Relatório de Acompanhamento - Trimestral
Referente a abril, maio e junho de 2009.
Nome da Organização:
Agrícolas - AMEFA

Associação

Mineira

das

Escolas

Famílias

Nome do Projeto: Capacitação de Atores das EFAs de MG: Dirigentes,
Educadores e Estudantes
Data de início da parceria: 11/07/2008
Data de preenchimento do último relatório: 17/08/2009
1) O recurso captado e liberado no período foi utilizado
conforme o planejamento inicial? Se sim, detalhe. Se não,
justifique. (Responda apenas se tiver recebido recurso no
período)
Não, A previsão do valor gasto das três atividades previstas no projeto foi de
R$40.036,00 e foram gastos R$31.350,05. A oficina para capacitação dos
multiplicadores em elaboração participativa de projetos teve um custo de
R$11.788,97 contando com a participação de 15 participantes e que
apresentaram suas atividades pré-modulares na data prevista e com
êxito. A Capacitação dos/as Conselheiros/as Administrativos da AMEFA
ocorreu com a presença de 24 participantes teve um custo de R$8.376,23.
A capacitação dos Diretores das EFA´S de Minas Gerais ocorreu com a
participação de 18 participantes teve um custo de R$ 11.184,85.
2) Caso sua organização não tenha recebido recurso nesse
período, por favor, informe se houve conseqüências para o
andamento do projeto.

3) Quais atividades foram realizadas no projeto no último
trimestre?
- Capacitação dos/as Conselheiros/as Administrativos da AMEFA – Data do
evento: 28 a 30 /04/2009;
- Oficina para capacitação dos multiplicadores em elaboração participativa
de projetos - Data do evento: 11 a 15 de maio de 2009;
- Capacitação dos Diretores das EFA´S de Minas Gerais - Data do evento:
01 a 05/06/2009.
4) Quais os resultados alcançados nesse período?
Devido à reunião extraordinária realizada em fevereiro de 2009 que teve
um caráter mais avaliativo do processo de filiação das EFA´s para com a
AMEFA, bem como a participação de cada uma (EFAs e AMEFA), conforme
o que se prevê no contrato de filiação, a participação dos e das

conselheiros/as adm. da AMEFA na capacitação em 28 a 30/04/2009 foi
efetiva e muito rica. Na capacitação estavam todos/as representantes das
EFAs presentes na qual foi elaborada a programação final do VI Seminário
e XI Assembléia Ordinária da AMEFA que aconteceu em 18 a 21 de junho
de 2009 e as demais distribuições de tarefas para os/as envolvidos/as. A
capacitação foi muito rica devido aos conselheiros/as participarem das
atividades e desafios apresentados pela equipe técnica da AMEFA
(empoderamento). A revisão participativa do contrato de filiação foi uma
oportunidade dos representantes das EFAs e AMEFA falarem sobre os
avanços, fraquezas e desafios e a partir daí construir junto um documento
com definição de objetivos, direitos e deveres para a AMEFA e EFAs.
A formação de multiplicadores em elaboração de projetos teve um
enfoque no desenvolvimento das habilidades e competências dos
multiplicadores em elaboração de projetos e facilitação de oficinas de
elaboração de projetos direcionadas para dirigentes, equipes e parceiros
de EFAs. Na formação dos membros do Grupo de Elaboração Participativa
de Projetos – GEPP foram elaborados os planos de ações estratégicos e a
matriz do marco lógico de oito EFAs (Acaiaca, Ponto dos Volantes, Virgem
da Lapa, Itinga, Comercinho, Itaobim, Ervália e Sem Peixe) e o da AMEFA.
A formação dos diretores (EPR) tratou do tema: GESTÃO
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA E FINANCEIRA DE UMA EFA. Teve como
objetivo que os diretores e as diretoras das EFA´s conheçam os
mecanismos de aplicação do planejamento administrativo e pedagógico do
dia a dia da EFA e sejam capazes de coordenar a implantação, o
monitoramento, avaliação e sistematização das ações na EFA.
5) Alguma alteração no planejamento inicial foi feita? Se sim,
por favor, detalhes.
Não
6) Nesse período a organização divulgou a parceria de alguma
forma e/ou buscou captar recursos por meio da BVS&A? Se
sim, detalhe.
A AMEFA divulga para os participantes das formações qual a instituição
que está financiando a ação e em todos os materiais pedagógicos
utilizados (apostilas, pastas, crachás) a logomarca do financiador é
divulgada. Nos projetos que a AMEFA elabora com o objetivo de captar
recursos para realização das atividades citamos as instituições
parceiras das EFA´S e da AMEFA. A BVS&A foi citada neste contexto.
7) Se houver alguma informação relevante sobre a organização
a ser registrada e/ou algum comentário, por favor, faça no
espaço abaixo.

Ao realizar as três atividades previstas no projeto ocorreu uma sobra de
recursos no valor de R$ 8.685,95 que estaremos utilizando na realização
de uma formação emergencial na pedagogia da alternância para
diretores/as novatos das EFAs de Minas Gerais nos dias 24 a 28/08/2009.
Esta formação intensiva vai abordar os seguintes temas: os princípios
fundamentais do sistema EFA, os instrumentos pedagógicos das EFAs, os
papéis e responsabilidades dos monitores e monitoras e demais
compromissos.
8) Por favor, preencha a tabela abaixo:
Valor
Total Recurso
do Projeto
liberado
pela
BVS&A para a
Organização
146.000,00
146.000,00

Recurso
em Recurso a ser
posse da BVS&A captado
a ser liberado
0,00

0,00

Local e data: Belo Horizonte, 17 de agosto de 2009.
Assinatura do Responsável pela Instituição
Vanessa Barçante Jota – Coordenadora Adm. e Financeira da AMEFA

