quem participou?

?

O que é
o projeto

A Maleta Infância visa contribuir para a orientação
do trabalho de educadores, com crianças de 0 a
11 anos, por meio do incentivo ao debate sobre a
educação de qualidade, e do apoio a estratégias
que assegurem a implementação de políticas
públicas de educação integral.
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CERCA DE 4.700

INSTITUIÇÕES

EDUCADORES

PÚBLICO
BENEFICIADO ESTIMADO

147.000

459 (82%)
INSTITUIÇÕES MONITORADAS
POR TELEFONE

de que

forma

?

Abrangência total

15 ESTADOS / 147 MUNICÍPIOS

ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE
INSTITUIÇÕES DE REFERÊNCIA NA ÁREA
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT PEDAGÓGICO
COM CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS DO
CANAL FUTURA E DAS INSTITUIÇÕES DE
REFERÊNCIA NA TEMÁTICA
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APOIO DO CANAL FUTURA PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
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USO DA MALETA PELAS
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
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avaliação externa
do projeto 2013 - 2015

?

para

quê

Favorecer aprendizados
e o aperfeiçoamento do
trabalho, além de concluir
sobre a qualidade da
Maleta Infância e de sua
implementação

de que

?

forma

RUBRICAS AVALIATIVAS
Metodologia que combina evidências
qualitativas e quantitativas para determinar
a qualidade e o mérito do projeto para o
fortalecimento das práticas de educação
integral nas diversas instituições.

CONC LU S ÕES AVA L IAT IVAS

PERGUNTAS

RUIM

RAZOÁVEL

BOM

EXCELENTE

1. Em que medida o projeto atende a

necessidades e prioridades das organizações
parceiras e dos potenciais beneficiários
(educadores, crianças, famílias e comunidade)?

RECOMENDAÇÃO
Necessidade de inclusão
dos temas gênero,
sexualidade e educação
especial

2. Quão bem o projeto foi desenhado e
implementado?

3. Qual a qualidade e importância dos

resultados alcançados pelo projeto junto aos
educadores e organizações parceiras?

resultados DENTRE AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
87
%

66
%
94
%
fortaleceram e expandiram
a rede de colaboração de
suas organizações

ampliaram conhecimentos e
novas formas de trabalhar
com as crianças

Especialistas: identificaram
forte potencial de contribuição
do projeto no campo da
educação integral.

afirmam que o projeto
contribuiu para melhoria da
imagem de sua instituição

RESULTADO POSITIVO
NÃO ESPERADO

12
%
afirmam que sua
organização conseguiu
novos recursos em
função da parceria com
o Futura

