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Telefones institucionais:
(31) 3517-1717
O Equale está sediado na
Rua dos Bernardo Guimarães, 2129.
Bairro Lourdes. CEP: 30.140-082
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instagram.com/institutoequale
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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.

Planos Plurianuais (PPAG),
articulando-os aos planos de educação.
De outubro a dezembro concluímos a
elaboração do Relatório "Execução
orçamentária PBH - 2014 ao 2º
quadrimestre de 2018 - Secretaria
Municipal de Educação". A partir dele e
dos resultados da 1ª Oficina de
Orçamento Público de Mobilidade e
Educação, promovemos a sua segunda
edição em parceria com o Movimento
Nossa BH e Mob Cidades. Neste evento,
elaboramos e enviamos as emendas
populares ao PPAG 2019, que ainda
estão tramitando na Câmara Municipal.
Além disso, iniciamos a divulgação do
relatório através de posts programados
em nossa página do facebook.

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
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2ª Oficina de Orçamento Público de Mobilidade e
Educação

Abaixo, algumas metas que foram
estabelecidas para este processo:
Outubro
Publicar e divulgar relatório municipal
Divulgar a 2ª oficina de orçamento.
Produção de 2 scripts de divulgação
dos trabalhos de transparência

Pedidos de esclarecimento sobre 10
programas na Ouvidoria

Novembro/Dezembro
Pedidos de esclarecimento sobre 10
programas na Ouvidoria
Analisar as respostas da PBH referentes
aos pedidos de acesso à informação de
outubro
Acrescentar à planilha de orçamento do
Estado a análise de metas físicas
Elaborar o esqueleto do relatório do
orçamento público do Estado

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
elaboramos e gravamos vídeos para a
captação de recursos para os cursinhos.

Abaixo, algumas metas que foram
estabelecidas para este processo:
 Outubro
Produção de Scripts dos vídeos de
captação de recursos
Gravação de 2 vídeos de captação
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Organizar o 2º Simulado do
Humanizar
Catalogar e organizar biblioteca do
Humanizar
Novembro/Dezembro
Reelaborar PPP dos cursos
Realizar entrevistas dos monitores
do Cursinho Popular Humanizar
Estruturar plano de abertura de 3
novos cursinhos populares para 2019
Organizar divulgação das chamadas
para voluntários e estudantes dos
cursinhos populares
Articular com movimentos de
igualdade racial para verificar o
orçamento PBH
Elaborar o processo seletivo
unificado dos Cursinhos Populares de
2019

PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO E
CONSCIENTIZAÇÃO
O Equale manteve publicações durante
todo o período, compartilhando
semanalmente as agendas das
comissões parlamentares de educação e
a atuação dos cursinhos populares da
Região Metropolitana.
Devido ao período de eleições realizamos
a leitura e análise dos planos de governo
dos candidatos a governador de Minas
Gerais para a área da educação e
divulgamos em nossas redes.

Além disso, realizamos posts em nossas
redes atualizando nossos seguidores
sobre as atividades do Equale.
O Programa 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:
Outubro
Compartilhamento agenda educação
câmara e assembleia - semanal (8 posts)
Compartilhar
as
propostas
de
educação dos candidatos a governo e
presidência
Publicações sobre o Equale (semanal
- 2 posts);
Divulgação dos cp's
Novembro/Dezembro
Elaborar restante dos roteiros da série
Orçamento Público
Gravar vídeos para a série Orçamento
Público
Publicar planilha orçamentária do
Estado
Revisar roteiros da 1ª série de
gravações

TRANSPARÊNCIA
Mantendo o compromisso com o
desenvolvimento da transparência no
processo de crescimento do Instituto,
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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
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.

