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Campinas, 30 de Abril de 2019. 
 
Ao 
Núcleo de Ação Educativa Descentralizada – Naed Sudoeste 
A/C Representante Regional Marcus Venicius de Brito Coelho 
 
 
 Assunto: Relatório sobre o atendimento educacional do CEI Bem Querer Célia 
Aparecida Jordão Velardi Gaspar, referente ao 1º Trimestre do ano de 2019. 
 
 
 
 
  Em atendimento ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2015 que 
determina o envio de relatório relativo ao funcionamento do CEI Bem Querer Célia 
Aparecida Jordão Velardi Gaspar ao 1º trimestre de 2019. 
 Solicito a análise e encaminhamento do presente ao Setor de Convênios e ao Núcleo 
de Educação Infantil da Coordenadoria Setorial de Educação Básica da Secretaria 
Municipal de Educação de Campinas para ciência, análise e aprovação. 
 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
__________________________________ 
Supervisor Educacional 
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1) Identificação da Unidade Educacional 
 
Razão Social: Associação Nazarena Assistencial Beneficente - ANA 
Nome Fantasia: CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar 
Endereço:  Rua Ana Arruda de Camargo, 344 – Jd. Nilópolis – Campinas/SP 
CNPJ: 54.150.339/0008-70 
Início do convênio: 01/02/2016 
Término previsto: 31/01/2021 
 
Identificação da Unidade: 
Endereço: Rua:Nadalino Colombini, 45  -  Residencial Porto Seguro 
Telefone: (19) 3224-8018  -  e-mail: diretoriaportoseguro@anabrasil.org 
 
Diretoria: 
 
Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 
PRESIDENTE - 06/02/2018 A 06/02/2020 
RG: 10.302.593-5 -SSP/SP / CPF: 778.349.848-53 
 
Fernando dos Santos 
VICE-PRESIDENTE - 06/02/2018 A 06/02/2020 
RG: 13.789.338-3 -SSP/SP / CPF: 086.214.918-50   
 
Mário Sérgio Tognolo   
1° SECRETÁRIO - 06/02/2018 A 06/02/2020 
RG: 11.989.527-4 -SSP/SP  /  CPF: 002.225.048-46 
                 
Samuel Soave 
2° SECRETÁRIO - 06/02/2018 A 06/02/2020 
RG: 37.267.207-3 -SSP/SP  /  CPF: 385.034.698-63 
      
Marcos Adelino Lucas 
1° TESOUREIRO-06/02/2018 A 06/02/2020 
RG: 15.308.776-6 -SSP/SP  / CPF: 024.915.778-01                                          
 
Marcos Francisco Morales Mostasso 
2°TESOUREIRO-06/02/2018 A 06/02/2020 
RG: 7.387.994-X -SSP/SP  /  CPF: 720.266.348-15 
                            
 
2) Relatório do atendimento 
 
 
a) Proposta de atendimento: 
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Agrupamento 

Proposta de 
Atendimento 

Inicial 
 (PA Inicial) 

Proposta de 
Atendimento 

Máxima 
(PA Máxima) 

 
Matrículas 

Ativas 

 
Vagas 

(ref. PA 
Máxima) 

I 84 102 84 18 

II 150 166 145 21 

III 60 70 65 5 

TOTAL 294 338 294 44 

  
b) Frequência 

Agrupamento 
Frequência média do trimestre em 

número de atendidos* 

I 75,4 

II 66,4 

III 82,1 

I/II 69,6 
* Dados obtidos do Sistema Integre (meses jan/fev/mar). 

c) Ordens Judiciais 

Agrupamento 
Matrículas por ordem judicial no 

trimestre 

I 4 

II 0 

III 0 

Total 4 

d) Determinação Legal 

Agrupamento 
Matrículas por Determinação Legal - 

CRAS 

I 0 

II 0 

III 0 

Total 0 
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3) Recursos Humanos 

a) Equipe Gestora: 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO 

KELLY CRISTINA 
FERNANDES NUNES 

DIRETORA 
EDUCACIONAL 

7:00 as 16:00 
(2ª feira) 

09:00 as 18:00 
01/06/16 

12:00 as 13:00 
(2ª feira) 

13:00 as 14:00 

SUPERIOR 
COMPLETO 

MARCIA SOUZA 
GERMANO 

ORIENTADORA 
PEDAGÓGICA 

14:00 as 18:00 
(2ª feira) 

07:00 as 16:00 
21/01/17 

13:00 as 14:00 
(2ª feira) 

12:00 as 13:00 

SUPERIOR 
COMPLETO 

 

b) Equipe de apoio administrativo 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO 

ELLYS MURYELL S. 
SANTOS 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

7:00h/16:00h 08/10/18 12:00 as 13:00 
ENSINO MÈDIO 

COMPLETO 

DAMARES GOMES 
SILVA  

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

7:30h/16:30h 05/11/18 11:30 as 13:00 
ENSINO MÈDIO 

COMPLETO 
 
 

RAFAEL ZACCARIAS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
8:00/17:00H 04/06/18 12:00 as 13:00 ENSINO MÉDIO 

 

c) Equipe de apoio operacional 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO 

CRISTIANE AP. 
MARQUES 
RAIMUNDO 

COZINHEIRA 07:00 as 17:00 11/06/18 12:12 as 13:22 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

ROSANGELA 
VASCONCELOS 

CRUZ 
COZINHEIRA 07:00 as 17:00 25/06/18 11:00 as 12:12 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

CLAUDETE GOMES 
DE SOUZA PIRES 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

07:00 as 17:00 13/09/18 11:30 as 12:42 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

 

EVANDRO IAGO 
OTERO DA SILVA 

PORTEIRO 08:00 as 18:00 25/06/18 11:30 as 12:42 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

LEONICE MARIA DE 
SOUSA LEITE 

AUXILIAR 
COZINHA 

07:00 as 17:00 25/06/18 11:00 as 12:12 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

MARIA AUREA COSTA 
AUXILIAR 
COZINHA 

07:00 as 17:00 28/05/18 12:12 as 13:22 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

MARIA JOSÉ 
DIONÍSIO 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

08:00 as 18:00 04/07/18 12:40 as 13:30 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
COMPLETO 
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MARIA SONHA DA 
SILVA 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

08:00 as 18:00 25/06/18 12:40 as 13:30 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ELISANGELA 
PEREIRA DA SILVA 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

 
07:00 as 17:00 04/06/18 12:00 as 13:12 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

 

d) Equipe Docente 

Nº NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 

HORÁRIO DE 
FORMAÇÃO 

ENTRE PARES 

FORMAÇÃO/ 
HABILITAÇÃO 

1 ALINE CHAVES 
PROFESSORA 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 as 11:00 
(SEG, TER, 
QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

16/02/16 
11:00 as 13:00 

(QUI) 

ENSINO 
SUPERIOR 
COMPLETO 

2 
ANDRESSA 

MOREIRA CRECCI 

PROFESSORA 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 as 11:00 
(SEG, TER, 
QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

01/08/18 
11:00 as 13:00 

(QUI) 

ENSINO 
SUPERIOR 
COMPLETO 

3 
ELIANE SANTANA 

DO AMARAL 

PROFESSORA 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 as 11:00 
(SEG, TER, 
QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

01/08/18 
11:00 as 13:00 

(QUI) 

ENSINO 
SUPERIOR 
COMPLETO 

4 

ELISANGELA 
CRISTIANE DE 

CAMPOS TOLEDO 
 

PROFESSORA 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 as 17:00 
(SEG, TER, 
QUA, QUI, 

SEX) 

10/05/16 
11:00 as 13:00 

(QUI) 

ENSINO 
SUPERIOR 
COMPLETO 

5 
GISELE CORREIA 

MONACE DE 
SOUZA 

PROFESSORA 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 as 11:00 
(SEG, TER, 
QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

03/08/15 
11:00 as 13:00 

(QUI) 

ENSINO 
SUPERIOR 
COMPLETO 

6 
ROBERTA GOMES 

DOS SANTOS NETO 

PROFESSORA 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 as 11:00 
(SEG, TER, 
QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

05/11/18 
11:00 as 13:00 

(QUI) 

ENSINO 
SUPERIOR 
COMPLETO 

7 
JAQUELINE DE 

PAIVA G. C. 
NOGUEIRA 

PROFESSORA 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 as 11:00 
(SEG, TER, 
QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

02/04/18 
11:00 as 13:00 

(QUI) 

ENSINO 
SUPERIOR 
COMPLETO 

8 
NIURA V. DOS 

SANTOS 

PROFESSORA 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 as 11:00 
(SEG, TER, 
QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

03/07/18 
11:00 as 13:00 

(QUI) 

ENSINO 
SUPERIOR 
COMPLETO 

9 
MARIA ANTONIA 

FIGUEIREDO 
RAMOS 

PROFESSORA 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 as 11:00 
(SEG, TER, 
QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

10/05/16 
11:00 as 13:00 

(QUI) 

ENSINO 
SUPERIOR 
COMPLETO 

10 
SUELLEN 

EVANGELISTA 
LOURENÇO 

PROFESSORA 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 as 11:00 
(SEG, TER, 
QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

01/08/18 
11:00 as 13:00 

(QUI) 

ENSINO 
SUPERIOR 
COMPLETO 
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d) Equipe de Monitoras de Ed. Infantil 

 

Nº NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO 

FORMAÇÃO 
INICIAL 

1 
ALINE SANTOS 
DE ANDRADE 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:30 as 17:30 25/06/18 12:00 as 13?12 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

2 
ANDREIA IZOLA 

M. MENEZES 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:30 as 17:30 25/06/18 12:00 as 13:12 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

3 
ANGELA 

PATRÍCIA DA 
SILVA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 25/06/18 11:48 as 13:00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

4 
ISIANE CRISTINA 

JACINTO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 06/03/19 10:48 as 12:00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

5 
CLEONICE 
SOUZA DE 
ANDRADE 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
08:00 as 18:00 25/06/18 12:00 as 13:12 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO 

6 
ELISANDRA 
SANTANA S. 

GOMES 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 25/06/18 10:48 as 12:00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

7 
GILDA SALES DE 

OLVEIRA 
SOARES 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 28/05/18 10:48 as 12:00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

8 
GRAVANI MARTA 

DIOGO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:30 as 17:30 25/06/18 12:00 as 13:12 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

9 
HELENA DE 

SOUZA  DIAS 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 25/06/18 10:48 as 12:00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

10 
HELIANA 
AMARAL 

VILARVAS 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 11/09/18 10:48 as 12:00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO 

11 
INGRITH 

ALMEIDA DE 
ARAUJO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:30 as 17:30 25/06/18 10:48 as 12:00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

12 
ISABEL DE 

JESUS SILVA DE 
ANDRADE 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 04/06/18 12:00 as 13:12 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

13 
KELLY CRISTINA 
RODRIGUES DA 

SILVA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 25/06/18 10:48 as 12:00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

14 
LILIAN MIRIAN 
DE OLIVEIRA 

DIAS 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 11/09/18 12:00 as 13:12 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

15 
LUANA 

JEREMIAS DOS 
SANTOS 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 25/06/18 12:00 as 13:12 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

16 
MARIA LUCIA 
FACHINI DA 

SILVA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 25/06/18 10:48 as 12:00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

17 
MICHELLE 

MISSIAS VIEIRA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 03/07/18 12:00 as 13:12 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO 

18 
NUBIA 

ALEXSANDRA 
MATOS 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:30 as 17:30 21/03/19 12:00 as 13:12 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO 
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19 
ROSIMEIRE 

NUNES DA SILVA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 28/05/18 10:48 as 12:00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

20 
TATIANE BRITO 
CONSTANTINO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 28/05/18 10:48 as 12:00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

21 
TATIANE 
CRISTINA 
SILVÉRIO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 25/06/18 10:48 as 12:00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

22 
VANESSA 
RAMOS 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 as 17:00 04/06/18 10:48 as 12:00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 
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e) Organização das turmas na escola 
 
 

TURMA PERÍODO MATRÍCULAS 
ATIVAS 

NOME DO 
PROFESSOR 

TURNO 

QUANTIDADE 
DE MONITORAS 

DE ED. 
INFANTIL 

NOME DAS 
MONITORAS 

HORÁRIO DE 
ATUAÇÃO 

 

AG I A INTEGRAL 27 Suellen Evangelista 
Lourenço 
(manhã) 

4 Maria Lucia Fachini 
Helena de Souza 
Kelly C. da Silva 
Michele Nascimento 

 

7:30h/17:30h 
7:00h/17:00h 
7:00h/17:00h 
8:00h/18:00h 

 

AG I B  INTEGRAL 28 Maria Antonia 
Figueiredo Ramos 

(manhã) 

4 Elisandra Santana 
Vanessa Ramos 
Ingrith Almeida 
Tatiane Brito 

7:00h/17:00h 
7:30h/17:30h 
7:00h/17:00h 
7:30h/17:30h 

 

AG I C INTEGRAL 29 Aline Chaves 
(manhã) 

4 Gilda Sales 
Rosimeire da Silva 
Angela Patrícia 
Heliana Amaral 

7:30h/17:30h 
7:00h/17:00h 
8:00h/18:00h 
7:00h/17:00h 

 

AG I/II A INTEGRAL 29 Jaqueline de Paiva 
(manhã) 

2 Aline Santos 
Michele Missias 

7:00h/17:00h 
7:30h/17:30h 

 

AG II A INTEGRAL 28 Gisele Monace 
(manhã) 

2 Isiane C. Jacinto 
Nubia A. Matos 

7:00h/17:00h 
7:30h/17:30h 

 

AG II B INTEGRAL 29 Eliane Santana 
(manhã) 

2 Tatiane Silvério 
Isabel de Jesus 

7:00h/17:00h 
7:30h/17:30h 

 

AG II C INTEGRAL 29 Niura V. dos Santos 
(manhã) 

2 Lilian Mirian 
Cleonice S. Andrade 

 

7:00h/17:00h 
7:30h/17:30h 
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AG II D INTEGRAL 30 Roberta G. S. Neto 
(manhã) 

2 Luana Jeremias 
Gravani M. Diogo 

7:00h/17:00h 
7:30h/17:30h 

 

AG III A PARCIAL 
MANHÃ 

33 Andressa Crecci 
(manhã) 

- - - 7:00h/11:00h 

AG III B PARCIAL 
TARDE 

32 Elisangela C. C. 
Toledo 
(Tarde) 

- - - 13:00h/17:00h 

        

MONITORA DE APOIO – Andreia Izola  7:00h/17:00h 

 
f) Educação Especial: 

NÃO SE APLICA POR FALTA DE DEMANDA 

4) Acompanhamento do Projeto Pedagógico 

a) Cumprimento das metas no trimestre de acordo com o Plano de Ação do Projeto Pedagógico (Item 3.2) e o Contrato de gestão – Edital 

03/2015 (Anexo I - Termo de Referência Técnica - Item V, 1.1, E). 

INDICADORES DE QUALIDADE/QUADRO DE METAS - (Contrato de Gestão) 

 
DIMENSÃO A SER 

AVALIADA 
ÍTEM METAS E / OU OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

 
 
 

1. PLANEJAMENTO 
INSTITUCIONAL 

 

 
1.1- Proposta Pedagógica 
consolidada. 

• Socializar, esclarecer e 
divulgar a proposta pedagógica em 
desenvolvimento ou desenvolvida pela 
Unidade Educacional. 

Reuniões da Família e Educadores 
Conselho de Escola 
Projeto Escola Aberta 
RPAI/TDC/Formação de Monitoras 

Equipe pedagógica 
e gestora 

 
 

• Realizar múltiplos 
registros por adultos e crianças. 

Roda da conversa 
no ambiente com as crianças onde 

Equipe pedagógica 
e gestora 
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1.2- Planejamento, 
Acompanhamento e Avaliação. 

 estas avaliam o trabalho realizado 
no dia. 
Através de textos, 
refletir sobre a organização dos 
tempos e espaços com os adultos 
envolvidos no Projeto Pedagógico. 

 
1.3- Registro da prática educativa. 

• Refletir sobre sua própria 
Atuação. 

• Pensar e repensar seus 
Instrumentos de coleta 

Reuniões de TDC semanais, TDI . 
Registro através da montagem de 
portfólios, vídeos, estre outros. 

Equipe pedagógica 
e gestora 

     

 
 
 
 
 
 

2.MULTIPLICIDADE DE 
EXPERIÊNCIAS E 

LINGUAGENS 

2.1- Crianças construindo sua 
autonomia. 

• Propiciar a autonomia das 
crianças através de brincadeiras diversas 

Desenvolvimento do projeto 
Cantinhos 

Equipe pedagógica 
e gestora 

 
2.2 -Crianças relacionando-se com 
ambiente natural e social. 

• Proporcionar a criança o 
conhecimento do meio 
ambiente/comunidade em que está 
inserida 

Passeios no entorno do bairro. 
Observação do tipo de meio 
ambiente que envolve a unidade 
escolar e a residência. 

Equipe gestora e 
pedagógica. 

2.3- Crianças tendo experiências 
agradáveis e saudáveis com o 
próprio corpo. 

• Promover o conhecimento 
de si e do mundo por meio da ampliação de 
experiências sensoriais, expressivas 
corporais que possibilitem movimentação 
ampla, expressão da individualidade e 
respeito pelos ritmos e desejos da criança. 

Planejar atividades relacionadas 
com a descoberta do corpo como 
altura, traçado do corpo, tipo de 
cabelo, diferentes etnias, entre 
outros. 

Equipe pedagógica 
e gestora 

 
2.4-Crianças expressando-se por 
meio de diferentes linguagens 
plásticas, simbólicas, musicais e 
corporais. 

• Favorecer a imersão das 
crianças nas diferentes linguagens e o 
progressivo domínio de vários gêneros de 
forma de expressão. 

Criação e construção da bandinha 
de instrumentos musicais, 
desenvolver o projeto de 
conhecimento de pintores 
brasileiros de sucesso mundial. 
Desenvolver as músicas de roda 
através do movimento corporal. 

Equipe pedagógica 
e gestora 

 
2.5- Crianças tendo experiências 
agradáveis variadas, estimulantes 
com a linguagem oral e escrita. 
 

• Possibilitar as crianças 
experiências de narrativas de apreciação e 
de interação com a linguagem oral e escrita 
e convívio com diferentes suportes e 
gêneros textuais, orais e escrito. 

Desenvolver o Projeto Cantando e 
Dançando a gente aprende. 

Equipe Gestora e 
Pedagógica 

  
 
 

• Valorizar ações de 
cooperação e solidariedade, 
desenvolvendo atitudes de ajuda e 

Planejar atividades que envolvam a 
valorização e as diferenças e a 
cooperação como discutir os 
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2.6 - Crianças reconhecendo suas 
identidades e valorizando as 
diferenças e a cooperação. 
 

colaboração e compartilhando suas 
vivências; 

• Expressar e manifestar o 
controle progressivo de suas 
necessidades, desejos e sentimentos em 
situações cotidianas. 

• Identificar algumas 
singularidades próprias e das pessoas com 
as quais convive no seu cotidiano em 
situações de interação. 

combinados na roda da conversa, 
jogos cooperativos nos ambientes 
externos da unidade 

 
Equipe Gestora e 
Pedagógica 

     

 
 
 
 

3. INTERAÇÕES 

 
 
 
3.1 -Respeito à dignidade das 
crianças. 

• Zelar pela dignidade da 
criança, colocando-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.  

•   Garantir a inviolabilidade 

 da integridade física, psíquica e moral da 
criança, abrangendo a preservação da 
imagem, da identidade, da autonomia, 
dos valores, ideias e crenças, dos espaços 
e objetos pessoais. 

Manter comunicação e 
interatividade com o Conselho 
Tutelar do município, informando 
qualquer suspeita de violação dos 
direitos da criança. 
Orientar a equipe pedagógica para 
que observe e identifique ações da 
família e do ambiente escolar que 
possam violar os direitos da criança 
e comunicá-los à equipe gestora de 
imediato. 

 
 
 
Equipe Gestora e 
Pedagógica 

 
3.2- Respeito ao ritmo das 
crianças. 

• Respeitar os ritmos de 
cada criança não padronizando 
comportamentos. 

Planejar atividades e horários 
garantindo o respeito ao ritmo das 
crianças. 

Equipe Gestora e 
Pedagógica 

 
3.3- Respeito à identidade, 
desejos e interesses das crianças. 

• Envolver as crianças e 
dar ouvidos a sua voz na construção do 
planejamento. 

Durante a avaliação do dia e na 
roda da conversa respeitar a 
opinião e os desejos das mesmas  
visando um planejamento semanal 
que gere interesse nas crianças. 

Equipe pedagógica 
e gestora 

 
3.4 -Respeito as ideias, conquistas 
e produções das crianças. 

• Envolver as crianças e 
dar ouvidos a sua voz na construção do 
planejamento.  

Durante a avaliação do dia e na 
roda da conversa respeitar a 
opinião e os desejos das mesmas  
visando um planejamento semanal 
que gere interesse nas crianças. 

Equipe pedagógica 
e gestora 

 
3.5 -Interação entre crianças e 
crianças. 

• Estimular as diferentes 
áreas de desenvolvimento da criança, 
aguçando sua curiosidade com o próximo. 

Desenvolver o Projeto Integração 
nos Agrupamentos I, II e III. 

Equipe pedagógica 
e gestora 
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• Desenvolver brincadeiras 
que sugiram situações do dia-a-dia- no 
coletivo. 

3.6 -Interação entre crianças e 
adultos. 

• Estabelecer uma relação 
de afeto, confiança, respeito mútuo e 
cooperação entre gerações distintas. 

Desenvolvimento das Semanas 
Educativas do Idoso e da Família. 

Equipe pedagógica, 
gestora e família. 

     

 
 
 

4. PROMOÇÃO DA 
SAÚDE 

 
 
4.1– Responsabilidade pela 
alimentação saudável pelas 
crianças. 

• Estimular a aceitação de uma 
alimentação saudável e variada em todos 
os agrupamentos dentro de seu grau de 
desenvolvimento. 

• Possibilitar que a criança conheça 
sobre a alimentação, identifique as frutas, 
legumes e raízes e a importância deste 
para a saúde. 

• Reconhecer  o produto 
industrializado como alimento menos 
nutritivo e menos necessário ao seu 
desenvolvimento 

Desenvolver o projeto 
Autosservimento nos 
agrupamentos III e o Projeto Sou o 
que Como, baseado no livro “Cesta 
de Dona Maricota”.   

Ceasa 
Nutricionista 
Equipe Pedagógica 
e Gestora. 
 

 
4.2 – Limpeza, salubridade e 
conforto. 

• Garantir condições 
básicas de limpeza, salubridade e conforto 
para as crianças e equipe da unidade 
educacional. 

Limpeza constante e diária nos 
ambientes da unidade educacional. 

Equipe pedagógica, 
gestora e demais 
funcionários. 

4.3 – Segurança • Promover ações que 
garantam a total segurança de todos os 
envolvidos no ambiente educacional na 
unidade, crianças e adultos. 

Tomadas elétricas com tampas 
protetoras seguras, produtos de 
limpeza acondicionados fora do 
alcance das crianças, circulação 
segura das crianças, botijão de 
gás dentro dos padrões de 
segurança exigidos por lei. 
Curso de Primeiros Socorros para 
os funcionários da unidade 
educacional. 

Equipe pedagógica, 
gestora, 
funcionários em 
geral  e SME. 

     

 
 
 

5. ESPAÇO, 

 
 
5.1 – Espaço e mobiliários que 
favorecem as experiências das 

• Oferecer espaços e 
mobiliários adequados. 

Materiais acessíveis as 
necessidades das crianças. 
Espaço de Arte, Cantinho da 
Leitura. 

Equipe Gestora, 
SME e equipe 
pedagógica. 
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MATERIAIS E 
MOBILIÁRIOS 

crianças. Espaços e equipamentos 
adequados para acolher as 
crianças com deficiência. 

 
5.2 – Materiais variados e 
acessíveis às crianças. 

• Garantir o direito da 
criança a ter um espaço com diversidades 
de materiais e acessibilidade aos mesmos. 

Equipar a unidade educacional com 
materiais pedagógicos adequados 
as necessidades especiais e 
individuais das crianças. 

SME 
Equipe Gestora 
Equipe Pedagógica 

5.3 – Espaços, materiais e 
mobiliários para responder aos 
interesses e necessidades dos 
adultos. 

• Garantir o direito do 
adulto a ter um espaço com diversidades 
de materiais e acessibilidade aos mesmos. 
  
 

Equipar a unidade educacional com 
materiais adequados as 
necessidades dos adultos 

SME 
Equipe Gestora 
Equipe Pedagógica 

     

 
 

6. FORMAÇÃO E 
CONDIÇÕES DE 
TRABALHO DAS 
PROFESSORAS E 
DEMAIS 
PROFISSIONAIS 
 
 

 
 
6.1 – Formação Continuada. 

• Promover a capacitação 
dos funcionários da unidade educacional. 

Programar cursos e formações de 
acordo com as necessidades e 
dificuldades apresentadas pela 
equipe educacional. 

SME 
NAED 
Equipe Gestora 
Equipe Pedagógica 

 
 
 
6.2- Condições de trabalho 
adequadas. 
 
 
 
 

• Promover e garantir que 
sejam cumpridos todos os direitos e 
deveres garantidos por lei aos 
trabalhadores da Unidade  
Educacional. 

Mínimo uma professora para cada 
agrupamento. 
Funcionários remunerados, no 
mínimo, de acordo com o piso 
salarial da categoria. 
Criação do PPRA e PCMSO para 
prevenir a saúde dos funcionários. 

SME 
Equipe Gestora 
ONG 

 
7. COOPERAÇÃO E 
TROCA COM AS 
FAMÍLIAS E 
PARTICIPAÇÃO NA 
REDE DE PROTEÇÃO 
SOCIAL 

 
 
7.1 – Respeito e acolhimento. 

• Oferecer um espaço de 
acolhimento, facilitação para a expressão 
das necessidades, desejos, sentimentos 
das crianças e suas famílias. 

Desenvolvimento do Projeto 
Acolhimento 

Equipe Gestora 
Equipe Pedagógica 

 
 
 
7.2 – Garantia no direito das 
famílias de acompanhar as 
vivências e produções das 
crianças. 

• Garantir o direito das 
famílias e acompanhar o desenvolvimento 
pedagógico e social de seu filho, 
garantindo-lhes a Capítulo IV – artigo 53 
– Parágrafo Único: É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da 
definição das propostas educacionais. 

Reuniões da Família e 
Educadores; 
Conselho de Escola; 
Projeto Escola Aberta; 
Solicitações de reuniões 
extraordinárias pelas famílias. 

Equipe Gestora 
Equipe Pedagógica 
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7.3 – Participação da instituição na 
rede de proteção dos direitos das 
crianças. 

• Garantir o direito à 
proteção dos direitos da criança. 

Acompanhar a frequência das 
crianças e investigar as razões das 
faltas. 
 Encaminhar ao Conselho Tutelar 
os casos de crianças com sinais de 
negligência, violência doméstica, 
exploração sexual e trabalho 
infantil. 
 

Equipe Gestora 
Equipe Pedagógica 
SME 

 

Problema 

identificado 

Prioridade 

estabelecida 
META DEFINIDA Ações Responsáveis Indicadores Cronogra 

Tornar o PP conhecido 
em toda a comunidade 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorizar as diferenças 
e combater a 
discriminação entre as 
pessoas 

 

Após a 
homologação do 
PP, deixar uma 
cópia impressa 

para consulta tanto 
a comunidade 

escolar quanto às 
famílias que 

quiserem consultar. 

Oportunizar a todos 
da comunidade 

escolar o 
conhecimento do PP. 

 
Discutir com a equipe 
da Unidade  a a 
elaboração/apre 
sentação do PP, 
utilizando meios de 
trabalho que combata 
a discriminação que 
existe entre as 
pessoas, 
disponibilizando  
meios para a  
participação e 
envolvimento  de 
todos. 

Contemplar na 
elaboração das 
atividades semanais 
mais atividades que 
permitam tais 
produções. 

Equipe Gestora 
 

Planejamento Institucional 

-Tempos Pedagógicos: 
 Semanalmente; 
-Reunões Pedagógicas: 
Julho, Setembro, e Dezembro; 
-Conselhos de Escola: Maio, 
Agosto,Novembro.   

- Disponibilização de cópias 
impressas após homologação. 

Qual a relação desta meta com aquela(s)  meta(s)  proposta(s) no Contrato de gestão? 
Divulgar, discutir, permitir que o PP realmente seja um documento de todos no ambiente escolar, um documento aberto a toda comunidade. 
 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( x ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
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Considerações: O PP já foi discutido e elaborado juntamente com a equipe escolar, nesse momento aguardando a homologação para continuar a meta de 
discussão e divulgação do documento à comunidade. 
 

Avaliação da Supervisão Educacional: 
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
 

 

Problema 

identificado 

Prioridade 

estabelecida 
META DEFINIDA Ações Responsáveis Indicadores Cronograma 

Crianças 
relacionando-se 
com ambiente 
natural e social 

Proporcionar a criança 
o 
conhecimento do meio 
ambiente/comunidade 
em que está inserida 

Oportunizar às 
crianças momentos 
de reconhecimento 

do ambiente em que 
vive. 

Passeios no 
entorno do 
bairro. 
Observação do 
tipo de meio 
ambiente que 
envolve a 
unidade escolar 
e a residência. 

 

Todas as 
professoras dos 

agrupamentos/Equipe 
Gestora 

 
 

Multiplicidade de 
experiências e linguagem 

No decorrer do ano letivo. 

Qual a relação desta meta com aquela(s)  meta(s)  proposta(s) no Contrato de gestão? 
Proporcionar momentos de interação das crianças com os ambientes entorno da escola. 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( ) Atingiu Parcialmente  (  X ) Não atingiu 
Considerações: Não foi iniciado essa atividade com as crianças, mas que já parte do cronograma realizar atividades entorno da Unidade.   
 

Avaliação da Supervisão Educacional: 
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
 
 

Problema Prioridade META DEFINIDA Ações Responsáveis Indicadores Cronograma 
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identificado estabelecida 

As professoras não 
incentivam as crianças 
a produzir pinturas, 
desenhos, esculturas, 
com materiais diversos 
e adequados à faixa 
etária 

 

Incentivar as 
crianças a produzir 

pinturas, 
desenhos, 

esculturas, com 
materiais diversos 

e adequados à 
faixa etárias 

Priorizar atividades 
que incentivem as 

crianças a tal prática 

Contemplar na 
elaboração das 
atividades semanais 
mais atividades que 
permitam tais 
produções. 

Todas as 
professoras dos 
agrupamentos. 

 
 

Multiplicidade de 
experiências e linguagem 

Semanalmente através da 
elaboração do semanário. 

Qual a relação desta meta com aquela(s)  meta(s)  proposta(s) no Contrato de gestão? 
Mesma relação de aumentar as experiências das crianças com manuseio de materiais diversificados 
 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( X) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: As atividades estão sendo realizadas semanalmente de acordo com os projetos desenvolvidos, propostas no semanário e aprovadas pela 
Orientadora Pedagógica. 
 

Avaliação da Supervisão Educacional: 
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
 

Problema 

identificado 

Prioridade 

estabelecida 
META DEFINIDA Ações Responsáveis Indicadores Cronograma 

 
 

Segurança 
 
 
 
 
 

Procedimentos 
preestabelecidos e 

conhecidos por todos, 
em caso de acidentes. 

Capacitar todas as 
funcionárias/educa
doras em casos de 
acidentes. 
 
 
 
  
Zelar pela 
segurança das 
crianças evitando 
acidentes.    

 
 

Palestras/Cursos 
sobre Primeiros 
Socorros realizados 
por profissionais 
especializados. 
 
 
 Manutenção e 
observação de 
possível  
deteorização de 
materiais, produtos, 

Equipe Gestora 
juntamente com toda a 
equipe escolar 

 

Promoção da Saúde 

Palestra: Primeiros Socorros para 
crianças e adultos. Realizou-se no 
dia 06/03/2019; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenção: Todo o ano letivo. 
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 objetos, brinquedos 
que possam oferecer 
perigo às crianças. 

 

 
 

Qual a relação desta meta com aquela(s)  meta(s)  proposta(s) no Contrato de gestão? 
Considerações: Proporcionar aos colaboradores Palestras sobre Primeiros Socorros, solicitado ao CAE manutenção nos parques da Unidade, não deixar objetos 
e brinquedos na sala que possa ocasionar algum acidente as crianças. 
 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
A Palestra foi realizada no início do ano, mas faz-se necessário sempre que possível estar proporcionando nos momentos de Formações aprendizado nesse 
sentido. Aguardando a manutenção dos parques solicitado ao CAE. 

Avaliação da Supervisão Educacional: 
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
 

 

Problema 

identificado 

Prioridade 

estabelecida 
META DEFINIDA Ações Responsáveis Indicadores Cronograma 

Não há espaço 
organizado para leitura 

como biblioteca ou 
cantinho de leitura, 

equipado com 
estantes, livros e 
outros materiais 

acessíveis às crianças 
e em quantidade 

suficiente 
 

Criar condições  
para que as 

crianças tenham 
acessibilidade a 

leitura em 
quantidade 
suficiente 

Montar espaços na 
sala de aula com 

livros e diversidade 
de materiais para 

leitura 
 

Confeccionar 
materias visuais e 

proporcionar 
momentos de 

contação de histórias 

Criação de 
cantinhos de leitura 
nas salas de aula e 

instalação de 
mobiliário 

apropriado. 
 

No decorrer das 
Formações 

proporcionar oficinas 
sobre Contação de 
histórias a toda a 

equipe 

Equipe Gestora 
 

 

Espaço, materiais e 
Mobiliários 

Compra de livros conforme 
liberação de verba. 
 
No decorrer do ano letivo  
palestras e oficinas sobre 
contação de histórias. 

 

Qual a relação desta meta com aquela(s)  meta(s)  proposta(s) no Contrato de gestão? 
Criar espaços de incentivo a leitura e proporcionar a equipe aprendizado sobre contação de hiostórias e confecção de recursos visuais para esse fim. 
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Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( X ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: Foram criados espaços nas salas de aula para a leitura diversificada, fornecido livros pela SME e readequação da casa de bonecas como um 
espaço coletivo de incentivo a leitura. Também na sala da Orientação há prateleira com livros diversificados para leitura e consultas. Teremos nas Formações 
palestras e confecções sobre materiais de contação de histórias, esses momentos serão ministrados pela Pedagoga Juliana Sampaio. 

Avaliação da Supervisão Educacional: 
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
 

 

Problema 

identificado 

Prioridade 

estabelecida 
META DEFINIDA Ações Responsáveis Indicadores Cronograma 

A instituição prevê 
móveis firmes para as 
crianças se apoiarem 

 
 
 

Proporcionar aos 
bebês materiais 
para que possam 
subir, descer e se 
apoiar para 
levantar 
 

 

A Unidade conta com 
materias 
almofadados para 
subir, escalar. 
Confeccionar outros 
tipos de materiais 
para que os bebês 
possam brincar e se 
desenvolver. 

Confecção de pneus 
encapados e 
almofadados pela 
equipe escolar,  onde 
os bebês sobem e 
descem, pulam e se 
apoiam para 
levantar. 

Equipe Gestora 
juntamente com a 
equipe escolar. 
 

Espaço, materiais e 
Mobiliários 

Durante o ano todo 

Qual a relação desta meta com aquela(s)  meta(s)  proposta(s) no Contrato de gestão? 
Garantir o direito da criança a ter um espaço com diversidades de materiais e acessibilidade aos mesmos. 

 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( x ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
Sempre que necessário confeccionar materias e/ou restaurar os mesmos com o objetivo de proporcionar aos bebês um ambiente diverso de aprendizado. 

Avaliação da Supervisão Educacional: 
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
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Problema 

identificado 

Prioridade 

estabelecida 
META DEFINIDA Ações Responsáveis Indicadores Cronograma 

Não há brinquedos que 
respondam ao 

interesse das crianças 
em quantidade 

suficiente e para 
diversos usos (de faz 
de conta, para espaço 
externo, materiais na 

estruturados, de 
encaixe, de abrir e 

fechar, de andar e de 
empurrar) 

Adquirir  
brinquedos 

variados que 
proporcione as 
crianças  várias 

vivências. 

Aumentar a 
quantidade de 

brinquedos 
disponíveis para as 

crianças 

Adquirir brinquedos 
através de verbas 
diversificadas e 

solicitar entrega pela 
CEB. 

Professoras 
confeccionarão 

brinquedos com as 
crianças utilizando 
material reciclado. 

Diretora, Mantenedora   
CEB/SME  

 

Todas as professoras 
dos agrupamentos e 

Orientadora 
Pedagógica 

 
Espaço, materiais e 
Mobiliários 

 
No decorrer do ano letivo 

Qual a relação desta meta com aquela(s)  meta(s)  proposta(s) no Contrato de gestão? 
Aumentar a quantidade de brinquedos disponíveis para as crianças 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( x ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: Foi solicitado a Cogestora a compra de brinquedos diversificados. A Unidade terá Oficinas no decorrer do ano letivo sobre confecção de 
brinquedos com materiais reciclados ministrado pela Pedagoga Juliana Sampaio. 

Avaliação da Supervisão Educacional: 
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
 

 

Problema 

identificado 

Prioridade 

estabelecida 
META DEFINIDA Ações Responsáveis Indicadores Cronograma 

  
Não há instrumentos 

musicais em 
quantidade suficiente 

 
Aumentar o 
número de 

instrumentos 
musicais 

 
Aumentar o número 

de instrumentos 
musicais 

Utilizar instrumentos 
da bandinha 

fornecida pela CEB. 
 

Professoras 
confeccionarão 

brinquedos com as 

 
Diretora 

CEB/SME  

 

 

Todas as professoras 
dos agrupamentos e 

 
Espaço, materiais e 
Mobiliários 

 
No decorrer do ano letivo 
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crianças utilizando 
material reciclado. 

Orientadora 
Pedagógica 

Qual a relação desta meta com aquela(s)  meta(s)  proposta(s) no Contrato de gestão? 
Aumentar o número de instrumentos musicais na Unidade. 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( x  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: Na Unidade há uma bandinha fornecida pela CEB, nas Formações serão confeccionadas instrumentos com materiais recicláveis. 

Avaliação da Supervisão Educacional: 
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
 

 

Problema 

identificado 

Prioridade 

estabelecida 
META DEFINIDA Ações Responsáveis Indicadores Cronograma 

As professoras e 
demais profissionais 

não conhecem os 
familiares das crianças 

(seus nomes, onde 
moram, onde 

trabalham, sua religião 
e se tem irmãos) 

Maior 
conhecimento da 
realidade familiar 

da criança 

Maior informações 
sobre a realidade 
sociocultural da 

criança 

Disponibilizar o 
prontuário das 

crianças à equipe 
para obtenção das 

informações. 
Enviar as famílias 

pesquisa de 
caracterização da 

criança para  
conhecimento da 

realidade social dos 
atendidos. 

Essa pesquisa ficará 
a poder das 

professoras para 
conhecerem seu 
aluno e só depois 

ficará no prontuário 
da criança. 

Equipe Gestora 

COOPERAÇÃO E TROCA 
COM AS FAMÍLIAS E 
PARTICIPAÇÃO NA REDE 
DE PROTEÇÃO SOCIAL 

 
Fevereiro e/ou Durante todo o 

ano letivo quando houver 
matrícula nova. 

Qual a relação desta meta com aquela(s)  meta(s)  proposta(s) no Contrato de gestão? 
Maior conhecimento da realidade familiar da criança. 

Avaliação da UE: 
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( x ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: A pesquisa Caracterização da criança foi enviada às famílias, as mesmas devolveram preenchidas e as professoras já tiveram acesso as 
respostas. Essa pesquisa foi encaminhada a secretaria onde foi arquivada nos prontuários das crianças, estará disponível à consultas quando necessário. Mas a 
pesquisa será entregue com as matrículas novas. 

Avaliação da Supervisão Educacional: 
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
 

 

Problema 

identificado 

Prioridade 

estabelecida 
META DEFINIDA Ações Responsáveis Indicadores Cronograma 

A formação Continuada 
promove conhecimento 
e discussão sobre as 
diferenças 

Trabalhar temas 
diversos com a 
equipe escolar 
sobre a 
diversidade. 

Trabalhar temas 
diversos nas 
Formações 

proporcionando a 
equipe 

conehecimento sobre 
as diferenças que 

existem no ambiente 
escolar com adultos 

e crianças 

Discutir nos Tempos 
Pedagógicos; nas 
RPs, nas Reuniões 
de Conselhos de 
Escolas, Formações 
de Monitoras e 
TDCs, temas 
voltados para o 
assunto diversidade 
Cultural 
Contar com a 
parceria do projeto  
do MIPID para 
ministrar palestras 
sobre Preconceito, 
Racismo.     

Equipe Gestora 

FORMAÇÃO E 
CONDIÇÕES DE 
TRABALHO DAS 
PROFESSORAS E DEMAIS 
PROFISSIONAIS 

 
Março: Palestra com MIPID 

(aguardando agendamento dos 
demais ciclos para trabahar nos 

TDC) 
Decorrer do ano letivo 

Qual a relação desta meta com aquela(s)  meta(s)  proposta(s) no Contrato de gestão? 
Proporcionar discussões diversar sobre diversidade cultural em diferentes momentos dentro da Unidade. 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( x ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: Proporcionar palestras para aprimorar conhecimento e despertar nos educadores para trabalhar as diferenças em sala de aula. 

Avaliação da Supervisão Educacional: 
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 

mailto:diretoriaportoseguro@anabrasil.org


CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR 
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 

 
 

Rua: Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro – Campinas-SP  -  CEP: 13057-130  -   (19) 3224-8018   

email: diretoriaportoseguro@anabrasil.org 

 

 

 

b) Processos de ensino aprendizagem 

PROJETOS 
 

Professora: Suellen Lourenço                                  
Turma: AGI A 

 
O Projeto de adaptação aconteceu no período de Janeiro e Feverreiro, teve o objetivo de fazer com que as crianças se sentissem 

seguras e conhecessem o novo espaço, a fim de constituir vínculos e sentimentos de confiança com o ambiente e as pessoas que nele 

se encontram. 

A professora realizou o acolhimento das crianças, sempre com muito carinho e atenção, cantando diversas músicas para tentar 

amenizar o choro e o sofrimento das crianças, transmitindo segurança para os familiares. Proporcionou um ambiente lúdico promovendo 

suas capacidades sensoriais, psicomotoras, cognitivas, sociais e afetivas, respeitando a maturidade das crianças. 

A professora realizou brincadeiras explorando diversos brinquedos, espaço e socialização com todas as crianças. Brincadeiras com 

bolas explorando as cores e trabalhando o visual, vídeos musicais, músicas. Estimulou as crianças a engatinhar, a arrastar, a andar, a 

bater palmas, a fazer os movimentos com as perninhas tipo bicicleta cantando a música da bicicleta, brincadeira com caixa de papelão 

desenvolvendo a motricidade dentro e fora, brincadeira com bolinhas de sabão, esconde-esconde onde a professora escondeu um 

brinquedo de baixo da toalhinha para que as crianças fosse incentivada a tirar a toalhinha  e encontrar o brinquedo que estava sendo 

usado por ela, foi uma atividade bacana onde as crianças além de se divertir foi ensinado a elas que as coisas saem do campo de visão 

e voltam. Auxiliando no processo de adaptação para as crianças entender que a família vai e volta. 

Através das brincadeiras que as crianças aprendem desenvolve a sua etapa por etapa, tendo em vista a necessidade do movimento, 

para que se possa adquirir o controle postural e movimentos. Brincar é uma maneira de fazer com que os bebês passem a conhecer a si 
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mesmo, a se comunicar com os que estão a sua volta e crescer saudável e feliz. 

A professora realizou atividade com carimbo utilizando as mãos das crianças, logo após de incentivar as crianças baterem palmas, 

realizando o carimbo das mãozinhas na folha A4, onde essa atividade proporcionou as crianças o primeiro contato com tinta guache e 

folha. 

A professora realizou a atividade cantando para a criança individual o versinho: Janela, janelinha porta campainha: Din-don!  

Brincando com a criança e recitando o versinho, identificando os olhos, boca e nariz, com a ajuda de um espelho, as crianças identificarão 

no próprio rosto as partes que o compõem.  As crianças mostraram interesse em conhecer sua própria imagem. 

Para finalizar o projeto a professora realizou a atividade pedagógica usando o plástico bolha prendendo com fira crepe no chão da 

sala de aula para as crianças caminharem, engatinharem explorar as sensações em cima do plástico. Com o intuito de explorar e 

experimentar novas sensações como: puxar, amassar, estourar, desenvolvendo a coordenação motora. 

 

  
 

mailto:diretoriaportoseguro@anabrasil.org


CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR 
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 

 
 

Rua: Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro – Campinas-SP  -  CEP: 13057-130  -   (19) 3224-8018   

email: diretoriaportoseguro@anabrasil.org 

  
 

 

O Projeto de identidade e autonomia tem o objetivo de proporcionar as crianças a fase de descobertas, dos braços, pernas e mãos, 

do corpo humano onde aos poucos vai sendo desvendado pela curiosidade e que elas se identifiquem como seres únicos, tendo hábitos 

e preferencias próprias. 

A professora realizou a atividade pedagógica com barbante conhecendo e identificando o comprimento de cada criança, a 

professora mediu o comprimento de cada criança usando o barbante, onde foi colado o barbante com a altura de cada criança na folha 

A3 para a confecção do livro identidade com o tema hoje, este é meu tamanho. 

A professora realizou a atividade pedagógica com o carimbo da mãozinha e do pezinho de cada criança, explorando e fazendo com 

que cada criança conheça sua mãozinha e seu pezinho familiarizando com o seu próprio corpo, realizou a pintura das mãozinhas e dos 

pezinhos de cada criança e carimbou na folha color set vermelha onde foi cortado e colado na folha A3 para a confecção do livro identidade 

com o tema minha identidade. Com essa atividade proporcionou as crianças o contato com tinta guache e folha, e descobrimento da sua 

própria mão e pé, onde foi explorado a crianças a dar tchau, a bater palmas e a bater os pezinhos. As crianças mostraram interesse em 

realizar a atividade pedagógica. 
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A professora realizou a atividade pedagógica carteira de identidade, que teve o objetivo de fazer com que as crianças reconheça a 

sua digital, a professora utilizou uma carimbeira para ser carimbada a digital de cada criança na sua carteira de identidade, para a 

confecção do livro identidade com o tema: Eu sou pequena(o), mais já tenho a minha carteira de identidade, a professora imprimiu as 

fotos de cada criança e colou na folha A3. 
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Professora: Maria Antônia F. Ramos 

AGI-B 

No projeto adaptação que foi realizado no período de janeiro a fevereiro, foi um 

momento de acolhimento das crianças e dos adultos ao novo ambiente escolar. Nos 

primeiros dias onde a adaptação foi feita de forma gradual as crianças choravam bastante, 

sendo necessário um acolhimento de forma ainda mais amorosa e carinhosa pela equipe 

por meio de músicas e brinquedos. Cantamos algumas músicas com gestos, roda cantada 

com objetos, confecção de massinha de modelar caseira, massagem com pau de bambu, 

passar pelo túnel sensorial, brincadeiras no solário, brincadeiras no parque interno com 

brinquedos, dança no parque, calendário do tempo, apresentação da higiene bucal, 

confecção de chocalhos com vários grãos, contação de história com o livro do urso e da 

borboleta, banho de sol, brincadeiras com cordas, bolas e panos, pintura com giz de cera 

jumbo. Houve uma apresentação das professoras no Projeto Sexta em Cena sobre a 

Dengue, apresentação da música com imagem do mosquito da dengue. 

No projeto Identidade e Autonomia no período do mês de março que teve como 

obejtivo despertar na criança a consciência de seu corpo, iniciamos na roda cantada a 

demonstração de como fazer a higiene bucal, onde cada criança segurou a sua escova com 

pasta e realizou a escovação, dando continuidade a proposta do projeto foi realizado a 

construção do livro individual de cada criança, onde as atividades proposta foram: carimbo 

da mão e do pé com tinta guache, medição da altura com lã, ensaio e apresentação para o 

sexta em cena com a música “Eu conheço um jacaré” e pintura do nome com cola colorida 

e o dedo. Nos ensaios para o sexta em cena as crianças conseguiram gesticular 

identificando as partes do corpo de acordo com o comando da música, mas na 

apresentação para todos dos os agrupamentos eles ficaram tímidos e não fizeram os gestos 

ensaiados, mas não choraram. Nos momentos das rodas cantadas as crianças já estão 

conseguindo permanecer com atenção por mais tempo. Na hora da entrada a professora 

observou que as crianças já não utilizam tanto as chupetas para se acalmar, conseguindo 

interagir com as músicas, os brinquedos e os amigos. Este projeto ainda está em 

andamento, onde seu término será em maio. 
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Professora: Aline Chaves 

AGI-C 
 
O período de adaptação foi muito importante, tanto para as crianças como para os 

pais e as educadoras, pois foi uma oportunidade de estabelecermos vínculos afetivos 

dentro de uma convivência, que é diferente da familiar, onde ocorreu nos meses de janeiro 

a fevereiro. Nas primeiras semanas foram de muito choro na entrada e ao longo do dia, o 

que consideramos normal pela separação da família, porém, recepcionamos as crianças 

com muito carinho e atenção, conseguindo que todos se sentissem bem nesse novo 

ambiente. Após esse período tivemos a transferência de uma nova criança para a sala e a 

mesma chorava bastante fazendo com que o grupo em alguns momentos ficassem 

agitados, sendo necessário a intervenção constante da professora e das monitoras para 

acalma-las. As atividades propostas para o mês de adaptação foram: cantigas de roda, 

roda de conversa com músicas, brincadeiras com motocas e cavalinhos no solário, bichos 

de pelúcia, rasgar, amassar e fazer bolinhas com revista, parquinho na sala e no pátio, 

socialização entre turmas, contações de histórias com diversos livros, pintura livre em papel 

com giz de cera, pintura do mascote da sala com giz de cera, brincadeiras dirigidas com 

bolinhas de revista jogando dentro da boca do palhaço, caminhar ao entorno da Unidade,  

se conhecendo e aprendendo sobre seu corpo por meio de um espelho, tirar foto do rosto, 

calendário, janela do tempo, pintura do rolo de papel higiênico com pincel e guache, colocar 

tampinhas de garrafa dentro do rolo de papel higiênico, puxar as fitas da caixa sensorial, 

apresentação e degustação da fruta pera, escovação, brincadeiras com bolas, cantar 

músicas com fantoche, comemoração dos aniversariantes do mês de janeiro e fevereiro.  

Todas as atividades tiveram o intuito de fazer com que eles conhecessem os ambientes e 

todos os brinquedos dispostos a eles para que pudessem explorá-los, tudo oferecido com 

muito amor e conversa. De maneira geral, a turma se adaptou. No Projeto Sexta em Cena 

as professoras apresentaram um teatro sobre a Dengue, ouviram música com a imagem 

do mosquito da dengue e assistiram ao filme relacionado a dengue. 

mailto:diretoriaportoseguro@anabrasil.org


 

 

CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR 

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
 

 

 

 Rua: Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro – Campinas-SP 

CEP: 13057-130  -   (19) 3224-8018   

email: diretoriaportoseguro@anabrasil.org 

 

 

   

  
O projeto identidade e autonomia teve como objetivo despertar na criança a consciência de 

seu corpo, foi realizado diversas atividades relacionadas ao tema. As atividades propostas 

para o mês de março foram: pintura e carimbo da mão e do pé, medição da altura com 

barbante, pesquisa com a família sobre a criança, fotos enviadas da família de cada criança 

e o reconhecimento da mesma pelas crianças, ensaio e apresentação da sexta em cena com 

a música “De abóbora faz melão”, massinha caseira e divisão da mesma para confeccionar 

bolinhas e minhocas, exploração de bolinhas de gel, construção do livro individual de cada 

criança, caixa sensorial com diversas garrafas e tampas para rosquear, confecção da capa do 

livro com carimbo de esponja de lavar louça e tinta guache colorida, rasgar, amassar e fazer 

bolinha com folha de revista, brincadeiras dirigidas com bolinhas de revista. 
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Na modelagem da massinha caseira algumas crianças tiveram mais facilidade em fazer 

bolinhas, minhocas e a separação de pequenos pedaços, já outras encontraram dificuldade.  

Na exploração com bolinhas de gel as reações foram as mais diversas como: apertar com 

força até esmagar, dar risadas ao tocar, ficar com arrepio não querendo tocar mais e outras 

choraram porque não queriam parar de fazer a atividade. 

Na pintura e carimbo do pé a proposta era mergulhar os pés de cada criança na tinta, mas 

não foi aceito por eles, pois ficaram um pouco inseguros e com a isso a professora pintou os 

pés com o pincel, onde aceitaram melhor, a reações foram variadas, ou seja, alguns ficaram 

ainda com olhares desconfiados, outros deram risadas sentindo cócegas e outras queriam 

repetir a atividade novamente. 

Na roda de conversa foi apresentado uma flor no palito de sorvete com a foto do rosto de cada 

criança, a maioria delas ficaram encantadas ao ver a sua foto. 

Este projeto ainda está em andamento, onde o seu encerramento será em maio. 
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Professora: Jaqueline de Paiva Guimarães Carvalho Nogueira. 
Agrupamento: I/II: A. 
  
 
 

Iniciamos o ano letivo com o projeto Nosso Mundo tem Tudo novo de novo. Durante 

o período de adapatação as crianças participaram do acolhimento, café da manhã e 

atividades que visavam transmitir aconchego na sala, participaram do almoço e exploraram 

os diversos espaços do CEI, participaram do momento do descanso e também o lanche da 

tarde, o Projeto adaptação ajudou a turma a conquistar confiança, pois quando menos 

esperavam as famílias já estavam no CEI para buscar e as poucos o choro pela separação 

da família foi diminuindo e no geral todos se adequaram aos novos horários. 

O projeto foi planejado visando estimular nas crianças a manifestação da confiança no 

ambiente da instituição, vivenciando um bom processo de adaptação, afim de, desenvolver 

uma imagem positiva, de si, para atuar de forma independente e confiante. 

Para isso desenvolvemos atividades que envolviam as canções infantis com os nomes das 

crianças, gestos, animais e sons. A canção da Dona Aranha e do pintinho amarelinho foi às 

preferidas das crianças, através delas houve a exploração de guache, a professora antes 

de fazer o carimbo das mãos, trabalhou a textura do pincel passando nas mãos de todos, 

fazendo carinho com o mesmo e também deixando que eles sentissem e explorassem o 

mesmo, depois pintou a sua mão de preto e com ela cantou a canção da Dona Aranha no 

momento da canção onde a Dona Aranha cai no chão bateu sua mão na folha e as crianças 

viram os carimbos das mãos como se fosse a aranha, mesmo assim alguns não aceitam 

manipular o guache ou que o mesmo fosse passado em suas mãos e o momento da criança 

foi respeitado, a canção também foi usado como teatro e  onde a maioria se mostrou atenta 

e curiosa, interagindo com o que estava vendo, em outro momento com a brincadeira teia 

de aranha foi proposto a eles para que jogassem a bola na teia, porém muitos não 

entendiam a palavra jogar, mas todos se divertiram colando as bolinhas na teia e correndo 

atrás da professora, com o decorrer dos dias confeccionamos a peteca onde eles ajudaram 

amassando folhas de revistas e com isso brincamos por varias vezes de jogar e o conceito 

foi compreendido. 
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Com a canção Pintinho amarelinho eles manipularam o guache amarelo de forma livre para 

pintar uma caixa, as crianças que não se sentiam a vontade em mexer no guache, já se 

soltaram e aceitaram fazer o proposto, mais uma vez à professora fez o carimbo das mãos 

e todos aceitaram fazer e demonstraram contentamento, brincando de faz de conta com 

TNT amarelo cantamos a canção como se o TNT fosse nosso pintinho, as crianças eram 

orientadas a ter cuidado com ele e que fizessem carinho. 

Explorando varias texturas foi proposta a manipulação de areia colorida, onde eles ficaram 

a vontade para explorar, no quiosque todos foram levados para explorar o local e depois 

fizeram massinha caseira onde sentiram as texturas da farinha e também mexeram na água 

no final todos brincaram com o que tinham ajudado a fazer. 

Os momentos de roda feitos desde o inicio do projeto foram importantes para a linguagem 

oral, os gestos corporais e também o conhecimento da turma, a caixa de música foi usada 

para que cada criança pudesse participar e também par que todos começassem a respeitar 

a vez do próximo, eles tiravam a figura, mostravam para os amigos, havia uma conversa 

sobre o que eles estavam vendo, se fosse um animal eles imitavam seu som e até os 

movimentos. A brincadeira com o palhaço proporcionou as crianças um momento de 

desenvolvimento da coordenação corporal onde com a ajuda do palhaço eles andaram na 

corda bamba, deram cambalhotas e rolaram. 

Já quase no final do projeto eles apresentaram o primeiro Sexta em cena o musical 

dona aranha para todos do CEI, eles gostaram de subir ao palco, dançaram, fizeram os 

gestos e não houve nenhum choro mesmo estando em uma situação de exposição para 

tantas pessoas. 

Finalizamos o projeto com a Semana da Dengue onde a professora com material 

reciclado fez o recurso mosquito da dengue com garrafa pet, em roda contou a história da 

Dengue que procurava nas plantinhas um vasinho de água depois eles ajudaram a plantar 

uma flor que até hoje é cuidada pela nossa turma, eles conseguem sozinhos apertar o 

borrifador de água para regar,  essa semana foi finalizada com o teatro da Dengue realizada 

pelas professoras onde no final todos do CEI participaram cantando a música Xô Dengue. 

Conclui que os principais objetivos foram alcançados as crianças exploram os 

espaços do CEI com confiança, chegam a nossa sala, tranqüilas demonstraram carinhos 
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pelos que a cercam e a cada dia conseguem ampliar seu desenvolvimento. 
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O segundo projeto Nosso mundo tem identidade e autonomia ainda está em 

andamento e visa como objetivo principal ampliar os conceitos da criança sobre sua 

identidade, relacionamento com o outro e com o ambiente, valorizando as características 

individuais como enriquecedores das relações interpessoais. 

Já desenvolvemos atividades de roda de conversa sobre as partes do corpo onde a 

canções "Cadê a sua mão" e "Vem cá pezinho" foram exploradas e as crianças gostam  

fazer seus gestos, em atividade individual todas as crianças, foram chamadas e interagiram 

com as mãos abrindo, fechando, dando tchau e fazendo cumprimentos, com o guache suas 

mãos foram pintadas e eles faziam os gestos da música depois carimbavam a sua mão 

para registrar a canção, como eles já haviam feito carimbo das mãos em outras atividades 

dessa vez a professora deu autonomia para que eles passassem o pincel no guache e 

sozinhos pintassem a mão. Na canção "Vem cá pezinho" a professora tirou o sapato e 

colocou o pé em um lugar determinado, depois cada criança ao ser chamada tirava seu 

sapato e colocava ao lado no final tinham uma fila de sapatos, eles cantaram e mexeram 

os pés e os dedos, depois a professora passou o pincel no seu pé sem tinta e fez o 

movimento de carimbo e todos observaram que na folha não havia nada, após passar a 

tinta e fazer o mesmo movimento todos viram os pés na folha, quando perguntado quem 

queria fazer a atividade todos se mostraram interessados, aceitaram a massagem, sentiram 

o pincel, a temperatura e textura da tinta e colocaram o pé no papel observando o resultado 

a todo momento a professora estabelecia um dialogo com a criança incentivando uma 

conversa. 

mailto:diretoriaportoseguro@anabrasil.org


 

 

CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR 

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
 

 

 

 Rua: Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro – Campinas-SP 

CEP: 13057-130  -   (19) 3224-8018   

email: diretoriaportoseguro@anabrasil.org 

 

A música cabeça, ombro, joelho e pé foi explorada, as crianças dançaram em todos 

os momentos que é cantada, as crianças indicam as partes do corpo, através de plaquinhas 

com as partes do rosto eles em roda pegam a plaquinha falada e mostram para os amigos, 

fizemos uma atividade coletiva onde as duas crianças foram escolhidas para deitar no papel 

pardo para que sua silueta fosse riscada, depois todos ajudaram a pintar com guache 

marrom o corpo, uma desenho ganhou roupa de menino e outro ganhou roupa de menina 

essa atividade será usada para que cada criança cole sua foto no seu gênero 

correspondente. 

As brincadeiras ovo choco e dança das cadeiras foram usadas para que a criança 

explorasse seus movimentos, a atenção, concentração, agilidade e a compreensão de 

regras, nossa equipe se surpreendeu com o contentamento de todo o grupo e continuamos 

explorando essa brincadeira. A canção História de uma gata foi dançada e interpretada para 

que as crianças engatinhassem e fizessem movimentos representando o gato, depois 

brincamos de rabo de gato onde eles compreenderam que tinham que correr e fugir para 

não perder o rabo, no final todos participaram com agilidade, mas ninguém pegou o rabo 

do outro essa brincadeira também continuará sendo proposta. 

Através de espelhos eles puderam reconhecer sua imagem e foram incentivados a 

interagir com as mesmas como cantar, bater palmas, dar tchau para si mesmo, algumas 

crianças beijaram o espelho o contentamento era visível e a atividade durou mais que o 

tempo previsto devido ao interesse do grupo. 

Usando o barbante as crianças exploraram o material e depois de ver a equipe sendo 

medida cada um foi chamada, a professora conversava com eles se estavam grandes ou 

pequenos mostrando como referência os dois tamanhos, por terem observado e pela 

atenção ao serem chamados eles já se viravam para que o tamanho fosse medido depois 

cada um ajudou a professora a colar na parede seu barbante. 

Explorando várias texturas eles brincaram sem sapato na grama e também na areia, 

depois a professora através de música falou sobre a higiene das mãos, hoje todos ao 

ganharem sabão já esfregam as mãos e também quando a torneira é aberta eles também 

esfregam as mãos, constantemente falamos sobre as mãos se elas estão limpas ou sujas, 

antes de todas as refeições eles ganham álcool gel e fazem o movimento de higienização. 
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Através do teatro Banho é bom e a socialização com o agrupamento IIIA, as crianças 

viram produtos de higiene e interagiram com o ratinho que tomava banho. Depois cada 

criança foi chamada para dar banho na boneca, através da observação muitos interagiram 

falando as partes do corpo como pé, barriga e cabelo. 

Através de atividades de empilhar desenvolvemos a coordenação motora grossa, 

algumas crianças que são mais agitadas surpreenderam pela concentração e pela 

coordenação. A atividade caminho dos pés desenvolveu a coordenação corporal onde 

observando as crianças começaram a compreender a palavra vira, para que os pés 

ficassem em cima do desenho. 

O recurso teatro foi utilizado eles adoram interagir com fantoches e através da 

canção o Coração do menino e da menina, os fantoches conversaram referente a suas 

características e suas roupas depois a professora com a mochila das crianças mostrava o 

que havia dentro, logo ao verem sua mochila eles já identificavam o seu pertence. 

A higiene bucal foi iniciada junto com o projeto e todos os dias após o almoço eles já 

se sentam no local de referência. No primeiro dia a professora fez a escovação individual e 

após cada criança viu como fazer a escova e como lavar as mãos, hoje são estimulados a 

escovar os dentes sozinhos e também a higienizar suas escovas e mãos, com o decorrer 

da escovação cada dia uma criança é escolhida para ajudar a entregar a escova para os 

amigos, ficamos surpresas, pois eles já reconhecem os amigos, ajudam com agilidade e 

demonstram contentamento em colaborar. 

No momento do descanso as crianças estão sendo incentivadas a tirar sozinhos seus 

calçados e a guardar no local indicado, muitas já reconhecem o lençol enviado pela família 

e já deitam sozinhos, todas as crianças que usam chupeta em casa já não as utilizam no 

CEI nem para dormir. 

O projeto Nosso mundo tem identidade e autonomia terá continuidade até Maio com 

propostas de atividades que envolvem as famílias das crianças, com pesquisas, desenhos 

e retratos. 
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 Profª: Gisele C. Monace de Souza 

 AGII A 
 
O início do projeto adaptação se deu através de socialização, acolhimento e atividades 

lúdicas. As atividades foram realizadas dentro da proposta, sendo uma delas adaptar os 

adultos e crianças ao novo ambiente, através de um acolhimento tranquilo e acolhedor com 

muito carinho e amor, passando para os adultos a tranquilidade que eles esperavam. No 

início foi uma adaptação difícil, com bastante choro, em especial algumas crianças; porém 

são atitudes pertinentes a idade; mas aos poucos através da roda de conversa as crianças 

estão começando a entender e a se adaptar a sua nova rotina: por meio de conversas, de 

combinados estabelecidos com o uso das fichas ilustrativas, com músicas infantis, enfim, a 

turma está a cada dia interagindo mais, contribuindo com suas falas; já conseguem ajudar 

na organização da roda; a organizar os ursos no cesto usados no acolhimento. Assim, 

outras propostas foram solicitadas também por meio do projeto, tais como: Incentivo através 

das músicas já conhecida por eles, massagem, massinhas, confecção de instrumentos 

musicais e brinquedos como petecas, já começando a trabalhar com autonomia e 

identidade; no qual propus algumas atividades que viesse a contribuir para o 

desenvolvimento da turma, como brincadeiras dirigidas; o brincar livre; o brincar através 

dos cantinhos, no qual essa estratégia deu muito certo, as crianças gostaram bastante; a 

contação de histórias, visando os valores: obediência e amizade; atividade individual sobre 

os mesmos; contos de histórias infantis no cantinho da leitura; jogo das cores; circuitos na 
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sala; socialização com as outras turmas, o parabéns do aniversariante do mês.  Além 

destas trabalhei a autonomia das crianças por meio da organização da roda de conversa, 

no momento da organização dos brinquedos depois do brincar, no guardar seus casacos 

nas suas respectivas mochilas, na hora do uso do banheiro, com aqueles que já são 

desfraldados. Tivemos também o início do Projeto sexta em cena, as crianças aprenderam 

e viram um teatro sobre a dengue, onde as professoras apresentaram o teatro, ilustrando 

e cantando a história do mosquito. É notável o resultado satisfatório que obtivemos, não 

apenas neste projeto, mas em todas as atividades desenvolvidas no mês de janeiro e 

fevereiro, ao ver a alegria e satisfação das crianças. 
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Tendo em vista a importância das interações sociais e as condições da vida da 

criança para o desenvolvimento intelectual e social, faz necessário abordar esse tema 

desde cedo com as crianças e assim iniciar o conhecimento do eu, a importância da sua 

história, o papel do ser humano, suas formas de se comunicar e expressar seus desejos, 

desagrados e necessidades assim ensinando sobre seu corpo e estimulando os conceitos 

de higiene e saúde. 

Está sendo um período de grandes descobertas e aprendizado, de uma turma inquieta e 

curiosa, um grupo interessado e questionador e que gosta de desafios, por isso, as 

propostas foram desenvolvidas partindo das experiências das crianças, em rodas de 

conversa  apresentei os temas, usando histórias, músicas,  fantoches, chamada com fotos, 

e fotos nas mochilas, proporcionando o desenvolvimento da linguagem oral. Nas atividades 

propus desenhos, pintura com materiais diversos, confecção de painéis, murais, 

exploramos materiais reciclados, atividades corporais e faciais, picar, rasgar, brincadeiras 

e jogos, que promovessem a socialização, a coordenação, a imaginação e a criatividade. 

Trabalhei também a autonomia das crianças, estimulando-as a reconhecer e guardar seus 

pertences, a usar o banheiro e fazer sua higienização sozinha, a comerem sozinhas, 

colocar o calçado, oportunizar situações de escolhas incentivando ao raciocínio, com 

atividades de interação possibilitando a criação de vínculos afetivos, e o aprendizado de 

regras e valores visando à compreensão da rotina diária e atitudes relacionadas ao convívio 
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de adultos e crianças, principalmente no âmbito escolar. Nesse mês também eles 

participaram dançando no sexta em cena. 
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PROFESSORA:  Eliane Santana do  Amaral 
 AG II B 

 
Durante o mês de janeiro foi fase de adaptação, tivemos acolhimentos, brincadeiras 

e brinquedos diversos. 

Em fevereiro, durante o projeto Tudo novo de novo – Adaptação, o projeto teve como 

objetivo estimular nas crianças a manifestação da confiança no ambiente da instituição 

vivenciando um bom processo de adaptação, afim de, desenvolver uma imagem positiva 

de si, atuando de forma independente confiante em suas capacidades. 

Neste período conhecemos um pouco mais as crianças e elas a nós, algumas nunca 

vieram a creche e estão começando agora a conhecer o ambiente escolar. Neste início, 

foram realizadas diversas brincadeiras como “batata quente” que as crianças não 

demonstraram muito interesse devido a faixa etária. 

Brincamos de andar nas linhas coloridas da formas geométricas, nessa atividade 

observei o equilíbrio e atenção das crianças, todas participaram e percebi que poucos 

tiveram falta atenção e desequilíbrio. Brincamos de cantar músicas enquanto as crianças t 

entraram no quadrado em que a professora pedia, percebi que a brincadeira foi mais 

adequada com as crianças maiores. 

Para conhecer o nome dos coleguinhas brincamos de cantar a música da “canoa 

virou”, no início em roda, com as crianças em pé, que não tivemos bons resultados, depois 

coloquei as crianças sentadas e a brincadeira fluiu bem com a participação de todos e 

alguns já reconhecem o nome dos colegas. 

As crianças gostam de brincar de “ovo choco”, nessa brincadeira eles ficam sempre 

atentos e não queriam fechar os olhos, ficaram ansiosos para chegar sua vez. 

Brincamos de bola a professora falava o nome da criança e a outra criança que 

estivesse com a bola tinha que jogar para coleguinha pegar a bola (que a professora falou 

o nomes), observei durante a brincadeira que as crianças ficavam ansiosas para que o 

nome delas fossem chamado para jogar a bola ao colega, essa brincadeira foi bem 

aproveitada. 

As crianças da sala que estão nessa faixa etária de 2 a 3 anos gostam muito de 

brincar com bolas, basquete e futebol, e também brincar de andar sobre a corda. Durante 
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a roda de conversa as crianças aprenderam algumas músicas como da “pipoca na panela” 

e do “elefante trombina” essas músicas são as mais pedidas durante roda de conversa eles 

cantam e fazem os gestos certinho. 

 

No mês de março iniciamos o projeto, Nosso mundo tem identidade e autonomia, 

com o objetivo de trabalhar a autonomia da criança e sua identidade, estamos trabalhando 

diversas atividades como: chamadinha, pintura com materiais diversos, confecção de 

painéis, murais, contação de história, atividades corporais e faciais, picar, rasgar, 

brincadeiras e jogos. Trabalhamos também a autonomia das crianças, estimulando-as 

reconhecer e guardar seus pertences, usar o banheiro e fazer sua higienização, utilizar 

adequadamente o talher e colocar o calçado. 

No mês de março tivemos também um teatro apresentado pelas professoras  sobre 

a dengue as crianças gostaram muito. Na sala fizemos um cartaz com o tema: "O que 

podemos fazer para evitar a dengue". 
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  Professora: Niura Volna Lima Dos Santos 

Turma: AG IIC 

 

O projeto Nosso mundo tem tudo novo de novo, teve como objetivo estimular nas crianças a 

manifestação da confiança no ambiente da instituição, vivenciando um bom processo de 

adaptação afim de, desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma independente, 

confiante de suas capacidades. 

Iniciamos esse projeto com atividades recreativas para que as crianças no período de adaptação 

se sentissem acolhidas e seguras, respeitando a individualidade de cada uma. Dessa maneira as 

crianças se integraram alegremente ao ambiente, aos novos colegas, e a equipe. Com cada 

atividade proposta à turma, as crianças foram vencendo pouco á pouco seus temores, suas 

inseguranças e se lançavam ao novo com vontade e confiança. 

O ambiente escolar foi todo preparado para as crianças de um modo especial e cuidadoso. 

Tivemos relatos de alguns pais que afirmaram que as crianças estavam gostando muito de tudo 

que foi proposto a elas e que as mesmas pediam para ir à escola com mais frequência fato esse 

que alegrou toda a equipe, referente às atividades propostas foram de fundamental importância 

para que o processo de adaptação se constituísse uma experiência de socialização para as 

crianças. Nosso projeto ainda contou com dia da dengue o qual cada sala fez uma atividade 

individual, a professora da sala conversou com as crianças sobre a dengue as mesmas 

interagiram de forma positiva, foi proposto às crianças fazer um cartaz o qual elas construíram e 

sempre cantavam a música (xô xô xô dengue xô).  Na sexta em cena as professoras 

apresentaram um teatro sobre a dengue. O projeto nosso mundo tem identidade e autonomia: 

Tendo como objetivo ampliar os conceitos da criança sobre sua identidade, relacionamento com 

o outro e com o ambiente, valorizando as características individuais como enriquecedores das 

relações interpessoais. Esse projeto teve início através de atividades diversificadas as quais 

despertaram muito interesse nas crianças algumas dinâmicas foram realizadas a que mais 

chamou a atenção foi à dinâmica do espelho que tiveram algumas falas de crianças que antes 

não participava como, por exemplo, quando a professora perguntou que é o tesouro que você viu 

na caixa? Uma criança que fala pouco nós surpreendeu, pois foi o primeiro a responder sou eu o 

tesouro,outro falou que ele não era um tesouro e sim disse seu nome. Outra atividade que 
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despertou muito interesse foi à construção do documento RG, as crianças relataram que a mamãe tinha, 

uma criança  relatou que ela tem esse documento, através desse projeto podemos perceber que muitas 

crianças que antes não tinham autonomia agora já são capazes de realizar tarefas do cotidiano sozinhas 

tarefas essas que antes necessitava do auxilio do adulto, foi realizado o desfralde da maioria das 

crianças todas estão respondendo positivamente a retirada das fraldas, resaltando que algumas 

noções de higiene foram desenvolvidas nas crianças, as demais atividades como reconhecer o 

próprio nome ou dizer o nome do colega despertou o interesse de toda a turma, pois foi possível 

perceber o envolvimento das crianças nas atividades outro ponto forte foi a musica (que é você?) 

que foi e está sendo trabalhada que obteve um resultado positivo, acredita-se que esse projeto 

esta ajudando as crianças a aprender a conviver no mesmo espaço com outras pessoas 

compreendendo que todos somos diferentes e agimos de maneiras diferentes, as demais 

atividades foram realizadas da melhor maneira possível para despertar o interesse das crianças 

resaltando que algumas atividades foram programadas para ser realizada em um determinado 

tempo, porém vendo a dificuldade de algumas crianças em realizar a atividade fez-se necessário 

um tempo maior na execução da mesma resaltando que esse projeto ainda não foi finalizado ele 

continua em andamento no presente momento. Nesse trimestre percebemos o desenvolvimento 

individual de cada criança respeitando o seu tempo e suas necessidades pois cada criança é um 

ser único .  
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Professora: Roberta Gomes dos Santos Neto 

AG II D 

 

O projeto Tudo Novo de Novo teve como objetivo propiciar a criança um ambiente 

acolhedor, valorizando sua presença de forma que ela se sinta segura e tranquila para se 

desenvolver nos aspectos, físico, emocional e social. 

Esse período foi muito importante para a turma, nossa equipe proporcionou um 

ambiente seguro e acolhedor para receber as crianças, respeitando a singularidade de cada 

uma, sua maneira de sentir, de assimilar e pensar, passando tranquilidade, carinho e amor. 

A primeira semana a maioria das crianças ao entrar na sala choravam bastante e em 

vários momentos do dia pediam pela mãe. Entretanto, após algumas semanas o choro era 

só na hora da entrada, a criança já entende que a família irá voltar para buscá-la todos os 

dias. No decorrer do dia a maioria fica bem, se alimentam, brincam e interagem. 

As atividades que mais chamaram atenção foram: circuito, roda de músicas, 

confecção de massinha de modelar, pintura com guache. Na hora da música, todos os dias 

a turma pede para cantar a música do Tubarão. As atividades com tinta guache as crianças 

demonstram prazer em sentir a textura da tinta. 

Trabalhamos também com o tema Dengue, a professora explicou para as crianças 

os cuidados que devemos ter para evitar o mosquito da Dengue, após confeccionamos um 

cartaz coletivo, e encerramos o projeto Tudo Novo de Novo com um teatro de 

Conscientização sobre a Dengue com a participação das professoras. 

O projeto Identidade e Autonomia teve como objetivo ampliar os conceitos da criança sobre 

sua identidade, relacionamento com o outro e com o ambiente, valorizando as 

características individuais como enriquecedores das relações interpessoais. 

A Identidade é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, é uma marca de diferença 

entre as pessoas a começar pelo nome e suas características físicas. Autonomia é a 

capacidade de conduzir e de tomar decisões por si próprio, levando em conta regras e 

valores.  Portanto iniciamos o projeto trabalhando o nome de cada criança através de 

músicas com nomes próprios, reconhecimento da própria imagem, dinâmica com espelho, 

chamadinha, brincadeiras de roda e contação de histórias. 
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Foi possível observar que algumas crianças já reconhecem a letra inicial do seu nome e 

outras já identificam a plaquinha com seu nome na hora da chamada. 

Trabalhamos também o reconhecimento das partes do corpo, Higiene Corporal e Higiene 

Bucal, através de músicas, brincadeiras de calçar os sapatos, brincadeiras de roda, 

histórias e confecção de cartazes. 

Uma das atividades que mais chamaram atenção das crianças foi o dia do banho, nesse 

dia organizamos as crianças no solário colocamos água na tartaruga, a professora explicou 

sobre a importância do banho e todos puderam participar dando banho na boneca e no 

boneco, utilizamos sabonete e esponja. Trabalhamos também sobre a importância da 

Higiene bucal, escovação dos dentes do boneco confeccionado com caixa de papelão, 

todas as crianças participaram escovando os dentes do boneco, a professora também 

explicou sobre os alimentos que fazem bem para os dentes e os alimentos que prejudicam 

os dentes, foram atividades lúdicas e prazerosas para a turma.   

O projeto Identidade e Autonomia irá finalizar em maio. 
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mailto:diretoriaportoseguro@anabrasil.org


 

 

CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR 

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
 

 

 

 Rua: Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro – Campinas-SP 

CEP: 13057-130  -   (19) 3224-8018   

email: diretoriaportoseguro@anabrasil.org 

 

 
 

 

 
 

Professora: Andressa Moreira Crecci 

Ag lll A 

 Começamos o trimestre com o “Projeto Nosso mundo tem tudo novo de novo” que 

serviu para acolhermos melhor as crianças e suas famílias. Com isso, adaptamos as 

crianças na nova rotina após as férias escolares, podendo assim conhecer melhor todas 

elas, seus desejos, suas habilidades e trabalhar limites e respeito para uma convivência 

saudável durante o ano. Na primeira semana, procurei trabalhar brincadeiras conhecidas 

pelas crianças, tais como: coelhinho sai da toca, mímica, pega-pega etc. Entre outras 

brincadeiras que geram conforto para as crianças por serem tradicionais e geralmente do 

conhecimento de todos. Após as crianças já estarem mais envolvidas, começamos a fazer 
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trabalhos coletivos como cartazes, pinturas com guache, massinha caseira, recorte e 

colagem. Após essas atividades consegui elaborar algumas outras individuas partindo dos 

conhecimentos prévios das crianças. No geral, trabalhamos sempre com o lúdico e 

enfatizando o brincar. 

 Para finalizar o projeto, as professoras elaboraram no coletivo um teatro sobre a 

Dengue. Nesse momento, as crianças ficaram encantadas com o teatro e pediram para 

fazer uma reprodução, percebemos que em todas as turmas foi valioso o ganho com essa 

experiência. 

 Concluo que esse projeto tenha colaborado para integração e cooperativismo de 

todo o grupo. 

 

 Após as crianças estarem adaptadas a rotina da creche, começamos o projeto 

“Nosso mundo tem identidade e autonomia”, no qual estamos propiciando atividades que 

possibilitem as crianças a desenvolveram o conhecimento de si mesmo, tendo-os levado a 

descobrir e sentir que possuem um nome, uma identidade e que fazem parte de um 

conjunto de pessoas em casa, na escola e na comunidade. 

 Estamos sendo influenciadas pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI), segundo o qual a identidade é um conceito que faz parte a ideia de 

distinção, de uma marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome. 
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 Elaboramos neste período, cartazes das partes do corpo humano, realizamos 

atividades na prática com música e brincadeiras para que as crianças reconheçam seu 

próprio corpo, carimbo das mãos e pés, autorretrato, diversas atividades com os crachás 

de nomes das crianças e apresentamos um teatro para os colegas da creche do livro 

Fofinha de Teresa Noronha que retrata a identidade. 

 Concluo que o projeto “Nosso mundo tem identidade e autonomia” está sendo muito 

valioso para as crianças, pois elas estão se descobrindo como um ser único. Destaca-se 

que este projeto ainda esta em andamento, temos a previsão de  finalizá-lo em maio. 

 
Professora: Elisangela Toledo 

Agrupamento: III B 

 
Nosso projeto chamado Nosso mundo tem tudo novo de novo: o projeto foi em janeiro e 

fevereiro, veio dar a devida importância á adaptação na creche ou em um novo 

agrupamento, que significa a chegada da criança em um mundo diferente em que necessita 

de ajuda, interferência e proteção do adulto. É necessário que se transmita segurança, 

confiança, para aos poucos, ir conquistando seu espaço, e aprendendo a conviver com 

outras pessoas, adultos e crianças. Para cada adaptação será necessário um olhar, uma 

escuta, uma atenção e determinada ação. Portanto, a turma de forma geral se adaptou 

muito bem, foi tranquilo a aceitação a nova professora e a turma, gostaram da sala já se 

familiarizaram com os espaços oferecidos, estão cada dia mais envolvidos com os livros 

expostos no cantinho da leitura, facilitando uma maior socialização e oralidade em sala, 
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contudo pude perceber que a turma é inquieta e curiosa, em algumas atividades 

promovidas, notei que algumas crianças principalmente os menores, tem dificuldade de 

concentração, no manuseio de livros, ainda não seguram no lápis nem o giz de forma 

adequada, seus desenhos não são figurativos, não conhecem cores, não sabem o que é 

uma atividade, ainda tem dificuldades na hora da alimentação como em colocar as refeições 

e segurar os utensílios, na parte de higienização ainda não sabem abrir a tampa da pasta 

e colocar a pasta na escova, guardar seus pertences na mochila necessita de ajuda, 

principalmente para fechar o zíper, no parque tem criança que tem muito medo de balança 

e não sabem explorar alguns brinquedos, porem de forma geral são participativos e muito 

solidários, observei que gostam do momento de contação de historia, brincadeiras 

coletivas, cantigas de roda, parque e atividades que envolva guache, entretanto como 

professora, estou aplicando didáticas e estratégia que desenvolva mais a coordenação 

motora fina e grossa  e a atenção, vale apena comentar que as famílias foram de grande 

importância abraçaram a nova rotina me dando mais tranquilidade e credibilidade para 

desenvolver meu trabalho junto aos seus filhos. 
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O projeto  Nosso mundo tem  Identidade e autonomia teve início em março e está em 

andamento, portanto, seu intuito foi de desenvolver um processo contínuo sobre o 

autoconhecimento. Ter consciência de nós, nosso papel, importância, origem, história é o 

que nos permite ser atuantes nos meios em que vivemos. Sem isso, nos sentimos pouco 

importantes e deixamos de realizar todo nosso potencial, que acaba desperdiçado. 

Portanto, se faz necessário abordar este tema desde cedo com as crianças, respeitando e 

estimulando cada vez mais o que já trazem de herança consigo, portanto visando a 

construção de um futuro cidadão crítico e humanizado. Contudo foram desenvolvidas 

diversas atividades para que todos  de uma forma bem lúdica e prazerosa obtivessem um 

maior nível de aprendizado e conhecimento, com tudo tivemos momentos de contos de 

historias com livros e fantoches mostrando sobre a importância e os cuidados referente ás 

partes e  funções do nosso corpo, onde a turma socializou e aprendeu, demostrando muito 

interesse e atenção sendo um momento de muita comunicação e trocas de conhecimento, 

escutamos músicas relacionadas ao corpo humano. Assistimos, um vídeo e um musical 

comentando sobre o cuidado que devemos ter com o corpo, as crianças gostaram e se 

interagiram com os musicais, demostrando entendimento e conhecimento em algumas 

partes do corpo, também tiveram um momento bastante importante de roda, onde 

conversamos sobre nossas famílias, nossos nomes, onde provoquei sentimentos, 

conversamos sobre as pessoas com quem moramos e dividimos alegrias e tristeza, 

oportunidade magica em roda todos comentaram sobre seus familiares como com quem 

dormem o que gostam de fazer quando estão em casa, o que assistem e ouvem, com quem 
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brincam, com quem conversam e quem da mais atenção, a turma se envolveu participando 

ativamente com sua falas, mostrando desenvoltura durante a proposta, nos momentos 

artísticos recortamos, pintamos, desenhos as partes principais do corpo, montamos um 

quebra cabeça relacionado ao corpo momento muito bacana, tivemos momento onde foi 

promovido  desenvolvimento referente ao paladar, onde as crianças ficaram de olhos 

vendados e tiveram que experimentar diversos aromas, momento de construção de tapete 

sensorial com diversas texturas, desenvolvendo o tato, momento de diversos sons musicais 

assim desenvolvendo mais o olfato, referente a visão tivemos momento de recorte onde 

descobrimos sentimentos nos olhares, assim foram estimulados mais em sua coordenação 

motora, demostrando satisfação na atividade; vale a pena comentar que tivemos um 

momento de votação sobre alguns características relevantes sobre a turma, onde todos 

deveriam desenhar o mais alto, o mais baixo, o que fala mais alto, o que fala mais baixo, o 

mais alegre, e mais calmo, o mais claro o mais escuro, este momento foi muito especial a 

sala teve um bom senso demonstrando conhecimento entre todos, observo após este 

momento que a roda se faz  de suma importância onde as crianças se conhecem e tem um 

momento estimulado de fala demostrando sua autonomia e identidade, também houve 

momento de dinâmica onde a turma se sensibilizou com algumas historias sobre os 

portadores de necessidades vivenciadas por outras pessoas e colegas da família, foi um 

momento muito rico em roda, as crianças imitaram, falaram e se colocaram no lugar do 

outro e assim se sensibilizaram com as dificuldades. Tivemos momentos de brincadeiras 

com musicas e releitura da musica, onde em roda construímos desenhos relacionados ás 

canções que ouvimos, foi muito legal a turma ouviu atentamente e depois brincaram com 

os desenhos que foram construídos, nos momentos de brincadeiras dirigidas no pátio foram 

promovidos muitas motricidades onde se interagiram e desenvolveram novas habilidades 

tais como; noção de espaço, esquerda, direita, dentro e fora, e para salientar, foi proposto 

algumas regras onde tiveram que saber lidar como ganhar e perder, ser o primeiro e o 

ultimo entre outras situações que foram proporcionadas. Entre um momento e outro 

também tivemos um momento muito especial de fala informativa sobre o mosquito da 

Dengue, onde foram distribuídos para turma, alguns folhetos informativos sobre os 

cuidados que devemos ter para que o mosquito não multiplique e para ressaltar, ouvimos 
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uma musica que condiz para tais cuidados que devemos ter para esta epidemia, nisso 

fizemos uma apresentação a todos do CEI onde representamos os cuidados que devemos 

ter para que o mosquito não se prolifere. Assim o projeto segue, promovendo uma proposta 

lúdica, cheia de descobertas e novas habilidades. 
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c) Projetos 

Apresentar síntese objetiva dos projetos coletivos desenvolvidos com as crianças de 
acordo com o item 4.13 do Projeto Pedagógico – NÃO SE APLICA A UNIDADE. 

 

d) Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços 

 A formação, neste trimestre, se organizou em encontros da seguinte maneira: 
 

• TDC (Trabalho Docente Coletivo), com duração de duas horas (11:00h às 13:00h) 
às Quintas-feiras. 

 
• Formação das Monitoras: Dividida em dois grupos, um grupo às terças-feiras e o 

outro grupo às quintas-feiras. Com duração de duas horas (7:00h às 9:00h). 
 
As formações semanais tanto de Professoras quanto de Monitoras tem por objetivo 
acrescentar e aprimorar o trabalho realizado na Unidade com as crianças. Visou também 
desenvolver diálogos, discussões e conhecimentos sobre as práticas dos educadores a fim 
de atingir a aprendizagem nos educandos.  
 
 
e) Atividades de Integração com os colegiados da escola e com as famílias/entorno. 

  

A escola é por sua vez um espaço de trocas, espaço de reflexão e formação de uma 
consciência crítica. A cultura escolar ultrapassa seus muros e é dentro desse enfoque que 
se justifica programas que visam atividades de integração entre a equipe educativa e 
famílias. 
 
A união da escola com a comunidade é de fundamental importância para que seja possível 
alcançar um ensino de qualidade. Para tanto, é essencial existir um bom relacionamento 
entre todos e é preciso trabalhar de forma articulada e que atenda às 
necessidadeseducacionais das crianças, visando alcançar o sucesso escolar. 
 
Por fim, não há como existir gestão democrática na escola sem participação ativa e 
colaborativa da família e comunidade, que são corresponsáveis pelo processo educativo 
das crianças.  
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Neste trimestre foram realizadas atividades que envolveram as famílias na escola. São 
estas: 

• Reuniões com o Conselho de Escola: 

DATA ASSUNTOS TRATADOS 

01/02/19 - Reunião Ordinária Eleição do Conselho de Escola 

04/02/19 - Reunião Ordinária Posse do Conselho de Escola e Aprovação 
do Calendário Escolar 

21/02/19 - Reunião Extraordinária Análise e Aprovação do RelatórioFinanceiro; 
Programação do café das Mulheres; 
Ficha de Caracterização da Criança; 
Avaliação Institucional 

 

• Reunião de Pais e Responsáveis: 

DATA ASSUNTOS TRATADOS 

29/01/19 Procedimentos Gerais da Unidade; 
Esclarecimento de dúvidas; 
Conhecer os profissionais da Unidade; 
O que é o Conselho de Escola? 

 

• Palestra e Café das Mulheres: 

DATA TEMA 

08/03/19 O que pode ser uma mulher Empoderada! 
Palestrante: Pedagoga - Maura Marta Vieira 

 

f) Acompanhamento do Calendário Escolar 

DIAS 
LETIVOS 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

PREVITOS 2 20 18 

 CUMPRIDOS 2 20 18 
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5) Estrutura Física Predial: ANEXO 1 

 

6) Alimentação: 

Cardápio: EI Berçário ( crianças de 4 meses a 12 meses) EI Integral (1 ano a 3 anos) e EI 

Complementar (4 a 5 anos) 

 

7) Total de Refeições Servidas/Trimestral 

Mês Cardápio EI 
Berçário 

Cardápio EI Integral Cardápio EI 
Complementar 

Janeiro - 237 - 

Fevereiro 1999 5048 1617 

Março 1559 8292 1530 

TOTAL 3558 13577 3147 

 
Horário para as Refeições 
 

A

G 

REFEIÇÃO/ HORÁRIO 

 CAFÉ 

MANHÃ 

FRUT

A 

ALMOÇO CAFÉ DA 

TARDE 

FRUT

A 

JANTA

R 

 

I 7:40h 8:30h 10h 13:40h 14h 15h  

I/II 7:30h  10h 13:15h  15h  

II 8h 10:25h 13:30h 15h  

III 7:30h 10h - -  

III -  - 13:45h  15:45h  
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Total de Alunos com Restrição Alimentar 
 

Tipo de Restrição 

Alimentar 

Número  

Alunos 

Lactose 2 

Peixe 1 

Ovo e tomate 1 

TOTAL 4 

 

7) Administrativo Financeiro:  ANEXO  

8) Outros – Supervisão Educacional 

Avaliação conclusiva do trimestre pela Supervisão Educacional 
(Ref. Itens 1, 2, 3, 4 e 8). 
 
A unidade Educacional Cogerida: 
 
(   )  Cumpriu Plenamente os itens do Termo de Referência e as metas do PP. 
(   )  Cumpriu Parcialmente os itens do Termo de Referência e as metas do PP. 
(   )  Não cumpriu os itens do Termo de Referência e as metas do PP. 
 
 
Considerações Finais: 
 
 
 
 
 
 

 
As informações dos itens 5, 6 e 7 estarão disponíveis no relatório para conhecimento 

do supervisor educacional. Contudo, não há necessidade de análise e/ou parecer 

sobre o mesmo, sendo esta a responsabilidade dos setores competentes. 
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ANEXO 1 

 
 

mailto:diretoriaportoseguro@anabrasil.org

