
RELATÓRIO DE ATIVIDADE - JANEIRO
De 01/01/2022 a 31/01/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Helena Ferreira) - TC n.º
13/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

- 24/01 Reunião da Trânsição das Equipes Gestoras;

- 24/01 Conferência do Relatório Patrimonial;

- 26/01 Retorno da equipe escola;

- 26/01 ao 31/01 Limpeza e organização da Unidade Escolar;

- 31/01 Reunião de Orientação com a Supervisão de Ensino e treinamento com o setor de informática;

 

1.2- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTES AO PLANO EMERGENCIAL - COVID19 (EM ANEXO):

- Protocolo de higienização – Realização das ações de cuidado e respeito aos protocolos, como: uso obrigatório de máscara; aferição de
temperatura na entrada de todos aqueles que adentrem as dependências escolar; álcool em gel disponível nos principais pontos de atendimento e
circulação; tapete sanitizante para higienização dos pés; uso de caixas plásticas e revestimento de plástico cristal em locais/materiais, viabilizando a
higienização.

2| Resultados Alcançados
Acompanhamento das reuniões oferecidas pelos setores da Secretaria de Educação e Cidadania - SEC, nas tomadas decisões para o retorno 100%
presencial;

Investimos nos protocolos com a conscientização da equipe escola com o uso de máscara, álcool gel, aferição da temperatura e distanciamento
social a higienização acontece diariamente nos espaços/materiais;

Comunicação com as famílias;

Acolhida com os funcionários;

Retorno das crianças 100% presencial;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação e monitoramento aos funcionários e comunidade em relação aos protocolos sanitários;

Oferta de atendimento de qualidade as crianças e comunidade;

Evidências das ações realizadas na U.E. por meio de documentos, putas de reuniões e fotos;

Garantia  da comunicação com as crianças/famílias.

Orientação e monitoramento aos funcionários e comunidade em relação aos protocolos sanitários;

Escalas das funções dos funcionários;

 

Atividades Desenvolvidas
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1 | 1.1 Organizar a Unidade Escolar para iniciar as atividades do ano letivo para 2022. Completude: 100,00
%

2 | 1.2 Reunião de acolhida dos funcionários Completude: 100,00
%

3 | 1.3 Socialização da rotina da unidade escolar; Completude: 100,00
%

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Organizar a Unidade Escolar para iniciar as atividades do ano letivo.

Descrição:

Realizamos a organização do espaço escolar sendo este, um aspecto importante de toda proposta pedagógica, pois é nesse espaço que a criança irá construir
o seu conhecimento. Na qual toda equipe assume um papel de extrema importância na mediação da organização do espaço e em ajudar as crianças no
desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor. A construção e reforma dos espaços aconteceram, por meio, confecções de tapetes, mobílies, caixas de empilhar,
chocalhos, cantos simbólicos, cantos da leitura e seleção de brinquedos nas salas de aulas. As equipes de apoio, cozinha, limpeza e administrativa planejaram
o retorno, fazendo a gestão dos espaços, atendimento a comunidade, ordenamento de documentos e higienização da unidade escolar. Durante esse processo
a equipe escola foi se familiarizando com o novo espaço e compondo cada ambiente com amor, dedicação e carinho, favorecendo assim o atendimento de
qualidade as crianças e comunidade. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Organizar a Unidade Escolar para iniciar as atividades do ano letivo.

Descrição:

A integração de novos funcionários é um processo extremamente importante, dentro de uma equipe que está se formando, pois todas ações e
estratégias garantem a satisfação dos colaboradores com o seu trabalho. Trazendo, bem-esta e engajamento na vida profissional, mostrando para cada
membro do grupo o seu valor nas tarefas diárias, e também nos desafios e conquistas da Unidade Escolar. Nossa reunião de acolhida teve o intuito de todos
se conhecerem, findando assim desde o início o poder e força do trabalho em equipe. Também socializamos as atribuições das salas de aulas, os combinados
referentes aos espaços e os ambientes incomuns utilizados, tais como: refeitório, vestiário de funcionários e as demais áreas. Evidenciando ao grupo escola a
organização e funcionamento do CEDIN Professora Helena Ferreira, pois um ambiente compartilhado por tantas pessoas cotidianamente, faz-se necessário
que todos sejam corresponsáveis ao espaço de convivência, agregando assim responsabilidade e vínculo afetivo. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Organizar a Unidade Escolar para iniciar as atividades do ano letivo.

Descrição:

A socialização da rotina da unidade escolar é um aspecto de suma importância para equipe escola. E deve ser pensada a partir do planejamento organizado
pela equipe gestora em parceria com os funcionários, conforme o consta no plano de trabalho para o bom atendimento. Apresentamos as rotinas de cada
função, através das escalas e horários conforme o atendimento presencial das crianças, na qual cada colaborador teve ciência das funções referentes ao
trabalho a ser realizado. As professoras e educadoras tiveram o apoio e orientação da orientadora pedagógica, sociabilizando a rotina e horários no plano de
adaptação, caderno do professor, caderno do educador e as entregas das Rotinas diárias subsidiando a acolhida e adaptação do letivo de 2022. 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
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Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

ESCALA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.pdf

ROTINAS DA COZINHA.pdf

ROTINA DIÁRIA 2022.pdf

ATRIBUIÇÃO DAS TURMAS 2022.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Gabriela Santos Costa Cunha
Responsável Técnico
CPF 366.715.948-05
RG 43227751-1

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE - FEVEREIRO
De 01/02/2022 a 28/02/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Helena Ferreira) - TC n.º
13/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

- Retorno das aulas 100% presencial;

- Corte da grama na área externa;

- Manutenção e limpeza dos climatizadores;

- Instalação da rede de proteção nas janelas do piso superior;

- Reunião de acolhida com as famílias;

- Supervisão e orientação da merenda;

-  Manutenção dos pisos da área externa;

- Assessoria da Gestora de parceria;

- Visita da Supervição da Secretaria de Educação e Gestora de parceria.

1.2- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTES AO COVID19:

- Protocolo de higienização – Realização das ações de cuidado e respeito aos protocolos, como: uso obrigatório de máscara; aferição de
temperatura na entrada de todos aqueles que adentrem as dependências escolar; álcool em gel disponível nos principais pontos de atendimento e
circulação; tapete sanitizante para higienização dos pés; uso de caixas plásticas e revestimento de plástico cristal em locais/materiais, viabilizando a
higienização.

2| Resultados Alcançados
Acompanhamento das reuniões oferecidas pelos setores da Secretaria de Educação e Cidadania - SEC;

Investimos nos protocolos com a conscientização da equipe escola com o uso de máscara, álcool gel, aferição da temperatura e higienização;

 Acompanhamento do retorno das aulas 100% presencial;

Manutenção na área externa com corte da grama, piso e climatizadores;

 Instalação da rede de proteção nas janelas do piso superior;

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Evidências das ações realizadas na U.E. por meio de documentos, pautas de reuniões e fotos;

Reunião de acolhida com as famílias;

Supervisão e orientação da merenda;

Assessoria da Gestora de parceria;

Visita da Supervição da Secretaria de Educação e Gestora de parceria.
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1 | 2.1 Diagnóstico da U.E Completude: 100,00
%

2 | 1.1 Acolhida/ adaptação; Completude: 100,00
%

Atividades Desenvolvidas

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Descrição:

Realizamos o diagnóstico da unidade escolar com as adequações dos planejamentos das rotinas, conforme a observação das necessidades e especifidades
de cada turma. Enfatizamos as análises em relação ao acolhimento e adaptação, devido ao retorno 100% presencial das crianças, tornando a permanência na
creche prazerosa a todos. Estruturamos uma rotina que estabelecesse o desenvolvimento integral das crianças e alicerçadas aos diretos de
aprendizagens conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, numa gestão do cotidiano para apoiar a aprendizagem considerando os rituais
do cotidiano, prevendo a intencionalidade do professor quanto aos momentos da rotina, tais como: acolhimento, cuidados com bem-estar, arrumação,
alimentação, livre escolha, espaços externos como territórios educativo, leitura literária, conversa e assembleia e experiência explorações, contra turno e
despedida, conforme Currículo de Educação Infantil de São José dos Campos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento.

Descrição:

A adaptação e o acolhimento estão inter-relacionadas e devem ser priorizadas nesse momento. A adaptação é um processo construído entre os pares
famílias, crianças, professores e equipe escola. Sendo esse período fundamental para a aprendizagem e o desenvolvimento. Consolidando os laços afetivos e
uma relação de confiança, num ambiente seguro e acolhedor, e na construção de condições adequadas para que os bebês e crianças, possam interagir e
explorar o ambiente com autonomia. O acolhimento consiste em fazer a criança se sentir bem, segura, amada e protegida à nova estrutura, valorizando a
socialização e as trocas entre educadores e crianças. Pois a criança da atualidade passa a ser protagonista na consolidação da infância e na oportunidade das
escolas de não serem mais organizações com foco apenas no assistencialismo, e sim em promover oportunidades de aprendizagem para a vida,
ultrapassando os muros da escola. Esse momento na unidade escolar foi tranquilo, mesmo com o retorno 100% presencial das crianças, tivemos bastante
trocas com as famílias, favorecendo a permanência dos pequenos para ser agradável e prazeroso, em alguns casos pontuais fizemos um horário diferenciado,
visando o cuidado e bem-estar da criança no cotidiano escolar. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

  

  

  

  

  

  

 

Outros Documentos
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https://www.plannetaeducacao.com.br/portal/a/357/a-neurobiologia-da-aprendizagem-para-uma-escola-humanizadora-observar-investigar-e-escutar


Nome Observações

Pauta de reunião de pais acolhimento..pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Gabriela Santos Costa Cunha
Responsável Técnico
CPF 366.715.948-05
RG 43227751-1

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE - MARÇO
De 01/03/2022 a 31/03/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Helena Ferreira) - TC n.º
13/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

Meta 1 – Garantir o direito à escola, de acordo com a LDB e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz que a
educação infantil é direito da criança e uma obrigação do Estado.

1 Etapa: Calendário Escolar/ Projeto Político Pedagógico.

1.2 Pesquisa com grupo escola.

2 Etapa: Oferta de vagas 

2.1 Monitorar as vagas disponíveis na Unidade Escolar seguindo o processo de inscrição cumprindo o
convênio, seguindo as orientações e leis vigentes.

 

Meta 2 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na
qual o CEDIN está inserido.

2 Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos,
contemplando as especificidades da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo
a aprendizagem e desenvolvimento integral.

2.2 Construção de materiais

2.3 TFC´s com os diferentes segmentos 

3 Etapa: Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e
administrativos das Unidades Escolares.

3.1 Realizar auto avaliação individual junto a equipe escola, elencando as dificuldades e expectativas de
cada colaborador em relação ao uso da tecnologia;

 

Meta 4 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em
situações estruturadas de aprendizagem.

1 Etapa: Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por
meio dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

1.2 Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa.

2 Etapa: Contra turno 

2. 1 Organizar junto as crianças momentos de escuta sobre o que gostariam no contra turno.

 

1.2 Outras ações realizadas

pág. 1 09/05/22 10:41



- Pesquisa de satisfação  com a comunidade escolar sobre acolhimento e adaptação, com objetivo de aprimorar o atendimento das crianças no
próximo ano letivo;

- Treinamento com as cozinheiras, referente a elaboração dos saldos para merenda escolar;

- Comemoração do Dia internacional das mulheres com as funcionárias;

- Apresentação e entrega do Material referente ao Plano Recupera com as professoras PRÉ II B;

- Instalação de protetores de porta nas salas de aula contra inseto;

- 17/03 Reunião com o setor de Planejamento Escolar para aumento de demanda de crianças no convênio;

- Dedetização realizada pela Secretaria de Educação e Cidadania;

- 24/03 Reunião de pais e responsáveis sobre o Plano Recupera;

- Entrega do KIT Recupera;

- Manutenção com poda de árvore pela Secretaria de Educação e Cidadania.

-15/03  TFC especifico para professora de Pré II sobre o Projeto Pedagogia Empreendedora dos Sonhos;

- 29/03  TFC específico do Programa Recupera 2022 as professoras do Pré II; 

- 30/03 - Reunião de gestores da Educação Infantil.

1.3- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTES AO COVID19:

- Protocolo de higienização – Realização das ações de cuidado e respeito aos protocolos, como: uso não obrigatório de máscara; aferição de
temperatura na entrada de todos aqueles que adentrem as dependências escolar; álcool em gel disponível nos principais pontos de atendimento e
circulação; tapete sanitizante para higienização dos pés, viabilizando a higienização.

2| Resultados Alcançados
- Efetivamos a participação 100% com a pesquisa sobre Projeto Político Pedagógico com o grupo escola;

- Realizamos em março 34 novas matriculas, totalizando o atendimento de 291 crianças em período integral,
conforme as orientações e leis vigentes para o cumprimento convênio;

- Construímos e revitalizamos 20 painéis sensoriais e sonoros para inovação do espaço externo;

- Efetivamos 100% do TFC´s com os diferentes segmentos;

- Realizamos 43 auto avalições com os grupos de professores e educadores, elencando as dificuldades e
expectativas em relação ao uso da tecnologia;

- O grupo de professoras acolheram 100% das contribuições das crianças, para elaboração do planeamento, por
meio de vídeo na assembleia;

- O grupo de educadoras acolheram 100% das contribuições das crianças, para elaboração do contra turno, por
meio de vídeo na assembleia;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Grupo escola envolvido nas ações de construção do Projeto Político Pedagógico;

- Atendimento ampliado a novas crianças e famílias no período integral;

- Inovação do espaço externo para as crianças com propostas de painéis sensoriais e sonoros para;

- Profissionais capacitados em todos os segmentos: professores, educadoras e equipe de apoio;

- Propostas formativas de novas tecnologias

- Planos elaborados em projetos e contra turno, respeitando as preferências das crianças.
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1 | 1. Etapa: Calendário Escolar/ Projeto Político Pedagógico. Completude: 100,00
%

2 | 2 Etapa: Oferta de vagas Completude: 100,00
%

3 | 2.2 Construção de materiais e 2.3 TFC´s com os diferentes segmentos. Completude: 100,00
%

Atividades Desenvolvidas

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a LDB e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz que a educação infantil é direito da criança e uma
obrigação do Estado.
Etapa: Calendário Escolar /Projeto Político Pedagógico

Descrição:

1.2 Pesquisa com grupo escola.

No mês março fizemos uma pesquisa com grupo escola, através do Google Forms com perguntas que possa subsidiar o caminhar da creche, a respeito
Projeto Político Pedagógico, com isso tivemos os levantamentos das dúvidas e dos desafios para alcançar os objetivos na unidade escolar. Como grande parte
do grupo são colaboradores com primeiro contato com área da educação, foi necessário a explicação do documento e sua importância durante o ano letivo. A
partir da pesquisa trouxeram diversas contribuições e reflexões para ampliar o atendimento de qualidade as crianças, sendo fundamental a ampliação do olhar
de todas nos deltas e apontamentos das ações que possam alicerçar o trabalho de todos ao longo do ano de 2022.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a LDB e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz que a educação infantil é direito da criança e uma
obrigação do Estado.
Etapa: Oferta de vagas

Descrição:

2.1 Monitorar as vagas disponíveis na Unidade Escolar seguindo o processo de inscrição cumprindo o convênio,
seguindo as orientações e leis vigentes.

Investimos nesse mês no monitoramento das vagas disponíveis, para ampliar o número de crianças matriculadas, em busca de atender a quantidade de
crianças conforme o contrato de parceria com o município, e efetivamos em março 34 matriculas novas, conforme a lista de inscritos da Secretaria de
Educação e Cidadania, totalizando 291 matriculas. Também fizemos o acompanhamento das frequências dos alunos, por meio, do Diário de Classe Digital, e
as crianças que apresentaram o número de ausência expressivo, realizamos o contato com a família através da busca ativa, em conformidades com as
normativas e Leis estabelecidas pelo planejamento escolar, sendo necessário em alguns casos a parceria com o SOE,  para garantir os direitos das crianças
pela educação. 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Realizar auto avaliação individual junto a equipe escola Completude: 100,00
%

5 | As contribuições das crianças através da escuta ativa Completude: 0,00 %

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Descrição:

2.2 Construção de materiais

Efetuamos nas formações em parceria com a Orientadora Pedagógica a construção de materiais, na área externa da unidade escolar revitalizando os painéis
sensoriais e sonoros dos corredores das salas, com diversos materiais não estruturados, favorecendo as brincadeiras dos pequenos, nos momentos de
caminhar pelo espaço. Observamos o grande apreço das crianças em investigação pelos painéis que obtem movimentos e sons, sendo a sensação o mural de
spinner, tampas que giram e chocalhos. Utilizamos com os grupos o documento norteador dos Programas Institucionais, enfatizando os espaços que educam,
priorizando assim as faixas etárias e os interesses das crianças pelo espaço. 

2.3 TFC´s com os diferentes segmentos 

As professoras ESCRITA PLANEJAMENTOS GERAL

As professoras fizeram a escrita do planejamento geral, conforme as orientações da Orientadora Pedagógica, visando os projetos e sequências de propostas,
priorizando a partir do planejamento pelo professor os levantamentos para revitalização dos espaços da sala de aula, em consonância com Currículo da
Educação Infantil de São José dos Campos e os direitos de aprendizagens da Base Nacional Comum Curricular. Foi investido com as educadoras os estudos
dos rituais cuidados e bem-estar e a livre escolha, fundamentando as ações do cotidiano e garantindo os direitos das crianças, conforme o caderno do
educador. 

Realizamos a formação com o grupo de apoio, sobre a importância do trabalho em equipe, pois quando somamos diferentes talentos, habilidades, formas de
pensar e agir, favorecemos o trabalho em harmonia e assim lidamos com essas diferenças. Todos dentro do viés por suas atividades, ou seja, pelo sucesso de
uma tarefa bem feita, ou pelo fracasso de uma ação mal sucedida. A dedicação e o esforço de cada membro da equipe precisam ser direcionados para um
objetivo em comum, sendo essencial saber respeitar e lidar com as diferenças das pessoas. Readequamos as rotinas de trabalho das equipes Auxiliar de
serviços gerais, cozinha e secretaria, ajustando as funções de acordo com as tarefas realizadas no dia a dia, decidindo assim de maneira democrática os
ajustes necessários, e também a socialização dos recados pertinentes para cada setor. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades Escolares.

Descrição:

3.1 Realizar auto avaliação individual junto a equipe escola, elencando as dificuldades e expectativas de cada
colaborador em relação ao uso da tecnologia;

Realizamos a auto avaliação com todos os profissionais da Unidade Escolar através google forms, na qual foram apontadas
as expectativas e dificuldades, sendo um momento muito importante, pois através desse processo avaliativo, foi possível
acolher as necessidades individuais, ficando claro quais serão os investimentos que deverão ser realizados e também as
ações futuras para melhor atendermos os profissionais com uso da tecnologia.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Organizar momentos de escuta do que gostariam no contra turno. Completude: 100,00
%

Meta: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento.

Descrição:

1.2 Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa.

Acolhemos as contribuições das crianças através da escuta ativa para o planejamento das ações cotidianas, promovendo situações de escuta que
considerassem as múltiplas linguagens e as possibilidades, tornando evidente as contribuições das crianças, por meio de vídeos evidenciando os interesses
das crianças, tais como:

- Contação de histórias;

- Propostas de artes com pinturas;

- Sensações com água, meleca e etc;

- Canções de música;

- Parlendas;

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Contra turno

Descrição:

2. 1 Organizar junto as crianças momentos de escuta sobre o que gostariam no contra turno.

O grupo de educadores realizaram as estações de brincadeiras em sala de aula, para a vivencia de proposta que possam sensibilizar as crianças com
brincadeiras e oficinas, acolhendo as contribuições das crianças.  Estas ações disparadoras contribuíram para realizar a escuta dos interesses das crianças
mediante ao brincar livre no contra turno, através disso fizemos os levantamentos das brincadeiras e preferências dos pequenos, por meio de vídeo das
brincadeiras e rodas de conversas, então foram elencados:

- Pintura de rosto;

- Massinha

- Pintura com tinta;

- Brincadeiras de roda;

- Manipulação de livros;

- Assistir desenhos;

- Baladinha

As crianças do PRÈ II reivindicaram do uso parque, por meio de bilhete e conversa com a Diretora e Orientadora Pedagógica, para liberação do tanque de
areia e uso do espaço como um todo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 TREINAMENTO COM AS COZINHEIRAS.

 REUNIÃO ONLINE COM A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

 REUNIÃO DE PAIS MATERIAL BURITI.

 REUNIÃO DE PAIS DO MATERIAL BURITI.

 REUNIÃO COM A EQUIPE DE APOIO.
 Reivindicação do parque e tanque de areia PRÉ II.
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 PROTOCOLOS COVID-19.
 PODAS DE ÁRVORE.

 INSTALAÇÃO DO PROTETOR DE PORTA CONTRA INSETOS.

 FORMAÇÃO PROFESSORAS.
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 FORMAÇÃO EDUCADORAS.

 ESCUTA DAS CRIANÇAS PARA O CONTRATURNO PRÉ II.

 ESCUTA DAS CRIANÇAS PARA O CONTRATURNO PRÉ I.

 ENTREGA DO MATERIAL BURITI PROFESSORA PRÉ II B.
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 ENTREGA DO MATERIAL BURITI PROFESSORA PRÉ II A.

 ENTREGA DO MATERAIL BURITI.

 DEDETIZAÇÃO.
 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PAINEIS 2
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 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PAINEIS 1.

Outros Documentos

Nome Observações

SÍNTESE PROFESSORA.pdf SÍNTESE PROFESSORA.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO - ACOLHIDA E ADAPTAÇÃO.pdf PESQUISA DE SATISFAÇÃO - ACOLHIDA E ADAPTAÇÃO.

PESQUISA COM GRUPO ESCOLA PPP.pdf PESQUISA COM GRUPO ESCOLA PROJETO POLÍTICO PEGAGOGICO.

Pauta de TFC professoras.pdf Pauta de TFC professoras.

PAUTA DE FORMAÇÃO EQUIPE DE APOIO.pdf PAUTA DE FORMAÇÃO EQUIPE DE APOIO.

PAUTA DE FORMAÇÃO EDUCADORAS.pdf PAUTA DE FORMAÇÃO EDUCADORAS.

PAUTA DE FORMAÇÃO COZINHA.pdf PAUTA DE FORMAÇÃO EQUIPE COZINHA.

AUTO AVALIAÇÃO SOBRE USO DA TECNOLOGIA.pdf FORMULÁRIO DE AUTO AVALIAÇÃO SOBRE USO DA TECNOLOGIA.

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Gabriela Santos Costa Cunha 
Responsável Técnico
CPF 366.715.948-05
RG 43227751-1

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE - ABRIL
De 01/04/2022 a 30/04/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Helena Ferreira) - TC n.º
13/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

Meta 1 – Garantir o direito à escola, de acordo com a LDB e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz que a educação infantil é direito da
criança e uma obrigação do Estado.

1 Etapa: Calendário Escolar/ Projeto Político Pedagógico.

1.1 Elaborar anualmente o caledário escolar, seguindo as orientações da SEC ( Secretaria de Educação e Cidadania), garantindo os 200
dias letivos.

2 Etapa: Oferta de vagas 

2.2 Documentar as ações administrativas, referentes a oferta de vagas.

 

Meta 3 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.

Etapa: Eventos

 2.1 Dia da Família 

2.4 Avaliação

 

 

 

Meta 4 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.

2 Etapa: Contraturno 

2.2 Elaborar estações de brincadeiras (propostas significativas) com a participação das crianças;

 

Meta 5 - Garantir o monitoriamento de práticas pedagógicas fundamentasdas em observação sistemática dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças. 

Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês crianças, em favor do desenvolvimento integral.

1.2 Mapeamento dos saberes

 

1.2 Outras ações realizadas

- Divulgação do resultado pesquisa de satisfação acolhimento e adapatação;

- 11/04 Reunião sobre o IPPLAN com as gestoras de parcerias;

- 28/04 Reunião com o Planejamento escola/ Censo escolar;

- Sanitização realizada pela Secretaria de Educação Cidadania;

- Manutenção dos bebedouros OSC;

- Vistoria da dengue;

- Poda da grama nos espaços da creche. 

1.3- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTES AO COVID19:
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1 | 1.1 Elaborar anualmente o calendário escolar, seguindo as orientações da SEC ( Secretaria de Educação e
Cidadania), garantindo os 200 dias letivos.

Completude: 100,00
%

- Protocolo de higienização – Realização das ações de cuidado e respeito aos protocolos, como: álcool em gel disponível nos principais pontos de
atendimento e circulação; tapete sanitizante para higienização dos pés, viabilizando a higienização.

2| Resultados Alcançados
-  Construímos o calendário escolar garantindo o atendimento de 200 dias letivos;

- Documentamos 100% das novas ofertas de vagas no integral;

- Efetivamos 100% de participação no dia da família;

- Escuta ativa de todos os envolvidos crianças, famílias e grupos escola sobre o dia da família;

- Participação de 100% das crianças na elaboração do planejamento para o contra turno;

 

- Envolvimento 100% das professoras no mapeamento dos saberes dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas.

 

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
-  Garantia dos 200 dias letivos no caledário escolar, para o atendimento as crianças.

- Documentação elaboradas para ampliação das ofertas de vagas no integral;

- Estreitando vínculo entre família e escola no evento dia da família;

- Escuta da comunidade para aprimorar nos próximos eventos;

-  Crianças envolvidas na elanoração do planejamento para o contraturno;

- Acompanhamentos dos saberes dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas.

Atividades Desenvolvidas
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2 | 2.2 Documentar as ações administrativas, referentes a oferta de vagas. Completude: 100,00
%

3 | 2.1 Dia da Família Completude: 100,00
%

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a LDB e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz que a educação infantil é direito da criança e uma
obrigação do Estado.
Etapa: Calendário Escolar /Projeto Político Pedagógico

Descrição:

1.1 Elaborar anualmente o calendário escolar, seguindo as orientações da SEC ( Secretaria de Educação e Cidadania), garantindo os 200 dias
letivos.

O calendário escolar é uma das atividades mais importantes relacionadas à gestão da unidade escolar, pois ele tem o papel de conduzir as atividades do ano
letivo desde os procedimentos burocráticos, como matrículas, até as ações necessárias para a socialização, como eventos as crianças e comunidade escolar.
Elaboramos o calendário escolar, seguindo as orientações da Secretaria de Educação e Cidadania, garantindo os 200 dias letivos, para atendimento de
qualidade das crianças. Prevendo no Calendário Escolar para 2022 as seguintes datas provisionadas, tais como:

- Férias de 30 dias em janeiro;

- Reunião Pedagógica Administrativa;

- Planejamento;

- Reuniões de pais, sendo no mínimo, uma em cada semestre;

- 11/07/2022 a 22/07/2022 – Recesso Escolar;

- 21/05/2022 – Dia de Combate à Evasão Escolar;

- 20/11/2022 – Dia Nacional da Consciência Negra;

- Suspensos os atendimentos nos dias de feriados municipais, estaduais e federais.

Devido ao momento atípico vivenciado pela pandemia do COVID-19, os eventos da instituição de ensino não foram provisionadas como Dia da família, Festa
Julina e Mostra Cultural, porém os mesmos estão acontecendo conforme o plano de trabalho, retomando aos poucos de acordo com a deliberações do Plano
São Paulo e Secretaria de Educação e Cidadania. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a LDB e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz que a educação infantil é direito da criança e uma
obrigação do Estado.
Etapa: Oferta de vagas

Descrição:

2.2 Documentar as ações administrativas, referentes a oferta de vagas.

Realizamos as ofertas de vagas, divulgando através de bilhetes digitais nas redes sociais, e também verificando diariamente o sistema ESEC (Portal da
Secretaria de Educação e Cidadania) , por meio das inscrições de matriculas ampliando o número de vagas nas turmas, totalizando no mês de abril 24 novas
matrículas e 309 crianças frequentando as aulas. Documentamos todos os processos nos livros de contatos com os pais e responsáveis e o livro de matrícula,
conforme orentação do planejamento escolar. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | 2.2 Elaborar estações de brincadeiras (propostas significativas) com a participação das crianças. Completude: 100,00
%

5 | 1.2 Mapeamento dos saberes Completude: 100,00
%

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Eventos

Descrição:

2.1 Dia da família

Após dois anos de distanciamento social e suspensão dos eventos, retornamos com os eventos abertos ao público na unidade escolar, comemoramos no dia
29/04/2022 o Dia da Família com uma apresentação de teatro, realizado pelo grupo de educadoras com a história escolhida pelas crianças do "O rabanete".
Tivemos duas apresentações no horário da entrada e saída das crianças, envolvendo todo a comunidade escolar, por meio de convite digital. O evento ocorreu
com grande participação das famílias, demonstrando alegria e gostar da peça teatral, as crianças vibraram com cada personagem da história. Durante o mês
disponibilizamos um espaço interativo de fotos com tema: Onde há família, há amor, com vários registros fotográficos.

2.4 Avaliação

Avaliamos o evento com um mural interativo com o objetivo de desenvolver um canal para transmissão de dados e informações direcionadas ao Dia da
família, atrelado a peça teatral e o painel de fotos para contribuir nos impactos e resultados nas próximas comemorações. Tivemos bastante devolutivas
positivas e elogios das famílias, crianças e funcionários, a solicitação mais evidente nos recados foram que aconteçam mais eventos aberto ao público, a
participação das crianças nas apresentações e alegria de retornar as festas e espetáculos na unidade escolar. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Contra turno

Descrição:

2.2 Elaborar estações de brincadeiras (propostas significativas) com a participação das crianças.

No planejamento do contraturno as educadoras do grupo A, organizou as propostas para os bebês e crianças bem
pequenas com brinquedos e canções nos solários das salas de aula. As crianças pequenas as educadoras programaram
estações de brincadeiras de acordo com a escuta das crianças realizadas em março. Disponibilizando oficinas e
brincadeiras de preferência dos pequenos, tais como:

- Pintura de rosto;

- Oficina de máscara;

- Jogos de construção;

- Sala de vídeo e descansando;

- Brincar no parque;

- Brincar no tanque de areia;

- Música para dançar.

 

 

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

1.2 Mapeamento dos saberes

A diretora e orientadora da unidade escolar organizaram um formulário B I ao Pré I como indicadores para acompanhar as
aprendizagens, visando monitorar o desenvolvimento de todas as crianças, pois esse mapeamento dos saberes auxilia a
prática docente, para investimentos e estratégias no planejamento das proposta pedagógicas que auxiliaram nas conquistas
dos objetivos de aprendizagens, que estão alicerçadas no Currículo de São José dos Campos,  tais como:

 Berçários I e Berçário II:

Que se reconhecem ao ser chamado pelo nome diferenciando-se de outras pessoas; Que expressam necessidades,
desejos e emoções por meio de gestos, balbucios ou palavras com intencionalidade de comunicação.

Infantil I

Crianças que identifica a escrita do próprio nome em diferentes contextos; Crianças que a seu modo desenha, traça letras
ou outros sinais gráficos.

Infantil II

Crianças que identifica a escrita do próprio nome em diferentes contextos; Crianças que a seu modo desenha, traça letras
ou outros sinais gráficos.

PRÉ I

Quantas crianças identificam a escrita do próprio nome em diferentes contextos no cotidiano escolar; Quantas crianças
escrevem convencionalmente o nome próprio; Quantas crianças desenham a seu modo, traçam letras ou sinais gráficos.

PRÉ II

Preenchimento da planilha de dados da Secretaria de Educação e Cidadania, para acompanhando da hipótese de escrita
das crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 Contra turno oficina de construção
 Contra turno oficina de máscara

 Contra turno oficina de massinha

 Contra turno oficina de pintura
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 Contra turno sala de vídeo e descanso

 Apresentação do teatro O rabanete

 Dia da família 29-04-2022

 Convite para o Dia da família
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 Divulgação para ofertas de vagas via redes sociais  Documentação e ações de ofertas de vagas

 Livros de documentações
 Manutenção dos bebedouros OSC.
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 Painel de foto interativo DIA DA FAMÍLIA

 Realização de novas matrículas

 Reunião com as gestoras de parceria - Relatório do IPPLAN

 Vistoria da dengue

Outros Documentos

Nome Observações

Dados Mapeamento Pré II Helena Ferreira.pdf Mapeamento de dados do PRÉ II - Abril

PRÉ I - Formulários Google.pdf PRÉ I - Formulários Google mapeamento

INFANTIL I - Formulários Google.pdf INFANTIL I - Formulários Google mapeamento

BERC ̧ÁRIO II - Formulários Google.pdf BERC ̧ÁRIO II - Formulários Google mapeamento

BERC ̧ÁRIO I - Formulários Google.pdf BERC ̧ÁRIO I - Formulários Google Mapeamento

Calendario escolar.pdf

Planejamento do Contra turno abril 2022.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Gabriela Santos Costa Cunha 
Responsável Técnico
CPF 366.715.948-05
RG 43227751-1

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7

pág. 10 04/06/22 11:26



RELATÓRIO DE ATIVIDADE - MAIO
De 01/05/2022 a 31/05/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Helena Ferreira) - TC n.º
13/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

Meta 1 – Garantir o direito à escola, de acordo com a LDB e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz que a educação infantil é direito da
criança e uma obrigação do Estado.

1 Etapa: Calendário Escolar/ Projeto Político Pedagógico.

1.5 Elaborar o Plano Político Pedagógico de acordo com as legislações vigentes, junto ao grupo escola, alinhado à comunidade e
Secretaria de Educação e Cidadania.

 

Meta 2 -  Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.

2 Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades
da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

2.3 TFC’S com os diferentes segmentos

3 Etapa: Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades
Escolares.

3.2 Boas Práticas

 

Meta 5 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observação sistemática dos resultados das aprendizagens
e desenvolvimento das crianças. 

Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês crianças, em favor do desenvolvimento integral.

1.1 Apresentar os resultados obtidos para a comunidade através de murais informativos 

 

1.2 Outras ações realizadas

-  04/05 Formação de musicalização;

- 06/05 Homenagem as mães comunidade e funcionárias;

- 11/05 Reunião com SOE - A escola como espaço de proteção;

- 02/05 Setorizada sobre a organização dos espaços;

- Manutenção e organização dos espaços parque e refeitório (Equipe Lírios do Campo);

- Devolutiva da pesquisa de satisfação sobre formação com os funcionários;

- Formação Especifica com as Professoras do PRÉ II 03/05, 17/05 e 25/05.

 

1.3- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTES AO COVID19:

- Protocolo de higienização – Realização das ações de cuidado e respeito aos protocolos, como: álcool em gel disponível nos principais pontos de
atendimento e circulação; tapete sanitizante para higienização dos pés, viabilizando a higienização.

2| Resultados Alcançados
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1 | 1.5 Elaborar o Plano Político Pedagógico de acordo com as legislações vigentes, junto ao grupo escola,
alinhado à comunidade e Secretaria de Educação e Cidadania.

Completude: 100,00
%

-  Elaboramos o Projeto Político Pedagógico de acordo com as legislação vigente no município;

- Efetivamos 100% da participação da equipe de apoio na Formação continuada;

- Escuta ativa de todos os envolvidos crianças, famílias e grupos escola sobre o dia da família;

- Aprimoramos o uso das tecnologias com o grupo de profissionais;

- Apresentamos 100% os resultados de pesquisas obtidas nos murais;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Documentamos o Projeto Político Pedagógico de acordo com as legislações vigentes no município;

-  Participação da equipe de apoio na Formação continuada;

- Escuta ativa de todos os envolvidos crianças, famílias e grupos escola sobre o dia da família;

- Ampliamos o uso das tecnologias com o grupo de profissionais;

- Acompanhamento dos resultados de pesquisas obtidas nos murais pela comunidade;

 - Alcançamos o desenvolvimentos e aprendizagens das crianças;

 

Atividades Desenvolvidas
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2 | 2.3 TFC’S com os diferentes segmentos Completude: 100,00
%

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a LDB e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz que a educação infantil é direito da criança e uma
obrigação do Estado.
Etapa: Calendário Escolar /Projeto Político Pedagógico

Descrição:

1.5 Elaborar o Plano Político Pedagógico de acordo com as legislações vigentes, junto ao grupo escola, alinhado à comunidade e Secretaria de
Educação e Cidadania.

Elaboramos o Projeto Político Pedagógico avaliando as ações e metas do ano 2021, visto que foi um ano atípico com retorno escalonado das crianças, na qual
foi necessário adequar o atendimento com os protocolos sanitários e o desenvolvimento do socioemocional das crianças, sendo o atendimento integral
somente a partir do 2° semestre. Para a construção do documento consultamos as avaliações do ano anterior, para nortear o trabalho de 2022. Com isso
fizemos o alinhamento conforme as metas do plano de trabalho em consonância com os indicadores da Secretaria de Educação e Cidadania, para auxiliar nas
realizações das etapas. Evidenciando por meio de porcentagens os níveis de aprendizagens dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, através
dos mapeamentos dos saberes, pois os indicadores elencados são fundamentais para aprimorar o desenvolvimento das crianças e o atendimento à
comunidade escolar. Também destacamos os investimentos dos Trabalhos de Formação Continuada, por meio dos planos de formações, tais como: 

PROFISSIONAIS REGENTES PROFESSORES: 

Concepção de Infância;
O brincar, interagir investigar - Respeito ao Brincar e aos processos da criança;
O que significa promover contextos de aprendizagem em situações reais e potentes no cotidiano;
Letramento linguístico e alfabetização - ações em contextos reais no cotidiano escolar;
O papel do professor;
Espaço, tempos e materiais potentes de aprendizagem;
Oficina do olhar, sentir, tocar e comunicar.

PROFISSIONAIS NÃO REGENTES EDUCADORES: 

Contraturno;
Concepção de infância;
O papel do adulto nas ações do cuidar e educar;
Rituais do cotidiano como potência de aprendizagem e acolhimento;
Brincar, Interagir e Investigar;
Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos.

PROFISSIONAIS NÃO REGENTES Equipe de apoio:

Engajamento do trabalho em equipe.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | 3.2 Boas práticas; Completude: 100,00
%

4 | 1.1 Apresentar os resultados obtidos para a comunidade através de murais informativos Completude: 100,00
%

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Descrição:

2.3 TFC’S com os diferentes segmentos

Efetivamos a formação com a equipe de apoio, para abordar as temáticas, tais como: 

- Engajamento para trabalho em equipe: O colaborador engajado se sente realizado no exercício de suas atividades, e suas
atribuições são compatíveis com sua visão de propósito pessoal e, por isso, garante um significado especial à sua vida.

- Sinais de violência em crianças pequenas: Diariamente crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de
violência nos diversos ambientes por eles frequentados. Dessa forma, a família, a sociedade e o poder público, devem ser
envolvidos na discussão e nas atividades propostas em relação à prevenção ao abuso e exploração sexual, alertando
principalmente que as vítimas, em sua grande maioria, não têm a percepção do que é o abuso.

- Socialização do plano de ação da Festa na Roça: Socializamos as atrações da festa comidas típicas, brincadeiras,
decoração e os postos de trabalho, durante o período do evento. 

Frisamos a importância que todos os colaboradores, independente da função que exerce é educador, dentro do ambiente do ambiente escolar, e precisamos
auxiliar as crianças em suas necessidades, procurando sempre a equipe de sala para melhor atender os pequenos. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades Escolares.

Descrição:

3.2 Boas práticas

Realizamos em Trabalho de Formação continuada com as professoras duas boas práticas  para a utilização do App Google Drive, para auxiliar a organização
da  documentação pedagógica, e as ferramentas que o aplicativo oferece, tais como: salvar documentos na nuvem, elaborar documentos no Word, Excel e etc,
findamos essa parceria com o Júnior auxiliar de administrativo, que compartilhou seus conhecimentos. O outro encontro foi com a educadora Juliana da
unidade escolar, na qual compartilhou suas habilidades e experiências na elaboração e edição vídeos, ferramenta solicitada pelo grupo de professores,
ampliando o conhecimento de todas. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

1.1 Apresentar os resultados obtidos para a comunidade através de murais informativos  

Efetivamos o compartilhamento dos resultados da pesquisa de satisfação de acolhimento e adaptação das crianças no mural da comunidade para as famílias
e funcionários, também divulgamos a temática sobre os cuidados com a primeira infância e sinais de abuso em crianças e adolescentes, e nos murais das
salas de aula, partilhamos as aprendizagens e propostas vivenciadas pelos bebês e crianças. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 TFC EQUIPE DE APOIO 2  TFC EQUIPE DE APOIO 1

 REUNIÃO COM SOE

 PAUTA DE FORMAÇÃO EQUIPE DE APOIO 2
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 PAUTA DE FORMAÇÃO EQUIPE DE APOIO 1

 MURAL DE RESULTADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO

 MURAL DE PORPOSTAS 1 (2)
 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
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 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

 HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES

 FORMAÇÃO DE MUSICALIZAÇÃO

 DIVULGAÇÃO DE PROPOSTAS DAS CRIANÇAS
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 COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES FUNCIONÁRIAS

 BOAS PRÁTICAS

Outros Documentos

Nome Observações

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE - JUNHO
De 01/06/2022 a 30/06/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Helena Ferreira) - TC n.º
13/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:  

Meta 2 -  Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.

3 Etapa: Aprimorar o uso das tecnologias, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades Escolares.

3.3 Avaliação

 

Meta 3: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.

1 Etapa: Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças.

1.4 Palestras

 

4 Meta - Imprimir intecionalidade educativa às práticas pedagógicas, organizand experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagens. 

2 Etapa: Contra turno

2.2 Elaborar estações de brincadeiras ( propostas significativas) com a participação das crianças.

 

Meta 5 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observação sistemática dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças. 

Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês crianças, em favor do desenvolvimento integral.

1.2 Mapeamento dos saberes

1.3 Monitoramento de frequência no diário digital

 

1.2 Outras ações realizadas

-  03/06 Reunião com Planejamento Escolar e Divisão de Educação Infantil;

- 30/06 Pesquisa de Satisfação com as crianças;

- 21/06 Formação sobre Alabetização e Letramento CEFE para as professoras do PRÉ II;

- 23/06 Visita da Supervisão Escolar;

- 27/06 Reunião Administrativa Lírios do Campo com a Dirigente Invanice;

- 27/06 Formação Lírios do Campo sobre Inteligência Emocional;

- 29- Reunião com o SOE sobre O impacto da escuta e acolhimento;

 

1.3- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTES AO COVID19:

- Protocolo de higienização – Realização das ações de cuidado e respeito aos protocolos, como: álcool em gel disponível nos principais pontos de
atendimento e circulação; tapete sanitizante para higienização dos pés, viabilizando a higienização.
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1 | 3.3 Avaliação boas práticas Completude: 100,00
%

2| Resultados Alcançados
- Avaliação junto ao grupo escola apontando as aprendizagens obtidas com uso tecnologia e novos investimentos para 2° segundo semestre;

- Participação de todos os colaboradores nas formações;

- Efetivação de 15 novas matrículas;

- Envolvimento da comunidade escolar na palestra; 

- Escuta ativa das crianças para as propostas do contra turno;

- Acompanhamento frequente do diário de classe;

- Resultados dos mapeamentos 1° semestre.

 

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Fortalecimento do vínculo entre família e escola;

- Atendimento integral de novas matrículas;

- Feedback das famílias sobre a palestra; 

- Acompanhamento das frequências das crianças;

 - Aumento nos índices de aprendizagens dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, conforme meta
estabelecida pela Secretaria de Educação Cidadania;

Atividades Desenvolvidas
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2 | 1.4 Palestra - O papel das famílias e suas atitudes assertivas para o desenvolvimento integral das crianças Completude: 100,00
%

3 | 2.2 Elaboração estações de brincadeiras. Completude: 100,00
%

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades Escolares.

Descrição:

Após a formação e compartilhamento de boas práticas, avaliar o investimento com a equipe escola faz-se necessário a
opinião sobre o conteúdo abordado, com isso findamos um formulário sobre metodologias ativas - uso do drive e edição de
vídeo, essas são ferramentas fundamentais para evidências das aprendizagens das crianças e resultados obtidos pela
equipe escola. As perguntas que nortearam a avaliação foram:

1. Compartilhe conosco o que foi positivo na formação sobre a utilização do DRIVE como Metodologias Ativas na prática da
documentação pedagógica do professor. 

2. Em que a formação contribuiu para seu crescimento profissional e pessoal? 

3. A dinamização do formador Júnior, (pode-se responder mais de um indicador).

4. Compartilhe conosco o que foi positivo na formação sobre a utilização do RECURSO DE EDIÇÃO DE VÍDEO como
Metodologias Ativas na prática da documentação pedagógica do professor?

5. Quanto a dinamização da professora Juliana?

6. Quais outras temáticas você sugere como essenciais para o investimento de formação para os TFC's?

Tivemos retorno satifatório com a equipe docente, deixando em evidências os avanços obtidos e novas sugestões para
investimento no 2° semestre, com isso conseguiremos aprimorar os conhecimentos do grupo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças.

Descrição:

1.4 Palestra 

Realizamos em 03 de junho de 2022  uma palestra com as famílias sobre "O papel das famílias e suas atitudes assertivas
para o desenvolvimento integral das crianças", com a psicopedagoga clínica e institucional Roberta Palmeira, abordados o
assunto de maneira leve e envolvente na qual as famílias pudessem interagir e expressar suas vivências e culturas
familiares. Desse modo todos participaram colocando sua fortalezas e desafios com seus pequenos em casa, sendo o papel
principal a união de todos para o melhor desenvolvimento da criança. Tivemos ótimas devolutivas na avaliação da palestra,
seguem em anexo as mesmas. 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | 1.2 Mapeamento dos saberes e 1.3 Monitoramento de frequência Completude: 100,00
%

Meta: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Contra turno

Descrição:

2.2 Elaboração estações de brincadeiras (propostas significativas) com a participação das crianças.

Efetivamos durante o primeiro semestre o contra turno na unidade escolar, visando dar voz as crianças nas propostas no
período da tarde, com isso, tivemos bastante desenvoltura na autonomia e regularidade das crianças nas propostas de livre
escolha. Para o envolvimento das crianças as equipes de salas, abordam o assunto em assembleia, coletando por meio de
vídeo as vontades, ideias e quais propostas mais os gostaram. Então mensalmente as educadoras elaboram um plano de
ação, que comtemplem as propostas que nortearam o contra turno com a contribuição das crianças, tais como:

- Pintura de rosto;

- Decoração da festa na roça;

- Baladinha;

- Pista de carrinhos;

- Panelinha e boneca;

- Tanque de areia;

- Parque;

- Blocos de montar;

- Boliche;

- Corda.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

1.2 Mapeamento dos saberes

Continuamos com os indicadores para acompanhar as aprendizagens, visando monitorar de forma processual o desenvolvimento de todas as crianças, desse
modo o mapeamento dos saberes auxilia a prática docente, para os investimentos e estratégias no planejamento das proposta pedagógicas que auxiliaram
nas conquistas dos objetivos de aprendizagens, que estão alicerçadas no Currículo de São José dos Campos,  tais como:

 Berçários I e Berçário II:

Que se reconhecem ao ser chamado pelo nome diferenciando-se de outras pessoas; Que expressam necessidades, desejos e emoções por meio de gestos,
balbucios ou palavras com intencionalidade de comunicação.

Infantil I

Crianças que identifica a escrita do próprio nome em diferentes contextos; Crianças que a seu modo desenha, traça letras ou outros sinais gráficos.

Infantil II

Crianças que identifica a escrita do próprio nome em diferentes contextos; Crianças que a seu modo desenha, traça letras ou outros sinais gráficos.

PRÉ I

Quantas crianças identificam a escrita do próprio nome em diferentes contextos no cotidiano escolar; Quantas crianças escrevem convencionalmente o nome
próprio; Quantas crianças desenham a seu modo, traçam letras ou sinais gráficos.

PRÉ II

Preenchimento da planilha de dados da Secretaria de Educação e Cidadania, para acompanhando da hipótese de escrita das crianças.

Obs: Seguem em anexo os formulários em PDF com os resultados. 

 

1.3 Monitoramento de frequência no diário digital

Mensalmente acompanhamos a frequência do atendimento através do Diário Digital, na qual as professoras realizam os registros das presenças, conforme a
presença diária das crianças. Desta forma a equipe gestora em parceria com os docentes, conseguem evitar as ausências sem justificativas e a evasão
escolar, em alguns casos formalizamos as faltas em excesso, por meio do documento de registros de faltas e providências ano letivo elaborado pela direção,
os lançamentos de atestado médicos e declarações das famílias. Consolidando assim uma parceria com as famílias, evitando prejudicar o desenvolvimento
integral das crianças e garantindo o cuidado e bem-estar.  

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 PASTAS DE REGISTROS DE FALTAS
 REUNIÃO COM PLANEJAMENTO ESCOLAR (1)

 PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM AS CRIANÇAS 3

 PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM AS CRIANÇAS 2
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 PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM AS CRIANÇAS 1

 PALESTRA COM A COMUNIDADE ESCOLAR 2

 PALESTRA COM A COMUNIDADE ESCOLAR 1

 ESTAÇÕES DE BRINCADEIRAS CONTRATURNO 5
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 ESTAÇÕES DE BRINCADEIRAS CONTRATURNO 4

 ESTAÇÕES DE BRINCADEIRAS CONTRATURNO 3

 ESTAÇÕES DE BRINCADEIRAS CONTRATURNO 2

 ESTAÇÕES DE BRINCADEIRAS CONTRATURNO 1
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 DIÁRIO DIGITAL

 GRÁFICO DO MAPEAMENTO DO PRÉ II

Outros Documentos

Nome Observações

PRÉ I - Formulários Google.pdf PRÉ I - Formulários Google

INFANTIL II - Formulários Google.pdf INFANTIL II - Formulários Google

INFANTIL I - Formulários Google.pdf INFANTIL I - Formulários Google

BERÇÁRIO II - Formulários Google.pdf BERÇÁRIO II - Formulários Google

BERÇÁRIO I - Formulários Google.pdf BERÇÁRIO I - Formulários Google

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE - JULHO
De 01/07/2022 a 31/07/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Helena Ferreira) - TC n.º
13/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 Meta 1 - Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz que a educação infantil é direito da
criança e uma obrigação do Estado.

Etapa 2 - Oferta de vagas

2.1 - Monitorar as vagas disponíveis na Unidade Escolar seguindo o processo de inscrição cumprindo o termo de colaboração, seguindo
as orientações e leis vigentes;

 

Meta 2 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.

Etapa 2 - Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades
da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral;

2.3-TFC'S com os diferentes segmentos;

 

Meta 3- Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.

Etapa 1 - Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças;

1.1- Reunião de Pais e Responsáveis;

1.5-  Pesquisa de satisfação;

Etapa 2 - Eventos

2.2 - Festa Julina;

2.4 - Avaliações;

 

Meta 4 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.

Etapa 1- Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento;

1.1 - Acolhida e adaptação;

1.2 - Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa;

1.3 - Pesquisa de satisfação junto às crianças;

1.4 - Avaliação das ações desenvolvidas;

Etapa 2- Contra turno

2.3 - Avaliação das ações desenvolvidas;

 

 Outras ações realizadas

05/07 a 08/07 - Reunião de Pais e Responsáveis para apresentação do Relatório de desenvolvimento 1° semestre;

01/07/2022 - Festa Julina;

11/07 até 22/07 - Período de recesso;

Reorganização dos espaços e materiais dos espaços da Unidade Escolar.
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1 | 2.1: Monitorar as vagas disponíveis na Unidade Escolar seguindo o processo de inscrição cumprindo o
convênio, seguindo as orientações e leis vigentes.

Completude: 100,00
%

2 | 2.3 TFC´s com os diferentes segmentos Completude: 100,00
%

21/07 e 25/07- Visita brigada da dengue contra proliferação de focos;

/07- Supervisão da merenda sobre estrutura predial da cozinha e refeitórios;

2| Resultados Alcançados
Participação de 100% das famílias na festa Julina;

Acolhida ativa junto à comunidade escolar;

Participação 56% das famílias nas reuniões de Pais e Responsáveis, após continuamos com os atendimentos individualizado, chegando ao índice de
75%;

Engajamento das equipes na reorganização dos espaços para o segundo semestre;

Envolvimento de todas as equipes nas propostas desenvolvidas no período integral;

Cumprimento 101 dias letivos do calendário escolar homologado;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Participação ativa das crianças na pesquisa de satisfação realizada;

Vínculo na parceria entre escola/família;

Apresentação dos relatórios de acompanhamento da aprendizagem individuais e gerais do 1° semestre;

Levantamento dos deltas e fortalezas das propostas do contraturno;

Atividades Desenvolvidas

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a LDB e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz que a educação infantil é direito da criança e uma
obrigação do Estado.
Etapa: Oferta de vagas

Descrição:

2.1: Monitorar as vagas disponíveis na Unidade Escolar seguindo o processo de inscrição cumprindo o convênio, seguindo as orientações e leis
vigentes.

Desde do início do ano letivo de 2022 realizamos o monitoramento das disponibilidades de vagas para matrículas  no Cedin Helena Ferreira, sendo em julho a
ampliação da demanda ao atendimento 341 para 383 crianças, conforme a parceria com o setor de planejamento escolar, garantindo assim o atendimento à
todas as crianças da lista de inscritos, findando até o momento atendimento 358 crianças e disponibilizando 25 vagas para novas matrículas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | 1.1 Reunião de Pais e Responsáveis e 1.5 Pesquisa de satisfação.. Completude: 100,00
%

4 | 2.2 Festa Julina e 2.4 Avaliações. Completude: 100,00
%

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Descrição:

2.3 TFC´s com os diferentes segmentos

Realizamos as formações com os docentes, educadores e equipe de apoio, para compartilhar os índices alcançados no 1º semestre como a organização do
espaço, atendimento a comunidade, as metas alcançadas com os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas e o resultados das visitas da
supervisão de ensino e merenda escolar, para assim o grupo escola atender as melhorias citadas nas visitas e continuar com os investimentos na qualidade
do atendimento, visando os resultados positivos com envolvimento e trabalho em equipe, conforme as temáticas da importância do embasamento do trabalho
em equipe.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças.

Descrição:

1.1 Reunião de Pais e Responsáveis.

Em julho aconteceram as reuniões de pais e responsáveis nos dias 05, 06, 07 e 08 às 7h30 da manhã, para apresentação dos relatórios gerais e relatórios de
acompanhamento da aprendizagem no 1º semestre, todas as reuniões foram tranquilas as famílias demonstraram satisfação pelo trabalho realizado com os
pequenos, deixando em evidências as devolutivas na avaliação da reunião de pais, na qual tivemos 56% de participação das famílias, porém no decorrer dos
dias continuamos com o atendimento individual às famílias chegando 75% de participação nas reuniões.

1.5 Pesquisa de satisfação.

Investimos na pesquisa de satisfação junto ao formulário de avaliação da reunião de pais, para avaliar o atendimento oferecido no 1º semestre as crianças e
famílias, tais como:

Você conhece a proposta pedagógica da e secretaria de educação infantil de São José dos Campos ?

48% não / 32% um pouco / 19% sim

Quanto ao atendimento da equipe de sala, você considera:

90,4% ótimo / 8,8 % bom / 0,07% regular

Quanto ao atendimento da secretaria e equipe gestora, você considera:

80,1% ótimo / 18,4% bom / 1,5% regular

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por
meio dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento;

Completude: 100,00
%

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Eventos

Descrição:

2.2 Festa Julina

Nossa festa Julina foi realizada no dia 01/07 sexta-feira, o evento foi muito aguardado pelas crianças e famílias, devido após 2 anos de restrições a pandemia
da COVID-19. A organização da festa foi embasada na escuta ativa das crianças desde a decoração, brincadeiras, brinquedos infláveis, comidas típicas e
bebidas. Depois da escuta elaboramos um plano de ação junto ao grupo escola, para realização do evento para o envolvimento e participação da comunidade
escolar estreitando o vínculo entre escola e família, sendo o momento mais esperado das famílias as apresentações das crianças, tais como:

Berçário I Pula Pipoquinha;
Berçário II Sai preguiça;
Infantil I Cai cai balão;
Infantil II Pula fogueira;
PRÉ I Na sola bota;
PRÉ II Fogo na bonita;

2.4 Avaliações

Investimos na pesquisa dos eventos junto ao formulário de avaliação da reunião de pais, para avaliar os eventos oferecido no 1º semestre as crianças e
famílias, tais como:

O dia da família na escola (apresentação musical ' o rabanete")

70,7% ótimo / 26,3% bom / 3% regular

Festa na roça

57,8% ótimo/ 34,8% bom / 7,4% regular

As devolutivas encaminhadas pelas famílias, foram com sugestões para os próximos eventos, então acolhemos todas as contribuições para investimentos nos
próximos eventos, para melhor atender a todos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | 2.3 - Avaliação das ações desenvolvidas; Completude: 100,00
%

Meta: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento.

Descrição:

1.1 - Acolhida e adaptação;

Aproveitamos o retorno do recesso escolar para revisitar o planejamento geral  das salas e realizar propostas lúdicas, para acolher as crianças ao cotidiano
escolar de forma leve e envolvente. O retorno foi bastante tranquilo para as crianças e famílias, nesse período algumas organizações das salas de referências
as crianças colaboraram na confecção e elaboração, para assim se sentirem pertencentes ao espaço de convivência coletiva de forma harmônica para todos. 

1.2 - Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa;

As equipes de salas no início do mês fizeram um investimento com as crianças, por meio da escuta ativa, para fazer as mudanças na sala, conforme as ideias
e vontades das crianças na confecção ou revitalização dos cantos simbólicos e nos planejamentos de investigação, que serão grande investimento no 2º
segundo semestre, tais como:

Canto do salão de beleza;
Canto da cozinha;
Canto da lavanderia ;
Canto da lanchonete;
Canto do supermercado;
Canto da pizzaria;

1.3 - Pesquisa de satisfação junto às crianças;

A pesquisa de satisfação com as crianças foi antecipada para o mês de junho, conforme o resultado  dessa pesquisa, estamos fazendo o levantamento dos
brinquedos e brincadeiras elencadas pelas crianças, para contribuições e aquisições futuras nos próximos meses.

1.4 - Avaliação das ações desenvolvidas;

A equipe gestora elaborou um formulário para realizar a avaliação e escuta da equipe escola nas práticas pedagógicas, visando ações e os direitos da
aprendizagem e desenvolvimento no 1º semestre, tais como:

Em relação ao trabalho e atendimento realizado com as crianças e comunidade escolar, acredita que realmente tivemos resultados ?

83,7% ótimo / 16,3% bom

Em relação a acolhida, propostas, materiais, tempos e espaços, alimentação e cuidados com bem-estar com as crianças?

79,6% ótimo / 20,4% bom

Em relação aos eventos como: semana da família, reuniões de pais e responsáveis e festa julina?

77,6% ótimo / 22,4% bom

Em relação ao acompanhamento da equipe gestora?

87, 8% ótimo / 12,2% bom

As devolutivas das colaboradoras com sugestões, elogios e estratégias, foram analisadas pela equipe gestora, para futuros investimentos no 2º semestre.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Contra turno

Descrição:

2.3 - Avaliação das ações desenvolvidas;

Realizamos diversas estratégias para realização do contraturno na creche no período da tarde, com propostas lúdicas, jogos, brincadeiras e etc. Esse período
de livre escolha é aguardado diariamente pelas crianças, na qual elas podem socializar e aprender umas com as outras, por meio das brincadeiras. Com isso
elaboramos um formulário para avaliar as ações desenvolvidas no contraturno, então todas as educadoras participaram planejando as propostas e
contribuíram respondendo as perguntas, tais como:

Como foi para você pensar nas propostas do contra turno?

Por quê você considera importante realizar as propostas do contra turno?

Como foi a organização antecipada para a realização das propostas? Fale um pouco de suas atribuições.

De acordo com  a escuta dos interesses das crianças para as propostas do contra turno, quais foram as atividades  planejadas? Como foi a adesão das
crianças? Elas manifestaram interesse pelas oficinas, ou preferiram correr pelo espaço e realizar as próprias brincadeiras?

Quais outras propostas você considera que seria necessário acrescentar na rotina do contra turno?

Como você avalia a realização das propostas? Dê novas sugestões?

Você considera que os espaços em que as propostas foram realizadas foram adequados? Se sim, por quê, se não, quais outros espaços você sugeriria?

Nas terças e quintas feiras, por conta do TFC, quais são as propostas do contra turno?

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 REVITALIZAÇÃO DOS TAPETES. 2

 REVITALIZAÇÃO DOS TAPETES 1.
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 REVITALIZAÇÃO DOS MOBILES

 REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 1.
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 REVITALIZAÇÃO DO TAPETE COM AS CRIANÇAS.

 REUNIÃO DE PAIS PALAVRA COM A EQUIPE GESTORA.

 REUNIÃO DE PAIS LEITURA DO RELATÓRIO.  REUNIÃO DE PAIS BERÇÁRIO.
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 MONITORIAMENTO DAS OFERTAS DE VAGAS.
 HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS.

 HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS ESPAÇOS.

 HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS.
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 HIGIENIZAÇÃO DAS CAMAS DAS CRIANÇAS.

 GRÁFICO QUADRO DE MATRÍCULAS - OFERTAS VAGAS

 GRÁFICO PRESTAÇÃO DE CONTA FESTA NA ROÇA

 GRÁFICO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE PAIS
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 FORMAÇÃO COMEMORATIVA PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 1º
SEMESTRE. 4

 FORMAÇÃO COMEMORATIVA PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 1º
SEMESTRE. 3
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 FORMAÇÃO COMEMORATIVA PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 1ª
SEMESTRE. 2

 FORMAÇÃO COMEMORATIVA PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 1º
SEMESTRE. 1
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 FESTA NA ROÇA EQUIPE CEDIN HELENA FERREIRA

 

 FESTA NA ROÇA 4.

 FESTA NA ROÇA 3.
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 FESTA NA ROÇA 2.  FESTA NA ROÇA 1.
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 BILHETE DA REUNIÃO DE PAIS.

Outros Documentos

Nome Observações

Planejamento dos Rituais.pdf

PAUTA DE FORMAÇÃO COMEMORATIVA DOS RESULTADOS 1º SEM -2022.pdf PAUTA DE FORMAÇÃO COMEMORATIVA DOS
RESULTADOS 1º SEM -2022

Avaliando as propostas do Contra turno - Formulários Google.pdf
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AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO 1º SEMESTRE_2022 CEDIN HELENA FERREIRA
COM GRUPO ESCOLA. - Formulários Google.pdf

Nome Observações

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE - AGOSTO
De 01/08/2022 a 31/08/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Helena Ferreira) - TC n.º
13/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Meta 4 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.

Etapa 2 - Contra turno

2.1-Organizar junto as crianças momentos de escuta sobre o que gostariam no contra turno.

Meta 5 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças.

Etapa 1- Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

1.1-Apresentar os resultados obtidos para a comunidade através de murais informativos.

 Outras ações realizadas:

- 03/08 Reunião com Planejamento Escolar Secretários e Diretores assunto: Direcionamento para o Ensino 2023;

- 05/08 Sanitização;

- 09/08 Seminário da Educação Orientadora Pedagógica, Professoras do PRÉ II e Professora Alfabetizadora;

- 10/08 e 11/08 Reunião de Pais e Responsáveis sobre o Direcionamento para o Ensino Fundamental;

- 11/08 e 12/08 Palestra com Psicóloga Ingrid; 

- 12/08- Seminário da Educação para Equipe Gestora;

- 12/08 Homenagem ao dia dos pais;

- 17/08 Reunião com a merenda escolar sobre o “Projeto merenda saudável, aluno inteligente”;

- 19/08 Assessoria Orientadora de Ensino Najla;

- 24/08 Assessoria da Gestora de Parceria;

 - 02/08, 09/08, 16/08 e 30/08 Formação no CEFE para as professoras do PRÉ II sobre Alfabetização e letramento.

Manutenções no prédio

Encanamento da lavanderia;
Instalação elétrica na secretaria;
instalação e higienização no ar condiocionado

2| Resultados Alcançados
Divulgação dos resultados da unidade escolar;

Participação de 100% dos colaboradores na palestra;

Participação de 100% das equipes no trabalho de formação continuada;

Fortalecimento do vínculo entre escola e família;

Escuta ativas das crianças nas propostas para contraturno;
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1 | Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral. Completude:
10.000,00 %

2 | Escuta das crianças do que gostariam no contraturno Completude: 100,00
%

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Investimentos em novas propostas, após a escuta ativa das crianças;

Orientação e encaminhamentos às famílias para o Direcionamento ao ensino Fundamental 2023;

Apresentação dos resultados da unidade escolar com a comunidade escolar;

Investimento no socioemocional dos colaboradores;

Atividades Desenvolvidas

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

1.1 Apresentar os resultados obtidos para a comunidade através de murais informativos.

Elaboramos um mural informativo na entrada da secretaria para apresentar os resultados obtidos na unidade escolar, tais como:

- Quantidade de matrículas efetuadas;

- Quantidade de vagas disponíveis;

- Envolvimento e participação na reunião de pais e responsáveis; 

- Divulgação da arrecadação na festa julina;

Confeccionamos o mural para exposição das propostas realizadas no contraturno, por meio de fotos das crianças durante as atividades e a explicação sobre
contraturno e seus princípios que são;

Garantir o brincar livre;
Garantir o resguardo à integridade física;
Garantir que as propostas sejam lúdicas;
Promover propostas intencionais em espaços externos;
Considerar as crianças como sujeitos singulares com desejos e vontades;
Garantir a interação com novos e antigos amigos e adultos da unidade escolar;
Garantir o atendimentos às individualidades;
assegurar às característica da faixa etária;  

As equipes de salas também construíram murais para apresentação dos projetos de investigação que serão realizados 2° semestre com as crianças, assim os
pais e familiares poderão participar ativamente de todo processo dos projetos, tais como; horta na escola, projeto construção, brincadeiras antigas, espaço
sideral e planetas, culinária e entre outros.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Contra turno

Descrição:

2.1 Organizar junto às crianças momentos de escuta sobre o que gostariam no contraturno.

As crianças do infantil II, PRÉ I E PRÉ II realizaram uma assembleia na unidade escolar, para fazer um levantamento de ideias e interesses para o contraturno
no 2° semestre, destacando brincadeiras e brinquedos para o momento do contraturno as crianças relataram algumas, tais como: 

- Desenho livre;

-Pula pula;

-Corda,;

-Gincana;

-Brincadeira com bexig;

-Parque;

-Carrinho com pistas;

-Boneca;

-Máscara;

-Bolinha de sabão ;

-Pintura com tinta; 

As crianças adoraram contribuir com ideias e falar ao microfone, pois se sentiram pertences do espaço escolar e das propostas que foram elencadas, sendo
de forma democrática e significativa essa escuta ativa dos pequenos, na qual deu voz às vontades, favorecendo as ricas trocas de experiências entre eles e
também nortearam a reestruturação do planejamento com as educadoras.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 MURAL PRÉ I B
 MURAL PRÉ II B.

 MURAL PRÉ II A.  MURAL PRÉ I C.
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 MURAL PRÉ I A.
 MURAL INF II B

 MURAL INF - PRÉ I  MURAL B II C.

 SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO ORIENTADORA PEDAGÓGICA E
PROFESSORAS.

 SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO EQUIPE GESTORA.
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 SANITIZAÇÃO.

 REUNIÃO DE DIRECIONAMENTO.

 PALESTRA COM GRUPO ESCOLA 2.

 PALESTRA COM GRUPO ESCOLA 1.

 MURAL BI / BII A  MURAL INF I _ II D

 Mural INF I C  Mural INF I B
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 MURAL BII _ INF I A I

 MURAL BI B

 MURAL BI A
 Mural explicativo sobre contraturno

 Mural de divulgação dos resultados

 Manutenção no encanamento da lavanderia
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 Manutenção elétrica

 Instalação de ar condicionado
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 Entrega do material do plano recupera 2º semestre

 Entrega da lembrancinha aos pais
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 Entrega da lembrancinha aos pais 2  Comemoração do dia dos pais

 Bilhete reunião de pais direcionamento 11_08  Bilhete reunião de direcionamento 10_08
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 Assembleia para escuta sobre contraturno 2

 Assembleia para escuta sobre contraturno 1

Outros Documentos

Nome Observações

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE - AGOSTO
De 01/08/2022 a 31/08/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Helena Ferreira) - TC n.º
13/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Meta 4 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.

Etapa 2 - Contra turno

2.1-Organizar junto as crianças momentos de escuta sobre o que gostariam no contra turno.

Meta 5 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças.

Etapa 1- Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

1.1-Apresentar os resultados obtidos para a comunidade através de murais informativos.

 Outras ações realizadas:

- 03/08 Reunião com Planejamento Escolar Secretários e Diretores assunto: Direcionamento para o Ensino 2023;

- 05/08 Sanitização;

- 09/08 Seminário da Educação Orientadora Pedagógica, Professoras do PRÉ II e Professora Alfabetizadora;

- 10/08 e 11/08 Reunião de Pais e Responsáveis sobre o Direcionamento para o Ensino Fundamental;

- 11/08 e 12/08 Palestra com Psicóloga Ingrid; 

- 12/08- Seminário da Educação para Equipe Gestora;

- 12/08 Homenagem ao dia dos pais;

- 17/08 Reunião com a merenda escolar sobre o “Projeto merenda saudável, aluno inteligente”;

- 19/08 Assessoria Orientadora de Ensino Najla;

- 24/08 Assessoria da Gestora de Parceria;

 - 02/08, 09/08, 16/08 e 30/08 Formação no CEFE para as professoras do PRÉ II sobre Alfabetização e letramento.

Manutenções no prédio

Encanamento da lavanderia;
Instalação elétrica na secretaria;
instalação e higienização no ar condiocionado

2| Resultados Alcançados
Divulgação dos resultados da unidade escolar;

Participação de 100% dos colaboradores na palestra;

Participação de 100% das equipes no trabalho de formação continuada;

Fortalecimento do vínculo entre escola e família;

Escuta ativas das crianças nas propostas para contraturno;
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1 | Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral. Completude:
10.000,00 %

2 | Escuta das crianças do que gostariam no contraturno Completude: 100,00
%

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Investimentos em novas propostas, após a escuta ativa das crianças;

Orientação e encaminhamentos às famílias para o Direcionamento ao ensino Fundamental 2023;

Apresentação dos resultados da unidade escolar com a comunidade escolar;

Investimento no socioemocional dos colaboradores;

Atividades Desenvolvidas

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

1.1 Apresentar os resultados obtidos para a comunidade através de murais informativos.

Elaboramos um mural informativo na entrada da secretaria para apresentar os resultados obtidos na unidade escolar, tais como:

- Quantidade de matrículas efetuadas;

- Quantidade de vagas disponíveis;

- Envolvimento e participação na reunião de pais e responsáveis; 

- Divulgação da arrecadação na festa julina;

Confeccionamos o mural para exposição das propostas realizadas no contraturno, por meio de fotos das crianças durante as atividades e a explicação sobre
contraturno e seus princípios que são;

Garantir o brincar livre;
Garantir o resguardo à integridade física;
Garantir que as propostas sejam lúdicas;
Promover propostas intencionais em espaços externos;
Considerar as crianças como sujeitos singulares com desejos e vontades;
Garantir a interação com novos e antigos amigos e adultos da unidade escolar;
Garantir o atendimentos às individualidades;
assegurar às característica da faixa etária;  

As equipes de salas também construíram murais para apresentação dos projetos de investigação que serão realizados 2° semestre com as crianças, assim os
pais e familiares poderão participar ativamente de todo processo dos projetos, tais como; horta na escola, projeto construção, brincadeiras antigas, espaço
sideral e planetas, culinária e entre outros.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Contra turno

Descrição:

2.1 Organizar junto às crianças momentos de escuta sobre o que gostariam no contraturno.

As crianças do infantil II, PRÉ I E PRÉ II realizaram uma assembleia na unidade escolar, para fazer um levantamento de ideias e interesses para o contraturno
no 2° semestre, destacando brincadeiras e brinquedos para o momento do contraturno as crianças relataram algumas, tais como: 

- Desenho livre;

-Pula pula;

-Corda,;

-Gincana;

-Brincadeira com bexig;

-Parque;

-Carrinho com pistas;

-Boneca;

-Máscara;

-Bolinha de sabão ;

-Pintura com tinta; 

As crianças adoraram contribuir com ideias e falar ao microfone, pois se sentiram pertences do espaço escolar e das propostas que foram elencadas, sendo
de forma democrática e significativa essa escuta ativa dos pequenos, na qual deu voz às vontades, favorecendo as ricas trocas de experiências entre eles e
também nortearam a reestruturação do planejamento com as educadoras.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 MURAL PRÉ I B
 MURAL PRÉ II B.

 MURAL PRÉ II A.  MURAL PRÉ I C.
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 MURAL PRÉ I A.
 MURAL INF II B

 MURAL INF - PRÉ I  MURAL B II C.

 SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO ORIENTADORA PEDAGÓGICA E
PROFESSORAS.

 SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO EQUIPE GESTORA.
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 SANITIZAÇÃO.

 REUNIÃO DE DIRECIONAMENTO.

 PALESTRA COM GRUPO ESCOLA 2.

 PALESTRA COM GRUPO ESCOLA 1.

 MURAL BI / BII A  MURAL INF I _ II D

 Mural INF I C  Mural INF I B
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 MURAL BII _ INF I A I

 MURAL BI B

 MURAL BI A
 Mural explicativo sobre contraturno

 Mural de divulgação dos resultados

 Manutenção no encanamento da lavanderia
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 Manutenção elétrica

 Instalação de ar condicionado
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 Entrega do material do plano recupera 2º semestre

 Entrega da lembrancinha aos pais
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 Entrega da lembrancinha aos pais 2  Comemoração do dia dos pais

 Bilhete reunião de pais direcionamento 11_08  Bilhete reunião de direcionamento 10_08
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 Assembleia para escuta sobre contraturno 2

 Assembleia para escuta sobre contraturno 1
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