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1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no

Termo de Parceria, no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021, com o objetivo

de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 48 do Decreto

Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado, neste relatório, o comparativo entre as metas

propostas e os resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da

execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação

para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Serão apresentados,

ainda, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da Oscip.
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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática Indicador

Metas Resultados

3º Período Avaliatório
01/01/2021 a 31/01/2021

1
Promoção do
Patrimônio

1.1
Número de visitantes espontâneos recebidos no Palácio da
Liberdade

9600 0

1.2
Número de ações de promoção realizadas no âmbito do
Palácio da Liberdade

1 1

1.3
Número de visitantes espontâneos à Fazenda Boa
Esperança

2250 0

1.4
Número de ações de promoção realizadas na Fazenda Boa
Esperança

1 1

2
Programa de
Educação para
o patrimônio

2.1
Número de participantes do programa educativo do Palácio
da Liberdade

1800 0

2.2
Número de profissionais da educação participantes do
programa educativo do Palácio da Liberdade

35 0

2.3
Número de participantes dos programas educativos da
Fazenda Boa Esperança

200 0

2.4
Número de profissionais da educação participantes do
programa educativo da Fazenda Boa Esperança

20 0
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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

2.1.1. Resultados alcançados | Ações de Promoção do Patrimônio

A retomada das atividades dos Programas Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade e

Fazenda Boa Esperança, voltadas para o público infanto juvenil, é um grande desafio para

nossas equipes. O longo período de paralisação das atividades (mais de um ano desde nosso

último contato com escolas, em março/20) trouxe a necessidade de planejarmos novos

formatos de visitação e interação, compatíveis às exigências impostas pelo isolamento social.

Associado a isso, também temos o dever de conferir acesso para estudantes com limitado, ou

mesmo inexistente, uso da internet e seus recursos. Ainda, nos deparamos com ações virtuais

adotadas para o público adulto, a exemplo das lives que promovemos para o Dia da

Consciência Negra, que podem não ser o formato mais adequado para atividades lúdicas e

educativas voltadas a um público infanto juvenil. Por fim, citamos as limitações orçamentárias

advindas de adequações fundamentais dos produtos previstos anteriormente, ainda em fase

de análise, que impactarão nas entregas no decorrer dos anos de 2021 e 2022.

Assim, as ações de promoção relatadas a seguir marcaram o início da retomada do

relacionamento com uma faixa etária muito valiosa para a APPA e o IEPHA, o qual ainda estava

em fase de construção visto que tivemos somente cerca de um ano de realização das visitas

escolares (mar/19 a mar/20). Ao mesmo tempo, e considerando os pontos elencados acima,

também buscamos despertar o interesse desse público em (re) descobrir alternativas de

diversão e descobertas em Belo Horizonte e Belo Vale/MG, em um momento de limitações de

deslocamentos impostos pela pandemia, bem como promover a conscientização dos cuidados

que o momento exige de todos (as) nós.

Cenário:

O Dia Mundial da Infância foi criado pela UNICEF para instigar a reflexão sobre o modo como

estão sendo formados os "adultos de amanhã", ou seja, crianças e jovens que têm vivido os

desafios da contemporaneidade. Neste momento, planeja-se a retomada das atividades dos

Programas Receptivo e Educativo da Fazenda Boa Esperança e Palácio da Liberdade para esse

público, adaptando-as às condições impostas pelo isolamento social. Com as ações descritas a

seguir, se reinicia o relacionamento com as crianças, numa retomada gradativa, adaptando-as

para um conceito diferente de programa educativo vigente até 2020. Com esta ação, o

incentivo para conhecer ou revisitar esses espaços chega até as casas dos estudantes, incluindo

comunidades isoladas devido à falta de acesso à internet, em Belo Vale, de forma lúdica e

educativa.
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Objetivo:

Desenvolver jogos de tabuleiro para o Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança, que

explorem elementos dos equipamentos culturais e de seu entorno, associados às

recomendações sobre os cuidados contra o COVID-19. Ainda, oferecer uma atividade educativa

para brincar em casa, enquanto explora-se, à distância, os equipamentos culturais e temas

transversais a eles, durante esse momento de distanciamento. Por fim, convidar as crianças

para se apropriar, significar e ressignificar as referências culturais dos lugares onde vivem,

propondo estratégias de ativação da memória individual e coletiva.

Público alvo:

6 a 12 anos

Descrição:

A ideia desses jogos surgiu a partir de um protótipo, criado e aplicado pela coordenadora do

educativo do Palácio da Liberdade Tatiana Correia em suas aulas de História para o ensino

fundamental em 2017. O jogo estimulava a fruição e apropriação dos bens culturais que

circundam a escola, por meio de estratégias de sensibilização da educação para o patrimônio e

para a prática cidadã. Com base nessa referência, objetivamos a criação de jogos de tabuleiro

que reproduzissem percursos que partissem de pontos estratégicos do entorno da Fazenda Boa

Esperança e do Palácio da Liberdade, como a Serra dos Mascates, em Belo Vale/MG, e a Praça

da Liberdade, em Belo Horizonte/MG. Tudo associado a uma linguagem infantil.

A ideia é motivar a visitação aos espaços, quando estes forem reabertos ao público,

conscientizando as pessoas sobre as medidas preventivas contra a Covid-19. Assim, seguindo

uma série de regras e instruções, os participantes têm de avançar cerca de trinta casas com o

intuito de alcançar a entrada desses espaços, e assim obter a vitória. No caminho prevê-se

avanços e recuos, como por exemplo, retroceder, caso o jogador não use máscara, não lave as

mãos, descumpra o isolamento; ou não pare para contemplar a paisagem, interagir com os

outros integrantes do grupo e preservar espécies da região. Cabe ainda, para avançar,

relacionar memórias olfativas e/ou gustativas aos ambientes rurais ou urbanos, como o cheiro

da pipoca nas praças da cidade ou o sabor das mexericas produzidas em solo belovalense.
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Conceito/Formato:

Foi proposta a adoção da identidade visual já existente no flipbook do Palácio da Liberdade e

no mapa em aquarela da Fazenda Boa Esperança, como referência gráfica. O jogo é composto

por tabuleiro, dados e peões disponibilizados em arquivo para download para impressão.

Para o caso específico do município de Belo Vale, além da versão para download, foram

enviados 500 jogos impressos à Secretaria Municipal de Educação de Belo Vale, que será

responsável pela distribuição do material junto às atividades educativas da rede municipal,

enviadas mensalmente aos estudantes. Esse formato foi pensado visando atender também às

crianças que não têm acesso à internet ou que não têm impressoras em casa.

O material tanto para o Palácio da Liberdade, quanto para a Fazenda Boa Esperança, foi

desenvolvido com textos simples e curtos, com linguagem própria para jogos de tabuleiro, de

fácil entendimento e acessível ao público alvo. Buscou-se também valorizar e contemplar

variações linguísticas fundamentais da cultura de cada indivíduo, grupo ou região, valorizando

elementos linguísticos identitários nas relações cotidianas das crianças que terão acesso aos

jogos.
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Área Temática Promoção do Patrimônio
Indicador 1.2. Número de ações de promoção realizadas no âmbito do Palácio da

Liberdade
Meta 1

Resultado 1

Jogo de Tabuleiro | Caminho da Liberdade

O jogo de tabuleiro do Palácio da Liberdade, com o conteúdo textual elaborado pela
coordenadora do educativo Tatiana Correia, evitou abordar conteúdos complexos ou que
exigissem um conhecimento detalhado do local e seu entorno. Outro desafio foi a busca de
elementos ilustrativos que mantivessem a sinergia com a identidade adotada nos demais
materiais (flipbook, caderno do professor e folder de visitação), adotando como premissa a
necessidade de facilitar as impressões caseiras, em preto e branco, de forma reduzir os custos.
Como resultado, a arte permite estimular as crianças a colorir e ressignificar as cores ali
presentes.

Jogo de tabuleiro “Caminho da Liberdade”, disponibilizado para download em website da Appa.
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Área Temática Promoção do Patrimônio
Indicador 1.4. Número de ações de promoção realizadas na Fazenda Boa Esperança

Meta 1
Resultado 1

Jogo de Tabuleiro | A Caminho da Boa Esperança

O jogo de tabuleiro da Fazenda Boa Esperança demandou conhecimento prévio da região, o
qual o gerente de promoção Magno Marciano já vinha acumulando desde sua atuação prévia
como coordenador educativo do espaço. A sensibilidade para privilegiar locais e símbolos
relevantes para as comunidades, bem como de potencial para turistas que visitam a
localidade, tornam a atividade de valiosa contribuição para discussões acerca do
reconhecimento das referências culturais do município. Desta forma, deseja-se que o jogo
possa reverberar de forma que, possa se tornar uma atividade educativa a ser desenvolvida
com estudantes e educadores, onde estes apontem outras referências culturais, produzindo
em conjunto, uma versão própria do jogo.

Jogo de tabuleiro “A Caminho da Boa Esperança”, disponibilizado para download em website da Appa e enviado em
formato impresso à Secretaria Municipal de Educação de Belo Vale.
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O design e a diagramação dos jogos foi de responsabilidade da equipe de Comunicação da

APPA, que também desenvolveu as peças de divulgação, associado ao serviço de assessoria de

imprensa. Esse último previu a elaboração de release e propagação do mesmo através de

mailing, em articulação com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o IEPHA-MG,

obtendo-se o retorno descrito a seguir.
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No website da APPA foi criada uma página específica para divulgar e disponibilizar os arquivos

para download, conforme relatado a seguir.

Capturas de tela de website da Appa. Disponível em:
https://www.appa.art.br/2021/03/20/jogos-de-tabuleiro-sobre-patrimonio-cultural-mineiro/
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Divulgação em redes sociais da Appa:

Divulgação de vídeo promocional em página de Instagram da Appa.
Disponível em: https://www.instagram.com/p/CNDPgX0l3t9/

Divulgação de vídeo promocional em página de Instagram da Appa.
Disponível em: https://www.instagram.com/p/CM2pQoalDPv/
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A Ação de Promoção foi também divulgada em redes sociais da Secretaria de Estado de Cultura

e Turismo, IEPHA-MG e Circuito da Liberdade.

Captura de tela de página de Facebook da Secult/MG
Disponível em: https://www.facebook.com/CulturaeTurismoMG/

Captura de tela de página de Instagram do IEPHA/MG.
Disponível em: https://www.instagram.com/p/CMxpEKIlu6w/

Captura de tela de página de Instagram do Circuito da Liberdade.
Disponível em: https://www.instagram.com/p/CMw5Fonlxwp/
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Divulgação em outros meios de comunicação

Captura de tela da página do IEPHA-MG.
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/noticias-menu/610-appa-e-iepha-mg-lancam-jogos-

de-tabuleiro-no-dia-mundial-da-infancia

Captura de tela de website da Folha de Sabará. Disponível em:
https://folhadesabara.com.br/noticia/4343/os-baixinhos-estao-entediados-em-casa-
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Divulgação de vídeo promocional em página de Instagram da Appa.
Disponível em: https://www.instagram.com/p/CM2pQoalDPv/

Captura de tela da página Novidades Online. Disponível em:
https://www.blognovidadesonline.com.br/2021/03/appa-e-iephamg-lancam-jogos-de.html
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Captura de tela da Revista Museu. Disponível em:
https://www.revistamuseu.com.br/site/br/o-escriba/10765-21-03-2021-appa-e-iepha-mg-la

ncam-jogos-de-tabuleiro-no-dia-nacional-da-infancia.html

Captura de tela da página Game Reporter.
Disponível em: www.gamereporter.com.br/appa/amp/
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Captura de tela da página Game Reporter.Disponível em:
https://portalbaurunoticias.com/2021/03/20/appa-e-iepha-mg-lancam-jogos-de-tabuleiro-n

o-dia-nacional-da-infancia/

Captura de tela da página Tribuna Livre. Disponível em:
https://tribunadaimprensalivre.com/appa-e-iepha-mg-lancam-jogos-de-tabuleiro-no-dia-mu

ndial-da-infancia
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Captura de tela da página BH Eventos. Disponível em:
https://www.bheventos.com.br/noticia/03-21-2021-appa-e-iepha-mg-lancam-jogos-de-tabu

leiro-no-dia-mundial-da-infancia

Captura de tela da página Na Pauta online. Disponível em:
https://napautaonline.com.br/appa-e-iepha-mg-lancam-jogos-de-tabuleiro-no-dia-nacional-

da-infancia/
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Publicação no Jornal Leste de Minas de 31/03/2021.

Captura de de tela de whatsapp do Programa Educativo do Palácio da Liberade.
Envio a 230 educadores entre 21/03/2021 e 31/03/2021
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Através de relatório do Google Analytics é possível avaliar o alcance da publicação até o dia 13

de abril de 2021 no website da Appa. Aos números indicados abaixo, soma-se a interação nas

redes sociais nas quais a ação de promoção foi divulgada:

Imagem extraída do relatório do Google Analytics configurado no site da APPA:
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2.2. Resultados não alcançados

Área Temática Promoção do Patrimônio
Indicador 1.1. Número de visitantes espontâneos recebidos no Palácio da Liberdade

Meta 9600
Resultado 0

Área Temática Promoção do Patrimônio
Indicador 1.3. Número de visitantes espontâneos à Fazenda Boa Esperança

Meta 2250
Resultado 0

Área Temática Programa de Educação para o Patrimônio
Indicador 2.1. Número de participantes do programa educativo do Palácio da

Liberdade
Meta 1800

Resultado 0

Área Temática Programa de Educação para o Patrimônio
Indicador 2.2. Número de profissionais da educação participantes do programa

educativo do Palácio da Liberdade
Meta 35

Resultado 0

Área Temática Programa de Educação para o Patrimônio
Indicador 2.3. Número de participantes dos programas educativos da Fazenda Boa

Esperança
Meta 200

Resultado 0

Área Temática Programa de Educação para o Patrimônio
Indicador 2.4. Número de profissionais da educação participantes do programa

educativo da Fazenda Boa Esperança
Meta 20

Resultado 0

2.3. Considerações gerais sobre os resultados não alcançados:

A APPA e o IEPHA-MG, diante da atual situação sanitária, estão em negociação desde janeiro

de 2021 para desenvolvimento e aprovação de readequação de plano de trabalho, visando a

adaptação das ações presenciais ao meio virtual, com o intuito de atender ao público geral e ao

público do Programa de Educação para o Patrimônio enquanto houver restrição de circulação.

Para fundamentar a readequação do plano de trabalho consideram-se as seguintes

condicionantes:

▪ O Termo de Parceria nº. 50/2020 foi assinado em agosto de 2020, e o programa de

trabalho prevê a retomada das atividades presenciais no Palácio da Liberdade e
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Fazenda Boa Esperança no terceiro período avaliatório, compreendido pelos meses

de janeiro a março de 2021;

▪ A APPA e o IEPHA-MG, desde janeiro de 2021, consideram a readequação do Plano

de Trabalho. O assunto foi tratado através dos Ofícios 02-2021, de 8 de fevereiro de

2021; 03-2021, de 1 de março de 2021 e 04-2021, de 30 de março de 2021.

▪ Normas estaduais e municipais que envolvem restrições de funcionamento dos

equipamentos vinculados ao Termo de Parceria nº. 50-2020;

▪ Cenário ainda incerto para a retomada das atividades presenciais no Palácio da

Liberdade e Fazenda Boa Esperança, diante do risco de transmissão do coronavírus

e consequente contaminação de equipes de trabalho e visitantes pela COVID-19; 

▪ Impossibilidade de retomar as visitas escolares a curto prazo no Palácio da

Liberdade e Fazenda Boa Esperança;

▪ Impossibilidade de reabrir o Palácio da Liberdade e a Fazenda Boa Esperança

durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021;

O não atendimento aos indicadores relatados no item 2.2. está diretamente relacionado às

condicionantes relatadas acima.

Diante do exposto, para o terceiro período avaliatório e até que se aprove Minuta de Termo

Aditivo para readequação de plano de trabalho, solicita-se à Comissão de Avaliação que seja

utilizado o expediente de desconsideração de indicadores, expurgando-os da nota global do

termo de parceria, uma vez que se trata de situação excepcional, conforme determina o TP

nº050/2020.
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3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

ÁREA TEMÁTICA PRODUTO PESO
(%)

INÍCIO TÉRMINO STATUS

1
Requalificação de

equipamentos
culturais

1.1
Elaborar plano de manutenção
da exposição permanente do
Palácio da Liberdade

6 Mês 06 Mês 08 Executado

1.2
Elaborar plano de manutenção
da exposição permanente da
Fazenda Boa Esperança

6 Mês 06 Mês 08 Executado

2
Elaboração de

instrumentos de
planejamento

2.2
Plano de Ocupação para a
Fazenda Boa Esperança

8 Mês 06 Mês 08 Executado

3.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática Requalificação de equipamentos culturais
Produto 1.1 Elaborar plano de manutenção da exposição permanente do

Palácio da Liberdade
Previsão de término Março/2021

Término realizado Março/2021

O Plano de Manutenção da exposição permanente do Palácio da Liberdade foi elaborado pela

equipe da APPA, com base em visita técnica executada em janeiro de 2021, relatos da equipe

da APPA e da Curadoria do Palácio da Liberdade, e documentação fotográfica. Foram

registradas ações já executadas, para garantir a manutenção da expografia existente, e

planejadas ações periódicas para que, após a retomada das ações presenciais, se assegure sua

conservação. Além disso, foram comunicadas ao IEPHA-MG patologias identificadas no bem

cultural, que devem ser monitoradas ou solucionadas pela instituição.
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Área Temática Requalificação de equipamentos culturais
Produto 1.2 Elaborar plano de manutenção da exposição permanente da

Fazenda Boa Esperança
Previsão de término Março/2021

Término realizado Março/2021

O Plano de Manutenção da exposição permanente da Fazenda Boa Esperança foi elaborado

pela equipe da APPA, com base em visita técnica executada em fevereiro de 2021, além de

relatos da equipe da APPA e da equipe de vigilantes do espaço. Foram planejadas ações

periódicas para limpeza e conservação preventiva da edificação e para que, após a retomada

das ações presenciais, se assegure a conservação da expografia existente. Além disso, foram

comunicadas ao IEPHA-MG patologias identificadas no bem cultural, que devem ser

monitoradas ou solucionadas pela instituição.

Área Temática Requalificação de equipamentos culturais
Produto 2.2 Plano de ocupação para a Fazenda Boa Esperança

Previsão de término Março/2021
Término realizado Março/2021

O plano de ocupação para a Fazenda Boa Esperança foi elaborado pela equipe da APPA, com

base em análise detalhada de condicionantes do bem cultural. Foram identificadas fragilidades

e potencialidades, apresentados estudos de caso de bens culturais semelhantes e sugeridas

formas de ocupação complementares para o bem cultural, com a indicação de eventuais

restrições essenciais para assegurar sua preservação.

O plano prevê a regulamentação de ações já existentes, como a cessão do espaço para sessões

fotográficas, e a abertura do espaço para feiras gastronômicas locais, mostras, exposições

itinerantes e eventos, por exemplo.
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A APPA, em parceria com o IEPHA-MG, segue executando todas as atividades possíveis diante

das atuais restrições de circulação. Ainda, tem planejado a retomada gradativa das ações

presenciais e a adaptação de atividades de formação ou atividades educativas para o meio

virtual, uma vez que não é possível determinar quando, de fato, será o retorno da visitação

escolar.

Ao longo do terceiro período avaliatório, para além das ações de promoção e desenvolvimento

de produtos, foram efetuados processos seletivos para a contratação de estagiários para o

Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança, que serão convocados de acordo com a

demanda, uma vez que os equipamentos culturais permanecem fechados. Para dar apoio nas

atividades em andamento, serão contratados dois estagiários para cada equipamento cultural a

partir de abril/2021, no quarto período avaliatório.

Foi publicado também edital para a contratação de Coordenador do Educativo da Fazenda Boa

Esperança, profissional essencial para apoio nas atividades de promoção do patrimônio, e que

contribuirá para o desenvolvimento de Projeto Pedagógico e Cadernos de Atividades (produtos

2.3 e 2.4 do Termo de Parceria 050-2020), previstos para o quarto período avaliatório. Houve

dificuldade para seleção de profissional que atendesse às exigências do edital nº 02/2019 de

processo de seleção para celebração do Termo de Parceria, uma vez que o documento indica

que o profissional deve, preferencialmente, residir em Belo Vale/MG. Foram recebidos muitos

currículos de profissionais qualificados, mas apenas um candidato residente no município

atendia integralmente às exigências.

A APPA e o IEPHA-MG seguem envolvidos no desenvolvimento de novo roteiro para os vídeos

de acesso virtual ao Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança. O processo foi reiniciado

no mês de março, conforme acordado anteriormente. APPA, IEPHA-MG e a empresa contratada

têm cumprido os prazos determinados para o desenvolvimento e análise de cada etapa.

Uma vez que ainda não houve aprovação de termo aditivo que prevê a de criação jogo virtual

para o Palácio da Liberdade, kits educativos impressos a distribuir no município de Belo Vale e

ambiente virtual para publicação de conteúdo relacionado aos equipamentos culturais, a APPA

utilizou seu website e redes sociais para divulgar ações de promoção e informações

complementares acerca do Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança. Até o momento, as

interações nas redes sociais mostram-se efetivas.

Não obstante, a APPA segue planejando as atividades previstas para os próximos períodos

avaliatórios e se preparando para a reabertura com segurança do Palácio da Liberdade e
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Fazenda Boa Esperança, almejada com a observância dos protocolos de segurança aplicáveis ao

momento.
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5 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
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DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de

Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos indicadores e produtos estão

organizadas e arquivadas junto à APPA – ASSOCIAÇÃO PRÓ-CULTURA E PROMOÇÃO DAS ARTES

e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes

do IEPHA – INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO ou representantes

de órgãos de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 14 de abril de 2021.

__________________________________

Felipe Vieira Xavier

Presidente

APPA – Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
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