100% dos recursos financeiros repassados em despesas que sejam des�nadas ao bom atendimento das
crianças.

Concluímos que até 11 de março de 2020, por ocasião de Pandemia Mundial por COVID 19, os
projetos e as a�vidades executados na Parceria, quais sejam: desenvolvimento do Currículo de Educação Infan�l,
cumprimento do Calendário estabelecido pela SEEDF e demais documentos norteadores da SEEDF; contratação
de profissionais em conformidade com a Orientações Pedagógicas para as Ins�tuições Parcerias que ofertam Ed.
Infan�l; aquisição de gêneros alimen�cios; aquisição de material de higiene e de limpeza; aquisição de material
de expediente; aquisição de material e brinquedos pedagógicos; aquisição de livros técnicos e infan�s não
mobilizáveis; transporte de crianças com fins pedagógicos e/ou culturais, foram executados de forma sa�sfatória.

RECOMENDAÇÕES:

            Recomenda-se à Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias –CMAP, nos termos do art. 57 da
Portaria SEEDF n° 168, de 16 de maio de 2019, publicada no DODF n° 92, de 17 de maio de 2019, páginas 07-11,
que tome conhecimento e acompanhe as informações financeiras constantes do Relatório Informa�vo de
Execução – RIE dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, apensado ao Processo do Termo de Colaboração
nº 140/2017 junto à OSC Obras Assistenciais Padre Natale Ba�ezzi (OAPNB).

PARECER:

O objeto dessa parceria não foi plenamente executado nos úl�mos dias do mês de março de 2020, em razão da
suspensão dos atendimentos regulamentados pelos Decretos e decisões judiciais supracitados e editados frente
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ao cenário da pandemia da COVID-19, situação excepcional e imprevista, que não pode ser atribuída a nenhuma
das partes que configuram o Termo de Colaboração em comento. Porém ainda  diante das limitações no
monitoramento por parte desta Comissão Gestora e da conjuntura ora apresentada se desenvolveu, na medida
do possível de forma regular  e sa�sfatória. Anexe-se aos autos e encaminhe-se, à ciência, homologação e
providências decorrentes, o presente Relatório de Técnico de Monitoramento e Avaliação – RTMA, acompanhado
do Relatório Informa�vo de Execução do Objeto (RIE), para a Comissão de Monitoramento e Avaliação das
Parcerias – CMAP, nos termos do art. 57 da Portaria SEEDF n° 168, de 16 de maio de 2019, publicada no DODF n°
92, de 17 de maio de 2019, páginas 07-11.

COMISSÃO GESTORA DA PARCERIA:

Andrea Ba�sta dos santos Maia

Matrícula 26 053-3
DODF 247 de 30/012/2019

Maria Arlete Campos Barros

Matrícula 201 979-5
DODF 247 de 30/12/2019

Paula Soares Marques Ziller

Matrícula 24.298-5
DODF 139 de 29/07/2019
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