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PRÊMIO ITAÚ-UNICEF 2017 

Parceria OSC e Escola Pública  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

I – Dados de Acesso 

Nº CNPJ da organização 

Nome da organização 

E-mail da organização Confirmar e-mail 

Telefone da organização 

Nome do responsável pela inscrição 

Senha Repetir a senha 

 

 

II - CADASTRO DA ORGANIZAÇÃO  
 

 ORGANIZAÇÃO 

Nome da organização: _________________________________________________________________________ 

N° CNPJ: ______________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________ n° ______ Complemento: ____________ 

Bairro: __________________________________CEP: _______________________(Não sei o CEP)______________ 

Cidade: ________________________________________________ UF: ______ 

Telefone 1: (____)__________________________________________ 

Telefone 2: (____)___________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

Nome do responsável pela inscrição: _______________________________ 

Nome do representante legal: ________________________________________ 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

IMPORTANTE: Conforme previsão do regulamento do Prêmio Itaú-Unicef 2017, o agrupamento das ações parceiras é efetuado 

considerando o porte financeiro da Organização. Assim, o preenchimento do quadro abaixo É OBRIGATÓRIO e determinará o 

porte no qual a ação parceira será agrupada para fins de avaliação. 
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 Informe os recursos financeiros que a organização recebeu em 2016.  

Não teve fontes de recursos em 2016  

Fontes de recursos da organização Valor total dos recursos 

a Governo Federal   

b Governo Estadual  

c Governo Municipal  

d CMDCA/ FUMCAD   

e Doações ou contribuições individuais  

f Empresas privadas, institutos e fundações empresariais  

g Fundação Itaú Social  

h Agências/ Organismos internacionais  

i Unicef  

j Entidades religiosas  

k Vendas de produtos e serviços  

l Outras OSCs/ Organizações  

m Outros. Quais  

n TOTAL  

Confirme o valor total dos recursos financeiros por extenso: ____________________________________ 
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III. Cadastro da Ação Parceira 

Ação Parceira 

Nome da ação parceira: __________________________________________________________ 

Data de início da ação parceira: _____ / _____ / ______  

As atividades acontecem: ( ___ ) na OSC       ( ___ ) na Escola      ( ___ ) em ambos       ( ___ ) outros espaços.  

Quais? _____________________ 

         

Nome do Coordenador da ação parceira na OSC: _______________________________________________________ 

Função desempenhada na OSC: ________________________________________________________________ 

Nome do Coordenador da ação parceira na Escola: ________________________________________________________  

Cargo: ( ___ ) diretor        ( ___ )  coordenador pedagógico       ( ___ ) professor       ( ___ ) outro.  

Qual? _________________________ 

 

 

ESCOLA PARCEIRA 

Nome da escola: ________________________________________________________________ 

N° CNPJ da Associação de Pais e Mestres: ________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________ n° _______ Complemento:_____________________ 

Bairro: ___________________________________________________ CEP: _________________(Não sei o CEP) 

Cidade: ________________________________________ UF: ________ 

Telefone 1:  ( ___ )____________________________________________   

Telefone 2:    ( ___ )___________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

Nome do diretor da escola parceira:_________ ______________________________________________________ 

 

Informe o número total de alunos matriculados na escola:____________________________ 

Dos alunos matriculados na escola parceira, quantos participam das ações socioeducativas? 

 

Quantas crianças e adolescentes da OSC estudam na escola parceira? 

 

Aponte, ao menos dois principais eixos temáticos da ação em parceria: 

Arte/Cultura           Esporte  Direitos da criança e do adolescente 

Cidadania           Etnia/Raça  Tecnologia 

Comunicação           Meio Ambiente  Outros 

Desenvolvimento Local           Gênero Quais? __________ 

Educação Assistência e Promoção Social 
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III a – Detalhamento da Ação Parceira 
 

1. Informe a receita da OSC destinada à realização da ação em parceria com a Escola Pública no ano de 2016: 
______________________ 

Confirme o valor total dos recursos financeiros por extenso: __________________________________ 

Nessa receita, há participação: 

da Fundação Itaú Social ? Em caso positivo informe o valor: ________________________________e confirme o total dos recursos 
financeiros por extenso: _______________________________________________________________________ 

do Unicef? Em caso positivo, informe o valor: _______________________________________e confirme o total dos recursos 
financeiros por extenso: ________________________________________________  

 

 

2. Resumo das ações socioeducativas realizadas pela parceria destacando os objetivos, as atividades e os resultados alcançados 
em 2016. (2100 caracteres) 

 

RECOMENDAÇÃO: 

É fundamental para responder as questões abaixo: REALIZAR REUNIÃO ENTRE OS REPRESENTANTES DA OSC, DA ESCOLA E RESPECTIVAS 
EQUIPES DE TRABALHO, considerando a ação parceira 

 

3. Quais motivações deram início à parceria entre a OSC e a Escola? 

 

4. Quais os objetivos pretendidos pela parceria? 

5. Apresente a equipe de trabalho envolvida na execução das ações em parceria: 
 

Nome do profissional Formação profissional Função que exerce na ação Há quanto tempo atua na parceria 

    

6. Qual o papel da coordenação pedagógica da OSC e da Escola parceira no desenvolvimento da parceria? 

7. Informe no quadro abaixo o número de participantes das ações socioeducativas realizadas pela parceria com a faixa etária de 6 
a 18 anos, em 2016 

Gênero 
Faixa etária 

Total 
6 a 9 anos 10 a 12 anos 13 a 15 anos 16 a 18 anos 

Masculino      

Feminino      

Total      
 

8. Como a ação da parceria contribui para a vida escolar das crianças e dos adolescentes? 

9. A parceria possui alguma ação com as crianças e adolescentes que estão fora da escola? Se sim, quais são os encaminhamentos 

dados pela parceria para enfrentar essa situação? 

10. A parceria possui alguma ação com as crianças e adolescentes em situação de distorção idade/série? Se sim, quais são os 
encaminhamentos dados pela parceria para enfrentar essa situação? 

11. Quais atividades são oferecidas diretamente às crianças e adolescentes? Informe as atividades destinadas a cada grupo de 
crianças e adolescentes, o número de participantes, os dias da semana e os horários em que ocorrem. O que é responsabilidade 
da OSC? O que é responsabilidade da escola? 

12. Quais são as principais aprendizagens das crianças e adolescentes ao participarem das atividades oferecidas pela parceria? 
Como essas atividades em parceria contribuem para o desenvolvimento integral dos participantes? 

13. Informe como as ações socioeducativas realizadas pela parceria contribuem para a garantia de direitos das crianças e dos 
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adolescentes 

14. São oferecidas oportunidades que promovam a convivência, o respeito ao outro, a valorização da diversidade, a cooperação e a 
autonomia das crianças e adolescentes atendidos?  

                        Não           Sim 

 

Em caso afirmativo, descreva as atividades, como são desenvolvidas e quantos participam?  

15. As ações socioeducativas realizadas pela parceria promovem oportunidades de circulação das crianças e dos adolescentes em 
outros espaços da comunidade? 

Não           Sim  

Em caso afirmativo, descreva umas dessas experiências informando os objetivos pretendidos e os resultados alcançados.  

 

16. Quais foram os resultados alcançados pela parceria na oferta de ações socioeducativas? 

17. Quais são os pontos fortes e os aspectos diferenciais das ações socioeducativas realizadas pela parceira? 

18. Quais são as estratégias utilizadas pela parceria para comunicação entre OSC e escola e outros atores? Qual é a regularidade 
dos contatos estabelecidos? 

19. São oferecidas oportunidades de participação das famílias na OSC, na escola e na vida comunitária? Em caso afirmativo, 
descreva as atividades, como são desenvolvidas e quantos participam? 

20. A OSC e a Escola se articulam com os equipamentos e serviços existentes no território? Cite os serviços com que mais se 
articulam e as principais razões dessa articulação 

 

 

21. Como a OSC e a Escola se organizam para o desenvolvimento da parceria? Descreva como acontece o planejamento, o 
monitoramento e a avaliação das ações socioeducativas realizadas pela parceria.  

 

22. Informações que você deseja acrescentar. 

 

23. Nome do contato para informações sobre a ficha de inscrição: __________________________________ 

E-mail: _______________________________ Telefone: ( ___ ) _________________  Celular: ( ___ )  _______________ 

 

 


