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Campinas, 15 de julho 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 2º 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 
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2) Relatório do atendimento 
 
a) Proposta de atendimento: 
 

 
Agrupamento 

Proposta de 
Atendimento 

Inicial 
 (PA Inicial) 

Proposta de 
Atendimento 

Máxima 
(PA Máxima) 

 
Matrículas 

Ativas 

 
Vagas 

(ref. PA 
Máxima) 

I 84 102 89 13 

II 150 166 147 19 

III 60 70 65 5 

TOTAL 294 338 301 37 

  
b) Frequência 

Agrupamento 
Frequência média do trimestre em 

número de atendidos* 

I 74,3 

II 56,7 

III 84,8 

I/II 60,9 
* Dados obtidos do Sistema Integre (meses abr/mai/jun). 

c) Ordens Judiciais 

Agrupamento 
Matrículas por ordem judicial no 

trimestre 

I 3 

II 0 

III 0 

Total 3 

 

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 

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 
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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 
(LICENÇA 

MATERNIDADE) 
 

SUBSTITUIÇÃO 
HELENA CRISTINA 

ORTEGA 

PROFESSORA 
DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

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

07:00 as 13:00 
(QUI) 

01/08/18 
 
 
 
 

09/05/19 

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 

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 
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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 30 Suellen E. Lourenço 
(manhã) 
Licença 

maternidade 
 

Helena Cristina 
Ortega (profª 

substituta) 

4 Maria Lucia Fachini 
Helena de Souza 
Isiane C. Jacinto 
Michele Nascimento 

 

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

 

AG I B  INTEGRAL 30 Maria Antonia 
Figueiredo Ramos 

(manhã) 

4 Elisandra Santana 
Vanessa Ramos 
Tatiane Silvério 
Gravani M. Diogo 

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 Rosimeire da Silva 
Angela Patrícia 
Michele Missias 
Lilian Mirian O. Dias 

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

 

AG I/II A INTEGRAL 28 Jaqueline de Paiva 
(manhã) 

2 Aline Santos 
Gilda Sales 

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

 

AG II A INTEGRAL 30 Gisele Monace 
(manhã) 

2 Nubia A. Matos 
Heliana Amaral 

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

 

AG II B INTEGRAL 30 Eliane Santana 
(manhã) 

2 Isabel de Jesus 
Ingrith Almeidas 
 

 

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

 

AG II C INTEGRAL 30 Niura V. dos Santos 2  7:00h/17:00h  
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(manhã) Cleonice S. Andrade 
Kelly C. da Silva 

 

7:30h/17:30h 

AG II D INTEGRAL 28 Roberta G. S. Neto 
(manhã) 

2 Luana Jeremias 
Tatiane Brito 

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

 

AG III A PARCIAL 
MANHÃ 

32 Andressa Crecci 
(manhã) 

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

AG III B PARCIAL 
TARDE 

33 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 Roda da conversa Equipe pedagógica 
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1.2- Planejamento, 
Acompanhamento e Avaliação. 

registros por adultos e crianças. 
 

no ambiente com as crianças onde 
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. 

e gestora 

 
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 brincadeiras 

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

Equipe pedagógica 
e gestora 
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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, 
MATERIAIS E 
MOBILIÁRIOS 

 
 
5.1 – Espaço e mobiliários que 
favorecem as experiências das 
crianças. 

• Oferecer espaços e 
mobiliários adequados. 

Materiais acessíveis as 
necessidades das crianças. 
Espaço de Arte, Cantinho da 
Leitura. 
Espaços e equipamentos 
adequados para acolher as 
crianças com deficiência. 

Equipe Gestora, 
SME e equipe 
pedagógica. 
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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 

 
 
 

• Garantir o direito à 
proteção dos direitos da criança. 

Acompanhar a frequência das 
crianças e investigar as razões das 
faltas. 

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

 Encaminhar ao Conselho Tutelar 
os casos de crianças com sinais de 
negligência, violência doméstica, 
exploração sexual e trabalho 
infantil. 
 

 

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 
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 
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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  ( x ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: As crianças do Ag III foram ao Centro de Integração e Cidadania assistir a um teatro. Todos foram a pé o que proporcionou às crianças um 
passeio pelo bairro, vendo os comércios, os ambientes entorno da unidade. 
Outro momento que proporcionou as crianças reconhecimento de ambiente, foi a visita a um Supermercado entorno da comunidade, além de trabalhar sobre o 
Projeto Alimentação Saudável também foram vendo o bairro em seus ambientes naturais e culturais. 
Quando digo que a Avaliação foi parcial, pois vemos a necessidade de explorar mais ambientes atingindo também as crianças dos AG II. No segundo semestre 
temos o objetivo de outros passeios. 
 

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 

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: 
( X ) Atingiu Plenamente  ( ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: As atividades estão sendo realizadas de acordo com o planejado no semanário das professoras e com a aprovação da Orientadora Pedagógica. 
As professoras têm realizado atividades diversificadas que proporcionam às crianças contato com diferentes tipos de pinturas, desenhos e esculturas com 
massinha e argila. 
 

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 

 
 

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, 
objetos, brinquedos 
que possam oferecer 
perigo às crianças. 

 

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. 

 
 

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  ( X ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
A Palestra sobre Primeiros Socorros 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: 
 

 

 

 

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 

 

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. 
 

Avaliação da UE: 
( x ) Atingiu Plenamente  (  ) 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. No mês de maio houve 
palestra e oficinas sobre contação de histórias,  ministradas pela Pedagoga Juliana Sampaio. 

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 

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. A 
equipe de Monitoras confeccionaram pneus almofadados e encapados para os bebês fazerem o movimento de subir, descer, se apoiar e também deitar. 

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: 
( x ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: A Cogestora realizou no mês de maio a compra de brinquedos diversificados, como jogos de encaixe, montar entre outros. A Unidade também 
realizou Oficinas de confecção de brinquedos com materiais reciclados, o que se dará continuidade no segundo semestre. 

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 

 

 

 

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 
crianças utilizando 
material reciclado. 

 
Diretora 

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 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, no mês de Maio a Cogestora realizou a compra de algumas bandinhas pequenas para 
trabalhar a musicalização em sala. No segundo semestre durante as Formações serão confeccionadas instrumentos com materiais recicláveis. 

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 

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: 
( x ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações:  No decorrer do segundo trimestre tivemos momentos onde a equipe puderam ter maior contato com as famílias, conhecendo uns aos outros, 
com Semana da Família na Escola, onde as famílias participaram de oficinas e da rotina da criança na U.E., Sexta em Cena especial com a participação das 
famílias e também a Festa na Roça com a escola aberta à comunidade, o que estreitou os laços de parceria entre a Unidade e a Família. 

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 

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: Em Abril a projeto MIPID realizou o primeiro ciclo de palestras para aprimorar o conhecimento, despertando nos educadores a trabalhar as 
diferenças em sala de aula, ensinando as crianças a não ter preconceito de raça, cor, religião entre outros. 

Avaliação da Supervisão Educacional: 
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
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b) Processos de ensino aprendizagem 

PROJETOS 
 

Professora: Helena Cristina Ortega 

Agrupamento: I A 

 

Avaliação trimestral do Projeto: Nosso mundo tem alimentação saudável 

 

Nesse trimestre trabalhamos o projeto: Nosso mundo tem alimentação saudável, 

com o objetivo de despertar na criança o interesse por uma alimentação saudável, 

incentivar bons hábitos alimentares e também desenvolver os sentidos, estimulando a 

linguagem oral e visual, conhecer as cores e texturas das frutas, dos legumes e das 

verduras, trabalhamos também atividades lúdicas com objetivo de desenvolver o cognitivo, 

social e psicológico da criança, pois é através das brincadeiras que a criança consegue 

expressar seus sentimentos. 

Trabalhamos com Artes Visuais, onde a professora mostrou a maçã, a beterraba, a 

beterraba ralada e a folha de couve para as crianças e deixou que elas pegassem, foram 

diversas atividades envolvendo música sobre a alimentação, (O que tem na sopa do 

neném), tinta guache, tinta feita da própria beterraba. O objetivo foi estimular a alimentação 

saudável, conhecer as cores, sentir a textura, sentir a tinta nos dedinhos, desenvolvimento 

motor, emocional, cognitivo e social. Foi feito pintura e carimbo da maçã, pintura da 

beterraba e da folha de couve  com guache e tinta feita da própria beterraba, onde as 

crianças pintaram com os dedinhos e a esponja  a maçã, a beterraba e a folha de couve, 

para trabalhar a coordenação motora fina, percepção sensorial tátil e visual, trabalhar cores: 

vermelha, vinho e verde, foi feito também atividade com tapetes sensoriais, foram 

atividades muito prazerosas no qual as crianças demonstraram prazer em realizá-las. 
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Trabalhamos com bolas, com o colchão e com o carrinho confeccionado com caixa 

de papelão com o objetivo de desenvolver o equilíbrio, a coordenação motora, e a força 

muscular. No solário as crianças brincaram, jogando a bola e tentando chutá-la, onde 

demonstraram muita alegria. Já os bebês que ainda não andam brincavam de uma forma 

diferente, no solário colocamos as crianças e a sua frente colocamos as bolas coloridas 

incentivando-as a pegar, na atividade do colchão e do carrinho a criança foi puxada pela 

professora, atividades que proporcionaram muita alegria para as crianças.  
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Relatório Trimestral 

Professora: Maria Antônia AGI B 

 

Dando continuidade ao projeto as atividades realizadas foram: pintura do nome da 

criança com letra vazada e desenhada em uma folha de A3, brincar com os brinquedos da 

sala, brincadeiras com corda, músicas com gestos e som de animais, diversas rodas 

cantadas, apreciação e contação do livro do urso, banhos de sol, assistir a diversas 

apresentações musicais no sexta em cena dos agrupamentos e monitoras, confecções da 

capa do livro com guache e as mãos, apresentações da sacola viajante,  assistir ao filme 

do sítio do picapau amarelo, apresentação dos personagens do sitio pela a equipe docente, 

pintura de esponja com guache para decorar o cartaz da imagem do Pedrinho, 

apresentação teatral e musical das professoras sobre Monteiro Lobato e o sitio do picapau 

amarelo, ensaios para a família com música amiguinhos do carrossel, confecção de 

bolinhas com revistas, colocar e tirar as bolinhas em diversos recipientes recicláveis, se ver 

no espelho, oficinas com as famílias na confecção de massinha de modelar caseira, 

brincadeira dirigida do ovo choco com as famílias, brincadeiras dirigidas com pás e baldes 

para confecção do faz de conta de comidas, manusear revistas, sair e entrar de dentro de 

alguns recipientes como: tartaruga, pneus e colchão e apresentação do sexta em cena 

especial para as famílias. 

Nas atividades desenvolvidas com pintura, as crianças colocam os dedos e também 

a mão dependendo do seu interesse no momento da atividade, sempre com a mediação da 

professora. 

Nas músicas com gestos e sons de animais as crianças se movimentavam pela sala 

e seguiam a professora para ouvir e ver o que estava acontecendo. 

Na apresentação e contação do livro do urso as crianças apreciaram as figuras dos 

animais e foi introduzido também a música do Seu Lobato. 

Ao apreciar o sexta em cena as crianças permaneceram sentadas, por algum tempo, 

sendo necessário algumas vezes pedir para que sentassem e observassem o que estava 

acontecendo. 

Na confecção da capa do livro com guache nas cores primárias, as crianças puderam 
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manusear com os dedos, as mãos e esfregando a folha de A3. Algumas crianças se 

interessaram logo pela tinta colocada no papel e realizaram uma pintura, já outras foi 

necessário mostrar e estimular para que elas conseguissem realizar a mesma. 

As professoras do CEI se reuniram vestidas com os personagens do sítio e foram 

passando em cada sala, falando de seu personagem para a turma, cantando e dançando 

diversas músicas. As reações foram variadas, pois no AGIII algumas crianças já conheciam 

alguns personagens e outros foram apresentados pela equipe docente, mas na maioria 

ficaram curiosos e atentos ao que estava acontecendo. 

Na pintura do cartaz com esponja e guache para decorar a imagem do Pedrinho, 

algumas crianças encontraram dificuldades de segurar a garrafa pet pequena para pintar, 

outras logo ficaram ansiosas para colocar a tinta e pintar. 

Na apresentação em comemoração ao dia nacional do livro e como fechamento da 

semana educativa do livro, foi realizado primeiramente a apresentação do escritor Monteiro 

Lobato, após em forma de teatro foi apresentado para todos do CEI os personagens do 

sítio do picapau amarelo e uma socialização com todos ali presentes com a música do sitio. 

Ao manusear as revistas e amassar uma folha para a confecção de bolinhas foi 

realizado uma brincadeira para colocar em recipientes de garrafa, uma caixa de papelão no 

formato de um círculo, para que as crianças encaixassem as bolinhas e as retirassem 

desses recipientes e jogá-las para o alto e pegá-las. 

Para as crianças se verem no espelho a professora pegou uma por vez viam a sua 

imagem no mesmo e cada um reagiu de forma diferente, onde uns colocaram as mãos, 

outros riram, levantando e agachando e alguns só observaram a sua imagem no espelho.   

Na oficina com as famílias, onde iniciamos com a roda cantada e algumas 

explicações de como era a nossa rotina. Após a professora ensinou a fazer a massinha 

caseira com trigo e corante azul, onde algumas crianças ajudaram a amassar e preparar 

bolinhas que foram entregues para cada um. Todos juntos fizeram bolinhas, minhocas e 

amassaram. Depois a professora fez uma brincadeira dirigida do ovo choco e as famílias 

corriam junto com as crianças. 

Nos ensaios para a festa da família, as crianças estavam se movimentando e 
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andando no palco e algumas conseguiam fazer alguns gestos. 

Já na apresentação para as famílias no palco com a música "Amiguinhos carrossel", 

as crianças estavam devidamente trajadas com aventais com um coração vermelho escrito 

família, as monitoras e a professora estavam também com um avental formando uma frase 

escrito “nós amamos as famílias”. 

Nas rodas cantadas algumas crianças gostavam de se levantar para dançar. 

De forma geral conseguimos realizar as atividades propostas, onde as crianças a 

seu tempo e modo conseguiram concluir com as mesmas.   

 

  
 

  
No projeto Nosso mundo tem alimentação saudável no período de maio à junho, com 

o objetivo de criar situações em que as crianças tivessem a oportunidade de aprender a se 

alimentar, de maneira correta e saudável, dentro e fora do ambiente escolar, foi iniciado na 

roda cantada a apresentação de uma cesta com várias maçãs, onde a professora cortou a 

mesma e entregou um pedaço para cada criança degustar. Após foi realizado a pintura 

coletiva de uma maçã na cartolina com tinta guache e pincel de cotonetes. De modo geral 

as crianças mergulhavam o pincel na tinta batiam ou pincelavam o mesmo para ser feita a 

decoração e uma das crianças ficou olhando o pincel e foi necessário a intervenção da 
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professora para concluir a atividade. 

No solários as crianças brincavam com vários brinquedos, como: baldes e pás, onde 

elas os colocavam na cabeça, mexiam, carregavam os brinquedos dentro deles, corriam ou 

andavam de um lado para o outro. 

Foi apresentado uma música nova, o trem das frutas para eles ouvirem e cantarem. 

A maioria das crianças ao ouvirem as músicas como: saldárico bico bico, conheço 

um Jacaré e meu pintinho amarelinho imitavam os gestos realizados pela professora e 

monitoras. 

Em roda foi apresentado um pedaço da fruta melancia, onde todos receberam um 

pedaço para fazer a degustação. Após foi realizado a pintura da melancia desenhada em 

uma cartolinha com guache e pincel de cotonetes, onde a professora ia chamando um aluno 

de cada vez para a decoração da fruta, várias crianças encontram facilidade em pintar com 

o pincel de cotonete e exploravam a tinta no papel. 

Foi realizado a contação e apresentação de um livro que contia a imagem de um 

macaco e a sua fruta preferida que é a banana, em seguida foi realizado a pintura da 

banana desenhada em uma cartolinha com guache e pincel de cotonetes, onde novamente 

alguns tiveram autonomia para decoração da mesma. Após no momento do almoço as 

crianças puderam visualizar, manusear e degustar a fruta. 

Ao ser apresentado o chuchu em roda para as crianças, onde elas pegaram e 

sentiram a sua textura. Um dos chuchus estava gelado e com isso as crianças puderam 

sentir a temperatura ambiente e gelado. Suas reações foram que alguns quiseram devolver 

para os amigos, outros não queriam entregar, outros quiseram levar a boca, necessitando 

da intervenção da professora. Na refeição das crianças foi servido o legume chuchu, onde 

neste momento a professora apresentou novamente o chuchu para as crianças, fazendo a 

comparação com o chuchu cozido e o chuchu cru. Após foi confeccionado a pintura com 

carimbo de esponja e tinta guache verde no desenho do chuchu em uma cartolina e a 

maioria das crianças encontraram prazer ao realizar a atividade desenvolvendo com 

destreza. 

Já no banho de sol foi realizado com alguns brinquedos e músicas. Após em sala a 

professora colocou panos no chão representando os cantinhos de brinquedos como: baldes 
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e pás, brinquedos diversos e chocalhos. 

Na apresentação do desenho de uma couve em cartolina e as crianças fizeram a 

decoração com giz de cera verde. 

Foi realizado a apresentação de algumas plantas como a de camomila seca, da 

hortelã e manjericão natural para as crianças cheirarem e manipularem. As crianças tiveram 

diversas reações como gostar do cheiro, de colocar na boca, alguns não quiseram pegar e 

outras queriam puxar. 

Realizamos um passeio em volta do CEI e no caminho as crianças viram alguns 

passarinhos tomando banho na poça de água e o som que eles reproduziam. Foi observado 

também algumas formigas carregando suas folhas. As crianças ficaram encantadas ao ver 

esses animais e o que faziam. 

No solário foi apresentado um pneu para que as crianças pudessem entrar e sair de 

dentro dele, para desenvolver a sua motricidade, todas participaram desse momento sem 

nenhuma resistência querendo sempre repetir. 

Em roda foi apresentado duas plantas como a salsinha e o alecrim, onde as crianças 

cheiraram e tocaram, onde alguns acharam o cheiro estranho se afastando e outras 

queriam pegar e arrancar do vasinho. Em seguida cantamos música do alecrim, onde as 

crianças se levantaram e começaram dançar. 

Na folha de A3 com o desenho de uma maçã, onde em seguida a professora 

chamava uma criança de cada vez para decorar a fruta com pincel de cotonete e tinta 

guache. Durante a pintura as crianças pintavam de diversas formas como: batendo, 

pincelando no mesmo lugar e outras conseguiam explorar mais os espaços da folha, mas 

tudo ao seu tempo. 

Foi apresentado vários ovos cozidos ao som da música do saldárico bico-bico, onde 

as crianças manipularam os mesmos de formas diversas como: apertar bem forte, colocar 

na boca e segurar com as duas mãos. 

As diversas brincadeiras dirigidas com bambolê e caixa sensorial de fitas, as crianças 

puderam entrar e sair dos bambolês e puxar as fitas da caixa. Logo em seguida sentamos 

em cima de um pano e cantamos várias músicas ao som do pandeiro e algumas crianças 
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não quiseram ficar sentadas se levando para dançar. 

Após ser apresentado um cartaz com o desenho de um ovo, a professora pegou 

duas crianças por vez para realizar a colagem da casca de ovo no cartaz. 

Como fechamento da semana educativa da alimentação saudável foi realizado 

primeiramente a apresentação de uma nutricionista falando sobre alguns alimentos e após 

um teatro apresentado pelo corpo docente sobre a história do grande rabanete. 

Assistimos o vídeo do Chico Bento na fazenda, onde as crianças puderam ver alguns 

animais e principalmente a vaca, para  entenderem de onde vem o leite. Na roda cantada 

a professora mostrou alguns ingredientes como: o leite em caixinha, o queijo em fatia, a 

manteiga e o iogurte, onde as crianças puderam pegar, tocar e compartilhar com seu amigo.  

Assistimos também ao filme da “dona vaca”, onde neste momento a professora mostrou o 

cartaz com algumas embalagens. 

No café da manhã enquanto as crianças tomavam o seu leite a professora mostrou 

o cartaz do desenho de uma vaca, após foi iniciado a pintura da vaca com o carimbo das 

mãos das crianças e a pintura da caixa de papelão para confeccionar o corpo da vaca, onde 

em dupla as crianças pintavam a mesma com o rolo e tinta guache branca. 

Na brincadeira dirigida com diversos cavalinhos no solário as crianças brincaram de 

balançar por alguns minutos, trocavam de cavalinhos e olhavam um para o outro pelo 

buraco dos mesmos. 

Realizamos a confecção dos convites para a festa na roça, onde a professora 

entregou uma bandeirinha para cada criança realizar a pintura com cola colorida e o dedo 

ou a mão no desenho de uma fogueira .    

Apreciação do teatro da vigilância sanitária sobre a dengue, onde foi possível 

observar que muitas crianças estavam atentas aos movimentos realizados pelos 

personagens do teatro e interagindo com as músicas apresentadas.    

As monitoras realizaram uma apresentação musical sobre o ratinho, as  crianças 

ficaram  atentas e  deslumbradas. 

Ao apreciar o Hino Nacional, foi possível observar que algumas crianças colocavam 

as duas mãos em seu coração. 

Na última sexta-feira do mês realizamos o momento de cantar parabéns para os 
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aniversariantes do mês e no período da tarde foi oferecido um bolo para todos degustarem 

neste dia. 

Nos ensaios para a festa da roça com a música fogo na botina realizado no palco e 

em sala, as crianças conseguiram fazer alguns gestos, outras ficaram paradas e outras 

andavam de um lado para o outro. 

Para encerrar o projeto foi realizado uma grande festa com o tema “Tudo começa na 

roça”. 

Neste projeto as crianças puderam, manusear, degustar, pintar, apreciar e aprender 

como se alimentar saudavelmente. 
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Relatório Trimestral 
Professora: Aline Chaves AGI C 

 
 
 

Ao continuar com o projeto no mês de abril as atividades propostas foram: colagem 

de papel picado na letra inicial do nome desenhada em folha A3, bolinhas de gel, 

apresentação musical das monitoras, pintura livre com giz de cera no kraft em grupo, 

apresentação das professoras nas salas com músicas e fantasiadas com os personagens 

do sitio do picapau amarelo,  contação de histórias, colagem em grupo no desenho da cuca 

em uma cartolina, apresentação teatral das professoras sobre o sitio do picapau amarelo, 

circuito com motoca, exploração e manipulação da areia colorida, exploração do tanque de 

areia com pazinha e baldinho, pintura de dois corações com carimbo de esponja e guache, 

ensaio e apresentação para o sexta em cena especial para a família com a música de Ivete 

Sangalo – tempo de alegria, pintura com pincel e guache no molde vazado com raio-x no 

formato de coração, leitura e contação dos livros meu coração é um zoológico e no mundo 

de faz de conta, imitação do som dos animais e oficina com a família confeccionando a 

massinha caseira. 

A professora apresentou uma bandeja de isopor com bolinhas de gel, para as 

crianças fazerem a exploração das mesmas, onde 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. 

Confecção da colagem do papel picado na letra inicial do nome de cada e muitas 

conseguiram pegar e colar os mesmos, já outras tiveram mais dificuldade e assim foi 

realizado a mediação da professora. 

Pintura com giz de cera no papel kraft, as crianças ficaram tão felizes e agitadas ao 

mesmo tempo ao verem os giz e papel colado no chão, que algumas começaram a colocar 

o giz na boca e a rasgar o papel do chão. 

Foi confeccionado a decoração do desenho da Cuca na colagem de papel picado 

verde e amarelo, onde as crianças ficaram encantadas e disputaram entre si para fazer a 

colagem, quando sua vez acabava alguns tiveram reações inadequadas para a sua idade, 

com isso foi necessário a mediação da professora. 

Realizamos no solário e na sala diversas contações de história, onde a professora 

imitava o sons dos animais que iam aparecendo e mudava as entonações vocais para 
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despertar um interesse nas crianças e elas ficaram muito entusiasmadas, sentadas e 

ansiosas para ouvirem as mesmas, dando algumas risadas e prestando bastante atenção. 

Fizemos a decoração de dois corações com o carimbo de esponja de lavar louça e 

tinta guache vermelha, algumas crianças tiveram facilidade em pegar na garrafinha e fazer 

o carimbo já outras ficaram com bastante dificuldade. 

No tanque de areia e as crianças ficaram muito felizes, onde a maioria conseguiu 

manusear a área com a pazinha e colocar dentro do baldinho e pneu, já outras tiverem 

receio em não querer tocar por diversas vezes e outras jogaram nos amigos e colocaram 

na boca. 

Pintura livre com giz de cera no papel kraft colado na parede, onde as crianças 

gostaram bastante da atividade, alguns choraram porque não queriam parar de desenhar 

para dar espaço ao amigo, outros colocavam na boca e desenhavam, necessitando da 

mediação da professora. 

Já na pintura do coração com molde vazado em um raio-x e pincel, muitas crianças 

tiveram dificuldades em segurar e pintar o coração com o pincel, entretanto assim a 

professora os auxiliava neste momento e outros já tiveram um pouco mais de facilidade. 

A semana educativa do livro com o tema de Monteiro Lobato foi muito produtiva, 

devido a apresentação das professoras trajadas com os personagens dos sitio do picapau 

amarelo passando de sala em sala, pois as crianças participaram em muito e 

compartilharam cada uma o seu saber, onde algumas sabiam apontar o nome de alguns 

personagens e identificar algumas professoras dando risadas. Como a professora se vestiu 

e tirou diversas vezes a roupa e a mascará da Cuca, as crianças não ficaram com medo da 

mesma e como fechamento da semana foi realizado uma apresentação teatral e musical 

das professoras no palco para todos do CEI, entretanto foi um dia mágico e de sabedoria 

para todos ali presente reconhecendo os personagens e o escritor da obra literária. 

No circuito com motocas foi realizado no pátio uma reta com brinquedos e cordas 

amarradas no mesmo e uma mesa no início para as crianças passarem por baixo da mesma 

e seguir no caminho. Algumas crianças conseguiram fazer o percurso sozinhos, outros 

necessitaram da mediação da professora e outros não quiseram fazer o percurso e 

começaram a chorar. 

Na exploração da areia colorida foi oferecido duas bandejas de isopor com areia 

colorida, para as crianças fazerem a manipulação e foi uma festa, onde eles colocaram as 
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mãos, uns apertaram, outros quiseram colocar na boca e outros ao pegar jogaram para fora 

da bandeja 

Na oficina com as famílias foi realizado uma roda, após iniciou a confecção da 

massinha caseira, onde a professora ensinou todos os presentes e explicou o motivo pelo 

qual era feito dessa forma. Todos ajudaram a colocar a mão na massa para sova-la e 

também para colocar alguns ingredientes. As famílias acolheram também as crianças que 

não estavam com seus responsáveis, brincado com eles na hora que foi feita a divisão da 

massinha para fazer bolinhas, minhocas ou amassar a mesma. Após a professora realizou 

duas dinâmicas uma foi de abrir com uma mão a bala e a outra foi de não deixar a bexiga 

cair no chão após ser retirado algumas pessoas. Todos participaram com muito entusiasmo 

e compreenderam o sentido destas dinâmicas ficando muito gratos.   

Fizemos diversos ensaios para o nosso sexta em cena especial no palco e na sala 

com a caixa de som. 

Assistimos diversos sextas em cenas das outras turmas e das monitoras dos, onde 

as crianças prestaram bastante atenção e algumas bateram palmas ao som das mesmas. 

Na apresentação para as famílias no sexta em cena especial tivemos um número 

considerável de famílias presentes e alguns agradeceram e disseram que estava tudo 
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perfeito. 

 

 

 

 

 

Projeto: Nosso Mundo Tem Alimentação Saudável 

 

Neste projeto que teve como objetivo criar situações em que as crianças tivessem a 

oportunidade de aprender a se alimentar, de maneira correta e saudável, dentro e fora do 

ambiente escolar. Com isso as atividades propostas foram: Confecção da horta vertical de 

alface, contação de história do ratinho e morango, pintura com giz na cartolina com o 

desenho do morango, avental pedagógico das frutas, colagem de papel picado no desenho 

da fruta abacaxi na cartolina, carimbo de esponja e tinta guache no desenho da fruta maçã 

na cartolina, carimbo com batata e tinta guache na folha A3, procurar imagens de alimentos 

em revistas, apresentação de uma panela com imagens de legumes, contação de história 

na tenda sobre a panela,  exploração, manipulação e degustação de cenouras, pintura com 

papel crepom e agua no desenho de uma cenoura em cartolina, comparação da cenoura 

com a forma geométrica triângulo, brincadeira de faz de conta de comidinha, apresentação 

do fantoche Juquinha com a educadora Juliana, brincadeiras dirigidas com bambolê, 

confecção dos convites da festa da roça, representação de uma cesta com frutas, verduras 
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e legumes, socialização entre turmas com filme, apreciar os sextas em cena das monitoras, 

da vigilância sanitária sobre a dengue e das professoras na semana educativa da 

alimentação com a história do grande rabanete. 

Foi realizado diversas contações de histórias em roda, debaixo da tenda e em 

pequenos grupos.  Apresentação de maçãs, onde eles tocaram e apertaram, alguns tiveram 

a reação de colocar na boca, necessitando a intervenção da professora e em seguida foi 

realizada a degustação das mesmas. Em pequenos grupos foi entregue pazinhas e 

peneirinhas para brincarem de fazer comidinha e oferecer aos amigos. Na parede havia 

uma cartolina colada com o desenho de um morango e as crianças em grupos 2 a 4 

pintaram com giz de cera vermelho. 

Em roda recebemos a presença da educadora Juliana com a apresentação do 

fantoche Juquinha e bolinhas de piscina apresentando as cores para as crianças. No 

primeiro momento as crianças ficaram com receio e medo, mas depois eles ficaram 

encantados e conseguiram pegar as bolinhas na boca do Juquinha. 

Na brincadeira com um bambolê a professora passou fitas de durex largo e as 

crianças tentaram colar as bolinhas de piscina no mesmo, ficando encantados com este 

processo não querendo parar. 

 Apresentação de uma bacia com algumas frutas, verduras e legumes representando 

a cesta de dona Maricota, onde as crianças ficaram bem agitadas querendo se levantar a 

todo momento da roda e pegar as coisas dentro da bacia necessitando a intervenção da 

professora. 

Em roda debaixo da tenda a professora apresentou para a turma uma panela, onde 

começou a contar uma história e batendo a tampa para fazer alguns barulhos e chamar 

atenção das crianças, após levantou a tampa e apresentou 4 figuras de legumes falando 

seus nomes e cores. As crianças prestaram bastante atenção, algumas queriam pegar a 

panela e as figuras e algumas logo perderam o foco querendo se levantar. 

Socialização com o AGI/II – A, para assistir ao filme, onde as crianças ficaram bem 

atentas e algumas davam risadas ao som das músicas cantadas no filme. 

Na roda a professora apresentou para as crianças três cenouras de tamanhos e 

espessuras diferentes, onde eles fizeram a manipulação da mesma, onde ao pegarem na 

cenoura elas apertavam, outras queriam logo colocar na boca, outras davam risadas, outras 

cheiraram e algumas não queria segurar a mesma por muito tempo pois estava um pouco 
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gelada. Em seguida foi apresentado um pedaço de papel cartão com o formato de um 

triângulo ao lado das cenouras para as crianças conhecerem e assimilarem a forma com a 

cenoura. Após cantamos algumas músicas que abordavam alimentos como a do coelhinho 

e de abóbora faz melão. 

Manusearam e procuraram imagens de alimentos em revistas e após fizeram a 

colagem das mesmas em uma cartolina, onde a maioria das crianças conseguiram 

identificar as imagens na revista, já outras necessitaram da intervenção da professora e 

após fizeram a colagem com autonomia. 

Foi realizado a pintura em duplas com papel crepom e água na imagem de uma 

cenoura no formato de um triângulo, onde molhava com borrifador as pontas para que 

assim pudessem fazer a pintura, onde suas reações foram diversificadas de modo geral 

todos conseguiram pegar no pincel e fazer a pintura, porém alguns compreenderam o 

movimento de para cima e para baixo e outras batiam o pincel na cartolina. 

Manipulação das embalagens de alimentos diversos, onde a professora explicou 

quais podiam comer todos os dias e quais não podiam. 

Apresentação e degustação de duas cenouras cortadas em rodelas, onde foi 

oferecido um pedaço para cada criança de modo geral eles colocaram na boca para pelo 

menos experimentar, onde algumas crianças fizeram careta de ruim e outras comeram 

tranquilamente. 

Apresentação teatral e musical da vigilância sanitária sobre a dengue, onde a maioria 

das crianças ficaram bem atentas. 

Na realização da atividade de carimbo com batata e tinta guache verde e azul, foi 

necessário fazer uma adaptação devido algumas crianças encontrarem dificuldades em 

pegar e carimbar, onde foi adaptada com uma colher para que eles conseguisse pegar, 

após as crianças conseguiram carimbar com mais facilidade, onde algumas bateram, 

esfregaram, ficou olhando para a batata com a tinta, algumas quiseram colocar na boca ou 

a mão, carimbaram no mesmo lugar, outras já exploraram mais a folha e algumas utilizavam 

uma mão de cada vez.   

Realizamos alguns ensaios gerais e na apreciação do Hino Nacional e algumas 

crianças quiseram se levantar e para colocar as duas mãos sobre o seu peito reproduzindo 

o que estavam vendo ao seu redor. 

Na confecção da horta vertical de alface as crianças ficaram bem empolgadas 
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querendo tocar a todo momento na terra com as mãos. Algumas conseguiram pegar com 

facilidade na pazinha e colocar a terra dentro das garrafas pet e outras encontraram 

bastante dificuldades não conseguindo segurar e colocar dentro das garrafas. 

Contação da história com o avental pedagógico das frutas, onde foi apresentado e 

citado também as cores das mesmas. 

Na colagem de papel collor set amarelo picado no desenho de um abacaxi feito na 

cartolina, onde algumas crianças conseguiram com mais facilidade colar os papeis picados 

outras tiveram dificuldades querendo colocar os pedaços na boca ou jogar para o alto. 

Em uma cartolina foi realizada a pintura com rolinho e tinta guache amarela no 

desenho de uma da banana, onde a pintura algumas crianças conseguiram pintar com mais 

facilidade e interesse achando incrível aquele processo, já outras tiveram dificuldades em 

manusear o mesmo. 

Foi confeccionado também a pintura com carimbo de esponja de lavar louça e tinta 

guache vermelha na decoração de uma maçã desenhada em cartolina. 

Apresentação e degustação da fruta banana, onde todos queriam repetir. 

Foi apresentado uma caixa cheia de revistas e em roda a professora deu uma para 

cada criança folhear e algumas quiseram rasgar necessitando a intervenção da professora, 

após em pequeno de 3 crianças procuravam com mediação da professora as imagens de 

comidas, onde algumas crianças conseguiram achar e apontar e outras não conseguiam 

folhear ou apontar. 

Apresentação teatral das professoras sobre a história do grande rabanete e as 

crianças ficaram observando tudo o que estava acontecendo naquele momento. 

Confecção do convite para a festa na roça, onde as crianças fizeram a pintura com 

tinta guache e pincel de cotonete no desenho de uma fogueira, onde alguns conseguiram 

bater, pincelar e outras queriam levantar e ficar olhando ou colocar na boca necessitando 

da intervenção da professora. 

Em grupo foi realizado a pintura com tinta guache e pincel em caixas de papelão que 

serão transformadas em ovelhas. 

Nosso projeto se encerrou na última semana de junho com uma bela festa com 

diversas atrações para as famílias e comunidade, onde as crianças se apresentaram com 

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 da pulga e o percevejo.   

 
 

 

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 

 

Relatório Trimestral 
Projeto Identidade e Autonomia, Alimentação saudável e semana Educativa Alimentação 

Saudável 
 

PROFª: GISELE C. MONACE DE SOUZA                              AGII A 
 

PROJETO IDENTIDADE E AUTONOMIA 
 

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, oportunizei situações de escolhas incentivando ao raciocínio, propiciei 

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 

de adultos e crianças, principalmente no âmbito escolar. Nesse mês também eles 

participaram dançando no sexta em cena. O projeto foi essencial pois conseguimos colocar 

mais as famílias na escola,  fizemos oficina com os pais com roda, música e mostramos um 

pouco da nossa rotina, assim eles conseguiram conhecer um pouco do nosso trabalho, foi 

bacana ver os pais ajudando as crianças que não estavam com suas famílias, fechamos o 

projetos satisfeitos de tudo e fechamos com a apresentação da música Fico assim sem 
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Você, claro que alguns choram e outros não dançam mais foi excelente. 

 

 

 
 

Projeto Alimentação Saudável e Semana educativa da Alimentação Saudável 
 

As atividades desenvolvidas teve como objetivo  fazer com que as crianças identificasse os 

diferentes tipos de alimentos, reconhecesse a importância de uma boa alimentação, e 

incentivá-los a ter um bom hábito alimentar, foi excelente para propiciar as crianças algo 

novo, oferecer oportunidades para descobrirem a importância das frutas em nosso 

organismo e corpo, de como devemos ter uma boa alimentação enriquecida de muitas 

frutas, verduras e cereais, estimulando os bons hábitos alimentares e ressaltando a 
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importância de uma alimentação variada, faremos várias demonstrações uma delas foi a 

degustação. Com isso eles também aprenderam cores e a importância dos alimentos, 

muitos começaram a experimentar e comer mais á partir do projeto. Foram apresentados 

os alimentos na roda, vídeos, músicas, cartazes, utilizando coordenação motora grossa e 

fina. Quando realizamos a atividade com a, montagem e degustação apenas dois alunos 

não quiseram o restante todos comeram o lanchinho na bisnaguinha, cenoura e alface. 

Também conseguimos propiciar momentos onde conseguiram identificar as cores através 

das cascas das frutas. 

 No final da semana educativa as professoras apresentaram um teatro contando a história 

do grande rabanete, as crianças interagiram e participaram de tudo, foi muito bom, pois 

muitas não conheciam o rabanete e também passamos o incentivo que um deve ajudar o 

outro. 

Também começamos os ensaios e apresentações para nossa tradicional festa na roça e 

com isso estamos confeccionando alguns alimentos e o nosso animal escolhido foi o galo. 
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RELATÓRIO TRIMESTRAL 

PROFESSORA ELIANE SANTANA DO AMARAL 

AGRUPAMENTO II B 

PROJETO IDENTIDADE E AUTONOMIA. 

Durante o mês de abril continuamos com o projeto Nosso mundo tem Identidade e 

autonomia. Como o objetivo 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. 

Durante o mês de abril foi trabalhado com as crianças a idade, durante a roda a 

professora perguntava, qual a idade para eles representarem com os dedinhos, observa-

se que poucas crianças sabiam, e outras demonstraram timidez, com isso a professora foi 

falando a idade das crianças que ainda não sabiam. A atividade foi individual, colagem de 

palitos de sorvete conforme a idade. Também trabalhamos gênero feminino e masculino, 

fizemos o contorno do corpo do menino e da meninas, as crianças ficaram e enquanto isso 

a professora perguntava qual a parte do corpo estava desenhando e as crianças iam 

falando corretamente, depois pesquisamos olhos, boca, nariz, orelha e cabelos, e as 

crianças foram colando no local indicado. Fizemos vestimentas para identificar o menino da 

menina. Tivemos apresentação de figuras ilustrativas sobre higiene corporal. A professora 

explicou a necessidade da higienização bucal e corporal e o produtos que auxiliam durante 

esse processo, lembrando que esse trabalho deve ser contínuo para incentivar as crianças 

a hábitos saudáveis de higiene. Durante essa atividade as crianças observaram as figuras 

e já conhecem alguns produtos e hábitos de higiene. 

Na Semana do livro – Monteiro Lobato, as professoras fizeram uma apresentação 

nas salas com os personagens do Sitio do Picapau Amarelo, a professora do AGIIB se 

vestiu de Anastácia e quando as crianças voltaram do café da manhã, tiveram uma 

surpresa, e tia Anastácia dizia para as crianças que veio do sitio do pica pau amarelo e que 

adora cozinhar para seu netinhos e perguntava as crianças se elas gostavam de bolos, e 

todos ficaram encantados, principalmente quando tia Anastácia diz que eles terão mais 

surpresas que vieram do sítio para conhece-los.  Quando todos os personagens aparecem 
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as crianças ficam encantadas principalmente com a Emília e a Cuca. As professoras 

fantasiadas dos personagens foram visitar a sala a som da música do sitio do pica pau 

amarelo. 

Na sala a professora desenhou uma tia Anastácia no papel cartão e as crianças 

coloram papel laminado e color sete picado. Também tivemos imagens ilustrativas para 

conhecer melhor os personagens. 

As professoras apresentaram um teatro durante o sexta em cena com os 

personagens do sítio e a participação de Monteiro Lobato. As crianças gostaram muito da 

apresentação e de conhecer os personagens do sítio. 

Foi realizada uma pesquisa com os pais qual a cor favorita da criança, durante a 

entrada. Durante a roda de conversa a professora mostra uma folha com o círculo e 

pergunta as crianças qual a cor favorita delas. Logo após as crianças foram chamadas de 

duas em duas e a professora pergunta novamente, ex: azul diz a criança, então ela pinta o 

círculo com sua cor favorita. Durante a atividade foi observado que algumas crianças 

reconhecem cores primarias e já tem noção de espaço do desenho, colorindo mas dentro 

do círculo. 

Já na atividade Retrato falado, o objetivo foi estimular auto estima e reconhecer a 

própria imagem. Iniciamos a atividade com a roda, a professora fez um círculo que 

representou o rosto, depois mostrou figuras ilustrativas de olhos boca, orelhas e nariz, 

recorta e cola no rostinho, nisso a professora coloriu os olhos conforme a características e 

fez os cabelos no final.  A atividade foi individual, as crianças olhavam no espelho, e a 

professora pergunta quem é? Alguns ainda não reconhecem a imagem e alguns diziam sou 

eu ou o próprio nome deles. Logo após eles coloriram olhos boca conforme as suas 

características e tinham que colar no devido lugar, os cabelos foram desenhados pelas 

crianças. 

Tivemos na sexta em cena uma apresentação de todas as salas para as famílias, 

com música e dança das crianças. 

Já no mês de Maio foi trabalhado os cinco sentidos. Iniciamos com o olfato, a 

professora levou 3 potes 1 Canela, 2 café e o 3 erva doce, as crianças foram chamadas de 

3 em 3, e após ter explicado o que tinha em cada pote foi passando para as crianças 
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sentirem o cheiro, percebi que não gostaram muito do cheiro do café já do erva doce diziam 

que era bom. No mesmo dia testamos a audição com sons de animais da fazenda conforme 

o som emitido as crianças tentavam adivinhar, eles ficaram eufóricos e todos queriam falar 

ao mesmo tempo. 

Na atividade do paladar a professora coloca água com sal, água com açúcar e água 

com limão, e a professora explica o que tem em cada pote e pede para as crianças 

experimentarem, a maioria tem dificuldades em identificar teve apenas duas crianças que 

acertaram os três potes. Na atividade do tato, a professora, fez mãos táteis, com lixa, 

algodão e tecido, e passou durante a roda. E a visão fomo observar a natureza as cores e 

o céu. 

Na Semana educativa da família tivemos atividades relacionadas a família. Algumas 

famílias participaram das Oficinas, a atividade era pintar com tinta guache a tela e depois 

colar uma foto, as crianças ficaram bem à vontade com a participação dos pais. 

As famílias enviaram fotos com toda a família e a professora ajudou as crianças a 

colar no cartaz ao terminar colocamos exposto para as famílias visualizarem. 

E para finalizar no sexta em cena foi o dia de apresentação das crianças paras as 

famílias, tivemos um grande número de pessoas, e algumas crianças choraram muito. 

 

NOSSO MUNDO TEM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. 

Este projeto tem como objetivo desenvolver nas crianças hábitos saudáveis, 

apresentando os alimentos saudáveis de forma lúdica, alertar quanto aos perigos de uma 

má alimentação e ensinar a importância de higienizar os alimentos. 

Iniciamos o projeto com uma roda de conversa perguntando qual a fruta predileta 

das crianças, e tivemos e a banana venceu, depois a maça. A professora levou arroz e 

feijão, e algumas figuras de alimentos. Na roda a professora explicou as crianças a 

importância de comer alimentos como arroz e feijão, logo após apresentou figuras 

ilustrativas de alimentos saudáveis e não saudáveis, e com isso foi montado um cartaz. 

Neste dia a monitora disse que as crianças se alimentaram muito bem durante o almoço, e 

que até quem come pouquinho não deixou nada no prato. 

E para completar assistimos o filme “Tá chovendo hambúrguer 2”, as crianças 
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gostaram muito do moranguinho do filme. 

Tivemos socialização com ao AGIIA, a monitora contou histórias com fantoches, e 

as crianças ouviram com muita atenção. Tivemos um dia de socialização com o AGIIIA, 

com roda de conversa e apresentação de frutas e legumes, as crianças gostaram muito, a 

professora do AGIIIA, vendou os olhos das crianças maiores para adivinhar qual fruta ou 

legumes eram através do tato ou olfato. E para finalizar tivemos atividade em grupo do 

abacaxi, as crianças coloriram com guache e pincel, e algumas reconheceram a cor 

amarela e verde. 

Foi trabalhado atividades individuais com apresentação das frutas banana e maçã 

na roda de conversa. A atividade tinha como objetivo além de alimentos saudáveis 

reconhecer as cores vermelha e amarela. A professora fez um carimbo usando a metade 

da maçã e um palito de sorvete para fixar, as crianças molhavam na tinta vermelha e 

carimbaram várias vezes na folha. Já na atividade da banana a professora fez um molde 

vazado da banana e as crianças pintaram com guache amarelo e cotonetes e ao terminar 

se tirava o molde e as crianças diziam olha é uma banana. 

 O sexta em cena tivemos uma apresentação de teatro das professora “O grande 

rabanete”, que foi um grande sucesso. 

Na Semana Educativa alimentação saudável houve exposição dos trabalhos 

realizados em grupos. Atividades em grupos iniciamos com roda apresentando a cenoura, 

logo a professora pergunta a qual é a cor da cenoura algumas crianças disseram laranja, 

as crianças durante a roda pegaram no alimento e sentiram a textura. A atividade era colar 

bolinhas de crepom laranja de cenoura gigante e nas folhas bolinhas de crepom verde. As 

crianças fizeram as bolinhas e colaram e a professora auxiliou em alguns momentos. 

Continuando com a cor laranja na terça feira colamos EVA laranja no mamão e a casca foi 

colorida com tinta guache e pincel, e para representar as sementes bolinhas de crepom na 

cor preta.  A melancia também não pode faltar na casca colaram bolinhas de crepom verde, 

e papel picado de color sete vermelho, e a semente bolinhas de crepom na cor preta. 

Durante as atividades a maioria das crianças já reconhecem cores primárias, algumas ainda 

com certa dificuldade. 

Trabalhamos a cor roxa e a fruta Uva e o legume Beterraba. Iniciamos com a mistura 
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de cores no solário leva as cores azul e vermelho e coloca um pouco de cada e misturava 

até aparecer uma cor, e a professora pergunta as crianças que cor é essa, e uma delas diz 

é Roxo. Como registro a professora passou a tinta na mão das crianças e carimbou em um 

cartaz. A atividade da Uva as crianças usaram o fundo do copinho descartável para colorir 

dentro das bolinhas da uva se sempre focando na cor roxa, a folhinha as crianças coloriram 

com giz de cera verde. A para finalizar a professora apresentou na roda a beterraba e as 

crianças gostaram muito de sentir a textura, e depois coloriram a beterraba no cartaz com 

a cor roxa usando guache e esponja, as folhas foram pintadas com giz de cera verde. 

Na última semana de junho houve preparativos para a Festa na Roça, confecção do 

convites as crianças coloriram a fogueira com a cor laranja e vermelha usando garfo, depois 

coloram palitos de fosforo representando a lenha. A atividade em grupo falamos do milho e 

as diversas formas que pode ser consumido, milho cozido, pipoca, bolo de milho entre 

outros, a professora colocou um pouco de milho em uma vasilha e passou para as crianças 

sentirem a textura e, no cartaz as crianças fizeram bolinhas de crepom verde e coloram na 

palha do milho e depois coloram o grão de milho dentro do milho. Observei que as crianças 

gostaram muito de color o milho, e fizeram a atividade com muita atenção e capricho, até 

mesmo as crianças que tem dificuldade de atenção fixaram a atenção durante a atividade. 
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Avaliação trimestral 
Projetos: Nosso mundo tem identidade e autonomia, nosso mundo tem alimentação 

saudável. 
Professora: Niúra Volna L. Dos Santos     AG II C 

 
O projeto nosso mundo tem 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. 

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, 

outra atividade que despertou muito interesse foi à construção do documento RG, foi 

possível trabalhar conceitos básicos de cores, raciocínio lógicos, matemático, e 

coordenação motora fina e global, percepção do corpo, através desse projeto podemos 

perceber que muitas das crianças que antes não tinha 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 responderam positivamente 

a retirada das fraldas, resaldando que algumas noções de higiene foram desenvolvidas nas 

crianças, a professora sujou as mãos das crianças de tinta depois lavou para que as 

mesmas percebessem a diferença do sujo e do limpo. 

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 esta sendo 

trabalhada que obteve um resultado positivo, acredita-se que esse projeto incentivou as 

crianças a aprender a conviver no mesmo espaço com outras pessoas compreendendo que 

todos são 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. Nosso projeto ainda foi contemplado com duas 

semanas educativas, a primeira foi à semana do livro o qual foi trabalhado Monteiro Lobato 

as atividades realizadas nesse período contribuiu para um despertar nas crianças, pois foi 
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possível ver que era algo novo que eles estavam vivenciando.A atividade para exposição 

foi à construção de uma maquete do sitio do pica pau amarelo atividade essa que foi 

desenvolvida com muito empenho das crianças, pois ao participar do processo da 

construção da maquete as crianças demonstraram muito interesse em realizar a atividade. 

Os teatros que foram realizados tanto pelas professoras, como pela professora do 

agrupamento III do turno vespertino e as monitoras.Foi de fundamental importância, pois 

as crianças se envolveram no lúcido e tiveram um aprendizado mais significativo. Há nossa 

segunda semana educativa foi à semana da família essa semana teve um papel muito 

importante na vida das nossas crianças, as atividades propostas pela coordenação para 

essa semana foi enriquecedora na oficina com as famílias o agrupamento AG IIC teve uma 

presença de 90%. 

Os responsáveis ficaram felizes com tudo que foi feito na oficina e elogiou muito o trabalho 

da gestão e da equipe da sala, as crianças fizeram pequenos relatos da família realizaram 

as atividades com dedicação, a nossa apresentação para família foi de fundamental 

importância, através dessas atividades abertas às famílias os mesmos poderá vivenciar 

como é o trabalho e empenho da equipe a nossa musica dançada pelas crianças teve como 

objetivo fortalecer os laços pais e filhos as crianças pode demonstrar seu amor pela família 

através da canção, é muito bom ver a família presente na vida escolar das nossas crianças 

e momentos como esses ficarão para sempre na lembrança dos pais. Algumas atividades 

de colagens foram desenvolvidas. 

O projeto nosso mundo tem alimentação saudável teve como objetivo desenvolver nas 

crianças hábitos saudáveis, apresentando os alimentos saudáveis de forma lúdica, alertar 

quanto aos perigos de uma má alimentação e ensinar a importância de higienizar os 

alimentos. Iniciou-se esse projeto abordando o tema na roda da conversa com as crianças 

foram desenvolvidas as seguintes atividades: leitura de histórias, pintura, confecção de 

cartazes, vídeos educativos sobre a alimentação, musicas, degustação de frutas, 

dinâmicas, as crianças demonstraram gostar das atividades propostas, além de trabalhar 

com a alimentação saudável introduzimos a noção de quantidade, falamos que doces 

refrigerantes e guloseimas não podem ser consumidas diariamente nem em excesso, pois 

pode fazer mal a saúde, na roda da conversa falamos da importância de higienizar as frutas 

e verduras antes do consumo, através da dinâmica foi possível trabalhar o compartilhar os 
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alimentos com os colegas, as atividades de carimbo com as mãos e os pés despertaram 

curiosidade nas crianças, pois eles ficavam admirados como através da pintura da mão ou 

pé pode formar desenhos de frutas e verdura.A professora fez um boneco de frutas de Eva 

às crianças colocaram o nome dele de Zé frutinha o qual colocamos na porta da sala foi 

possível através das imagens dos alimentos trabalharem algumas cores como, por 

exemplo, as crianças sempre falavam as cores das frutas algo que foi muito interessante 

foi quando a professora perguntou qual a cor da laranja todos ficaram olhando e não 

responderam então a professora insistiu na pergunta até que uma criança respondeu é 

laranja então a professora explicou que a laranja tem o mesmo nome da sua cor, uma 

atividade que as crianças gostaram foi fazer a seleção das imagens dos alimentos em 

alimentos saudáveis e não saudáveis..   

Através desse projeto foi possível observar que as crianças passaram a apresentar boa 

aceitação pelo consumo de frutas, legumes e principalmente saladas, fizemos um 

piquenique no qual as crianças provaram algumas frutas, até mesmo a única que não 

aceitava frutas nesse dia experimentou pelo menos duas frutas. Nosso projeto ainda contou 

com uma semana educativa que teve como tema alimentação saudável as atividades dessa 

semana foram desenvolvidas através de cartazes sobre a alimentação esse cartazes foram 

expostos para que os responsáveis das crianças pudessem visualizar durante o projeto os 

responsáveis pelas crianças relataram que as crianças falaram em casa sobre a 

alimentação saudável, as professoras fizeram um teatro para todos os agrupamentos 

falando da importância da boa alimentação, durante todo o projeto as crianças foram 

incentivadas a consumir frutas, legumes, verduras principalmente no horário do almoço, 

sempre lembrando as mesmas que á boa alimentação é fundamental para que eles 

cresçam fortes e saudáveis.   

 Foi realizada a reunião com os responsáveis das crianças a qual foi de grande importância 

para o desenvolvimento das crianças e para ampliar a interação família e escola. 
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Atividades desenvolvidas no decorrer dos Projetos 
  

 

 

Semana Educativa do livro 
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Semana da Família na Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Semana da Alimentação Saudável 
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Professora: Roberta Gomes dos Santos Neto 

Agrupamento II D 

 

Avaliação trimestral dos Projetos:  Identidade e Autonomia e Alimentação Saudável 

 

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. 

Nesse projeto foram realizadas várias atividades com temas importantes como: Higiene e 

saúde, Os Cinco Sentidos, Plaquinhas com nomes próprios e Partes do Corpo. 

Dentro desse projeto foi trabalhado a Semana Educativa do Livro, a professora explicou 

para a turma sobre a importância do autor Monteiro Lobato para a literatura infantil no Brasil, 

as crianças puderam conhecer uma de suas principais obras “Sítio do Picapau Amarelo”, 

através de figuras, cartazes, desenhos, histórias e fantoches, cada professor  caracterizou-

se de um personagem para apresentar às crianças, finalizando a Semana Educativa do 

Livro com apresentação dos professores com o teatro “Sítio do Picapau Amarelo”. Os 

personagens que mais chamaram a atenção do agrupamento IID foram a Boneca Emília, 

Cuca, Narizinho e Pedrinho. 

Apresentação dos personagens do Sítio do Picapau Amarelo 
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Teatro 

 

 

Trabalhamos também a Semana Educativa da Família, a professora iniciou a semana 

explicando sobre a importância da família confeccionamos um cartaz com fotos das famílias 

das crianças. Em um dos dias do mês de Maio a família foi recebida na sala, a professora 

preparou uma atividade para as crianças realizarem com a família, as mesmas 

organizaram-se em roda com as crianças, iniciamos com uma dinâmica, depois a 

professora fez uma leitura sobre a importância da família, após esse momento foi cantado 

as músicas que a turma mais gostam e depois iniciamos a atividade de Pintura na Tela, foi 

possível observar a alegria das crianças realizando as atividades com a família, porém 

algumas famílias não puderam participar, assim, a professora e as monitoras ajudaram as 

crianças que estavam sem a família a realizarem a atividade, portanto, todas as crianças 

puderam participar, foi um dia especial para o agrupamento IID. 

A  semana Educativa da família foi encerrada com Sexta em Cena aberto para as famílias, 

apresentação das crianças com a música “Seu Nome”. 

Foi uma semana onde as famílias puderam conhecer um pouco da rotina dos seus filhos 

no CEI, e o trabalho, é importante essa relação entre família e escola para o 

desenvolvimento da criança. 

Semana da Família 
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Apresentação para as famílias 

 

O projeto Alimentação Saudável teve como objetivo desenvolver nas crianças hábitos 

saudáveis, apresentando os alimentos saudáveis de forma lúdica, alertar quanto aos 

perigos de uma má alimentação e ensinar a importância de higienizar os alimentos. 

No projeto Alimentação Saudável a professora iniciou conversando com a turma sobre a 

importância dos alimentos saudáveis para a saúde. Cada semana foi trabalhado uma fruta, 

trabalhamos também as cores das frutas e legumes, confeccionamos cartazes, atividades 

com colagens e pintura. 

A professora fez uma pesquisa com as crianças sobre a fruta preferida de cada um, em 

seguida,  todos realizaram a atividade colorindo sua fruta preferida. 

A cada semana uma fruta diferente, sempre iniciando a semana apresentando a fruta na 

sala, ou através de figuras, ou as frutas disponíveis no CEI, as crianças puderam degustar. 
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Realizamos também a atividade “Meu prato preferido”, utilizamos pratos descartáveis 

bolinhas de papel crepom da cor de cada alimento para representar o arroz, feijão e alface, 

assim a professora explicou sobre a importância de cada alimento. Na hora das refeições 

a professora sempre reforçava a importância de alimentar-se bem, comer arroz, feijão, 

legumes e verduras. 

Foi trabalhado também a “Pirâmide Alimentar” as crianças ajudaram a colar as figuras dos 

alimentos nos grupos correspondentes. Eles puderam conhecer os alimentos que podemos 

consumir mais e os que podemos consumir com moderação. 

Na semana Educativa da Alimentação Saudável fez-se a exposição das atividades 

realizadas em sala. 

Teve também o teatro dos professores sobre “Alimentos Saudáveis e o Grande Rabanete”. 

Esse projeto foi importante para o agrupamento, foi possível observar que as crianças estão 

alimentando-se melhor, aceitando alimentos que antes do projeto a maioria recusava, 

alimentos como: salada de alface, tomate, cenoura e beterraba. 

 

Projeto Alimentação Saudável 
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Tinta de Beterraba 

 

   
 

História “A cesta da dona Maricota” 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 

Atividade “Meu prato Saudável” 
 

 
 

Na última semana do trimestre trabalhamos com o tema “Tudo Começa na Roça”, 

confeccionamos o Convite para a Festa. Cada sala ficou responsável para confeccionar um 

animal da roça, com ajuda da professora e monitoras as crianças confeccionaram os 

patinhos e uma lagoa que foi exposto no dia da festa. 

 

Convites 
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Animal da Roça (Pato) 

   

 

Exposição Patinhos na lagoa 

 

 

Finalizamos o projeto com a Festa na Roça, o agrupamento IID se apresentou para as 

famílias dançando a música “Maria tá peneirando”, foi um dia divertido para as famílias e 

crianças que puderam participar das atividades oferecida pelo CEI. 

Assim finalizamos o trimestre com atividades relevantes para o desenvolvimento das 

crianças do agrupamento IID. 
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Apresentação Festa na Roça 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório trimestral 
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Agrupamento III A 

 

Professora: Andressa Moreira Crecci 

Período de: 29/04 á 20/06/2019 

 

Iniciou-se o trimestre dando continuidade ao projeto “Nosso mundo tem identidade e 

autonomia”. Seguindo sempre como base o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (RCNEI), onde nos mostra que o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia na criança está intimamente relacionado com os processos de socialização, 

nas interações sociais que se dá a ampliação dos laços afetivos que as crianças podem 

estabelecer com as outras crianças e com os adultos, contribuindo para que o 

reconhecimento do outro e a constatação das diferenças entre as pessoas sejam 

valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de si próprias. Neste sentido 

elaboramos montagem de cartazes, murais e painéis, rodas de conversas sobre temas 

diversos do universo de identidade, apresentações de musicais, manuseamos livros, 

revistas, jornais, pinturas e registro das atividades em forma de desenho, fizemos a 

construção de auto retrato, análise de documentos, exploramos alfabeto móvel para 

construção dos seus nomes e de seus colegas, reconhecimento progressivo de 

segmentos e elementos do próprio corpo por meio da exploração, das brincadeiras e da 

interação com os outros, favorecimento do desenvolvimento das relações espaços 

temporais e psicomotoras, por meio da organização do espaço estabelecida pela rotina 

diária, exploração de diferentes posturas corporais, como sentar-se em diferentes 

inclinações, deitar-se em diferentes posições, ficar ereto apoiado na planta dos pés com 

e sem ajuda, arrastar-se, engatinhar, rolar, andar, correr, saltar. 

  Seguindo a proposta concluo que este projeto foi positivo, onde ampliamos os 

conceitos das crianças, identificando-se como seres únicos, sabendo seu nome próprio, 

valorizando suas características pessoais e respeito às diferenças de todos. 

 Paralelo a este projeto trabalhamos duas semana educativas: 

 Semana educativa do Livro, onde focamos em Monteiro Lobato. Em sala estudamos 

a bibliografia dele, fizemos atividades relacionadas ao Sítio do Picapau Amarelo e 
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concluímos essa semana educativa com um teatro das professoras seguindo o mesmo 

tema. As crianças participaram com entusiasmo das atividades propostas. 

 Semana educativa da Família, onde focamos na importância da família, tivemos uma 

aula aberta para as famílias participarem ativante de um momento de atividade em sala, foi 

um dia muito prazeroso, mostramos para as famílias na prática a importância do brincar e 

como às crianças aprendem brincando, concluímos essa semana com uma linda 

apresentação musical. Foi emocionante e de extrema importância, para ter essa união 

família e escola. 

 Após demos início ao projeto “Nosso mundo tem alimentação saudável”, visando 

desenvolver hábitos alimentares sadios nas crianças e consequentemente em seus núcleos 

familiares, e conscientizá-los da importância de uma boa alimentação regrada e nutritiva, 

para que tenham boa saúde. 

 Neste projeto realizamos pirâmide alimentar, painel de alimentos dividindo em cores 

do semáforo, brincadeiras dirigidas, cantamos músicas, assistimos desenhos sobre o tema 

para aprender de uma forma lúdica, brincamos com jogos do tema, recorte e colagem, 

transversalmente trabalhamos com contagem, identificação e diferenciação de texturas e 

cores através dos alimentos, fizemos cartazes e montagens separando os alimentos, 

desenhamos e colorimos frutas, leitura de história: A cesta de Dona Maricota; Estudamos 

as diferenças entre produto industrializado e orgânico, construímos jogos de memória a 

partir de imagens de frutas, verduras e legumes recortadas pelos alunos, identificamos as 

frutas, verduras e legumes através do olfato e tato, trabalhamos com recorte de frutas, 

verduras, legumes para construção de painel. 

 Junto a esse projeto trabalhamos também a Semana educativa da Alimentação 

Saudável, onde colocamos em prática nossos estudos, realizando diversas oficinas, tais 

como culinária de salada de frutas, construção de um prato que represente uma 

alimentação saudável, gráfico das frutas preferidas da sala e concluímos a semana 

educativa com um teatro das professoras com tema: O grande rabanete. As crianças 

aprenderam com prazer neste projeto, a culinária foi um momento impar, onde todos 

ficaram extremamente envolvidos. Com esse projeto conseguimos explorar melhor a 

influencia de ter uma alimentação saudável. 

 Acredito que o projeto foi concluído com bom aproveitamento do grupo, pois em 
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diversas ocasiões, as crianças fazem referência aos hábitos apresentados. 
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Professora: Elisangela Toledo 

Agrupamento: III B 

Relatório trimestral 
 

Dando continuidade ao projeto chamado Nosso mundo tem Autonomia e Identidade: onde 

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 propostas para que 

todos de uma forma lúdica e prazerosa obtivessem um maior nível de aprendizado e 

conhecimento, entretanto foi promovido um momento de pura diversão, onde a turma teve 

oportunidade de conhecer novas brincadeiras, ampliando suas coordenações motoras e 

estimulando a novas habilidades, portanto tivemos momentos de brincarmos com cordas 

traçando curvas e retas (circuito), onde de forma geral, demostraram agilidade e 

entusiasmo, porem no momento de explicação as regras e combinados os meninos 

questionaram mais, pois percebi que não gostam de perder e com essa observação 

procurei trabalhar mais com os meninos, sentimentos de perder, ganhar e aguardar a vez, 

entretanto foram desenvolvidas brincadeiras mais direcionadas, como ovo choco, 

queimada, bambolê amigo, cabo de guerra entre outras. Também teve um momento bem 

bacana de oficina com as famílias, onde pude contar com 23 famílias em sala, onde foi 

proposto uma interação entre os responsáveis e seus filhos (as), explicando de forma bem 

lúdica; A importância do Brincar na Educação Infantil, contudo os pais interagiram com seus 

filhos, brincando com diversos jogos expostos em sala, após tivemos um momento de 

conversação, onde os pais expressaram suas desenvolturas e dificuldade em brincar  com 

seus filhos, assim aproveitei para dar algumas dicas de brincadeiras em casa com ou sem 

brinquedos, de forma geral os pais foram muito sociáveis e demostraram entusiasmo e 

alegria em estar fazendo parte daquele momento junto as crianças, vale a pena ressaltar 

que diversos responsáveis relembraram suas infâncias e comentaram como é importante 

este momento junto aos filhos, que por algumas vezes pedi para brincar ou mostrar algo, 

que por algum motivo ou outro, acabamos não dando importância, a mãe de uma criança 
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aproveitou e comentou sobre o projeto sacola viajante que foi bem legal que a filha e a 

família tiveram oportunidade de brincar e ler juntas algo que no dia-dia não acontece e 

assim fortaleceu um momento de integração entre pai, mãe e filha; contudo aproveitei os 

comentário e pedi para que todos desenhassem ou escrevessem algum momento de 

brincadeira que lembrassem com o filho, observei que foi difícil para alguns desenharam ou 

escreveram algo que já havia acontecido, mais aproveitaram o dia da oficina e registraram; 

para finalizar propôs uma dinâmica do papel amassado e foi de forma geral foi um momento 

de muita concentração e aprendizado as famílias ficaram emotivas e absorveram a 

proposta, que no brincar se aprende e as marcar que devemos deixar em nossos filhos 

devem ser as melhores para que cresçam e se desenvolvam de forma integra neste mundo 

tão desigual; entretanto para fechar a semana com chave de ouro foi realizada uma 

apresentação musical em uma sexta em cena para as famílias onde a turma com 32 

crianças dançaram a musica: Eu e ela, da cantora: Ana Cristina e Milena, finalizando o 

projeto com muita emoção para 30 famílias e uma plateia muito acolhedora, vale a pena 

ressaltar que as famílias do AGIII B são bem participativas e solidárias, gostam de fazer 

parte de todo processo educativo de seus filhos e de forma geral apoiam o CEI e todas as 

propostas pedagógicas desenvolvidas ate o momento. 

 
O projeto chamado Nosso mundo tem Alimentação Saudável, teve o objetivo de é permitir 

que as crianças, juntamente com seus familiares, reflitam sobre seus hábitos alimentares e 

das conseqüências que esses hábitos têm na sua saúde. Pretende-se levar ao 

conhecimento das crianças que tanto a carência quanto o excesso de alimentos podem 

gerar doenças e prejudicar o crescimento. Ao compreender a importância da alimentação 

saudável, espera-se uma mudança de hábitos alimentares. Aproveitando todo esse 

contexto vamos trabalhar com as crianças a Semana Educativa referente à Alimentação 

Saudável, promovendo momentos e conceitos para novos hábitos alimentares e 

estimulando a degustações saudáveis para seu melhor desenvolvimento. Entretanto se faz 

perceber que a necessidade do projeto surgiu da observação da alimentação das crianças 

na creche. Se por um lado é possível perceber crianças que exageram na alimentação, 

comendo porções maiores do que sua necessidade diária, por outro lado é notável que 

algumas apresentem dificuldade em se alimentar e rejeitam uma variedade enorme de 

alimentos, partindo do pressuposto que a creche é responsável pelas principais refeições 
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do dia, torna-se fundamental que a criança tenha conhecimento da importância de 

alimentar-se bem, assim como, permita-se experimentar alimentos diversos. A partir destas 

observações, foram desenvolvidas diversas atividades, estimulando novos conceitos e 

hábitos referentes a uma alimentação mais saudável, após apresentação do projeto para 

turma foi proposto de construirmos um livro cujo nome era Bate Papo Saudável, onde foi 

desenvolvido em vários momentos de roda, contendo diversas falas e comentários das 

crianças, promovendo mais oralidade, participação e aprendizado, sobre diversos 

alimentos que costumavam degustar em sua vida cotidiana, também foi comentado sobre 

alimentos que não gostavam muito de comer no CEI e em casa, contudo foram propostas 

atividades de recorte e colagem para enfatizar o que conheciam mais sobre alimentos 

saudáveis e nem tão saudáveis, contudo pude perceber no geral que sua coordenação 

motora fina da turma esta se desenvolvendo a cada proposta e a concentração vem 

melhorando dia a dia, portanto para ressaltar as propostas tivemos também momentos com 

diversas músicas sobre alimentação saudável, onde pude observar que a turma vem 

aprimorando seus conhecimentos de forma bem lúdica, durante este projeto a turma 

aprendeu e desenhou uma pirâmide alimentar, onde colocaram alguns alimentos na ordem 

da proposta, sendo do que comemos do café da manhã ate o jantar, demonstrando 

entendimento na seqüência que a atividade propunha, também pintaram diversas frutas, 

verduras e legumes, onde ouviram atentamente sobre alguns alimentos que produzem 

cálcio, proteína e ferro, portanto a turma deu ênfase no alimento que tinha cálcio, em 

especial o leite, pois a partir deste interesse foi elaborado em uma pesquisa sobre sua 

importância e assim confeccionamos uma cartolina salientando a importância do leite para 

o nosso desenvolvimento, é muito importante ouvir a turma nos momentos de roda, pois só 

assim as propostas se tornam mais eficaz e compreendidas por todos, também tivemos 

momentos de conhecimentos sobre derivados de alguns animais que produzem algo 

necessário para nosso organismo, onde construímos diversos, palitoches representando os 

derivados junto ao respectivos animais (porco, galinha, boi e vaca), momento esse de 

grande participação e envolvimento entre todos e  para ressaltar a proposta foram 

construímos jogos de memória com figuras dos animais e suas funções, tivemos um 

momento impar, onde as funcionarias da cozinha vieram em sala para explicar suas funções 

na cozinha e enfatizar sobre as refeições que preparam, assim estimulando a turma a 
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degustar melhor cada alimento oferecido nos horários das refeições, pois durante este 

momento a turma ouviu atentamente as explicações e após fizeram diversas perguntas 

contundentes a proposta demonstrando compreensão na explicação,  vale a pena comentar 

que após esta participação das cozinheiras, as crianças vem se alimentando mais e melhor 

nos horários das refeições, em seguida aproveitamos para conversar sobre as sobras de 

comidas no refeitório, onde expliquei sobre as lixeiras  e suas respectivas funções, onde 

pude conscientizar a todos, sobre não jogar comida fora e sim experimentar e colocarmos 

o necessário para nossa satisfação, momento bacana, onde as crianças compreenderam 

a real importância de se comer bem e conhecer uma gama a mais de alimentos importantes 

para nosso desenvolvimento sem jogar fora; tivemos momentos de atividades com texturas 

utilizando folhas, pinturas com guaches, giz de cera e construção de jogos de quebra 

cabeça, onde a participação foi muito bacana se envolveram mutuamente, após tivemos 

momentos de releituras com musicas e livros, onde fizeram suas produções artísticas 

alegremente de forma lúdica e bem colorida, tivemos momentos de degustação com 

diversas montagens de pratos de formas diferentes no refeitório, onde foi estimulado a 

degustação de todos da turma, momento importante de aprendizado, tivemos também 

momento de peça teatral, onde a participação de algumas crianças foram bem criativas e 

evolventes na proposta, foi proposto um momento de atividade com desenhos vazado, onde 

a turma fizeram com entusiasmo demonstrando interesse e concentração, tivemos 

momentos de colagem e recortes com folhetos de mercado, para aprendermos sobre 

preços e separação de alimentos como verduras, legumes e  frutas, onde pude perceber 

que estão ciente na diferenciação de ambos, e estão melhorando nos recortes, tivemos 

uma atividade bem dinâmica onde construímos um mercadinho com diversas embalagens 

com preços, onde as crianças compravam com dinheiro fictício e pagavam no caixa, este 

momento foi muito divertido e de muita aprendizagem significativa, todos curtiram e 

aprenderam brincando; também construímos coletivamente uma cadeia alimentar com 

embalagens enviadas pelos familiares, onde todos participaram desta construção 

demonstrando satisfação e entendimento o que é uma alimentação saudável e sua 

importância; tivemos momentos de construção de poesias, rimas e musicas, sobre 

alimentação saudável, onde em roda todos contribuíram com falas, estrofes e ate musicas, 

para esta elaboração; montamos também em grupo, jogos de sequencia sobre com 
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preparar uma salada e fazer um suco, afins de aprimorar nossos conhecimentos referente 

a uma boa alimentação e a importância da higienização dos alimentos, entretanto algumas 

crianças demonstrou um pouco de dificuldade para concluir, porém logo que entenderam a 

proposta ensinaram os demais momento de socialização bem participativo e satisfatório, e 

para concluir a proposta do projeto Alimentação Saudável, foi proporcionado um passeio 

de um estudo do meio, onde as crianças foram de  perua, ao Mercado Ferreira, tiveram a 

oportunidade de conhecer e perceber com calma, onde e como são guardados os alimentos 

e seus preços, tudo de forma bem lúdica e com tudo fizeram diversas perguntas relevante 

e contundentes ao passeio. Vale a pena salientar que as famílias foram muito participativas 

durante este projeto, onde tive diversos relatos, que seus filhos melhoraram na alimentação 

em casa e conversaram muito com os pais sobre o mesmo, concluo que foi bastante 

gratificante desenvolver e trabalhar este projeto que foi bem amplo e muito importante para 

o desenvolvimento de nossas crianças onde sinto que todos se conscientizaram e 

entenderam a importância de uma boa alimentação; foi possível atingir famílias 

conscientizando a melhorarem a alimentação de seus filhos, fechando com satisfação esta 

proposta. 

 

ALGUMAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PROJETO 
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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 

 As formações, neste trimestre, se organizou em encontros da seguinte maneira: 
 

• Formação das professoras: com duração de duas horas (11:00h às 13:00h) às 
Quintas-feiras. 

 
 No decorrer do trimestre foram trabalhados os seguintes temas com as professoras nos 
momentos de Formação: 
 
ABRIL 
 

– Palestra do MIPID: Palestrante Mayara; 

– Palestra: Memórias afetivas – O trabalho do coaching: - Palestrante Diego Cardoso; 
 

– Palestra: A importância da rotina na Educação Infantil – Palestrante Juliana Sampaio. 
 

– Orientações sobre os Relatórios Individuais das crianças; 
 

– Os eixos temáticos na Educação Infantil. 
 
MAIO 
 

– Palestra: Relacionamento Interpessoal – Palestrante Juliana Sampaio; 

– Orientações sobre a elaboração do Relatório Trimestral; 

– Confecção de brinquedos recicláveis e a importância de conscientização dea 

utilização de materiais recicláveis. 

JUNHO 
 

– Decoração para a Festa na Roça; 

– Orientações sobre o trabalho a ser realizado; 

– Orientações para a realização do Relatório Trimestral. 

 
• 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). 
 
Também nos encontros de Formação das Monitoras foram trabalhados os seguintes temas: 
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ABRIL 
 
- Palestra: A importância da rotina na Educação Infantil – Palestrante Juliana Sampaio; 
 
-  Livro: TAVARES. Regina Márcia Moura. Brinquedos e brincadeiras nas creches: 
Patrimônio Cultural da humanidade. - Campinas: Pontes, Unesco 2004. 
 
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de EducaçãoBásica. Organização do 
espaço físico, dos brinquedos e materiais para bebês e crianças pequenas: manual 
de orientação pedagógica: Ministério da Educação Básica, 2012. 
 
             - Confecção da decoração: Semana da Família na escola; 
 
MAIO 
 

– Palestra: Contação de Histórias – Palestrante Juliana Sampaio; 

– Oficinas – Confecção de materiais para contação de histórias; 

– Texto: A importância dos brinquedos padagógicos feitos com sucata; 

– Texto: Como proteger a criança das infecções respiratórias no outono e inverno. 

JUNHO 

– Confecção de brinquedos recicláveis e a importância de conscientização da 
utilização de materiais recicláveis; 

 
– Preparativos da decoração para a Festa na Roça. 

 
 
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. Também foi de conscientizar os educadores a 
construir materiais acessíveis e que são de suma importância para a ludicidade da criança. 
 
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. 
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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: 

• Semana da Família na escola: 

DATA ATIVIDADE 

06 a 09/05/19 Um agrupamento por dia recebeu alguém da 
família na sala, foi  realizada uma oficina 
entre famália e criança. As famílias puderam 
conhecer de perto como funciona a rotina 
diária da criança na creche. 

 

• Sexta em Cena especial: 

DATA ATIVIDADE 

10/05/19 Para encerrar a Semana da Família na 
escola, cada agrupamento apresentou uma 
música no palco para as famílias. 

 

• Reuniões com o Conselho de Escola: 

DATA ASSUNTOS TRATADOS 

23/05/19 • Texto: Há uma tragédia silenciosa em 
nossas casas; 

• Aprovação do Passeio de trem em 
junho; 

• Devolutiva sobre a Semana da família 
na escola; 

• Apresentação da Nota fiscal sobre a 
compra de brinquedos para Unidade; 

• Festa na Roça em junho; 
• Trabalho que está sendo realizado 

sobre contação de história e 
confecção de materiais. 

• Análise e aprovação do Relatório 
Financeiro do 1º trimestre.   
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• Reunião de Pais e Responsáveis: 

DATA ASSUNTOS TRATADOS 

24/05/19 Apresentação das atividades das crianças, 
exposição de fotos das crianças em 
atividades diversas; 
Leitura do Relatório Individual da criança. 

 

• Festa na Roça: 

DATA ASSUNTOS TRATADOS 

28/06/19 Apresentação de músicas com as crianças 
de cada agrupamento com a presença da 
comunidade. 

 

f) Acompanhamento do Calendário Escolar 

DIAS 
LETIVOS 

ABRIL MAIO JUNHO 

PREVITOS 21 22 18 

 CUMPRIDOS 21 22 18 

 

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 

Abril 1838 11586 2424 

Maio 2485 10077 1988 

Junho 1056 9253 2049 

TOTAL 5379 30916 6461 
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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  

 
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: 
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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. 

 
ANEXO 1 
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