
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JANEIRO
De 01/01/2022 a 31/01/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Maria de Lourdes
Constantino) - TC n.º 15/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Devido ao período de ferias escolar, a unidade manteve-se fechada durante a primeira quinzena de janeiro, retornamos no dia 26 janeiro as
atividades, garantindo todos os protocolos de saúde e segurança, utilizando máscaras, aferindo a temperatura e utilizando álcool em gel, e no portão
de entrada o tapete sanitizante.

No primeiro dia de retorno efetuamos uma acolhida com todos os funcionários, neste encontro realizamos uma dinâmica para conhecer um
pouquinho de cada colaborador. Todos se apresentaram e relataram de forma resumida de sua trajetória, falando também sobre o carinho e amor
que tem pela educação infantil.

Durante o retorno a secretária aproveitou para organização dos documentos e armários, imprimiu as listas das classes para colocar no hall de
entrada, criou os novos grupos de whatsapp e atendeu alguns pais com dúvidas sobre inscrições.

Realizamos também um mutirão com os funcionários para limpar e reorganizar todos os espaços da escola, pois a unidade escolar está passando
por uma reforma, também organizamos as  salas provisórias com os móveis das salas que estão sendo reformadas e fizemos uma pequena
adaptação no refeitório garantido a segurança e a qualidade nos serviços prestados na escola.

A equipe de educadoras e professoras   organizaram a sala de referência para receber as crianças,  colocaram os murais de boas-vindas,
respeitando orientações dadas por nossa orientadora de escola Liliane.

Os protocolos sanitários de higiene continuam sendo executados, conforme as medidas necessárias para o cuidado da saúde com a equipe escola e
comunidade escolar. Os colaboradores permaneceram utilizando máscara, álcool em gel, aferindo a temperatura diária e fazendo uso de tapete
sanitizante, neste contexto,  retomamos a limpeza geral da unidade escolar, como lavagem das salas e demais ambientes.

Conforme previsto, garantimos a escola  limpa e organizada para receber nossas crianças.

Participações nas reuniões em parceiria com a SEC- Secretaria de Educação e Cidadania:

22/01/2022 - foi realizada a primeira reunião do ano com as Diretoras da Rede Parceira e Orientadoras de escola com a chefe de divisão Rosilene,
nesta reunião foi abordado diversos assuntos relacionados ao retorno das crianças entre eles:

Material didático;
Protocolo sanitário;
Retorno dos professores;
Retorno das aulas;
Manutenção.

24/01/2022 – Reunião de transição, dos IMIs para  CEDINs, sendo esclarecidos todo o processo.Na reunião aconteceu a  apresentação das novas
orientadoras de ensino, logo depois as diretoras foram para as escolas, apresentar e entregar as chaves. No CEDIN Maria de Lourdes Constantino
compareceu a antiga diretora Fabiana e a Orientadora de ensino Monique.

     31/01/2022 - Reunião com a supervisão de ensino no CEFE (Centro de Formação do Educador).  Assunto: Orientações com a Supervisão de
Ensino e treinamento com o setor de Informática.

 

2| Resultados Alcançados
Depois do empenho de todos, a unidade escolar ficou organização para receber as 234 crianças de forma segura e com qualidade. 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
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1 | Meta 2 etapa 1 Completude: 50,00 %

2 | Meta 2 etapa 1 Completude: 50,00 %

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: Organizar a Unidade Escolar para iniciar as atividades do ano letivo.

Descrição:

       Na última semana do mês, foi realizado um mutirão com os funcionários para limpar e reorganizar todos os espaços da escola, pois a unidade escolar está
passando por uma reforma,  também organizamos as salas provisórias com os móveis das salas que estão sendo reformadas e fizemos uma pequena
adaptação no refeitório, visando qualificar os serviços prestados e garantir a segurança nos diversos espaços da U.E.  

A equipe de educadoras e professoras   organizaram a sala de referência para receber as crianças, colocaram os murais, mensagens de boas vindas,
seguindo e respeitando orientações da orientadora de escola Liliane.

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:

No primeiro dia de retorno efetuamos uma acolhida com todos os funcionários, neste encontro realizamos uma dinâmica para conhecer um pouquinho de cada
colaborador. Todos se apresentaram e relataram um pouquinho de sua trajetória, evidenciando o carinho e amor pela educação infantil. Em seguida a
diretora compartilhou com o grupo a rotina da unidade escolar, enfatizando os cuidados  e orientações especifícos com a questão da reforma e solicitou a
leitura das atribuições de cada setor.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 RPA  Reunião Pedagógica Administrativa.

 Reunião  Organização dos armários.

 Sala preparada para receber as crianças.  Sala do berçário I, organizada.

 Cantinho simbólico.  Mural de informações

 Mural de boas vindas.  Mural de avisos.

 Organizações dos móveis da sala.  Limpeza do espelho .

 Limpeza da unidade escolar.  Lavando os container de lixo.

 Bilhete na entrada da unidade.  Organização da sala .

 Limpeza da sala.  Construção do tapete da sala Infantil II A

 Arrumação da sala.  Confeccionando murais de boas vindas

Outros Documentos
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Nome Observações

RPA 2022 atualizada.pdf

BRN3C2AF43AD9A9_000070.pdf Síntese da Reunião Pedagógica Administrativa.

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6

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

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Maria de Lourdes
Constantino) - TC n.º 15/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Iniciamos nosso ano letivo no dia 03 de fevereiro, recebendo nossas crianças na unidade escolar. Os protocolos sanitários de higiene continuam
presentes no dia- a- dia da rotina escolar. Os colaboradores continuam utilizando a máscara e passando álcool em gel nas mãos, e sempre que
possível as mesmas são lavadas com frequencia, também realizamos a aferição da temperatura de todos que entram na escola, desde os
responsáveis/crianças, como os funcionários, comunidade e entregadores de alimentos para a merenda, entre outros. Além disso, contamos com o
tapete sanitizante no hall de entrada da unidade, onde é colocado o produto três vezes ao dia.

Na adaptação a equipe gestora orientou os funcionários sobre a importância de criar vínculos com as famílias, transmitindo confiança no trabalho
realizado, acolher a todos neste primeiro momento e observar as especificidades de cada criança, para um acolhimento tranquilo e saudável.
Algumas crianças precisaram de um tempo maior para o processo de adaptação, mas todos atualmente já estão participando da rotina da creche.

Para auxiliar na sala do Pré I- B, a OSC, contratou duas estagiarias.

A equipe gestora e secretária recebem as crianças no horário da entrada e saída, fazendo a aferição da temperatura e orientando as famílias sobre
possíveis dúvidas.

No mês de fevereiro o processo formativo foi iniciado com o grupo escola, com o grupo de professoras as formaçõesacontecem as terças-feiras e as
quintas-feiras, no horário das 14h às 16h00, sendo socializado as temáticas:

03/02/2022- Acolhimento e diagnóstico.

10/02/2022- Acolhimento e diagnóstico, continuação.

15/02/2022- Mapeamento e Práticas Intencionais.

17/02/2022 - Mapeamento e Registro.

22/02/2022- Mapeamento e Reflexão de Registro.

24/02/2022- Reflexões para o Planejamento.

 

Ações realizadas na unidade escolar e participações das reuniões realizadas pela SEC (Secretaria de Educação e Cidadania):

 

11/02/2022- Entrega do Calendário escolar no setor Vida Escolar para homologação.

11/02/2022- Reunião Setorizada com a Orientadora de Ensino de referência, no CEFE (Centro de Formação do Educador).

03/02/2022- Recebemos a visita das orientadoras de ensino Pabila, Denise e Bruna, também tivemos a visita da supervisora da merenda Daiane.
Neste mesmo dia recebemos o Carlos, engenheiro da obra para verificar os ventiladores instalados nas salas provisórias.

15/02/2022- Tivemos a visita da KarenOrientadora de Ensino do AEE (Atendimento Especializado Educacional), para se apresentar e colocar-se a
disposição em relação ao trabalho realizado com as crianças portadoras de deficiência.

16/02/2022- A Orientadora de Ensino/ Gestora de Parceria Maria Alice, realizou uma visita técnica, onde a mesma orientou a diretora sobre o plano
de trabalho e observou que a condução das metas/etapas e atividades estavam sendo realizadas dentro do prazo estabelecido.

17/02/2022- As professoras foram orientadas de como seriam lançados os atestados no diário digital. 

18/02/2022- Reunião Setorizada com a Orientadora de Ensino de referência, no CEFE.

 

2| Resultados Alcançados
Durante este mês foram realizadas 12 novas matrículas de alunos novos. Com o retorno das aulas, alguns responsáveis entraram em contato
através de telefonemas e também pessoalmente na secretaria da escola, para dar baixa na vaga de seus filhos.  Logo após as baixas, novas
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1 | Meta 2 etapa 2 Completude: 50,00 %

2 | Meta 3 etapa 1 Completude: 25,00 %

3 | Meta 4 etapa 1 Completude: 25,00 %

matriculas foram efetuadas, garantindo o atendimento em período integral à 234 crianças.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Terminamos o mês com o quadro de classe completo, 234 crianças matriculadas na unidade escolar.

Acolhemento as famílias e crianças, promovendo o estreitamento de vínculo entre a nova equipe e a comunidade local.

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:

Diagnóstico da unidade....

Durante o encontro de T.F.C (Trabalho de formação Continua), a orientadora de escola Liliane disponibilizou ao grupo de professores uma pesquisa sobre as
necessidades formativas para 2022. Nesta enquete elencou algumas temáticas para que as professoras indicassem seu nível de conhecimento em cada uma,
assimcomo a necessidade de aperfeiçoamento. Sendo a pesquisa um instrumento fundamental para conhecer o grupo e planejar as estratégias formativas
para o 1º semestre de 2022.

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:

Reunião de Pais

Realizamos a primeira reunião de pais no dia 02 de fevereiro no período da tarde. Acolhemos os responsáveis no pátio da unidade escolar para dar as boas-
vindas, apresentar a equipe nova, pois a maioria dos funcionários são novos, exceto a Orientadora de Escola Liliane. A equipe gestora aproveitou o momento
para conversar sobre a obra (reforma), que está em andamento na escola, também comunicaram sobre as salas provisórias que foram construídas, pois
algumas salas de aula já estão em reforma.  Depois dos comunicados os pais se dirigiram para a receptiva sala de seu filho, onde aconteceu a reunião com a
professora e as educadoras. Neste momento as professoras aproveitaram para orientar as famílias sobre os combinados, falar sobre o ano letivo que se inicia,
explicar sobre os pertences que precisam conter na mochila, em seguida entregaram a ficha de autorização, ficha individual da criança e autorização de uso
de imagem.

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

Descrição:

Durante as primeiras semanas foi realizado um escalonamento para as crianças recém matriculadas e para as demais crianças que apresentaram
necessidade. As professoras organizaram os espaços voltados para as especificidades e curiosidade das crianças, deixando-as à vontade para escolher o que
gostariam de explorar, também organizaram os espaços externos garantindo a autonomia e novas descobertas por parte dos pequenos.

As propostas planejadas para o período de adaptação tiveram como objetivo criar condições para o estabelecimento de vínculos afetivos entre os adultos e as
crianças, pois sabemos a importância dos vínculos para que a criança se sinta segura e confiante no ambiente.

Neste contexto as equipes estabeleceram relação de empatia afetiva com cada criança, por meio da troca de olhares, gestos e sorrisos, atuando de acordo
com as manifestações e necessidades individuais, expressas pelas crianças durante todo o cotidiano.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Apresentando a equipe escolar para as famílias.  Reunião de pais do Pré II-A

 Reunião de pais do Pré I-B  Reunião de pais do Inf. I II.

 Reunião de pais do Berçário II-C  Reunião de pais do Berçário II-B

 Reunião de pais do Berçário II-A  Reunião de pais do Berçário I-A

 Apresentação dos funcionários.  Reunião de pais do Inf. I II.

 Recebendo as crianças.  Entrada das crianças na Unidade Escolar.

 Entrada das crianças ...  Adaptação do berçário II C.

 Adaptação Pré I  Adaptação Berçário II

 

Outros Documentos

Nome Observações

Síntese do T.F.C ..pdf

Ficha de matrícula.pdf

Cardápio de Fevereiro.pdf

Pesquisa das necessidades formativas.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6

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

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Maria de Lourdes
Constantino) - TC n.º 15/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
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.

1.2 Pesquisa com o grupo escola;

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. -

2.1 Construção de materiais

2.3 TFC’S com os diferentes segmentos

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.

1.2  Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa;

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

 

Ações realizadas na unidade escolar e participações das reuniões realizadas pela SEC (Secretaria de Educação e Cidadania):

 

07/03/2021- Pesquisa de satisfação- em parceiria com a SEC (Secretária de Educação e Cidadania) foi  encaminhado para as famílias/responsáveis
pelas crianças do BI, BII, e recém matrículadas uma pesquisa, via WhatsApp sobre o acolhimento e adaptação. 

08/03/2022- Reunião de diretores e dirigentes com a chefe de Divisão da Educação Infantil  pelo Google Meet às 15h.

10/03/2021- A reunião com a equipe da cozinha- A reunião aconteceu para alinhar algumas demandas que já estavam sendo realizadas na unidade
escolar, e também para compartilhar um vídeo sobre como preencher o saldo de alimentos estocáveis, alimentos que são fornecidos pelo setor de
Merenda Escolar. Em seguida a diretora em conjunto com as auxiliares optaram pela redistribuição dos serviços realizados na cozinha, facilitando a
dinâmica do grupo. Outro item importante da pauta que ficou combinado, é que os copinhos e as mamadeiras permanecerão na unidade escolar,
pois a higienização precisa acontecer diariamente antes do uso.

10/03/2021 -  A Reunião com a equipe da Limpeza-  aconteceu para orientar o grupo sobre o uso dos produtos de limpeza, bem como, deixar um
colaborador responsável pela realização dos pedidos mensais dos produtos. Depois foram pontuados algumas alterações  na rotina dos
colaborados. 

11/03/2022- Reunião Setorizada no CEFE (Centro de Formação do Educador).

17/03/2022- Reunião no CEDEMP (Centro de Educação Empreendedora) – Matrículas 2022

18/03/2022- Vacimóvel ficou estacionado na unidade escolar das 11h00 às 13h30  para realizar a vacinação das crianças do Pré II, cujo os
responsáveis autorizaram e vieram acompanhar, também foi aberto para as demais crianças desta faixa etária da comunidade.

25/03/2022- Reunião Setorizada com a Orientadora de Ensino.

30/03/2022- Reunião de Gestores da Educação Infantil, realizada pelo Google Meet, às 14h00.

 

Os protocolos de higienização continuam acontecendo na unidade escolar. Os colaboradores realizam a limpeza rigorosa dos ambientes deixando-
os sempre abertos e realizam as manutenções necessárias ao longo do dia. Diariamente verificam os frascos de álcool em gel que ficam espalhados
pela escola e realizam a reposição do produto sanitizante no tapete de entrada da creche duas vezes ao dia.
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1 | Meta 1 etapa 1 Completude: 25,00 %

Sanitização realizada pela  SEC:

11/03/2022- Sanitização as 17h30.

25/03/2021- Sanitização as 17h30.

25/03/2022- Dedetização realizada pela SEC às 17h00

2| Resultados Alcançados
 Pesquisa com as familias

Em parceria com a SEC no dia 07 de março foi encaminhado uma pesquisa de satisfação aos pais dos alunos novos ( BI, BII e crianças novas dos
demais níveis). Está pesquisa visa escutar as famílias, bem como, analisar o trabalho desempenhado no início do ano como o da acolhida e a
adaptação das crianças novas. Tivemos a participação de 31 responsáveis na pesquisa. O resultado da pesquisa foi exposto no flip-chart em frente o
hall de entrada, compartilhando com as famílias os dados e as respostas obtidos.

 Pesquisa com as professoras e educadoras

Foi realizada uma pesquisa com os grupos de professores e educadores, com os seguintes objetivos:

- Levantar os saberes do grupo escola em relação ao cotidiano de uma creche, para identificar necessidades formativas para a construção do plano
de formação do semestre;

Identificar as competências digitais do grupo e necessidades de desenvolvimento no uso das tecnologias para o respectivo aperfeiçoamento.

Além de estimular o protagonismo no desenvolvimento profissional dos professores e educadores, os resultados dessa pesquisa se tornarão um
importante diagnóstico para o planejamento dos planos de formação, visando para atender as demandas da unidade. Inclusive, sendo base para o
planejamento e organização dos TFCs dos educadores de forma híbrida e agregar maior uso das tecnologias nos TFCs dos Professores.

Nesta pesquisa, mais da metade dos profissionais entendem a criança como um ser potente, ativo e pensante que, nas suas relações mediadas pelo
adulto, constrói conhecimento. 7,4% entende a criança como um ser ativo e pensante que, nas suas relações, recebe o conhecimento.

A maioria tem conhecimento sobre os direitos de aprendizagem das crianças, mas conhecer-se e expressar precisam de investimento formativo.

Quase todos demonstraram saber que na Educação Infantil, planejamos propostas articuladas a Campos de Experiências: "Escuta, fala pensamento
e imaginação", "O eu, o outro e o nós", etc. 7,4% acredita que na Educação Infantil, planejamos propostas nas diferentes áreas do conhecimento:
"linguagem oral e escrita", "matemática", "artes", etc....

100% dos professores e educadores reconhecem que o propósito da Educação Infantil é que a criança construa conhecimentos e experiências a
partir de sua participação ativa em seu desenvolvimento integral.

Em relação ao conhecimento e domínio de ferramentas tecnológicas,  acima de 50%, utiliza bem diversas ferramentas, sendo indicado a
necessidade de formação voltada para as  ferramentas Classroom, padlet e formulários do google. A pesquisa indicou que o grupo apresenta
conhecimento geral nos diversos recursos tecnológicos em nível médio e mais da metade já cursou algum curso voltado ás tecnologias. 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
 

Pesquisa com as familias

Organização da família, reduzindo os atrasos na retirada das crianças ao final do período.

Pesquisa com as professoras e educadoras

Identificação e mapeamento das necessidades formativas para a construção do plano de formação do semestre;

Levantamento das competências digitais do grupo e necessidades de desenvolvimento no uso das tecnologias para o respectivo aperfeiçoamento; 

Atividades Desenvolvidas
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2 | Meta 1 etapa 2 Completude: 16,00 %

3 | Meta 2 etapa 2 Completude: 50,00 %

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:

 Meta 1

Etapa 1.2  - Calendário Escolar /Projeto Político Pedagógico.

A atividade 1.2 é  Pesquisa com o grupo escola, voltada para o PPP (Projeto Politico Pedagógico), pois o calendário  já foi homologado, não havendo o
critérios para pesquisa. 

Por meio da ferramenta Formulário do Google foi lançada uma pesquisa para identificar quais os saberes do grupo escola em relação ao cotidiano da creche,
levantando, assim necessidades formativas para a construção do plano de formação.

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:

Meta 1

Etapa 2 - Oferta de vagas.

O monitoramento da frequência das crianças acontece através do diário digital, instrumento preenchido diariamente pelas professoras. Após o monitoramento
do diário digital pela diretora, a equipe realiza a busca ativa das crianças com excesso de faltas injustificadas. Todos os procedimentos são registrados, para
as vagas sejam ofertadas para as crianças que estão na lista de espera.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Meta 2 etapa 3 Completude: 100,00
%

5 | Meta 4 etapa 1 Completude: 25,00 %

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:

Meta 2

 Etapa 2.2  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.

Para o início das aulas,  visando ampliar as possibilidades no período de adaptação, nas turmas de berçário foram confeccionados materiais para exploração
como caixas encapadas, móbiles e chocalhos.  Nas turmas de infantil ao pré foram confeccionados alguns jogos de acordo com a faixa etária, como jogos de
preenchimento bingo de letras, números e nomes jogo da memória entre outros. Já ao final do mês, as equipes iniciaram a confecção de materiais de acordo
com os planejamentos de cada turma, principalmente em relação ao cantinho simbólico e área externa.

Etapa 2.3

Iniciamos a formação de educadores, com uma a primeira pauta voltada para as necessidades formativas observadas no cotidiano, nesse primeiro momento
de acolhimento e adaptação.

As pautas de formação neste mês de março abarcaram:

Acolhida com vídeo para sensibilização e reflexão sobre os detalhes importantes no dia a dia e que não podem passar despercebidos
Tempestade de ideias sobre a concepção de criança
Roda de conversa sobre o cotidiano da creche, fortalezas, desafios e pontos de aprimoramento
Combinados para as formações
Cronogramas, quadro de funcionamento
Registros de síntese

As formações estão acontecendo no modelo híbrido, tendo as metodologias ativas como aliadas.

Utilizaremos a ferramenta google sala de aula para postar as pautas e consignas para estudos, vídeos, textos, documentos e outros materiais de apoio, onde
cada educador fará o acesso para estudar e refletir, inclusive postando comentários e interagindo virtualmente com os colegas, quinzenalmente. Nas semanas
alternadas, a orientadora se reúne com o grupo, promovendo discussões em relação aos estudos realizados, aprofundando, alinhando e fechando os temas
abordados.

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:

Meta 2

Etapa 3.1 - Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades
Escolares..

Foi lançada juntamente com a pesquisa do grupo escola no item 1.2 da meta 01, uma avaliação para identificar as necessidades e desenvolvimento do uso
das tecnologias tanto dos professores, quanto aos educadores. Por meio da ferramenta Formulário do Google a avaliação possibilitou identificar as
competências digitais do grupo para o respectivo aperfeiçoamento. Os resultados da avaliação se tornaram um importante diagnóstico para o planejamento
das formações, possibilitando a equipe gestora organizar estratégias que estimulem o protagonismo dos professores e educadores em seu desenvolvimento
profissional, auxiliando na construção do plano de formação para atender as demandas da unidade. (Os planos de formação, tanto dos professores quanto dos
educadores estão em processo de construção). Vale ressaltar que essa a avaliação/pesquisa contribuiu para organizar os TFCs dos educadores de forma
híbrida.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Meta 4 etapa 2 Completude: 25,00 %

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:

Meta 4

Etapa 1.2  Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento.

A escuta ativa das crianças foi realizada no cotidiano  escolar tanto pelos professores, como educadores e equipe gestora. Nos diversos momentos de
brincadeiras e propostas em sala de aula, por meio da observação durante as conversas entre as próprias crianças, com os adultos,  assim como também
pelas manifestações expressas pelas diversas linguagens, como: desenhos, pinturas, e outros sinais gráficos. Assim, a escuta e observação atenta refletiu na
elaboração dos planejamentos, os quais partiram das necessidades e interesses das crianças, em todas as faixas etárias.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

Meta 4

Etapa 2.1- Contra turno.

Os educadores e a equipe gestora realizaram uma pesquisa com as crianças, com o objetivo de saber sobre suas ideias e opiniões a respeito do que
gostariam de fazer durante as tardes na escola. A pesquisa foi coletada por meio de falas com o registro, tendo o adulto como escriba,  como também por
meio de desenhos, por meio de áudios e filmagens. Os materiais coletados foram organizados e compilados em um vídeo, apresentando o resultado da
avaliação.  As manifestações das crianças será referência para o ponto de partida do planejamento do contraturno, nas próximas formações dos educadores.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 Responsável olhando o resultado da pesquisa de satisfação.

 Responsável observando o resultado da pesquisa de satisfação.1
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 Explorando as folhas das árvores que tem na escola.

 Explorando o cantinho simbólico.

pág. 7 09/05/22 10:48



 Descobrindo novas cores ..

 Busca ativa.

 Busca ativa ( Visita a residência)

Outros Documentos

Nome Observações

Pesquisa e auto avaliação - CEDIN Professora Maria de Lourdes Constantino.pdf Pesquisa e auto avalição.
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Informativo Inf IIA 1.pdf

Cardápio março.pdf

Pesquisa de Satisfação - ACOLHIMENTO E ADAPTAÇÃO.pdf

Informativo Inf I B II 3.pdf

Síntese.pdf Síntese

SÍNTESE Prof.pdf SÍNTESE Professora

Pauda da Reunião Rede Parceira.pdf Pauta da Reunião rede parceira

Relação de Turmas.pdf Relação de Turmas.

Ficha de matrícula.pdf Ficha de matrícula.

Nome Observações

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6

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

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Maria de Lourdes
Constantino) - TC n.º 15/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
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.

Etapa 01 - Calendário Escolar /Projeto Político Pedagógico

 Atividade 1.1 - Elaborar anualmente o calendário escolar , seguindo as orientações da SEC (Secretaria Educação E Cidadania, garantindo os 200
dias letivos;

Etapa 02 - Oferta de vagas

Atividade 2.2 - Documentar as ações administrativas, referentes a oferta de vagas;

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

Etapa 02 - Eventos

Atividade 2.1 - Dia da família.

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

Etapa 02 - Contra turno

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

 

ATIVIDADE EXTRAPLANO:

01/04/2022- Reunião de pais com a turminha do Pré II, para conversar sobre o programa recupera e também entregar os jogos pedagógicos.

04/04/2022- Compra de livros para os projetos que serão trabalhados nos planejamentos das professoras.

11/04/2022- Reunião da Rede Parceira-Orientações sobre a elaboração e registro dos relatórios de desempenho (atividades).

13/04/2022 - Vistoria brigada da dengue realizada pela estagiaria Carolina.

13/04/2022- Foi realizado um cineminha com as turminhas do Infantil I ao Pré II, com o filme “O Sentido da Páscoa”. Também foi entregue aos
funcionários uma lembrancinha de Páscoa.

18/04/2022- Visita in loco da Gestora de parceria Maria Alice.

26/04/2022- Visita da Orientadora de Ensino Pabila.

26/04/2022- Supervisoras da merenda estiveram na unidade escolar para realizar o checklist.

27/04/2022- Cadastramento da Matriz Curricular na SED (Secretaria Escolar Digital).

28/04/2022- Reunião com a equipe do Planejamento no CEFE (Centro de Formação do Educador).

29/04/2022- Dia da Família na escola - Convite aos pais para o encontro com a palestra com a palestrante Roberta Palmeira, com o tema: O papel
das famílias e suas atitudes assertivas para o desenvolvimento integral das crianças.

29/04/2022- Vistoria contra a dengue realizada pela educadora Bianca.

 

29/04/2022-  Sanitização às 17h30.
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1 | Meta 1 etapa 1 Completude: 50,00 %

2 | Meta 1 etapa 2 Completude: 5.000,00
%

2| Resultados Alcançados
- No mapeamento dos saberes tivemos a participação de 53 crianças do Pré II, obtendo como resultado: 25 crianças pré silábica, 20 crianças
silábicas sem valor sonoro, 06 crianças silábicas com valor sonoro e 02 crianças alfabéticas. O mapeamento oportunizou verificar também que  49
crianças escrevem o nome com autonomia e 04 ainda precisam de apoio.

- Controle e monitoramento da frequência das crianças, mantendo as documentações administrativas atualizadas, houve também 03 crianças
matriculadas neste mês.

- Estreitamento dos vínculos e comunicação com as famílias.

- Atendimento de qualidade em período integral para 234 crianças.

- Produção de 4.032  refeições no mês, seguindo o cardápio e as orientações do setor de merenda da SEC ( Secretaria de Educação e Cidadania)..

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
 - Avanços significativos no processo de hipóteses de leitura e escrita das crianças do Pré II. 

 

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:

Meta 1

Etapa1. 1- Calendário Escolar / Projeto Politico Pegagógico.

O calendário escolar já foi elaborado pela equipe escola e foi homologado pelo Setor  de Supervisão da SEC (Secretaria de Educação e
Cidadania), garantindo os 200 dias letivos.

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:

Meta 1

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

As ações realizadas para documentar as ofertas de vagas, acontecem por meio de verificação do diário de classe, registros de busca ativa das crianças
matrículas na unidade escolar mediante ao excesso de faltas injustificadas pela família.  Em caso pontuais a equipe escola realiza a visita na residência,
orienta os respónsaveis  e resgistra todos os procedimentos realizados, para que a disponibilidade de vagas reais aconteça.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Meta 3 etapa 2 Completude: 1.600,00
%

4 | Meta 4 etapa 2 Completude: 12,00 %

5 | Meta 5 etapa 1 Completude: 12,00 %

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

Descrição:

Meta 3

Etapa 2.1 Dia da Família. 

No dia 29 de abril de 2022 às 14h30, aconteceu em nossa escola a palestra para as famílias, com a temática: O papel das famílias e suas assertivas para
o desenvolvimento integral das crianças”, com a palestrante Roberta Palmeira. Após a palestra, a equipe escola ofereceu um café especial aos participantes,
promovendo um momento de estreitamento do vínculo e comunicação entre escola e famílias.

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.

Durante as formações com as educadoras foram sendo planejadas estratégias para enriquecer os espaços, tornando-os mais acolhedores, lúdicos e livres
para interações. Com o objetivo de qualificar ainda mais as propostas, foi realizada uma pesquisa com as crianças para saber o que gostariam de realizar no
período da tarde, e com base nessa pesquisa, os educadores retomaram o planejamento, realizando alguns ajudes de acordo com a escuta ativa das crianças
nas estações do contraturno.

Algumas das propostas do contraturno adequadas, conforme a escuta das crianças:

- Salão de beleza

- Baile de fantasia 

- Ofina de massinha

- Casinha

- Pintura de rosto

- Piquinique de frutas.

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:

Meta 5 etapa 1

1.2 Mapeamento dos saberes.

Ao longo do mês foi elaborado um folder compartilhando com as famílias, algumas das propostas realizadas com as crianças. E, ao final do mês (qual mês?),
será elaborada a versão 02 de boletim informativo compartilhando um pouco do trabalho realizado. 

O monitoramento dos saberes também acontece mensalmente, por meio da atuação e acompanhamento da orientadora de escola, que visita as turmas,
observa e registra as propostas realizadas com as crianças e orienta pontualmente as professoras, subsidiando-as para que novas aprendizagens e avanços
sejam garantidos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

  

Outros Documentos

Nome Observações

Calendário Escolar..pdf

Tabela de acompanhamento OE (1).pdf

Registro de busca ativa 1.pdf

CHECKLIST conta a dengue.pdf

ESCALA BRIGADA DA DENGUE.pdf

Cardápio abril.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6

Claudio José dos Santos 
Responsável pela Entidade 
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MAIO
De 01/05/2022 a 31/05/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Maria de Lourdes
Constantino) - TC n.º 15/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
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. 

Etapa 01 - 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. 

Etapa 02- 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.

Etapa 3 - 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 observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças.

Etapa 03 - 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 .

 

ATIVIDADES EXTRAPLANO:

 

 Participação da equipe gestora nas formações e reuniões oferecidas pela SEC:

04/05/2022- Setorizada Formação de música no CEFE.

06/05/2022- Setorizada Educação Especial no CEFE (Centro de Formação do Educadores).

11/05/2022- Reunião da Rede Parceria, com o Coordenador do SOE - Setor de Orientação Educacional Ricardo Alexandre.

20/05/2022- Setorizada sobre os espaços no CEDIN Ana Maria de Arruda Pereira.

25/05/2022- Reunião da Rede Parceria com o Ricardo, coordenador de ensino do SOE e as assistentes sociais Lucimara e Aliciana.

 

 Demais ações realizadas na U.E:

 

06/05/2022- Tivemos em nossa unidade escolar um café da manhã especial, para homenagear as mães e quem cumpre este papel tão especial.

09/05/2022 - Vistoria brigada da dengue realizada pela educadora Francielle.

12/05/2022- Vistoria brigada da dengue realizada pela educadora Ana Beatriz.

23/05/2022- Supervisoras da merenda estiveram na unidade escolar para realizar o checklist.

23/05/2022- Vistoria brigada da dengue realizada pela educadora Caroline.

25/05/2022- Visita in loco da Gestora de parceria Maria Alice.
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1 | Meta 1 etapa 1 Completude: 5.000,00
%

26/05/2022- Visita da Leandra, coordenadora da Rede Parceira.

26/05/2022- T.F.C administrativo das educadoras e professoras com a diretora Camila.

27/05/2022- Visita das supervisoras de ensino Marília e Adriana.

27/05/2022- Vistoria brigada da dengue realizada pela educadora Naiara.

Devolutiva da pesquisa de satisfação - Formação (Funcionários)

Durante os encontros de formação foram realizadas as devolutivas dos resultados da pesquisa de satisfação, referente a formação dos funcionários.
Durante a socialização dos dados, a equipe gestora foi pontuando as questões que precisam de investimentos  e realizandos os ajustes necessários
para qualificar ainda mais o movimento formativo de cada segmento.

 

2| Resultados Alcançados
- Controle e monitoramento da frequência das crianças, mantendo as documentações administrativas atualizadas.

- Efetivação de 11 novas matriculas.

- Estreitamento dos vínculos e comunicação com as famílias.

- Atendimento de qualidade em período integral para 233 crianças.

- Produção de 5.342 refeições no mês, seguindo o cardápio e as orientações do setor de merenda da SEC.

 - Na realização da pesquisa de satisfação com os funcionários sobre as formações, tivemos 92% de participação dos  colaboradores.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Depois de compilar os resultados e socializar a devolutiva da pesquisa com os colaboradores, a equipe gestora fez algumas adequações nos
horários e também trouxe as formações todas para o formato presencial, ao invés dos encontros híbridos.

Atividades Desenvolvidas
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2 | Meta 2 etapa 3 Completude:
10.000,00 %

3 | Meta 5 etapa 1 Completude: 1.600,00
%

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:

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.

 

Etapa 01 - 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.

 

De acordo com as legislações vigentes, junto ao grupo escola, alinhado à comunidade e Secretaria de Educação e Cidadania, foi desenvolvido o Projeto
Político Pedagógico com a comunidade escolar, baseando-se nas avaliações e metas para este ano. No documento foi mencionado os temas das formações
que serão realizadas no ano de 2022, com os seguintes segmentos ASG (auxiliar de serviços gerais), cozinheira, auxiliar de cozinha, secretária, educadoras e
professoras. Também foram descritas as ações, os responsáveis e os níveis,  para a execução das metas, além de anexar o calendário e o quadro de classe
homologado. O documento já foi entregue ao setor Vida Escolar, na Cidade da Educação.

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:

Etapa 03 - Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das
Unidades Escolares.

3.2 – Boas Práticas

Por meio da socialização das boas práticas em relação ao uso das  ferramentas tecnológicas, as docentes construíram um documento de cunho informativo
(Boletim Informativo), para que as famílias pudessem acompanhar o caminhar do desenvolvimento das crianças, através das propostas oferecidas na escola,
já estamos na segunda edição. Os boletins foram realizados em dois formatos, vídeos e power point, depois de prontos foram encaminhados aos grupos de
WhatsApp e também expostos no mural. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Meta 2 etapa 2 Completude: 10,00 %

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:

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.

Por meio dos murais das salas, as professoras compartilharam fotos de algumas propostas feitas pelas crianças, e também no mural da secretaria foram
expostos os boletins informativos, que evidenciam os resultados alcançados durante estes meses, assim a comunidade/ famílias conseguiram acompanhar o
desenvolvimento dos pequenos de forma processual, à medida que as propostas vão sendo realizadas.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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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:

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 02 - 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.

 

Nas formações com os professores, demos continuidade a temática formativa voltada a organização dos espaços, ressaltando a importância de se ter clareza
dos objetivos pedagógicos na organização do espaço como potencializador da aprendizagem, interações e brincadeiras. Foram realizadas leituras e pesquisas
nos documentos norteadores, como o Currículo, também utilizamos  vídeos para repertoriar o grupo. Também foi realizado o  estudo de caso para a
apropriação sobre os modos de organizar espaços da sala de aula e da escola de modo a constituir este espaço como um parceiro pedagógico, tornando-o
efetivamente em um ambiente com intenções e significados.

Outro tema trabalhado no mês de maio foi a organização do cotidiano para a aprendizagem, com a qualificação do planejamento da rotina semanal como
espaço de vida infantil carregado de imprevisibilidades, mas planejado de forma intencional. Antes de iniciar a construção e sistematização de um
planejamento que atendesse as necessidades das professoras, foram realizadas leituras compartilhadas para aprofundar olhares de como fazer da rotina um
recurso valioso de aprendizagem, foram feitas análises de diversos instrumentos em relação à organização de planejamentos do cotidiano, sobre a
organização da jornada das crianças na escola, e as professoras também apresentaram suas colaborações. A partir desse movimento, sabendo da
necessidade de ampliar as antecipações de ações a serem encaminhadas no planejamento dos contextos cotidianos, prevendo continuidade e possíveis
desdobramentos que permitam à criança aprofundar suas pesquisas ao longo da semana, não perdendo de vista o movimento que deve ser considerado na
prática pedagógica: observar + planejar + registrar/refletir/interpretar + relançar, sistematizaram uma estrutura para a organização e planejamento da rotina
semanal. Assim, foi elaborado um instrumento de planejamento semanal onde será possível registrar os momentos do cotidiano ao longo da semana, as
orientações, intencionalidades, uso de materiais e espaços, prevendo as alterações necessárias conforme observação dos interesses das crianças.

Também tivemos espaço em TFC para a documentação de contextos do cotidiano referente aos meses de abril e maio, em uma 2ª edição de boletim
informativo. Cada professora escolheu um contexto de aprendizagem, e a partir da seleção prévia de fotos, registros, realizou a interpretação desses registros
e produziu uma documentação pedagógica, com a utilização de diferentes ferramentas, entre elas, Word, Power Point, canva, vídeo.

No mês de maio aconteceu a formação voltada ao CONAE, com a leitura do documento de referência, a elaboração de proposições de emendas ao
documento, em grupos. Foi feito o sorteio entre duas professoras para a representante da escola na conferência, com o preenchimento do formulário com os
dados da professora sorteada para representar a unidade escolar.

Durante todo o mês de maio, foram realizadas acolhidas e reflexões em referência à campanha Faça Bonito, sobre os cuidados com a Primeira Infância, o que
proporcionou a socialização do documento MARCAS da unidade, ressaltando nosso papel nos cuidados com a primeira infância para a promoção do bem-
estar, da saúde, da vida e prevenção à violência, bem como a reflexão sobre cuidados essenciais relacionados ao bem-estar dos bebês e das crianças na
escola.

Também aconteceu o TFC administrativo com a diretora, onde foram efetivados os combinados e as ações para a festa na roça.

Ainda no mês de maio, foram dadas as orientações sobre os relatórios do 1° semestre, e os mesmos tiveram início no último TFC do mês. 

Em relação aos TFC's com os educadores, também foram realizadas acolhidas e reflexões em referência à campanha Faça Bonito, sobre os cuidados com a
Primeira Infância, com a socialização do documento marcas da unidade, ressaltando nosso papel nos cuidados com a primeira infância para a promoção do
bem-estar, da saúde, da vida e prevenção à violência, bem como a reflexão sobre cuidados essenciais relacionados ao bem-estar dos bebês e das crianças na
escola. Nas formações foi realizado o planejamento das estações do contraturno, bem como posterior análise e restruturações e organização dos materiais
necessários.

Em relação às formações com as estagiárias, também foram realizadas acolhidas e reflexões em referência à campanha Faça Bonito, sobre os cuidados com
a Primeira Infância, com a socialização do documento marcas da unidade, ressaltando nosso papel nos cuidados com a primeira infância. As estrátegias
formativas foram diversificadas com vídeos, voltados ao autismo, e a contextualização do trabalho com as crianças que possuem laudo, reforçando sobre a
rotina visual para as crianças que tem autismo, e a confecção de materiais necessários para a estimulação e exploração de acordo com a necessidade de
cada criança.

Em relação a equipe de apoio, as formações permanecem voltadas para adequações dos serviços realizados na unidade escolar. 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
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Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

Pauta Equipe da Cozinha..pdf

FOTOS.pdf

Síntese equipe da cozinha..pdf

Síntese educadora.pdf

Matricula 02.pdf

Matrícula 01.pdf

Saldo das refeições, servidas no mês de maio..pdf

Check List da brigada contra dengue.pdf

Síntese 12 05.pdf

PESQUISA DE SATISFAÇÃO - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.pdf

Síntese 10.05.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6

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

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Maria de Lourdes
Constantino) - TC n.º 15/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
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 3 - Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades
Escolares.

3.3 - Avaliação;

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.

1.4 – Palestras

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

Etapa 2 - 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 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.

1.2 - Mapeamento dos saberes

1.3 -  Monitoramento de frequência no diário digital.

 

ATIVIDADES EXTRAPLANO:

 

Participação da equipe gestora nas formações e reuniões oferecidas pela SEC:

03/06/2022- Reunião da Rede Parceira no CEDEMP às 8h00.

06/06/2022- Reunião com as gestoras da Rede Parceira, via Google Meet- Orientações para a realização da pesquisa de satisfação com as
crianças.

08/06/2022- Reunião setorizada sobre Sondagem de Escrita

22/06/2022- Reunião setorizada sobre as ações  realizadas e divulgadas no 1º semestre.

27/06/2022- Reunião administrativa com o Presidente da OSC.

29/06/2022- Reunião no Centro de Formação do Educador -CEFE com a temática: A escola como espaço de proteção (Rede Protetiva).

Demais ações realizadas na U.E:

03/06/2022- Entrega do Projeto Político Pedagógico no setor da Vida Escolar.

09/06/2022 - Vistoria brigada da dengue realizada pela educadora Bianca.

15/06/2022- Vistoria brigada da dengue realizada pela estagiária Caroline.

07/06/2022- Visita da Supervisora da merenda a unidade escolar para realizar o checklist.

14/06/2022- Visita da Chefe adjunta Elisangela na unidade escolar e da Orientadora de Ensino Pabila, para verificar a reforma na U.E. e acompanhar
a prática educativa junto a acompanhar a turma do Pré II-B.
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1 | Meta 2 Etapa 3 Completude:
10.000,00 %

15/06/2022- Vistoria brigada da dengue realizada pela educadora Naiara.

20/06/2022- Visita técnica das Gestoras de parceria Fabiana e Fernanda, para acompanhar o contra turno.

22/06/2022- Vistoria brigada da dengue realizada pela educadora Ana Beatriz.

23/06/2022- Visita da Supervisora Marília com o objetivo de assessoria, acompanhamento e orientação a unidade escolar.

30/06/2022- Vistoria brigada da dengue realizada pela professora Naiara.

 

 

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
- Atendimento de qualidade em período integral para 234 crianças.

- Produção de 9.828 refeições no mês de junho, seguindo o cardápio e as orientações do setor de merenda da SEC.

- Participação dos responsáveis do Berçário I a Inf. II na palestra sobre mordida, ampliando a comunicação e estreitamento do vínculo entre escola e
famílias.

- Monitoramento e acompanhamento da prática pedagógica;

- Investimento formativo em relação as propostas oferecidas no contraturno;

- Monitoramento da frequência diária das crianças e orientações pontuais aos responsáveis sempre que necessário.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Depois a conversa orientando os responsáveis, as professoras tiveram um retorno positivo das famílias, alguns chegaram a comentar na porta a
importância destas palestras sobre mordida, pois muitos pais não tinham está visão .

- Movimento formativo, qualificando cada vez mais os serviços prestados, assim como, enriquecendo a prática junto aos bebês e crianças;

- Qualificação das propostas planejadas para o momento do contraturno, oportunizando às crianças novas aprendizagens por meio da interação e da
ludicidade;

- Avanços significativos no desenvolvimento das crianças de todos os níveis, destacando os avanços apresentados pelas crianças do Pré II em
relação as hipóteses de leitura e escrita;

- Redução no número de faltas injustificadas.

Atividades Desenvolvidas
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2 | Meta 3 Etapa 1 Completude: 25,00 %

3 | Meta 4 Etapa 2 Completude: 12,00 %

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:

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

3.3 - Avaliação;

Tendo como referência uso das tecnologias pelos profissionais no cotidiano escolar, foi realizado uma avaliação com o grupo, visando escutar as
considerações sobre as formações  destinadas ao tema trabalhado no decorrer do primeiro semestre.

 A avaliação demonstrou que o grupo está no caminho certo, mas que ainda precisamos investir mais em ferramentas tecnológicas que auxiliem nas propostas
pedagógica, o que possibilitou a equipe gestora pensar as estratégias para as futuras formações.

 

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:

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.

1.4 – Palestras

Depois de conversar com a comunidade escolar, professoras e educadoras, a equipe gestora observou a necessidade de trazer o tema sobre mordida para os
níveis do Berçário I a Inf. II, pois através desde bate papo as famílias puderam tirar dúvidas e angústias sobre seu filho (a), morder ou ser mordido. Durante a
palestra as famílias tiveram a oportunidade de fazer suas colocações, assim como compreenderam o porquê acontece a mordida em um período específico do
desenvolvimento dos bebês.

Depois das inúmeras trocas de experiências que as famílias relataram com os filhos, a palestrante Márcia Catarina, disse que a mordida acontece por diversos
fatores, uma delas é o fato de a criança ainda não saber falar, mas que a medida que a criança vai se desenvolvendo, vai deixando de morder, mas o
importante é que as famílias precisam ter está clareza de que em nenhum momento a criança que morde, está pensando em machucar a outra e que as
equipes da sala sempre buscam estratégias para ajudar a diminuir as mordidas.

O encontro possibilitou ampliar os vínculos entre escola e família, assim como, promoveu mais segurança e conhecimento em relação as características
específicas do desenvolvimento infantil.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Meta 5 Etapa 1 Completude: 1.600,00
%

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

Descrição:

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

Etapa 2 - Contra turno

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

Durante este mês de junho, em formação as educadoras e professoras reformularam o planejamento do contraturno, levando em consideração as estações de
brincadeiras que já estavam acontecendo. Diante das experiências e interesses das crianças, optou-se por manter algumas estações e acrescentar outras,
afim de instigar o interesse e participação de todos.

Continuamos 06 propostas para as crianças do berçário I e II, já do Infantil I ao Pré II as crianças tem acesso a 7 propostas, que visam garantir a ludicidade, a
interação entre as diferentes faixas etárias, a livre escolha, entre outros princípios, oportunizando aos bebês e crianças o acesso e a exploração dos espaços
externos da escola.

Berçário I

Estação 1: Contação de história

Estação 2: Circuitos

Estação 3: Bandeja de experimentação

 Berçário II

Estação 1: Circuitos

Estação 2: Casinha

Estação 3: Cama de gato

Infantil I e Pré II

Estação 1: Jogo simbólico

Estação 2: Massinha

Estação 3: Pintura

Estação 4: Música (Luzes e Sombras)

Estação 5: Casinhas com miniaturas

Estações 6: Competição (brincadeiras diversas)

Estação 7: Piquenique Literário

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:

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.

Mapeamento dos saberes

 

O monitoramento dos saberes continua acontecendo mensalmente, por meio da atuação e acompanhamento da orientadora de escola, que visita as turmas,
observa e registra as propostas realizadas com as crianças e orienta pontualmente as professoras, subsidiando-as para que novas aprendizagens e avanços
sejam garantidos.

Mensalmente a Orientadora de Escola preenche a planilha e compartilha os dados com a Orientadora de Ensino de referência, os quais após analisados
possibilitam verificar os avanços alcançados, assim como, as necessidades de investimento e replanejamento das propostas, para que novas aprendizagens
aconteçam.

 

Monitoramento de frequência no diário digital.

 

A equipe gestora semanalmente acompanha o diário digital, observando a frequência de cada criança. Caso observe que a mesma está com muitas faltas
injustificada, a diretora entra em contato com a família para saber o motivo das ausências. Sendo necessário também realiza visita na residência, para
monitoramento e orientação as famílias sobre a importância de as crianças terem uma frequência satisfatória, o que qualifica suas relações com o grupo,
amplia sua segurança em relação a escola e promove novas aprendizagens, ressaltando que os pais devem matricular seu filho na escola, mas é primordial
acompanhar a vida escolar do mesmo, principalmente as crianças do Pré I e II que fazem parte do ensino obrigatório.

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

Lista de presença da palestra sobre mordida..pdf

Fotos.pdf

Busca ativa das crianças faltosas..pdf

Pauta, lista de presença e síntese..pdf

Mapeamento das aprendizagens dos bebês às crianças..pdf

Saldo da merenda escolar, junho..pdf

PLANEJAMENTO DO CONTRATURNO.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6

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

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Maria de Lourdes
Constantino) - TC n.º 15/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
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.

Etapa 2 – 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.

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.

Reunião de Pais e Responsáveis.

 

1.5- Pesquisa de satisfação

 

Etapa 2 – Eventos

2.2 - Festa Julina;

Meta 4 - 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.

1.1Acolhida/ 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 – Contraturno

Atividade 2.3 – Avaliações das ações desenvolvidas -

 -Revitalização dos cantinhos e organização das salas de referência - Durante o período de recesso as educadoras aproveitaram para revitalizar os
cantinhos e organizar as salas. Confeccionaram tapetes novos e murais de boas – vindas, já a equipe da limpeza realizou a faxina na escola lavando
as salas, vidros e cortinas, também limpados ventiladores. Deixou a escola organizada e limpa para o retorno das crianças.

- Apresentação musical - Foi realizada uma apresentação musical “Bicho na Floresta”, pelas educadoras para as crianças da unidade no período da
manhã com diversos instrumentos musicais.

- Vistoria brigada da dengue – Mantendo o cuidado e a atenção com relação aos possíveis criadouros, no dia 26 de julho a educadora Bianca
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1 | Meta 1 Etapa 2 Completude: 1.600,00
%

2 | Meta 2 Etapa 2 Completude: 16,00 %

realizou a vistoria dos espaços e brinquedos disponíveis na U.E., verificando os lugares/materiais que oferecem riscos, assim como, eliminando a
possibilidade do mosquito proliferar.

2| Resultados Alcançados
Atendimento de qualidade em período integral para 234 crianças.

- Produção de 5.250 refeições no mês de julho, seguindo o cardápio e as orientações do setor de merenda da SEC.

-  Monitoramento e acompanhamento da prática pedagógica;

- Investimento formativo em relação as propostas oferecidas no contraturno;

- Monitoramento da frequência diária das crianças e orientações pontuais aos responsáveis sempre que necessário.

- Devolutivas de  95 crianças, acerca das propostas realizadas no primeiro semestre e acolhimento das sugestões e manifestações para melhoria no
segundo semestre;

- Participação de 130 responsáveis na reunião de pais.

 

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Movimento formativo, qualificando cada vez mais os serviços prestados, assim como, enriquecendo a prática junto aos bebês e crianças;

- Qualificação das propostas planejadas para o momento do contraturno, oportunizando às crianças novas aprendizagens por meio da interação e da
ludicidade;

-  Redução no número de faltas injustificadas.

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:

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.

Etapa 2 – 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.

A equipe gestora permanece realizando o monitoramento das vagas na unidade escolar através do diário digital, realizando os procedimentos de acordo com a
orientação nº01/SSE/19 de 24/04/2019. Entretanto, a diretora sempre comunica as famílias sobre a importância da frequência das crianças, retomando os
combinados e havendo necessidade efetuando o desligamento depois de ter tomado todas as medidas cabíveis, como chamar a família para reunião,
enfatizando as orientações e princípios para o desenvolvimento integral dos bebês e crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Meta 3 Etapa 1 Completude: 25,00 %

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:

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

As pautas formativas com as estagiárias estiveram voltadas para subsidiar as práticas e o acompanhamento das crianças no cotidiano, explorando a temática
“Aprender brincando, interagindo e investigando em contextos reais” e compartilhamento do PEI (Projeto Educacional Individual) das crianças acompanhadas.

A formação de educadores neste mês teve foco na utilização dos instrumentos musicais recebidos pela SEC, oportunizando ao grupo vivências práticas e o
planejamento de como utilizá-los em sala de aula e nas estações do contraturno. Essa formação culminou em uma apresentação às crianças, de uma roda de
música e uma história sonorizada.

Ainda em relação à formação dos educadores no mês de julho, também aconteceram as organizações diversas para a festa junina, com elaboração de
cronogramas, prendas confecção de materiais, entre outros.

A formação de professores envolveu avaliação do trabalho pedagógico realizado no primeiro semestre, bem como em relação às tecnologias utilizadas, plano
de ação para o período de recesso, plano de ação e reflexão sobre a utilização do espaço externo, organizações para o final do semestre, devolutivas e
replanejamento.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Meta 4 Etapa 1 Completude: 25,00 %

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:

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.

 

 As reuniões de pais e responsáveis aconteceram na segunda semana de julho, as famílias foram informadas das datas e horários uma semana antes, por
meio de bilhetes na agenda e por mensagem via WhatsApp. No decorrer da reunião a diretora e a orientadora de escola, passaram pelas turmas, agradecendo
a parceria, socializando alguns recados pertinentes, dentre eles sobre as faltas do 1º semestre, caderneta de vacina, caderno de registro, crianças doente e
agradecimento aos pais que estavam participando da reunião.

A reunião de pais foi um momento rico de compartilhamento, onde as equipes de sala contaram aos responsáveis um pouquinho sobre as propostas e
vivências oportunizadas às crianças no decorrer do 1º semestre, assim como, o desenvolvimento individual das crianças, por meio do relatório.

Segunda-feira as 7h30, reunião das salas PRÉ II-A e PRÉ II-B.

Terça-feira às 7h30, reunião das salas BI -A, BII-A e BII-B.

Quarta-feira as 7h30 reunião das salas BII- C, Inf. I-B, Inf. II- A.

Quinta-feira as 7h30 reunião das salas Inf. I-A, PRÉ I-A e PRÉ I-B.

1.5 Pesquisa de satisfação

Ao final de cada reunião de pais, as professoras entregaram a avaliação para que pudessem avaliar o encontro, com critérios voltados para: horário, trabalho
pedagógico realizado no 1º semestre, relatórios, acompanhamento escolar, atendimento da equipe gestora entre outros.

Totalizamos a participação de 130 pais, ampliando a comunicação e a parceria entre escola e família.

Segue em anexo a tabela com a compilação dos dados obtidos por meio da avaliação.

Etapa 2 – Eventos

2.2 - Festa Julina;

Nossa festa na roça aconteceu de forma interna, apenas para nossas crianças, pois a escola está passando por reforma e não temos espaço para acolher
todas as famílias. Mas realizamos o combinado com os pais, sobre a equipe gestora encaminhar os vídeos das apresentações no grupo de WhatsApp.

Ao longo do mês de junho foi feito o plano de ação, para que todos da equipe pudessem acompanhar e participar das organizações.  A festa foi realizada na
sexta-feira (01/07/2022), as apresentações foram realizadas de manhã e à tarde foi destinada para as brincadeiras típicas da festa junina (corrida de saco,
boca do palhaço, pescaria, derruba latas e argolas), com a autorização do Setor de Merenda (SEC), também foi ofertado um cardápio diferenciado no período
da tarde, para as crianças do BII ao Pré II. Para os Berçários biscoito de polvilho e do Inf. I ao Pré II arroz doce, canjiquinha, pipoca e suco. No final do dia as
crianças ganharam um kit com bolinha de sabão e estalinho.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Meta 4 Etapa 2 Completude: 5.000,00
%

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:

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.

1.1Acolhida/ adaptação;

 

Este mês de julho tivemos 03 matriculas novas, a equipe gestora em parceria com a professora e a educadora receberam as famílias, esclarecendo dúvidas e
colocando-se à disposição para que o processo de adaptação e acolhida acontecesse de forma tranquila e segura para as crianças e seus pais. Nesta
perspectiva apresentaram o ambiente escolar e conversaram um pouco sobre a rotina escolar.

O acolhimento das nossas crianças é uma ação contínua, onde buscamos acolhe-las de forma que se sintam seguras e protegidas, mesmo já estando
matriculada e familiarizada com a escola, pois sabemos que o acolhimento precisa acontecer em diversos momentos, em específico após o retorno do recesso
ou até mesmo de um atestado médico quando é mais longo.

A escuta ativa acontece a todo momento e como consequência as contribuições das crianças são acolhidas e consideradas como um instrumento muito
valioso pelas professoras na hora de realizar o planejamento, e levando em consideração o que a maioria escolhe. Depois do recesso as professoras
retomaram com as crianças a pesquisa realizada no início do ano, relacionando o contentamento da turma e já registrando as novas contribuições para o
próximo semestre. Por fim, por meio do diálogo os pequenos relataram o quanto gostaram das vivências e propostas desenvolvidas no primeiro
semestre. Assim, as crianças foram ouvidas por meio de escuta ativa e observação atenta no cotidiano, com o objetivo de colher suas contribuições aos
planejamentos de contextos das turmas.

Neste mês também realizamos a pesquisa com as crianças por meio de entrevista em duplas e em pequenos grupos, com registros por meio de fotos, vídeos,
escrita das falas das crianças e também foi feito um mural para avaliar as ações desenvolvidas, onde as crianças deixaram seu like demonstrando sua
satisfação em relação às vivências proporcionadas. Ao analisar os resultados dessas pesquisas, foi possível perceber que as crianças avaliaram muito bem as
ações proporcionadas na escola, em especial, as propostas realizadas nas áreas externas e com turmas diferentes. A partir do resultado obtido, foi elaborado
um plano de ação para ser utilizado como ponto de partida para o replanejamento pedagógico e também levando em consideração a pesquisa de satisfação
com as crianças encaminhada pela SEC (Secretaria de Educação e Cidadania de SJC).

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:

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

Etapa 2 – Contraturno

 2.3 – Avaliações das ações desenvolvidas -

Para avaliar as ações desenvolvidas nas estações de brincadeiras, as educadoras foram adequando gradativamente as propostas no contra turno. Durante os
encontros dos T.F.Cs, a orientadora Liliane solicitou que as mesmas revisitassem o planejamento das estações de brincadeiras e avaliassem o tempo
disponibilizado, a quantidade e a qualidade dos materiais, espaços utilizados e o papel do adulto, tanto no decorrer das estações, como através das fotos
registradas no momento das propostas. Em outro momento foi avaliado a forma como estavam sendo organizados especificamente os materiais utilizados nas
estações, e diante da análise foi solicitado a arrumação dos armários espalhados pela escola que serve de apoio para guardar os brinquedos utilizados nas
estações. Está sendo um movimento contínuo das ações avaliativas, acerca de sempre estar organizando e planejando as brincadeiras de acordo com os
grupos com o que emerge das crianças nas estações. Por exemplo quando um responsável pela estação percebe que as crianças circulam por ali ficam pouco
tempo, ou quando percebem que uma estação fica mais movimentada, as educadoras observam atentamente situações como esta e levam para as
formações, e a partir dali é feita uma discussão, analise e restruturação das estações.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 

Outros Documentos
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Nome Observações

Sínteses ...pdf

PESQUISA REALIZADA COM AS CRIANÇAS DO INF I À PRÉ II E OUTROS.pdf

FOTOS.pdf

Plano de ação crianças.pdf

PAUTA DA REUNIÃO DE PAIS.pdf

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO DE PAIS.pdf

Cardápio julho.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO AGOSTO
De 01/08/2022 a 31/08/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Profª Maria de Lourdes
Constantino) - TC n.º 15/2022

Sumário Gerencial

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

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

Etapa 2 – Contraturno

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.

 

Reuniões  

04/08/2022 - Reunião com o Setor do planejamento, referente ao direcionamento das crianças do pré II para o 1º ano - Ensino Fundamental.

12/08/2022 – Seminário Educação + Inovação 2022.

17/08/2022- Reunião com os responsáveis pelas as crianças do Pré II, para conversar sobre a transição do Ensino Infantil para o Ensino
Fundamental e a entrega do Kit pedagógico.  

19/08/2022- Reunião Setorizada para a Orientadora de Escola, com a temática Ambiente Alfabetizador .

24/08/2022- Visita técnica da Orientadora de Ensino Pabila no período da manhã.

30/08/2022- Visita técnica da Gestora de Parceria Maria Alice no período da manhã.

 

Demais ações realizadas na unidade escolar :

 

31/08/2022- Passeio de Trenzinho da Alegria.

Na quarta-feira dia 31 de agosto, as crianças da unidade escolar, tiveram o passeio de Trenzinho da Alegria, as crianças dos berçários foram
acompanhadas dos responsáveis durante todo o trajeto e depois retornaram para a sala, já do infantil I ao Pré II as crianças contaram com a equipe
de sala e mais duas auxiliares que acompanharam o passeio. A equipe gestora monitorou a entrada e saída de todas as turmas, auxiliando nas
trocas dos grupos. Também foi realizado o seguro para todos que participaram deste evento.

Formação dos funcionários da limpeza e cozinha.

A diretora realizou com a equipe da limpeza e cozinha uma formação acerca do tema: A educação é feita há várias mãos. Realizando uma pequena
leitura, momento em que retomou o papel dos profissionais da Instituição de Educação Infantil, fazendo-os repensar nas contribuições que o serviço
prestado, o quanto favorece as crianças e demais profissionais.

Também foi entregue aos colaboradores, algumas cópias dos capítulos 2 e 6 do Currículo da Educação Infantil, o qual será utilizado nos próximos
encontros. No encontro também realizamos as orientações tendo referência o checklist realizado pelas supervisoras da merenda, oportunizando
conversarmos e ajustarmos algumas ações que precisavam de melhorias. O mesmo aconteceu com a equipe da limpeza, pois estamos em
constante aprimoramento dos serviços realizados, levando em consideração as necessidades das crianças.

Rematrícula 2023

No dia 19/08/2022, foram encaminhados os bilhetes da rematrícula aos responsáveis das crianças, pela agenda escolar e no grupo do WhatsApp. A
equipe gestora organizou um cronograma para que os responsáveis pudessem se organizar e realizar a rematrícula dentro das datas estipuladas.
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1 | Meta 4 Etapa 2 Completude: 25,00 %

Também compartilhamos o bilhete no mural informativo, na entrada da escola. Visando facilitar, para os pais que têm mais de uma criança na
escola, realizamos as rematrículas no mesmo dia, sempre munidos com os documentos necessários, sendo orientados a não ultrapassar a data
limite para rematrícula.

Período destinado para as rematrículas:

 Dia: 22/08 a 25/08

BI A – Prof. Naiara

BII A – Prof. Wilma            

 BII B – Prof. Sarah

 Do dia: 26/08 a 31/08

BII C – Prof. Juliana

 INF. I A – Prof. Pamela              

 INF. I B – Prof. Francielle

 Do dia: 01/09 a 06/09

INF II A – Prof. Solange

 PRÉ I A – Prof. Larissa           

 PRÉ I B – Prof. Adriana

 

2| Resultados Alcançados
- Atendimento de qualidade em período integral para 234 crianças.

- Produção de 12.374refeições no mês de agosto, seguindo o cardápio e as orientações do setor de merenda da SEC (Secretaria de Educação e
Cidadania).

- Reunião de Pais e Responsáveis sobre a transição do Ensino Infantil para o Ensino Fundamental com 44% de presença dos responsáveis.

 - Tivemos a participação de 20 crianças na assembleia sobre o contra turno, levando em consideração que apenas 4 crianças de cada sala a partir
do Inf II ao Pré II participaram .

- Foram realizadas 99% das rematrículas da Unidade Escolar para o ano de 2023.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Movimento formativo, qualificando cada vez mais os serviços prestados.

- Garantia de alimentação saudável e de qualidade para as crianças matriculadas.

- Participação dos Pais e Responsáveis na reunião de transição do Pré II.

- Ampliando a comunicação com as famílias através da rematrícula, orientando sobre a importância de sempre atualizar o endereço e o telefone,
caso mude. Também ressaltando sobre as faltas injustificadas.

 

Atividades Desenvolvidas
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2 | Meta 5 Etapa 1 Completude: 16,00 %

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

Descrição:

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

Etapa 2 – Contraturno

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

Para propiciar um momento de escuta qualitativa sobre as brincadeiras que as crianças gostariam que tivessem nas estações do contraturno, a equipe gestora
decidiu realizar uma assembleia e encaminhou alguns convites para as crianças de diferentes faixas etárias com o nome, dia, horário e a sala onde a
assembleia aconteceria. No momento da entrega dos convites foi conversado com a turma toda, informando como aconteceria a assembleia e para isso os
amigos que foram convidados, iriam representar o grupo e iriam levar as sugestões do restante da sala.

Na data da assembleia a sala foi organizada com cadeiras e um mural onde seria escrito as ideias e sugestões. As crianças chegaram para a assembleia e
foram chamados a falar o que já acontece no contraturno, relembrando as brincadeiras/propostas das estações. A diretora e a orientadora de escola, após
escutar as crianças, convidaram a pensar em novas estações, que ainda não aconteceram no contraturno e que seria gostariam que tivesse, considerando
nosso espaço. Durante todo o momento as crianças puderam conduzir o encontro, usando o microfone com apoio, respeitando quando um amigo estivesse
falando, escutar as ideias, sendo amparado quando havia a necessidade das intervenções do adulto, fazendo pensar sobre a ideia levantada naquele
momento. Ao decorrer da assembleia, foram listadas algumas sugestões como: casa na árvore, brincadeira de movimento (esconde-esconde, pega-pega e
vivo morto), desenho, boneca, escorregador grande, bolinha de sabão, pula- pula, música, massinha, balanço com pneu. 

Para que todos da unidade pudessem saber o que aconteceu na assembleia, divulgamos por meio de fotos no mural de entrada, com registro das sugestões
de brincadeiras/propostas para o contraturno.

 Depois de acolher todas as sugestões, a equipe gestora registrou as informações coletadas, as quais serão de grande valia para as reestruturações do
contraturno.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Meta 3 Etapa 1 Completude: 50,00 %

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:

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.

Para apresentar as famílias os resultados obtidos em relação a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, as professoras compartilharam nos murais
da área externa algumas demonstrações dos resultados alcançados, através dos projetos citados abaixo que estão em andamento, cada nível escolheu à sua
maneira de evidenciar os trabalhos, favorecendo as diversas linguagens e manifestações.

 São os seguintes:

          Berçários I e II: Cestos dos tesouros e jogos heurístico - Mini história.

          Infantil I – A: Animais – Mini história interativa.

          Infantil I – B: Alimentos – Mini História.

         Infantil II – A: Construções – Mural interativo.

         Pré I A e B – Meio ambiente – Jornal / Ficha catalográfico.

         Pré II A - Bichos pequenos – Folhetos. 

         Pré II B – Reciclagem – Folder. 

Através dos murais que ficam próximos a porta de cada sala, as famílias tiveram visibilidade das propostas que estão sendo oferecidas as  crianças na escola,
de acordo com os planejamentos realizados, tendo como referência a escuta ativa das crianças.

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:

 

No dia 17 de agosto, aconteceu em nossa escola a reunião de Pais e Responsáveis pelas crianças do Pré II, onde tratamos sobre a Transição do 1º ano do
Ensino Fundamental e entregamos os jogos do Programa Recupera, a orientadora conversou com as famílias sobre a importância da parceria com as famílias
em prol do desenvolvimento integral da criança, e ressaltou as transições que acontecem na vida da criança durante toda a vida escolar.

Em seguida contextualizou as ações planejadas para esse período, como: assembleia geral, bate papo com as crianças do 1º ano, bate papo com professoras
do 1º ano, para esclarecer dúvidas e anseios, intercambio com alunos do 1º ano, troca de fotos, vídeos, bilhetinhos e cartas, visita à uma escola de Ensino
Fundamental, marco de passagem - homenagem e despedida da escola (CEDIN) e por fim avaliação, que servirá para  ouvir das crianças e das famílias os
resultados obtidos em relação as ações desenvolvidas.

Depois a diretora também conversou com os responsáveis sobre o direcionamento das crianças para o 1º ano, realizou a verificação do endereço, nome
completo dos responsáveis e telefone. Ressaltou a importância de os pais confirmarem os dados e assinar a lista, também salientou que caso troquem de
residência até o final do ano, precisam trazer na secretaria da escola uma cópia do comprovante do novo endereço, pois será preciso realizar a alteração no
sistema. Fomentou que é de suma importante trazer cópia do endereço em que a criança reside, uma vez que acontece a visita na casa, com o objetivo de
constatar se a criança mora no endereço informado, e mediante a constatação de irregularidade o responsável será sinalizado sobre o fato e terá que aguardar
a vaga na escola mais próxima de onde realmente reside.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

pág. 4 20/09/22 10:54



Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

Evidências de agosto de 2022.pdf

Bilhete de rematrícula 2023..pdf Bilhete de rematrícula 2023.

Síntese equipe da limpeza..pdf

Síntese da equipe da cozinha..pdf

Pauta.pdf

Boletim do Berçario I-A.pdf

Saldo das refeições servidas em agosto.pdf

Lista de presença - Reunião do pré II A e B..pdf

CONVITE.pdf

Termo de responsabilidade - entrega do kit..pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
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4. IMPACTO DAS AÇÕES NOS INDICADORES DO PROJETO

- Garantia de alimentação saudável para as crianças, preparada de acordo

cardápio do Setor de Merenda da SEC_

-111 erações com as famílias, através de pesquisas e reuniões.

- Diminuição das fal as sem justificativas médicas_

-Alegria das crianças em relação às ações realizadas na semana das crianças.

-Avanço nas aprendizagens de acordo com os indicadores de cada faixa etária.

Responsãv,ell pelai Entidade

CPF 

RG 

!Responsável Técniico
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R.G
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fu, Maria AJice Barreto, Gestora de Parceria do OSC Associação Beneficente Soc:iaJ e Cdurodorml lírios do Campo, 

aprovo em 10 de novembro, o relatório de execução das a Vidades referen e ao Plano de Trabalho do CEDIN Maria 

de l..ourde5 ,Constunti110, referente ao mês de outabro de 2022.

As atividades descritas evidenciam as ações para o alcance das metas previstas no Plano de Travalho_ 

Maria Alice Barreto. 

Orientadora de Ensino/Gestora de Parceria 
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PREFEITURADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATORIO DE EXECUçÃO
Periodo de 01/11/2022 a 3011112022

PÍoieto: AssociaÉo Beneftcente Social e Êducacional LlÍios do Campo (CEDIN Prof,' Maíia de
Lourdes Constantino) - TC n.o 1512022

a- Número de crianças atendidâs no mês: 233

Atividades Extra Pleno de trabalho

Atividade realizada: Bilhete lnformativo
No dia 0't111, acolhemos a comunidade e os funcionários, entregando um bilhete

lnformativo sobre a prevenÇão do câncer de prôstata, doença que geralmente aparece depois
dos 40 anos de idâde. Esta campanha que acontece no mês de novembro tem o objetivo de

orientaÍ os homens a procurarem o médico regularmente e cuidar da saúde.

Atividade realizada: Rêunião de pais/responsáveis especiÍica para os alunos do Pré
il.

Descrição: Foi reafizada a reunião de pais no dia O4111, para informar sobre o processo

de municipalização das '17 Escoles Estaduais, e também tranquilizar sobÍe algumas noticias
que saíram nas redes sociais que não são veridicas, uma vez que algumes crianças poderão

ser direcionadâs pâra umas das escolas deste processo de municipalizaçáo.

Durânte a reuniáo reforçamos a importáncia da participação das famílias na reunião de
diÍecionamento que ainda será realizada, com o objetivo de socializaÍ com os responsáveis as

informaçóes pâra que possam, na ocasião procurar a êscola que o (a) filho (a) íor direcaonado

para realizar a matricula, tãmbém lembramos que este processo comêçou no meio do ano,

quando Íoi solicitado um comprovante de endereço atualizado, e que agora a listagem já vem

da SEC - Secretaria de Educação e Cidadania, com os nomes das escolas de destino, sendo

enfatizado pela equipe gestora a imposslbilidade de realizar troca de escola.

Atívidade realizada: Reunião Setorizada com a§ Orientadoras de Ensino.
Descrição: No dia 11/11 a orientadora participou da formação setorizada que teve como

objetivos: orientar sobre o planejamento de acolhida e adâptação com a utilização de dois

instrumentos sistematazâdos sendo, instrumento 1 para o planejamenlo de propostas, para a

observaçãô e escuta dâs criânças, e instrumento 2 para a observação e escuta das crlanças

nas situações inesperadas do cotidianoi informar sobre as ações de organização e

planejamento para o início do ano de 2023; e orientar em relação aos dias de planejamento na

unidade. no ano de 2023.
Nesse encontro foi realizado o estudo e trabãlho em grupo, sobre o Cap. 5 do Curriculo

Ed. lnf. SJC (ementas dos campos de experiências, objetivos de aprendizagem e

desenvolvimento, contextos e açóes intencionais que favorecem as aprendizagens dos bebês

e crianÇas) e no documento "Campos de Experiênciâs - efetivando direitos e aprendizagens
na EducaÇão lnfentil", o encontro promoveu a reflexão ê a discussâo em torno das possíveis

perguntas para direcionar o olhar e registro no planeiamento de propostas (formas de

documentar a participeçáo das crianÇas).

Atiyidade rêâlizada: Reunião de Pais sobre a Creche Polo de 2023

1. SUMÁRPGEREÍ{GIAL



Descrição: No dia l 6/1 1 , f oi realizada a reunião de pais, pâra informar sobre a creche polo

em janeiro de 2O23. Durante a reunião Íoi comunicado que serão 4 (quatro) escolas que

receberão as crianças no mês de ianeiro, o CEDIN João Lopes Simôes, CEDIN Helena

Ferreira, CEDIN Maroca Veneziani e CEDIN Marilda de Brito Banos Pereira, por este motivo o
processo de inscrição será apenas para as mães que comprovârem que estaráo trabalhando
neste período.

Durante a reuniáo os pais foram orientados que, pâra realizar a inscrição, primeiro terâo
que apresentar a declarâÉo assinada e carimbada pelo empregador e cópia da certidão de
nascimento da criança, pâra a diretora, sê estivêr tudo correto a mesma irá assinar o
encaminhamento pera os responsáveis irem levar as documentaçôes na creche polo de sua
escolha, lembrando que só poderá ser feita inscriçáo em apenas uma das escolas. Também
Íoi ressaltado sobre as criânças terem necessidade de férias, um tempo para o descanso, pois
ao longo do ano acordam cedo e tem uma rotina na creche. Ao Íinal da reunião. após reforçar
o prazo para realizar a inscrição e os documentos necessários, os responsáveis assinaram a
lista de atendimento indicando se sim ou não, e os gue manifestaram interesse, receberam e
declaração para ser preenchida pelo seu empregador.

Atividade realizada: Visita da Professora Nátali do '1" ano.
Descrição: No dia 22111, a professora Nátali do Ensino Fundamental dâ escola EMEF

Prof.8 Silvana Maria Ribeiro de Almeida, compare@u na escola pâra conversar com âs

crianças do Pré ll. As turmas se reuniram no pátio da escola para um bate papo divertido,
momento em que fizeram perguntas sobre como funciona a escola de Ensino Fundamental
(rotina), e como é a estrutura do prédio.

Atividade rcalizadaz Visita técnica
DêscÍição: A diretora Camila recebeu a gestora de parceria Maria Alice para a visitâ

técnica mensal no dia 24111 no periodo da manhá. Durante a visita a gestore andou pelos

espaços da escola e observou os trabalhos que estavam acontecendo naquele momento, já

na sala da equipe gestora, conversaram sobre as metas que foram realizadãs do mês de
novembro e as que estão sendo organizadas para ãcontecer, também foi falado sobre o quadro

de funcionários, números de crianças atêndidãs e ã atuelização do drive, onde Íicam os dados

da escola.

Atividade realizada: Reunião sobre o Direcionamento do 1 ano.
Descrição: No dia 2511't, â equipe gestora solicitou aos pais que comparecessem na

escola para seÍem informados sobre a escola que seus filhos irão Írequentar no ano de 2023.

Ao receber os responsáveis, a diretora informou qual escola as crianças frequentarão no
próximo ano e compartilhou as seguintes orientações: às escolas municipais irão fazer o

contato com as fâmílias após verificação do endereço, as familias só deveÍáo entrar em contato
com a escola caso tenha ocorrido a trocâ de endereço ou telefone. Já nas escolas estaduais

os responsáveis poderão realizar contato com a escola para sabêr os documentos nêcessários
para a realizaçáo da matrícula. Outra orientação importante é que mesmo não ílcando
satisÍeitos com a escola que seu filho foi direcionado, os pais precisam ÍeelizaÍ a matrícula, e

em janeiro de 2023, deverão procurar a escola pretendida, patà íazeÍ a inscrição e aguardar
a vaga.

c. Brigada ContÍa Dengue

A equipe da brigada da dengue continua com as vistorias intensas semanalmente na
unidade escolar, verificando calhas, banheiros, brinquedos, ralos, vasos, pneus entre outros,



tudo que possâ vir a ser um possível críadouro do mosquito Aedes Aegypti, umâ vez que está
na época de chuvas e precisamos redobraÍ a atenção.

A cada vistoria, os brigadistas veriícam e relatam as providências que precisam seÍ
tomâdas no mesmo dia. Os brigadistas deste mês são Ana Beatriz, Bianca Marcelino,
Franciele Roberte, Naiara Daiane e Aline Paiva.

Iteta:2 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos

da Regiáo cto MUNICíP|O na qual o CEDIN está inserido.

Etapa: lnovar as práticas pedagógicas aliceÍçadas no Currículo da Educaçáo lnfantil de

São José dos Campos, contemplando as especificidades da educeÇão dos bebês,

crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e
desenvolvimento integral.

Atividede: 2.3 TFC'S com os diferentes segmentos

DescÍição: O trabalho de foÍmação continuada com os professores, nesse mês de

novembro, esteve voltado à reflexáo e organização da documentaçáo junto às criânçes
parâ a exposiÇão na Mostra Cultural e no Empreende, ambos na unidade escolar. E
tâmbém a socialização das orientaçôes para e elaboração dos relatórios de
acompanhamento da aprendizagem, tanto individuais, quanto o coletivo.

Para os educadores, o movimento formativo esteve voltado ao replanejamento das

estações com base na pêsguisa de satisíação realizadâ com as crianças, à organizaçáo
do espaço e materiais, e também ao sócio emoctonal, com o objetivo foi proporcionar um

momento pÍazeroso em situaçóes que possibilitem o desenvolvimento de habilidades
importantes pâre e construçáo de competências socioemocionais, como: determinaçáo,
foco, persistência, empatia, responsabilidade, entre outras.

Meta: 3 - Estimular o envolvimento e participeção da sociedãde civil.

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

Atividade: 1.3 Reuniáo de Pais e Responsáveis Novos

Descrição: A Reuniáo com os pais novos. aconteceu no dia 30 de novembro, por volta
das 7h30 da manhá no refeitório dãs crianças. A equipe gestora úilizou do recurso:
projetor para apresentar os espaços da escola e salas de aule, compartilhando a proposta
pedagógica da Educaçáo lnfantil Municipal e melhor ilustraÍ os conteíos que são
vivenciados na creche pelas crianças, pois devido as obras que estão acontecêndo na
unidade, não foi possivel convidá-los para visitar os ambientês.

Na reunião tambem foram apresentados todos os colaboradores por meio de fotos.
DuÍante a reunião a orienladora Liliane explicou sobre todo o trabalho pedagógico que e
realizado, enÍatizando a importância das familias partaciparem da vida escolar e
prestigiarem seus Íilhos durantes os eventos que acontecêm no decoÍTer do ano letivo,
comentando que todo o processo de aprendizagem, acontece por meio das brincadeiras,
interaçôes e investigações, iiustrândo pelâs fotos um pouco sobre os conteÍos de
aprendizagem na Educação lnfantil. Em seguida, a diretora Camila socializou as normas
e combinados da crêche, firmando a pârcerie e deixando em evidência as
responsabilidades e compromissos de todos.

2. DESCRçÃO DAS ATTVTDAIIES DE§EI{VOLVIDAS



O Pre I B tambem expôs jornais sobre o meio ambiente e algumas maquetes construidas
pelas crianças, bem como uma planta que eles plantaram.

O Pré ll A contemplou a mostra com os livÍos e jogos confeccionados peles crlanças
sobre o mundo animal e o Prê ll B, expôs folders e brinquedos confeccionados com
materiais reciclados.

Todas as turmas tiveram um cantinho, espaço determinado para que as familias
pudessem interagir com os materiais produzidos pelas crianças, em especial os jogos e
os brinquedos.

Meta: 4 - lmprimir Intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando
experiências e vivências em situaçóes estruturadas de aprendizagem.

Etapa: Adotar práticas pedagógicas favorecendo â construçâo das competências
socioemocionais da criança. por meio dos dirêitos de aprendizagem e desenvolvimento.

Atividade: 1 .3 Pesquisa de satisfação iunto às criãnças;

DescÍição: A pesquisa de satisfação foi realizada junto às crianças por meio das
propostasjá realizadas durante o ano. Na ocasião puderãm eleger as propostas que mais
pÍoporcionaram o interesse dê investigação e descobertas, além de promover
brincadeiras e interaçôes.

Por melo de pequenos grupos íoi realizada a escuta das crianças, ondê o educador foi o
escriba, registrando as falas das crianças.

Durante este processo as crianças citaram as seguintes pÍopostasi Projeto de
investigaçâo (AnÍmais pequenos, Conhecendo os ânimâis e Reciclagem), Contaçáo de
história (A casa sonolenta, O grande Rabanete e Não Abra este Livro), Brincadeiras
tradicionais (Betâtâ quente, Corre cutia, pega-pega congela e pular corda), Bingo de letras
, Manipulaçáo de massinhas, Desenhos com tintas e canetinhas em diferentes suportes,
Bloco de madeiíâs ( montar câsa e cano), Escrita do nome e Brincadeires ao ar livre
(parque). Algumas crianças, após a pesquisa, fizeram desenhos relacionâdos a sua fala,
êxpressando sua sâtisfaçáo em relaçâo à proposta escolhida,

Atividade: 1 .4 Avaliação das ações desenvolvidas;

Descrição: A avaliação das açôes desenvolvidas foi realizada tendo como referência a
Mostra Cultural, logo após a mesma ter acontecido.

Para as crianças, foi organizado um mural com fotos do evento e solicitado que a
proÍessora as levassem, em pequenos grupos para avaliar os trabalhos dos colegas que
mâis gostaram, indicando com o likê, e para es famílias, foi realizado umâ avaliação por
meio do impresso entregue pela a própria professora referência, oportunizando as
fãmíliâs avaliar a Mostrâ Cuttural, assim como indicar sugestões para o próximo ano.

Etapa: Contraturno

Atividade: 2.2 Elaborar estaçóes de brincadeiras (propostas significalivas) com a
participação das crianças;

Descrição: A partir de uma pesquisa Íealizada com as crianças, onde tiveram â
oportunidade de apontar (felando, desenhando), guais esteçóes gostâm mâis, quais
gostariam que continuasse e o que gostariam dê renovar, dando dicas sobre o que



il,

- Movimento Íormativo, qualificando cada vez mais os serviços prestados, assim como,
enriquecendo ã prática junto aos bebâs ê crianças.

- Participação dos pais e responsáveis na reunião de pais novos, estabelecendo a

comunicaÉo e integraçáo entre escola e família.

- QualiÍicaçáo da prática, por meio do movimento formativo, promovêndo trocas, estudo e
novas aprendizagens.
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Eu, Morio Alice Barreto, Gestoro de Porceria do OSC Atsocioçõo Benefrcente Socidl e Educocionol LÍrios

do Compo, oprovo em 2O de dezembro, o relatório de execuçõo dos otividodes reÍerente oo Plano de

Trobolho do CEDTN Mdrio de Loutdes Constontino. referente oo mês de novembro de 2022.

As otividodes descritos evidenciom as oções poro o olconce dos metos previstas no Plano de Trabalho.
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fortes da escola, onde recebemos muitos elogios sobre a dedicação, compromisso e 

carinho com as crianças por parte de todos. 

Nos pontos a melhorarmos, as famílias pontuaram sobre a reforma, sobre o horário de 

saída das crianças, indicaram que deveria ser mais tarde e também solicitaram que as 

festas sejam abertas para os pais. Após a análise das respostas, foi possível constatar 

que alguns dos apontamentos, não tinham como atender, afinal, a precisava acontecer e 

devido a ela não tínhamos espaço para realizar festas abertas, quanto ao horário de 

saída, o período de permanência das crianças na escola é de 1 Oh diárias. 

Na palavra livre, os pais registraram muitos elogios e agradecimentos. 

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Participação de 151 responsáveis na reunião de país.
- Produção de 5.114,00 refeições no mês, seguindo o cardápio e as orientações do setor
de merenda da SEC (Secretaria de Educação e Cidadania de SJC).
- Participação de 41 colaboradores nas avaliações realizadas no mês de dezembro.
- Atuação de 05 colaboradores na brigada da dengue, monitorando os espaços e
materiais.
- Participação em 100% das reuniões e formações oferecidas pela SEC;
- Marco de passagem para 49 crianças do Pré li, validando a transição para o Ensino
Fundamental.

4. IMPACTO DAS AÇÕES NOS INDICADORES DO PROJETO

- Participação e envolvimento dos pais e responsáveis na reunião de pais.

- Escuta ativa de todos os funcionários por meio de avaliações, onde a equipe gestora

pode compilar as respostas e a partir das devolutivas, ter indícios para planejar ações

para o ano de 2023.

- Oferta de alimentação saudável para as crianças, seguindo o cardápio e as orientações

do Setor de Merenda da SEC;

- Conscientização do grupo em relação aos cuidados necessários para evitar a dengue;

- Alinhamento das ações realizadas na escola, por meio das reuniões e formações da

SEC;

- Envolvimento e satisfação das crianças do Pré li, no evento voltado para a transição ao

Ensino Fundamental.
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RG: 46.432.951-6 

)
Diretora 




	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JANEIRO
	RELATÓRIO DE DESEMPENHO FEVEREIRO -  MARIA DE LOURDES.pdf
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FEVEREIRO

	MARIA DE LOURDES MARÇO.pdf
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MARÇO

	MARIA DE LOURDES.pdf
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ABRIL

	maria de lourdes maio.pdf
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MAIO

	maria de lourdes junho.pdf
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JUNHO




