
 
 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

DE 

ACOMPANHAMENTO 

1º TRIMESTRE 

(jan/fev/mar) 

2019 

 

 

 



 

 
Campinas, 30 de Abril de 2019. 

 
Ao 
Núcleo de Ação Educativa Descentralizada – Naed Leste 
A/C Representante Regional : Angela Simone Faquini Costa 
 
 
 Assunto: Relatório sobre o atendimento educacional do Grupo de Oração 
Esperaça ANA/GOE  -  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 Grupo de 
Oração Esperança ANA/GOE referente  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 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

1) Identificação da Unidade Educacinal 
 
Razão Social: Grupo de Oração Esperança / Associação Nazarena Assistencial 
Beneficente - ANA 
Nome Fantasia: Grupo de Oração Esperança 
Endereço:  Rua Prof.  Luiz Rosa, 184  – Botafogo – Campinas/SP 
CNPJ: 48.856.306/0001-70 
Início do convênio: 05/12/2018  
Término previsto:   05/12/2020 
 
Identificação da Unidade: 
Endereço: Rua: Prof. Luiz Rosa 184 -   Botafogo 
Telefone: (19) 3201.6249 / 3236.2240  -   
e-mail: anagoe@anabrasil.org 
 

Relatório Trimestral do ano letivo de 2019 

(Janeiro/Fevereiro/Março/Abril/2019)  

 

1) IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL 

 

Razão Social: Grupo de Oração Esperança / Associação Nazarena 

Assistencial Beneficente – ANA 

 

DIRETORIA:  

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES 

 
NOME: OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA  
CARGO: PRESIDENTE   
RG: 10.302.593-5 - SSP/SP 
CPF: 778.349.848-53 
ENDEREÇO: RUA: ALFREDO DA COSTA FIGO, 703 - SANTA CANDIDA - 
CAMPINAS/SP - CEP: 13087-534 
TELEFONE: 3208-3535 / 99771-5682 
E-MAIL: eletrosol@uol.com.br  
PERÍODO DE ATUAÇÃO: 05/12/2018 A 05/12/2020 
 
 
NOME: FERNANDO DOS SANTOS 
CARGO: VICE-PRESIDENTE 
RG: 13.789.338-3 - SSP/SP 
CPF: 086.214.918-50 
ENDEREÇO: ALAMEDA DOS YPÊS, 410 - VILLE CHAMONIX - ITATIBA/SP – 
CEP: 13257-622 

mailto:anagoe@anabrasil.org
mailto:eletrosol@uol.com.br


 
TELEFONE: (11) 98175-2571 
E-MAIL:    331.fds@gmail.com   
PERÍODO DE ATUAÇÃO: 05/12/2018 A 05/12/2020 
 
  
NOME: SAMUEL SOAVE  
CARGO: 1° SECRETARIO 
RG: 37.267.207-3 - SSP/SP 
CPF: 385.034.698-63 
ENDEREÇO : RUA: CAMPOS SALES 2.035,T5 AP6 VILA FAUSTINAII 
VALINHOS/SP – CEP: 130271-900 
TELEFONE:  99212-9227 
E-MAIL: soave.samuel@gmail.com    
PERÍODO DE ATUAÇÃO: 05/12/2018 A 05/12/2020 
 
 
NOME: EDWAL CASONI DE PAULA FERNANDES JUNIOR 
 CARGO: 2° SECRETARIO 
RG: 13.244.492-6 
CPF: 064.115.458-55 
ENDEREÇO:  RUA: MODESTA POLLI MARTINS, 108, JARDIM VILA ROSA - 
VALINHOS/SP – CEP:13270-280 
TELEFONE : 99368-7744 / 3871-0404 
E-MAIL: ecasoni@casoniehaddad.adv.br  
PERÍODO DE ATUAÇÃO: 05/12/2018 A 05/12/2020 
 
NOME: MARCOS ADELINO LUCAS 
CARGO: 1° TESOUREIRO 
RG: 15.308.776-6 - SSP/SP 
CPF: 024.915.778-01 
ENDEREÇO : RUA: ALVARO RIBEIRO, 15, APTO 104, PONTE PRETA - 
CAMPINAS/SP – CEP: 13041-730 
TELEFONE: 99604-3853 / 3234-5600 
E-MAIL marcosal@sigmanet.com.br  
PERÍODO DE ATUAÇÃO: 05/12/2018 A 05/12/2020 
 
 
NOME: MARCO FRANCISCO MORALES MOSTASSO  
CARGO: 2° TESOUREIRO 
RG: 7.378.994-X - SSP/SP 
CPF: 720.266.348-15 
ENDEREÇO : RUA: PROFESSOR ERNESTO SOUZA CAMPOS, 99 - JD. 
BANDEIRANTES - CAMPINAS/SP -  CEP:13033-400 
TELEFONE: 98122-7745 / 3242-8158 
E-MAIL: moralesju@uol.com.br  
PERÍODO DE ATUAÇÃO: 05/12/2018 A 05/12/2020 
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IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE: 

GRUPO DE ORAÇÃO ESPERANÇA 

Endereço: Rua: Rua Luiz Rosa, 184 – Botafogo - CEP: 13020-260 

Telefone: (19) 3201.6249 / 3236.2240 

Endereço Eletrônico: anagoe@anabrasil.org 

 

2) RELATÓRIO DO ATENDIMENTO: 

A) Proposta de Atendimento - Demanda apurada em ABRIL/2019 

Agrupamento 

Proposta de 
Atendimento 

Inicial (PA Inicial) 

Proposta de 
Atendimento 

Máxima  
(PA Máxima) 

Matrículas Ativas 
Vagas  

(ref. PA Máxima) 

AG.III 78 78 69 9 

 

b) Relatório de Frequências 
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c) Ordens Judiciais 

Agrupamento Matrículas por ordem judicial no trimestre 

III/B 0 

III/B 0 

III/C 0 

Total 0 

 

3. RECURSOS HUMANOS 

a)QUADRO DE HORÁRIO  EQUIPE GESTORA: 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO  

ANA LUIZA DE 
OLIVEIRA ALONSO 

DIRETORA 
EDUCACIONAL 07:30 ÀS 17:30 17/04/2019 12:00 ÀS 13:12 PEDAGOGIA 

DAIANA CRISTINA C.L. 
RUAS 

ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO 

 
07:00 as 17:00 

 
02/04/2019 

11:00 ÀS 12:12 
 
 

PEDAGOGIA 

 

b) QUADRO DE HORÁRIO DOS PROFESSORES 

Nome  Função  Jornada  Carga Horária  Formação  

Wandevane 

Pereira  

Professora 

de 

Educação 

Infantil  

22 hs 07:00 / 11:15 
5A. FEIRA: 

11:15 /13:15 

Claudia Dias 

Gomes de Sá  

Professora 

de 

Educação 

Infantil  

22 hs 07:00 / 11:15 
5A. FEIRA: 

11:15 /13:15 

Simone 

Mendes 

Ferreira 

Professora 

de 

Educação 

Infantil  

22 hs 07:00 / 11:15 
5A. FEIRA: 

11:15 /13:15 

 

 

 



 
 

c) QUADRO DE HORÁRIO DE MONITORAS/AUX. EDUC. INFANTIL 

Nome  Função Jornada  
Carga 

Horária  
Formação 

Cintia Lima Moura de 

Miguel 

Monitora de 

Educação Infantil 

8:00/17:30 

(Seg./Quin) 

 7:30/17:30 

(Sexta) 

44 horas 
Terça: 17:30 / 

19:30 

Sandra Velma Souza 

da Costa 

Monitora de 

Educação Infantil 

8:00/17:30 

(Seg./Quin) 

 7:30/17:30 

(Sexta) 

44 horas 
Terça: 17:30 / 

19:30 

Jessica Fernanda 

Barboza Xavier 

Joaquim 

Monitora de 

Educação Infantil 

8:00/17:30 

(Seg./Quin) 

 7:30/17:30 

(Sexta) 

44 horas 
Terça: 17:30 / 

19:30 

Gleyciane Santos 

Silva 

Monitora de 

Educação Infantil 

8:00/17:30 

(Seg./Quin) 

 7:30/17:30 

(Sexta) 

44 horas 
Terça: 17:30 / 

19:30 

d) QUADRO DE HORÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO 

Nome  Função  Jornada 
Carga 

Horária 
Escolaridade 

Adriana Garcia de 

Moraes Machado  

Auxiliar 

Administrativo  
7:30 /17:30  44 hs  

Superior 

Completo  

Celcina de Souza  Cozinheira  7:00 / 17:00  44 hs 
Ensino 

Fundamental 

Maria Camilo Gomes  
Auxiliar de 

Limpeza  
7:00 /17:00  44 hs 

Ensino 

Fundamental 

Laíz Aparecida Mateus Aux. Cozinha 7:00 /17:00 44 hs 
Ensino 

Fundamental 

Odete de Lourdes 

Alexandre Barreto 

Servente de 

Limpeza 
7:00 / 17:00 44 hs 

Ensino 

Fundamental 

 



 
 

 
E)  QUADRO DE OCUPAÇÃO DAS TURMAS 

 

TURMA HORÁRIO ATIVIDADE 

AGIII A 07:00 ÀS 17:00  
Período da Manhã – Pedagógico/ Professora  

Período da Tarde Recreação / Monitora 

AGIII B 07:00 ÀS 17:00 
Período da Manhã - Pedagógico / Professora 

Período da Tarde Recreação / Monitora 

AGIII C 07:00 ÀS 17:00 
Período da Manhã - Pedagógico / Professora 

Período da Tarde Recreação / Monitora 

 

 

TURMA PROFESSOR C/HORÁRIA MONITOR CARGA 

HORÁRIA 

Nº ALUNOS 

P/TURMA 

AG.III / A Wandevane 

Pereira  

 

22 HS. Jessica 

Fernanda 

Barboza 

Xavier 

Joaquim 

44 HS 29 

AG.III/B Claudia Dias 

Gomes de 

Sá  

22 HS Sandra 

Velma 

Souza da 

Costa 

44 HS 31 

AG.III/C Simone 

Mendes 

Ferreira 

22 HS Cintia Lima 

Moura de 

Miguel 

44 HS 28 

   Gleyciane 

Santos Silva 

(Volante) 

44 HORAS   

 

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). 

 



 
 

A) QUADRO DE METAS  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
B ) QUADRO  PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1. 

Problema 
Identifica

do 

Prioridade 
Estabelecid

a 

Meta 
Definida 

Ações Responsáv
eis 

Indicadores Cronogra
ma 

Tornar o 
PP 

conhecido 
por toda a 
comunida
de escolar 

Após a 
homologaç
ão  do PP, 

disponibiliz
ar uma 

cópia para 
consulta 

dos pais e 
/ou 

comunidad
e. 

Oportunizar 
a todos da 
comunidad
e escolar o 
conhecime
nto do PP. 

Leitura, 
discussão, 
apropriaç

ão do 
conteúdo 

do PP.  

Equipe 
Pedagógic

a 
 

Planejamen
to 

Instituciona
l 

Durante o 
ano 

letivo. 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de Gestão ? 
Divulgar, discutir, permitir que o PP seja realmente todos tenham acesso a esse documento. 

Avaliação da EU: 
(   ) Atingiu Plenamente    ( X ) Atingiu Parcialmente   (   ) Não Atingiu 
Considerações: O PP foi elaborado conjuntamente com a equipe escolar. Precisa ser mais 
discutido e divulgado. 

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

 

2. 

Problema 
Identifica

do 

Prioridade 
Estabelecid

a 

Meta 
Definida 

Ações Responsáv
eis 

Indicadores Cronogra
ma 

Propiciar 
às 

crianças 
maior 

contato 
com 

elemento
s da 

natureza. 

As 
professoras 
possibilitam 

contato e 
brincadeiras 
das crianças 

com 
animais e 

elementos 
da natureza 
como água, 

areia, 
pedras, 

argila,plant

Propiciar 
12omen
to fora 
da sala 
de aula, 
para que 

as 
crianças 
tenham 
contato 
com o 
meio 

ambient
e. 

Realização 
de 

projetos 
pedagógic

os pela 
equipe 

docente.  

Coordenaç
ão 

Pedagógica
, 

Professoras
, 

Monitoras. 

Multiplicida
de de 

Experiências 
e 

Linguagens. 
Crianças 

relacionand
o-se com o 

meio 
ambiente 
natural e 

social. 

Durante o 
ano letivo. 



 
as, folhas e 
sementes? 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de Gestão ? 
Proporcionar momentos de interação das crianças com elementos da natureza. 

Avaliação da EU: 
(   ) Atingiu Plenamente    ( X ) Atingiu Parcialmente   (   ) Não Atingiu 
Considerações: Alguns elementos já foram trabalhados, mas outros ainda serão trabalhados 
ao longo do ano. 

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

3. 

Problema 
Identificado 

Prioridade 
Estabeleci

da 

Meta 
Definida 

Ações Responsáv
eis 

Indicadores Cronograma 

Proporciona
r 

oportunidad
es para as 
crianças 

conhecerem 
mais sobre 
ambientes 
naturais .  

Planejar 
Estudos 
do Meio 
com as 

crianças, 
baseado 

no Projeto 
Pedagógic

o. 

Discutir 
com as 

crianças, 
professor

as e 
monitora

s para 
definição 
do Estudo 
do Meio. 

Defini
r 

lugar
es e 

datas 

Direção, 
Coordenaç

ão 
Pedagógica

, 
Professora

s 

Crianças 
relacionand
o-se com o 
ambiente 
natural e 

social. 

Segundo 
semestre/Ago

sto 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de Gestão ? 
Proporcionar contato das crianças com o meio natural e social. 

Avaliação da EU: 
(   ) Atingiu Plenamente    (   ) Atingiu Parcialmente   ( X  ) Não Atingiu 
Considerações:  

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

 

4. 

Problema 
Identifica

do 

Prioridad
e 

Estabeleci
da 

Meta 
Definida 

Ações Responsáveis Indicador
es 

Cronogra
ma 

 Comprar 
Protetore
s para as 
Tomadas 
Elétricas 

Compra 
dos 

Protetor
es 

Providenc
iar a 

compra 
dos 

Protetore
s 

Equipe 
Gestora/Mantene

dora 

Seguranç
a 

Julho/Ago
sto 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de Gestão ? 



 
Proporcionar ambiente seguro para as crianças. 

Avaliação da EU: 
(   ) Atingiu Plenamente    (   ) Atingiu Parcialmente   ( X  ) Não Atingiu 
Considerações: Já solicitado na Ordem de Serviços a serem executados na UE 

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

 

5. 

Problema 
Identificad

o 

Prioridade 
Estabelecid

a 

Meta 
Definida 

Ações Responsáv
eis 

Indicador
es 

Cronogra
ma 

Capacitar 
os 

profission
ais com 

relação à 
Segurança 

no 
Trabalho 

Programar 
Palestras e 
Treinament

os sobre 
Segurança  

Realizar 
Palestras e 
Treinament

os  

Promover 
Cursos / 

Palestras e 
Treinament

os para 
prevenção 

de 
acidentes 

Equipe 
Gestora 

Seguranç
a 

Segundo 
Semestre 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de Gestão ? 
Capacitar os profissionais da EU com relação à Segurança no Trabalho a fim de evitar 
acidentes. 

Avaliação da EU: 
(   ) Atingiu Plenamente    (   ) Atingiu Parcialmente   (  X ) Não Atingiu 
Considerações: Ações previstas para o segundo Semestre 

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

6. 

Problema 
Identificad

o 

Prioridade 
Estabelecid

a 

Meta 
Definida 

Ações Responsáve
is 

Indicador
es 

Cronogram
a 

Não há 
brinquedo
s variados 

sobre 
diversidad
e Cultural 

Adquirir 
Materiais 
Pedagógic

os que 
envolvam 

temas 
sobre a 

Diversidad
e Cultural 

Planejar 
momentos 
para que a 

equipe 
pedagógica 

possa 
confeccion

ar 
materiais 
para esse 

fim. 

Compra 
de 

materiais 
para 

confecção 
de 

brinqued
os 

adaptado
s 

Equipe 
Gestora, 

Professoras
, Monitoras 

Materiais 
variados 

acessíveis 
às 

crianças 

Segundo 
Semestre 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de Gestão ? 
Proporcionar às crianças brinquedos variados 



 
Avaliação da EU: 
(   ) Atingiu Plenamente    (   ) Atingiu Parcialmente   ( X  ) Não Atingiu 
Considerações: Atividades previstas para os TDC e GEM do segundo semestre 

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

 

7. 

Problema 
Identificado 

Prioridade 
Estabeleci

da 

Meta 
Definida 

Ações Responsáv
eis 

Indicador
es 

Cronogra
ma 

Necessidad
e de 

ampliar  e 
melhorar o 
conhecime

nto dos 
profissionai

s 

Oferecer 
Formação 
Continuad

a aos 
Educador
es da UE 

Ampliar o 
conhecime

nto dos 
profissionai

s da UE 

Realizar 
formação 

continuada 
nos TDCs, 

GEMs, 
Palestras , 

Cursos, 
Treinamen

tos 

Equipe 
Gestora 

Formação 
Continuad

a dos 
profission

ais 

Durante o 
ano  

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de Gestão ? 
Necessidade de Proporcionar Formação Continuada aos profissionais da EU 
 

Avaliação da EU: 
(   ) Atingiu Plenamente    (  X ) Atingiu Parcialmente   (   ) Não Atingiu 
Considerações: Realização da Palestra/Treinamento sobre Primeiros Socorros a todas as 
profissionais da EU. REALIZADA EM JUNHO. 

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

 

8.  

Problema 
Identificad

o 

Prioridade 
Estabelecid

a 

Meta 
Definida 

Ações Respons
áveis 

Indicadores Cronogr
ama 

Direito dos 
pais e 

familiares 
em 

acompanha
r o 

desenvolvi
mento das 
crianças. 

Oferecer 
um espaço 

de 
acolhiment

o, 
facilitação 

para 
expressão 

das 
necessidad

es , 

Proporciona
r aos pais e 
familiares, 

oportunidad
es para o 

acompanha
mento e 

vivência da 
produção 

das 
crianças. 

Reunião de 
Pais e 

familiares 
para 

acompanha
mento do 
desenvolvi
mento das 
crianças. 

Equipe 
gestora 

Professo
ras 

Direito das 
famílias de 
acompanha

r o 
desenvolvi
mento das 
crianças. 

Durante 
o ano 
letivo 



 
desejos, 

sentimento
s das 

crianças e 
suas  

famílias, 
garantir o 
direito das 
famílias de 
acompanha

r o 
desenvolvi

mento 
pedagógico 

de sua 
criança. 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de Gestão ? 
Proporcionar aos pais e familiares  oportunidades para acompanhar o desenvolvimento 
pedagógico das crianças. 

Avaliação da EU: 
(   ) Atingiu Plenamente    ( X  ) Atingiu Parcialmente   (   ) Não Atingiu 
Considerações: Através de Reuniões de Pais e Familiares compartilhar o desenvolvimento das 
crianças. 
Reuniões de Pais e Familiares Realizadas: Janeiro  e Reuniões Individuais solicitadas pelas 
Professoras. 

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

 

9. 

Problema 
Identificad

o 

Prioridade 
Estabeleci

da 

Meta 
Definida 

Ações Responsáve
is 

Indicadore
s 

Cronogra
ma 

Proteção 
ao direito 
da criança 

Garantir o 
direito de 
proteção 

das 
crianças 

Acompanh
ar a 

frequência 
das 

crianças e 
investigar a 

razão de 
suas 

ausências 

Encaminh
ar ao 

Conselho 
Tutelar os 
casos de 
crianças 

com sinais 
de 

negligênci
a, 

violência 
doméstica

, 
exploraçã
o sexual, 

Equipe 
Gestora 

Participaçã
o da 

Instituição 
na rede de 
proteção 

dos 
direitos da 

criança. 

Durante o 
ano letivo. 



 
trabalho 
infantil, 

abandono 
da escola. 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de Gestão ? 
Garantir o direito  à proteção dos direitos da criança. 

Avaliação da EU: 
( X  ) Atingiu Plenamente    (   ) Atingiu Parcialmente   (   ) Não Atingiu 
Considerações: Caso de abandono encaminhado ao Conselho Tutelar 

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

 

10. 

Problema 
Identifica

do 

Prioridade 
Estabelecid

a 

Meta 
Definida 

Ações Responsáv
eis 

Indicador
es 

Cronogra
ma 

 Aquisição 
de 

materiais e 
equipamen

tos para 
crianças 

com 
necessidad
es especiais 

Averiguaçã
o, seleção 

de 
materiais e 
equipamen

tos 

Aquisição 
de 

materiais e 
equipamen

tos 
apropriado

s. 

Equipe 
gestora 

Espaços e 
mobiliário

s  que 
favoreça

m  as 
experiênci

as das 
crianças 

Durante o 
ano  

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de Gestão ? 
Espaços e e equipamentos, materiais pedagógicos  adequados para acolher crianças com 
deficiências. 

Avaliação da EU: 
(   ) Atingiu Plenamente    (   ) Atingiu Parcialmente   (  X ) Não Atingiu 
Considerações: No momento não temos na escola crianças com necessidades especiais. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
C) PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM 

PROJETOS 
 

Professora : WANDEVANE PEREIRA 
Turma: AG.III/ A 
 
AVALIAÇÃO TRIMESTRAL 

O trimestre foi iniciado trabalhando com o tema gerador “Quem canta seus males 

espanta” que engloba os mine projetos como: Identidade e os subtemas Descobrir-se é 

descobrir o mundo e Semeando valores.  

Primeiramente demos ínicio com o subtema Descobrir-se é descobrir o Mundo que teve 

como de trabalhar com a identidade, onde abordamos o autoconhecimento ( a criança 

descreve para os demais qual seu nome, o que gosta de fazer, com quem mora, nomes 

dos familiares, se moram em casa ou prédios e até a região onde moram) e à partir dai 

exploramos cada vez mais a bagagem dessas crianças, passamos a estimular a 

autonomia delas fazendo com que elas passasem a cuidar das suas coisas e algumas 

vezes dos amigos também. 

• No ínicio do semestre maioria não conseguiam identificar seus nomes escrito no 
papel, bem diferente do dia de hoje que já se arriscam a identificar os seus como 
também de alguns colegas. Retirar seus pertences da mochila logo na chegada faz 
parte da rotina matinal deles, e ao longo do dia sempre que sentem a necessidade 
de pegar ou guardar algum objeto, são eles que fazem todo o procedimento sobre 
a supervisão de um adulto do ambiente escolar. E junto ao projeto trabalhamos 
também a Semana Educativa da Mulher que teve o objetivo de reconhecer o papel 
da mulher, como ser humano ativo na sociedade.  

  

No subtema do Projeto Semeando Valores o objetivo foi e ainda é o de implantar 

mesmo o respeito pelo outro e por tudo que merece respeito, pois esse é um trabalho 

que deve ser colocado em prática dia após dia e não só em datas de projeto.  

Os valores que mais trablhamos com as crianças são: respeito, amizade, 

responsabilidade, paciência, honestidade, dedicação, disciplina, partilha, cooperação e 

companheirismo. 

As crianças estão desenvolvendo esse trabalho no cotidiano, é claro que tem sempre 

os momentos em que eles não respeitam e valorizam as coisas que são importantes, 



 
mas eles conseguem interpretar como deve ser feito, o que é um avanço muito muito 

grande, pois eles tinham muita dificuldade pôr em prática o mais simples dos valores. 

E já aproveitamos para dá continuidade a Semana Educativa do Direitos Humanos. 

       

Para isso usamos diversas formas e materiais para desenvolver todo o trabalho, as 

histórias tem um papel fundamental na nossa rotina, desde as fábulas até as histórias 

compartilhadas pelas crianças na sala de aula, vídeos, experiências do dia dia, revistas 

material reciclado, tintas, lápis, canetinhas, giz de cera, tecnicas de pinturas, músicas e 

danças, teatro infantil uma infinidadade de recursos que as crianças descubram aquilo 

que elas tem de melhor e podem explorar dentro de si. Dentro disso de usar o material 

reciclado foi possível mostrar a importancia de não jogar lixos nas ruas e reaproveitar o 

material. Pedimos a colaboração das famílias para separar, higienizar e doar materias 

reciclados para trabalharmos com a Semana Educativa Coleta Seletiva. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Professora: CLÁUDIA SÁ 
Turma: AG.III/B 

 
 

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL 

Iniciamos nossas aulas  colocando em pratica várias   músicas inclusive as 

relacionadas a cada projeto, afim de otimizar a compreensão de cada criança e integrá-

la ao assunto desenvolvido, também cumprindo com o projeto gerador “Quem canta 

seus males espanta”.  

         O projeto ”Descobrir-se é Descobrir o Mundo” foi introduzido com a identificação  

de placas feitas com cada nome das crianças, nestas placas elas puderam fazer uma 

personalização.  A  primeira letra do nome recortadas em papelão  foi utilizada para 

contorno, sombreado  e alinhavo. No momento que as crianças identificavam suas 

placas era repetido de forma oral, pela “chamadinha” seu nome completo. Brincadeiras 

de identificação do nome do colega foi introduzida tornando possível, logo que todos 

identificassem seus nomes escritos  e  de seus colegas verbalmente.  Foi empolgante 

verificar o rápido avanço de todos, inclusive os menores, digo, crianças de 3 e 4 anos, 

na  identificação dos nomes. 

        Apresentamos o Projeto Paralelo - Mascote “Coruja” com o objetivo de ajudar a  

desenvolver a identidade , autonomia, assim como a responsabilidade e afetividade 

fizemos o nascimento da coruja e a partir deste dia enviamos toda semana a sacola com 

livro da Coruja, caderno registro com orientações e a Corujinha pelúcia. Relatos e a 

parabenisação dos pais tem mostrados como este projeto tem feito efeito de acordo com 

nossos objetivos.  

        As orientações sobre combinados e rotinas foram afixadas no varal da sala, quando 

o varal foi retirado fizemos nos chão as montagens, as crianças eram as autoras. Para 

otimizar o aprendizado desses momentos  trouxemos vídeos, imagens, encenações e 

técnicas como recurso. Por exemplo: o movimento bolinha, vassourinha, trenzinho para 

a escovação, música e vídeo- Cid o cientista “Os dentes da Marcela”, imagens e 

orientação de como fazer o auto-servimento, música “Verde que te quero vede”- Aline 

Barros, entre outras 

  Para as atividade registro  deste projeto utilizamos colagem de barbante no 

círculos, formas geométricas no rosto para trabalhar lógicos matemáticos e cores, 

completamos pontilhados de letras e números,  aproveitando confeccionamos um rosto 

onde logo introduzimos as partes do corpo. Na roda da conversa colocamos traçados 

de círculo para eles sentarem,  fizemos quadrados com números 1, 2, 3 ou letras das 

vogais A,E , alternamos letras e vogais para sentassem em cima. Utilizamos formas 

geométricas recortadas pelas crianças para fazer sequencia lógica, ex: quadrado, 

circulo triangulo etc.  

 

 Um banho na boneca possibilitou maiores observações sobre o corpo e higiene. 

Confecção de massinha com farinha de trigo e corante rendeu atividade de recorte da 

massinha para tralhar o movimento da tesoura e formação de um boneco com um corpo 

completo. Com a utilização de giz de lousa cada crianças pode ser contornada no seu 

corpo e também contornar os colegas, depois tiveram a oportunidade de fazer detalhes 

como roupas, sapatos, rosto com olho, cílios, sobrancelha, boca, nariz e orelha. Mesmo 



 
as crianças menores conseguiram desenhar a seu modo o rosto, e isso foi jóia para 

verificar o resultado do trabalho desenvolvido.  

A princípio algumas  crianças não entenderam muito bem a proposta do “Sexta 

em Cena”, ficando desatentas na coreografia e conversando com o colega do lado. Mais 

na segunda apresentação “Boneca de Paris” pudemos observar o envolvimento de cada 

um, cantando, interpretando, interagindo. Nesta apresentação pudemos avaliar grande 

avanço da parte de todos.  

Na  tema “Identidade” usamos a massagem com o aparelho para que cada um 

pudesse sentir  o toque e as partes do corpo. Montagem de quebra cabeça também 

ajudou no entendimento da composição do corporal. A argila foi uma pratica 

interessante para identificação de textura, temperatura modelagem, pintura e impressão 

de letra, com ela fizemos um coração para o dia das mães. Pintura de unhas no contorno 

de mãos desenhadas no caderno de registro pode mostrar o quanto eles conseguem 

colorir  em espaços delimitados e pequenos e esse resultado foi visto em crianças de 3 

a 5 anos.  

No aniversariante do mês onde cada um pode participar enfeitando cartões para 

seus colegas e ornamentando  seu próprio nome no dia seu aniversário, trouxe uma 

nova configuração de entendimento e participação do evento. Houve criança que 

orgulhosamente  me parou no pátio e mostrou com propriedade e emoção  seu nome 

fixado na parede do quadro de aniversariante junto com os enfeites da festa.   

Na pascoa realizamos a partilha, para mostrar fraternidade, amor e para mostrar 

noções de divisão. Enfeitamos uma mascara de ovelha e fizemos uma ovelha com 

algodão no caderno.  

Praticamos várias atividades ao ar livre para estimular a psicomotricidade ampla, 

brincamos e rolamento no colchão, passando o bambolê sem soltar a mão do colega, 

túnel de bambolê, rolamento por baixo da corda em alturas diferentes, passa a bolinha 

na roda, equilibra a  bola num lençol segurado por todos, rastejando em baixo da 

cadeira.  

Na semana cultural realizamos relatos dos pais sobre suas profissões e 

pudemos perceber quão orgulhoso cada filho ficou ao apresentar objetos 

confeccionados pelos pais para mostrar suas competências. Cada criança enfeitou a 

declaração dos pais que virou um grande mural.  

A cada 15 dias apresentamos na sala a importância do patriotismo, 

confeccionamos bandeiras, orientamos o “porquê” de cada cor composta na bandeira, 

falamos sobre os primeiros povos presentes na nossa terra, ensinamos o  

comportamento diante do hino e a melodia do mesmo.  

           No projeto “Semeando Valores” retomamos o assunto ”combinados” e “rotina” 

para despertar de forma mais efetiva o respeito, a socialização, organização,  entre 

outros valores. Falamos sobre roda da conversa seu objetivo, fila, hora do sono, 

combinados e rotina de forma geral. Ficou registrado no caderno os desenhos e pinturas 

relacionados aos assuntos acima tratado.  

          No  tema “Guardiões do meio ambiente” exploramos noções básicas de 

reciclagem seus lixos divididos por cores e cada sucata que podemos colocar neles, 

exemplo: papel (lixo azul), plástico(vermelho), amarelo (metal), utilizamos vídeos, 

músicas, livro, questionamento, diálogo  para conscientizar “os pequenos” em relação 



 
as necessidades do planeta de ser cuidado e que esses cuidados não estão distantes 

de suas possibilidades. Encaixamos no assunto “meio ambiente” a  Dengue, 

apresentamos o mosquito transmissor Aedes Aegypti, seu ciclo reprodutor e formas de 

serem combatidos, sendo uma delas a reciclagem na separação do lixo que acumula  

água. Orientamos as crianças sobre as transmissões da doença e seus efeitos no corpo 

humano. A aluna Anna Luiza relatou o quanto seu pai ficou mal quando foi picado pelo 

mosquito.   

 
Professora: SIMONE MENDES 
Turma: AG.III/ C 
 

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL 

                                                   

Iniciamos o ano com o tema gerador:” Descobrir-se é descobrir o mundo”. 

A identidade é um pilar vital para a construção de um ser humano,a educação infantil 

proporciona aos alunos um universo diferente do ambiente familiar, é nesse momento 

que iniciarão a construção de seu eu, sua importância no meio social e convivência 

com as diferenças. 

Tivemos como objetivo de desenvolver o autoconhecimento, florar a imaginação,a 

valorização de sua identidade e a do companheiro ,estimular a linguagem oral,participar 

da rotina diária,estimular e desenvolver a coordenação motora global e fina e promover 

a socialização. 

Para que isso fosse posto em prática, foi elaborado  diversas atividades, primeiramente 

estabelecemos uma rotina diária.Essa estratégia faz com que os alunos se sintam 

seguros; pois eles sabem o que ocorrerá no dia, se adaptam com mais facilidade. Uma 

das estratégias de maior sucesso é a roda da conversa; onde realizamos logo pela 

manhã, nesse momento eles esperam sua vez de falar, aprendem a ouvir a história do 

amiguinho e relatam seu dia,as curiosidades,iniciamos o ano com poucas crianças 

falando, a maioria eram retraídas,mas logo isso mudou, cada dia aumentava mais 

participantes nos comentários, e atualmente todos participam, necessitando sempre 

fazer intervenções para que aguardem seu  momento de falar, foi um grande avanço.O 

objetivo da roda não é somente desinibir as crianças, mas também através dessa 

atividade recreativa eles si reconhecem como indivíduo na sociedade, respeitam as 

diferenças , tudo em torno da construção de sua identidade. 

Outra atividade de grande êxito é a hora da leitura, para cada história uma moral 

diferente, construção de valores éticos, oralidade, interpretação, é um conjunto de 

atividades que si complementam. 

Foi elaborado a pescaria dos nomes, momento de maior euforia na sala, pois o 

autoconhecimento do nome, de sua letrinha o faz capaz de perceber sua importância 

na sala com seus amiguinhos,ela si reconhece no ambiente escolar e familiar. 

Trabalhos com reciclados foram elaborados para exercitar coordenação, pinça e 

criatividade. 

O objetivo das atividades foram alcançados, desde a evolução da coordenação global 

e fina até a construção do eu de cada aluno, seu autoconhecimento. A cada atividade 



 
elaborada, foi também verificado o que a turma necessitava de maior atenção, no caso 

da turma AGIII C percebi que os alunos queriam  a todo momento de atenção própria, 

tumultuava e acabavam que eles queriam resolver as divergências em agressões, então 

com a elaboração dos combinados(placas ilustradas com o que pode ou não fazer) 

facilitou a assimilação das regras da boa convivência, implantado diariamente para que 

não caia no esquecimento, dessa forma a avaliação si torna diariamente sobre a 

evolução de cada criança e quais estão passando por dificuldade e necessitando de 

intervenção. 

 

 

 

 



 

 

 

No mês de Abril e maio : “Semeando Valores” 

O objetivo nessa tema gerador foi exaltar os valores éticos emorais,respeitar as 
diferenças, valorizar o diálogo para a resolução de conflitos diários de convívio. Para 
que isso fosse assimilado foi introduzido vídeos e músicas em torno desse assunto, 
elaboramos apresentações com música que relatava as palavrinhas mágicas, leituras 
como Pinote o Fracote,Janjão o Fortão  autor-Fernanda Lopes de Almeida , 
enriqueceram as atividades da sala. 
Outra atividade de grande destaque nesse tema gerador foi a experiência da partilha; 
momento que a cada dois alunos si deparavam na seguinte situação: um não tinha 
nenhuma bolacha no prato  e outro com duas bolachas,nesse momento o amigo com a 
maior quantidade dividia com seu amigo, os objetivos de conscientização e partilha foi 
demonstrado por gestos nessa atividade. 
Paralelamente ao tema gerador ,trabalhamos diversas atividades com materiais 
reciclados, elaboramos brinquedos para ser explorados no pátio, assim também 
avaliamos como cada criança si comporta socialmente em brincadeiras, atualmente 
através do diálogo exercido diariamente, é perceptível que as crianças estão 
compartilhando mais seus brinquedos, pedindo ajuda aos adultos para intervir nos 
conflitos gerados entre eles,grande avanço nesse aspecto sociável, a turma do AGIII C 
estão a cada dia amadurecendo essa proposta de sociabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

C) 1. 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) às Quintas-feiras, das 11:15 às 13:15 , com 
duração de duas horas semanais. 

 
• Formação das Monitoras (GEM:  às Terças-feiras, das  17:30h às 19:30h  Com 

duração de duas horas semanais. 
 
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  DA ESCOLA E COM AS FAMÍLIAS . 

  

A escola é  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 necessidades educacionais 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.  
 

Neste trimestre foram realizadas atividades que envolveram as famílias na 
escola. São estas: 

 

 

 

 



 
• REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS: 

DATA ASSUNTOS TRATADOS 

28/01/19 Procedimentos Gerais da Unidade; 
Esclarecimento de dúvidas; 
Conhecer os profissionais da Unidade; 
 

 

 
F) ACOMPANHAMENTO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

DIAS 
LETIVOS 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

PREVITOS 4 20 18 

 CUMPRIDOS 4 20 18 

 

5) ESTRUTURA FÍSICA PREDIAL 

  Na parte térrea possui: 

 1 Sala para Secretaria; 

 1 Hall/Salade Espera; 

-  3 salas de multi-atividades: Raciocínio, Linguagem e Artes , equipadas 

com: ventiladores e móveis apropriados à faixa etária: 

 - 3 banheiros femininos infantis; 

- 2 banheiros masculinos infantis;  

 - 1 banheiro adaptado; 

 - 1 uma copa e uma cozinha equipadas com : fogão industrial, coifa, 

geladeiras, batedeira, liquidificador e utensílios para preparo dos 

alimentos, dois freezers , despensa para alimentos; 

 - 1 refeitório infantil com mesas e bancos adaptados à faixa etária 

atendida; 

 - 1 sala para depósito de Materiais de Higiene e Limpeza; 

-    1 pátio interno para atividade das crianças com bebedouro e filtro;  

-    1 parque de areia fechado com telas; 

-     2 banheiros para adultos ; 

 - 1 vestiário feminino; 

-    1 lavanderia equipada com tanque, máquina de lavar roupas, pia e 

prateleiras para armazenar os produtos em uso;  

  



 
    No andar de superior encontra-se: 

- 1 sala para Coordenação/Orientação Pedagógica 

- 1 sala para Direção Pedagógica  

- 1 sala para Administrativo  

-  1 sala para Arquivo Morto 

  - 1sala pequena para Refeitório dos Funcionários  

 Todos os ambientes estão mobiliados com móveis adequados a sua 

utilização e ao atendimento a que se propõe.  

   A entidade possui variedade de brinquedos, jogos, livros, CDs, DVDs, 

além de materiais pedagógicos;  

   1 aparelho de TV e DVD, computador, impressora, aparelho telefônico.  

f) ALIMENTAÇÃO 

Cardápio:  EI Integral :  crianças de  (3 a 5 anos) 

6) TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS/TRIMESTRAL 

Mês Cardápio EI Integral 

Janeiro 1082 

Fevereiro 4367 

Março 4946 

TOTAL 10.395 

 

Horário  Das Refeições 
 

AGRUPAMENTO CAFÉ 
MANHÃ 

ALMOÇO CAFÉ 
TARDE 

JANTAR 

AG. III/A 07:30 09:50 13:15 15:15 

AG.III/B 07:45 10;10 13:30 15:30 

AG.III/C 08:00 10:30 13:35 15:43 

 
 
 
Alunos com Restrição Alimentar 
 

Tipo de Restrição 

Alimentar 

Número  

Alunos 

Lactose 1 

 



 
 

7) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO:   

(EM 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. 

 


