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SOBRE O INSTITUTO EQUALE 
O Instituto Equale é uma associação sem 
fins lucrativos que iniciou sua atuação, 
em Belo Horizonte, no dia 4 de Setembro 
de 2017. 

Nosso propósito é desenvolver 
comunidades de gestores, professores, 
estudantes e famílias com o objetivo de 
criar oportunidades ao estudante da rede 
pública de ensino. Colaboramos na 
instituição, divulgação e implementação 
de estratégias que permitam o 
desenvolvimento das comunidades e o 
crescimento acadêmico e pessoal do 
estudante. 

Desde o início da atuação do instituto até 
o presente momento, nossas atividades 
são planejadas com base em metas 
mensais estabelecidas para a equipe 
executiva da organização. Estas metas 
se alinham a três programas principais, 
vinculados aos objetivos do Equale. 

 
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO 
SETOR PÚBLICO 
Neste programa trabalhamos com o 
monitoramento das atividades das 
Secretarias de Educação da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e do 
Estado de Minas Gerais. Esse 
monitoramento cria condições para a 
ampliação da eficiência e transparência 
das políticas públicas locais.  

Para tal, analisamos as Leis 
Orçamentárias Anuais (LOA), as Leis de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os 
Planos Plurianuais (PPAG), 
articulando-os aos planos de educação. 

De julho a setembro começamos a 
elaborar a planilha orçamentária do 
Estado de Minas Gerais. Essa tabela 
sistematiza os planejamentos e 
execuções orçamentárias para a Área de 
Educação  

Concluímos também o lançamento de 
dados atualizados da planilha 
orçamentária de educação da PBH (hoje 
publicada em 
http://bit.ly/PlanilhaOrçamentoBH). A 
partir desses dados, iniciamos a 
construção do Relatório "Execução 
orçamentária PBH - 2014 ao 2º 
quadrimestre de 2018 - Secretaria 
Municipal de Educação". Utilizamos 
esses estudos para planejar a 1ª Oficina 
de Orçamento Público de Mobilidade e 
Educação, em parceria com o Movimento 
Nossa BH e Mob Cidades. Neste evento, 
apresentamos os dados do relatório e da 
tabela. Durante a reunião foram 
construídos, coletivamente, emendas 
populares à Lei Orçamentária Anual de 
2019, que ainda estão tramitando na 
Câmara Municipal. 

 

2ª Oficina de Orçamento Público de Mobilidade e 
Educação 

Abaixo, algumas metas que foram 
estabelecidas para este processo: 

5 

 

http://bit.ly/PlanilhaOr%C3%A7amentoBH


                           Julho 

Articular com outras ONG’s para     
evento de emendas populares à LOA      
2019. 

  Concluir o preenchimento dos 
valores orçados e crédito disponível na 
planilha de Belo Horizonte.  

Elaboração do relatório de orçamento 
de educação nos padrões do Movimento 
Nossa BH 

Divulgação do relatório pronto na 
comunidade escolar 

Analisar as metas do Plano Plurianual      
de Ação Governamental (PPAG) para     
compor as metas físicas no relatório de       
orçamento; 

                           Agosto 

Preenchimento da planilha 
orçamentária Estadual.  

Lançamento dos dados de 
orçamento, empenho, liquidação e 
pagamento dos orçamentos de educação 

 Organização do evento “1ª Oficina de 
Orçamento Público”  junto ao Movimento 
Nossa BH 

Setembro 

Organização da planilha 
Orçamentária Minas Gerais 

Organização da planilha orçamentária 
Belo Horizonte 

Estruturação do relatório "Execução 
orçamentária PBH - 2014 ao 2º 

quadrimestre de 2018 - Secretaria 
Municipal de Educação" 

Promoção do evento "1ª Oficina de 
Orçamento Público de Mobilidade e 
Educação." 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 
COMUNIDADES ESCOLARES 

Projeto de fortalecimento da 
educação popular 
O Instituto Equale deu continuidade ao 
fortalecimento da rede de cursinhos 
populares. Durante o trimestre 
organizamos e realizamos a I Festa 
Junina dos Cursinhos Populares de MG, 
importante evento de confraternização 
entre estudantes e voluntários da rede. A 
festa foi sediada pelo Equale e contou 
com participação de 6 cursinhos e mais 
de sessenta pessoas. 

 

I Festa Junina de Cursinhos Populares de MG 
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Realizamos também a VI Reunião dos 
Cursinhos Populares de MG e a II 
Reunião de Alunos dos Cursinhos 
Populares de MG.  

Auxiliamos o Cursinho Popular 
Humanizar na seleção e ingresso de 
novos alunos e monitores.  

Outro ponto marcante foi a construção 
dos aulões dos cursinhos populares. 
Esses aulões oferecem oportunidades de 
abordar temas extracurriculares e de 
atualidades para os estudantes da Rede 
de Cursinhos Populares de Minas Gerais. 
O 1º Aulão da Rede de Cursinhos 
Populares de MG, ocorreu no dia 21 de 
agosto, na UFMG, e teve como tema 
Negritude e Culturas Africanas. O 2º 
aulão teve como tema Segurança Pública 
e Sistema Prisional, e foi realizado no dia 
15 de setembro, na Fundação João 
Pinheiro. 

 

2º aulão dos cursinhos populares: Segurança 
Pública e Sistema Prisional 

Também no mês de setembro, 
elaboramos uma carta de parceria que 
renovou as doações de materiais 
didáticos do Colégio Bernoulli para os 
cursinhos populares. Esta parceria foi 
ampliada e, para 2019, serão oferecidas 

290 coleções, para quatro cursinhos 
populares. 

Abaixo, algumas metas que foram 
estabelecidas para este processo: 

                            Julho 

Organização da I Festa Junina dos 
Cursinhos Populares de Minas Gerais.  

Realização da I Festa Junina dos 
Cursinhos Populares de MG 

Organizar e lançar edital de seleção 
de monitoria do Cursinho Popular 
Humanizar; 

 Organizar e lançar edital de seleção 
de alunos para a turma do Intensivo do 
Cursinho Popular Humanizar  

                          Agosto  

Impressão e realização do I Simulado 
dos Alunos do Cursinho Popular 
Humanizar  

 Realizar entrevistas dos monitores 
do Cursinho Popular Humanizar  

Realizar a matrícula de alunos para a 
turma do Intensivo do Cursinho Popular 
Humanizar  

Organizar e realizar  a VI Reunião 
dos Cursinhos Populares de MG 

Organizar e realizar o  I Aulão dos 
Cursinhos Populares de Minas Gerais 

 Organizar e realizar a II Reunião de 
Alunos dos Cursinhos Populares de MG 
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Setembro 

Organização da 5ª reunião de 
Cursinhos Populares de MG; 

 Organização do 2º aulão dos 
cursinhos populares de Minas Gerais. 

 Elaboração de carta de parceria para 
negociação de doação de materiais 
didáticos. 
 

PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO E 
CONSCIENTIZAÇÃO 
O Equale manteve publicações durante 
todo o período, compartilhando 
semanalmente as agendas das 
comissões parlamentares de educação, 
os eventos das greves de professores e 
a atuação dos cursinhos populares da 
Região Metropolitana. Segue como uma 
referência para a atualização permanente 
sobre o cenário da educação em Belo 
Horizonte e Minas Gerais. 

Abaixo, algumas metas que foram 
estabelecidas para este processo: 

                           Julho 

Compartilhar a agenda semanal da 
Comissão de Educação da Assembleia e 
Câmara Legislativa; 

Compartilhamento de notícias e    
eventos da educação pública em Belo      
Horizonte e Minas Gerais; 

                         Agosto 

Compartilhar a agenda semanal da 
Comissão de Educação da Assembleia e 
Câmara Legislativa; 

Compartilhamento de notícias e    
eventos da educação pública em Belo      
Horizonte e Minas Gerais; 

Divulgação das atividades dos    
Cursinhos Populares  

Setembro 

Compartilhamento da agenda da 
câmara; 

Compartilhamento de notícias sobre 
educação;  

Compartilhamento da agenda dos 
Cursinhos Populares;  

Divulgação da Oficina de Orçamento 

 
TRANSPARÊNCIA 
Mantendo o compromisso com o 
desenvolvimento da transparência no 
processo de crescimento do Instituto, 
algum tempo foi dedicado a melhorar à 
organização interna da ONG. 

Recebemos uma importante contribuição 
para a criação do site de doações para a 
ONG. Por meio desse site, o sistema de 
apadrinhamento de estudantes pode 
funcionar com maior clareza, permitindo o 
reconhecimento das doações pela 
contabilidade e a devida prestação de 
contas aos doadores. As doações 
passam a ser feitas pelo site 
https://doacoes-equale.firebaseapp.com/d
ashboard , que permite a discriminação 
entre as doações para o fundo de auxílio 
aos estudantes e as doações diretas para 
o sustento da ONG. 

Da mesma maneira, foram criadas as 
planilhas de acompanhamento das 
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doações para estudantes que permitem a 
organização do caixa, com futura 
prestação de contas. 

Destacamos também a elaboração de 
documentos e processos para permitir a 
entrada de sócios titulares na ONG. Com 
a criação desses documentos, torna-se 
possível o crescimento do corpo social da 
ONG, que pode participar das 
Assembleias Gerais. Esse é um passo 
importante no sentido de garantir o 
interesse público e o controle social do 
Instituto. 
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