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Prefeitura de 5âo losé dos campos

RELATÓR|O DE ATIVIDADE - 08-09/2020 - CEDIN Diácono José Arantes Lima
De 1410812020 a 3110912020

Projeto: CEDIN Diácono José Arantes Lima

TC no 08/2020

Sumário Gerencial

1 - Metas Propostas

RELATÓRIO DESCRITO SE REFERE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERíODO DE

SUSPENSÃO E AULAS - COVID íO - DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRO DE

OESEMPENHO/ATIVIDADES.

- Atividades Remotas;
- Comunicação com as Íamílias;
- Formação dos funcionários dos diferentes sêgmentos;
- Protocolo de higienização e saúde;
- Entrega de marmitas

2 - Resultados Alcançados
Neste mês conseguimos atingir todas as famílias com as atividades remotas, obtendo assim
100'/o da nossa meta.
Na parie administrativa conseguimos realizar todos os serviços administrativos: atendimento ao
público, entrega de declarações, apoio aos Íuncionários e professoras, rematrículas para 2021 ,

estreitamos os laços com a comunidade através das entregas de marmitas, material impresso

(propostas).
Nas formações foram realizadas com todas as equipes, sendo professoras duas vezes semanais,
educadoras, uma vez por semana e funcionários uma vez por mês.

Os protocolos de higiene e saúde, foi realizado uma reunião já de início para todos da equipe
para que fosse seguido já de imediato. Ficaram informados de forma verbal, por escrito e
assinaram dando a ciência do Íato.

3 - Impacto das Ações nos lndicadorês do Projêto
Neste mês obtivemos êxito em todos os segmêntos, seja na busca ativa aonde ativa atingimos
100o/o da nossa meta o que impactou diretamente na qualidade do atendimento a todas as
crianças e acesso as propostas como forma do cuidado emocional, participação e inÍcio do
vínculo com a escola, o que é importante para o desenvolvimento das crianças. A qualidade dos
alimentos oferecidos através das marmitas, auxiliou no atendimento as necessidades das
Íamílias nesse período de pandemia e uma alimentação adequada para as crianças. Os
protocolos de higiene foram seguidos rigorosamente, conseguimos realizar todos alinhamentos
juntos as famílias e realizamos todos os procedimentos de formações com todas as equipes.
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Atividades Desenvolvidas

Meta: Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período
de suspensão de aulas presenciais devido ao COVID-19.

Etapa: Atividades Remotas

Descrição:

De início foi elaborado um vídeo de apresentação da nossa escola para que todas as famílias
pudessem conhecer tanto nosso espaço físico como cada componente da equipe.
O trabalho pedagógico foi intenso, com capacitações, alinhamentos, comunicação junto as
famílias

Os temas abordados foram relacionados ao suporte teórico para elaboração das atividades
remotas, durantê os êncontros a orientadora enfatizava sobre a importância do cuidado ao
elaborar as atividades de acordo com os documentos norteadores e pensando no locutor
ausente, fazendo uso de uma linguagem adequada e muito bem detalhada.

Para facilitar essa comunicação junto as famílias foram criadas grupos de whats para uma maior
interação.

As proÍessoras elaboraram suas propostas remotas semanais e encaminharam para a
Orientadora para serem analisadas e aprovadas, após foram enviados os links do Portal LEDI,

com dinâmicas de interações por vídeos, mensagem e áudio. Atividades do cotidiano para ajudar
os pais com as propostas dos filhos.

Para ter uma maior garantia de que todos fizessem suas lições, as professoras entraram êm

contato semanalmente com as famílias para saberem se estavam com algumas dificuldades por

não haver feito as propostas e deram explicaçóes para ajuda-los a sanar suas dúvidas. Em casos
em que houve possibilidade de contato telefônico, a equipe gestora se encarregou de fazer visitas
em suas casas. Assim atingimos 100% dos alunos com atividades remotâs em dia. Foi

disponibilizado também material impresso para quem necessitasse

Através das devolutivas observamos retornos positivos, indicando o quanto as crianças estavam
se desenvolvendo bem.
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Todas as atividades remotas estiveram disponíveis nos grupos nos seguintes Iinks:

BI:

httpsl/drive.qooqle.com/drive/íolders/l kWOuo4eSwJbZFlb-Y3czSQulWSuWKtlV

@efolders/1 SkXqa-1 2bhUFn4ZXkU9OThNHHpB2nqX

https://drive.qooqle.com/drivelíolders/1 mXZkWFnqB pXUffw-ilJiYpGsBlD-01

https://drive.qocole.com/drivelfolders/l46EqOl aoBJN6,qBqk3wvCYPJcxfUU34Li

Bil

https://drive.gooqle.com/drive/foldersll OsqniE4dmCSmE4dCm3LmqhQvTum l fjqr

htips://drive.gooqle.com/drivê/folders/l QgAiYfAjXl -GpHTvDtN l GYnwix4ru*SS

httns://drive.qooqle.com/drive/folders/l QUeLi e 2QA2PhlvO2YpF36oDOMY3Epb

https://drive.google.com/drive/folders/l FDuZ9iwrkhLgAHoZBDiuQPfw9r9dttra

Temos os seguintes relatos:

Áudio, mãe do aluno Malcon -Bl - Disse que o filho está interagindo bem com as propostas, que
ama os vídeos enviados e que está ajudando o filho no processo de aprender a andar.

Arthur Bll - mãe relatou que o filho está amando ter que fazer as atividades.

Sofia Bl - mãe relata que a filha ama realizar as atividades e está sendo um pÍazer pra família.

Bernardo Bll - mãe relata que o filho adora fazer as atividades, que mesmo sonolento ele queria
ver o vídeo.
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OUAIS AS AÇÔES REALIZADAS PELO PROFESSOR PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DAS

CRIANÇAS NÀS PROPOSTAS E INTERAÇÔES?
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SECRETARIAS

Meta: Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no perÍodo
de suspensão de aulas presenciais devido ao COVID-1 9.

Etapa: Comunicação com as famílias e crianças

Descrição:
Comunicação com as famÍlias e crianças se deram de diversas formas:
- Presencial, com pais na escola, (quando vieram buscar material impresso, marmita, mantendo
distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel);
- Por teleÍonemas para rematrículas, busca ativa;
- Realizando visitas nas casas das famílias quando se fez necessário;
- Atualizaçâo de cadastros;
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Meta: Garantir o atendimênto de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período
de suspensão de aulas presenciais devido ao COVID-19.

Etapa: Formações dos funcionários dos diferentes segmentos

Descrição:
As formações conseguimos atingir todas as equipes:
As professoras recêberam de forma semanal (duas vezes), com os seguintes temas:
- Documentação Pedagógica;
- Porque ler para bebês;
- lmplementação do Currículo da EducaÉo lnfantil em São José dos Campos - Capítulos 2 ao
5;
- Formações LEDI
- Boas práticas, formaçâo canal LEDI;
- Aprendizagens inovadoras;
- Ensino H íbrido
- Congresso de ldeias e Debates

As educadoras recêbêram uma vez por sêmana com os seguintes temas:
- Organização dos Espaços da Escola
- Propostas Período de Pandemia
- lmplementação Currículo da Educaçáo lnfantil em São José dos Campos;
- Propósitos e Fundamentos Pedagógicos;
- Princípios e Fundamentos de uma Comunidade de Aprendizagem

Os funcionários receberam orientações como:
- Atribuição de cada função específica de acordo com o Regimento Escolar;
- Normas, combinados, Protocolo de higiene e saúde

Sempre após cada reunião foi solicitado para um representante fazer uma síntese sobre o
assunto tratado e os demais assinaram.

Link de Estudo do TFG

lmplementação do Currículo da Educação lnfantil de São Jose dos Campos

https:li sadiet. com/a ndressacqcassiano/tbnru9kqlBiv2h j uk
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Prefeitura de São José dos Campos

Meta: Garantir o atendimento de qualidade âs crianças, comunidade e funcionários no período
de suspensão de aulas presenciais devido ao COVID-19.

Etapa: Protocolo de higienização

Descrição:
Devido a sítuação atual em que estamos vivendo em nosso país, buscamos intensiftcar as
orientações junto as nossas equipes. Enfatizamos e orientamos de forma verbal e através de
circular (segue anexo), que não devemos de forma alguma deixar de estarmos atentos aos
cuidados específicos para este momento, então distribuímos para todos da creche máscaras e
enfatizamos que o uso é obrigatório dentro da unidade escolar, álcool em gel, todos os protocolos
Íoram seguidos, como:

- Higienização das mãos com mais frequência e mantendo o distanciamento social;
- No refeitório foi mantido um número reduzido de cadeiras e carteiras. Horário de almoço
intercalado para não haver aglomeração de pessoas;
- A equipe de ASG esteve realizando higienização constante de forma mais intensificada,
principalmente nos banheiros, refeitórios e área de uso comuns;
- Ao entrar no estabelecimento foi realizada aferição de temperatura em cada pessoa e colocado
tapete de higienização em sua entrada;
- No portão foi colocado um cartaz sobre o uso obrigatório de máscara, horário de atendimento
ao público e entrega de marmitas.

Meta: Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e Íuncionários no período

de suspensão de aulas presenciais devido ao COVID-19.

Etapa: Entrega das marmitas

Descrição:
Para iniciarmos Íizemos uma pesquisa no grupo de whats para sabermos quantas famílias
desejariam receber marmitas. Nos primeiros dias de entrega foi fixado um cartaz de boas-vindas
a cada família que se interessou em adquirir.

Foi solicitado também para quem não pudesse vir buscar para avisar com antecedência para que

o mesmo não fosse produzido.
Foram entregues 51 mârmitas sólidas e 36 sopas, neste mês acontêceu no horário das 1'1 h às
'13h de acordo com o cardápio enviado pela SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), além
das marmitas foram entregues frutas, bolos, biscoitos, conforme o cardápio do dia. Todo cardápio
foi elaborado seguindo as orientações de higiene e saúde.

Os pais que adquiriram demonstraram muita satisfaçáo com o alimento recebido, alguns
começaram buscar para incentivar o filho a se alimentar melhor.
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Prefeitura de 5ão José dos Campos

Sempre recebemos elogios das mães referente aos alimentos, tanto pela qualidade, sabor e
quantidade.

Segue abaixo o gráfico evidenciando a entrega de marmitas.

Título do Gráfico

10

5

ô

§' § *§ *§'+\.ô ,",T ,"*'P cr*' "*Ê '§;d ,Ê ,Ê .,f ,Ê §'C ^9r" ,"r'-

r REITRADA DE ktARMiTAs SEMANA 10 A 11 DÊ strEMBRo pROouzuzross sóLtols

tr RETIRADA DE MARMITAS SEMANA 10 A L1 DE 5ETEM0R0 Servidas

RETIRADA DI MARMITAS SEMANA 10 A 11 DE SETEMBRO PRODUZIDAS SOPAS

ç RETIRADA DE TúARMITAS STMÂNA 10 A '],1 DE S€TEMBRO ENTRÊGUES

CWrlll+los{dwSdntos
y'-Í(ffint{df Entidade/ RçÃ.944.958-7 lwnete Gôifr's Rodrlues

RG: 22.589.058-6

Dkchra
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Prefeitura de São José dos Campos

RELATORIO DE ATIVIDADE - SETEMBROI2O2O - CEDIN DIACONO JOSÉ ARANTES LIMA
De 0111012020 a 3111012020

projêto: cEDtN DtÁcoNo JosÉ ARANTES LtMA

TC no 08/2020

Sumário Gêrêncial

1 - Metas Propostas
RELATÓRIO DESCRITO SE REFERE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERíODO DE

SUSPENSÃO E AULAS . COVID 10 - DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRIO DE

DESEMPENHO/ATIVIDADES.

Atividades Remotas
Comunicação com as famílias
Formação dos funcionários dos diferentes segmentos
Protocolo de higienização
Entrega de marmitas
Projeto Horta Urbana
Projeto Escola Segura

2 - Resultados Alcançados
Esse mês de outubro foi de avanços em nossa unidade, tanto pelos serviços administraiivos
realizados, na entrega de marmitas, aonde todas foram entregues conforme recomendações da

SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), como nas formações para todas as equipes.

Atingimos 100% da nossa busca ativa, demonstração dos resultados obtidos através das
formaçôes e orientações que as professoras receberam.

lniciamos o projeto horta urbana em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, aonde nos
ajudará com alimentaçâo saudável para nossa equipe e também para as famílias, além do
enriquecimento de conhecimentos que teremos.

No Projeto Escola Segura após reunião com as equipes saímos para averiguar todos os locais
aonde devemos realizar melhorias dê segurança.

Ficou marcado para o dia 09 de dezembro treinamento de primeiros socorros com o brigadista
Wanderson em nosso estabelecimento de ensino para que toda a equipe esteja preparada para
alguma necessidade.
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Prefeitura de São José dos Campos

3 - lmpacto das Ações nos lndicadores do Projeto
Foi bem positivo.

Na entrega de marmitas, 102 famílias foram beneficiadas aonde trouxe paz a muitos corações
aflitos em dar uma boa alimentação a seus filhos, principalmente pelo momento em que estamos
vivendo em época de pandemia.

A relação a busca ativa impactou muito no desenvolvimento das crianças e interação ainda maior
com as famílias, colaborando de apoio emocional.

Os protocolos de higiene foram seguidos diariamente trazendo segurança a todos da equipe e
também as famÍlias que comparecem na creche para buscar marmitas, kit de brinquedo, material
impresso e para obter alguma informação, isso impactou na confiabilidade das famílias em

relação a seus Íilhos ao observarem os cumprimentos dos protocolos no ambiente escolar.

O Projeto Horta Urbana causou impactou nas famílias também por notarem o desenvolvimento
da creche e a preocupaçâo em levar as crianças o conhecimento da alimentação saudável.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período

de suspensão de aulas presenciais devido ao COVID-19.

Etapa: Atividades Remotas

Descrição:
As professoras nêsse mês realizaram as seguintes ações:

Neste mês de outubro as professoras elaboraram as atividades remotas para serem enviadas as

famílias no portal LEDI, após serem analisadas e aprovadas pela orientadora. Realizaram

interações, vídeos envolvendo as propostas e também sobre o dia das crianças. Houve interação

com as famílias através do whatsApp, presencial e por ligações telefônicas.
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Todas as atividadês remotas estiveram disponíveis nos grupos nos seguintes links:

Bl:https:;Tdrive.qooole.comldrive/foldersll-QSfQ-xzoxDNlUqazSameDycc00tMMx4

hltps://drive.qooqle.col:n/drive/foldslrsll JGPp9Zda4PesHa2wLXd 1 qZ5zl95L Zu0

https:ildrive.qooqle.com/drivelfolders/l EVlTtDeNLvTiqRwO9XAQme6GQRHDxxDl

httos:/ldrive.qooqle.com/drivelfolders/l TGPbbqZFk6Wqq2HLb16ieH0fP2fFswnm

BI

https:/idrive.qooqle.comldrivelfolders/1 rliKLsse5izwNr2ulThkclX9BCqX6NkE

hitps://drive.qooqle.comidrive/folders/'1 riiKLsse5izwN12ulThkclX9BCqX6NkE

hitos:ildrive.gooqle.com/drive/folders/'l cX4BWU2mUpwlC-rcD 0dipUmU 73tp8P

https://drive.qooqle.comldrive/foldersi l xnm0FLTi4fWlodV2QEjxBnVqNNreE2+

Temos os seguintes relatos:

Mãe da Alice Bll - Amou as brincadeiras, achou muito divertido. Amou assistir o vÍdeo Gato
Xadrez. Quer participar do proleto da horta urbana.

Máe do Malcon - Disse que amou o projeto da horta ê quer participar.

Vó Yago - Amou a música do jacaré, bateu palmas e cantou junto com a irmã e gostou também
proposta de bateria diferentes. Amou bater nas tampas de panelas.
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Gráfico das ações realizadas pelas professoras:
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Meta: Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período

de suspensão de aulas presênciais devido ao COVID-19.

Etapa: Comunicação com as Íamílias e crianças

Descrição:
A comunicação se deu de forma presencial, na busca de marmita, nas entregas dos kits de

brinquedos, na entrega de material impresso, em rematrículas ou mesmo em busca de alguma

informação, (sempre mantendo o distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel), por

telefone ou mêsmo em visitas nas casas das famílias, quando se fez necessário.

Meta: Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período

de suspensão de aulas presenciais devido ao COVID-19.

EÍapa: Formações dos funcionários dos diferentes segmentos

Descrição:
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Prefeitura de São José dos Campos

As formaçôes aconteceram para todas as equipes:

Professoras: 2x semanais-
-Currículo de São José dos Campos, tinalizaçáo do capítulo 5, estudo do capítulo 6 e início do

capítulo 7;

- Formações LEDI;
- Ensino HÍbrido
- Escola Segura
- Organização da documentaçáo Pedagógica

Link de Estudo do TFC

lmplementaçáo do Currículo da Educação lnfantil de São José dos Campos

https ://padlet.comiandressacscassianoltbmu9kqlSivZhjuk

As educadoras receberam 1 vez por semana.
- CurrÍculo de São José dos Campos Capítulos 4 e 5
- Escola Segura

Gursos Nova Escola:
- Como trabalhar com HQs, Vlogs, Podcasts, e outros gêneros digitais;

- Meios de transporte e desenvolvimento histórico, conexão entre lugares e particularidades de

cada um;
- Leitura e alfabetização: estratégias e Íerramentas para ensino remoto;

- Soluçôes inovadoras para um problema urbano.

Funcionários: 1 vez por mês

Escola Segura
Protocolo de higiene e Saúde
Capacitação de cozinheira
https:/lwuru.voutube.mm/watch?v=ruOlfnl79q0

Meta: Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e Íuncionários no período

de suspensáo de aulas presenciais devido ao COVID-19.

Etapa: Protocolo de higienização
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Prefeitura de São José dos Campos

Descrição:
Todos os protocolos de higienização foram seguidos todos os dias como: distanciarnento social,
uso constante de máscara, uso dê álcool em gel, tapeÍe higienizador na entrada do
estabelecimento e aferição de temperatura. Para nos ajudar ainda mais na limpeza do nosso
estabelecimento, adquirimos a enceradeira da marca Deep clean 350 para que o ambiente
transmita ainda mais um aspecto de limpeza.
Foi realizado também sanitização e dedetização neste mês.

Meta: Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunldade e funcionários no perÍodo
de suspensão de aulas presenciais devido ao COVID-19.

Etapa: Entrega das marmitas

Descrição:
Neste mês foram entregues 102 marmitas, sendo 60 marmitas sólidas e 42 sopas, além das
marmitas Íoram entregues também frutas, bolos, biscoitos, tudo conforme o cardápio do dia.

Todo alimento foi preparado seguindo as orientações de higiene e saúde e entregues das 1 t h às
13h.

Os pais que adquiriram agradeceram muito e deram elogios pela qualidade e pontualidade

:',$i§"""*-o.:"**.o:J**'o'§*dd:".1§§*r§,.i'o*c
§ PRÔOU:IDÁ5 5ÜLIDA §JSTRY]DÀS § í'RODU?JüAS SOIÂ I' SIRVIDA!

Título dc §riíic*
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO
De 01/11/2020 a 30/11/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
O RELATÓRIO DESTE PERÍODO É REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULAS –
COVID 19. SEGUE EM ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO;

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO
De 01/12/2020 a 31/12/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
O RELATÓRIO DESTE PERÍODO É REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULAS –
COVID 19. SEGUE EM ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO
De 01/01/2021 a 31/01/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

O RELATÓRIO DESTE PERÍODO É REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE
AULAS – COVID 19. SEGUE EM ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2021
De 01/06/2021 a 30/06/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1.1– Metas Propostas 

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

Meta: 2 – Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da região do município na qual o CEDIN está
inserido.

Meta 3: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.  

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

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

 

1.2  - DESCRIÇÕES DAS AÇÕES REAIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO PLANO EMERGENCIAL – COVID 19 (EM ANEXO)

 Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao
COVID-19.

 Atividades remotas:

Atividade concluída

 Etapa: Comunicação com as famílias e crianças:

A comunicação aconteceu das seguintes formas:

Presencial - (respeitando distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, tapete sanitizante e aferição de temperatura).

- Matrícula

- Recebimento e entrega de alunos

- Entrega de marmitas

- Atendimento em geral

Não presencial:

- Contato telefônico

- Envio de mensagens por whatsApp

- Envio de fotos, vídeos

 Etapa: Formação dos funcionários dos diferentes segmentos:

- A etapa foi concluída:

 Etapa: Protocolo de higienização  

Os protocolos de higiene e saúde foram seguidos corretamente, da seguinte forma:

- Manter distanciamento social;

- Sanitização;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Higienização das mochilas;
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- Aferição de temperatura;

- Uso obrigatório de máscaras;

_ Kits de uso individual das crianças em sala de aula;

- Uso de álcool em gel;

- Higienização da cadeira de alimentação;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

- Higienização dos calçados das crianças de colo;

 Etapa: Entrega das marmitas

  Neste mês entregamos 521 refeições, sendo 23 sopas e 498 sólidas. Foram realizadas de acordo com as   recomendações da SEC (Secretaria de
Educação e Cidadania). Cardápio elaborado por nutricionista aonde pudemos contribuir com uma alimentação rica em nutrientes trazendo assim
muitos benefícios a saúde das nossas crianças.

 Atividades Complementares: 

- Reunião diretores 07/06/2021

- Reunião diretores e orientadoras – 22/06/2021

- Reunião com orientadora de ensino

- Envio de relatório Brigada Dengue

- Visita equipe SEC em 22/06

- Foram realizadas 19 matrículas neste mês.

- Foram abertas mais duas salas de aula neste mês: manhã: BI/BII, período tarde: Infantil I/Infantil II

- Juntamente com a equipe da Secretaria do Meio Ambiente foram plantadas novas mudas de árvores frutíferas.

- Manutenção da horta

2| Resultados Alcançados
 Alcançamos todas as metas neste mês:

- Servimos 521 refeições saudáveis e nutritivas.

- Todas as equipes receberam as formações de acordo como O Plano de Trabalho.

- Vídeos enviados para os familiares com assuntos escolhidos pelos mesmos através de pesquisas.

- Todos os protocolos de higiene foram seguidos corretamente.

- Aumentamos o número de salas para beneficiar ainda mais famílias.

- Obtivemos 100% de nossa busca ativa.

- Obtivemos neste mês 19 matrículas realizadas neste mês.

- Abertura de duas novas salas de referência: BI/BII – Infantil I/infantil II

 

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Através dos protocolos de higiene e saúde obtivemos uma escola e saudável transmitindo segurança a todos que frequentam o local.

- Com a distribuição das refeições muitas famílias foram beneficiadas através do alimento rico e nutritivo contribuindo assim na saúde e
desenvolvimento das crianças.

- Através das realizações das matrículas conseguimos zerar toda a nossa lista de espera e trazer satisfação as famílias pela garantia de escola a
suas crianças.

- Com a abertura de duas novas salas de referência pudemos garantir acesso a escola a 25 crianças trazendo satisfação a seus familiares por terem
realizado as matrículas.
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1 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de junho de 2021 Completude: 0,00 %

- Com a Festa na Roça obtivemos satisfação dos familiares em ter proporcionado momentos agradáveis e de descobertas do novo pelo fato da
criança poder vivenciar uma nova tradição.

- Com os registros de frequência em dia pudemos assegurar o direito de escola a todas as crianças.

- Com 100% da busca ativa todas as crianças tiveram garantia de escola de qualidade aonde cada uma pode ter contato com ensino de qualidade.

 

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: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Professoras:

Pauta do dia 01/06/2021

Acolhida Música- Peça Felicidade- Melim
https://www.youtube.com/watch?v=yLUfTdhDAWQ&list=PLzJBqmiwm2cQOxVsqN_NCEc71Sv1vUNZv&index=8
Retomar a folha da assessoria.- analisar e refletir sobre as possibilidades para planejar novos contextos.
Elencar um contexto para planejar uma sequência de trabalho.
Envio das propostas-https://portaledusjc.blogspot.com/
Interação com as famílias
Preenchimento do formulário azul
Preenchimento Planilha do LEDI

Pauta do dia 08/06/2021

Orientação impressa para o planejamento e sugestão de Template de planejamento.
Retomar a folha da assessoria.- analisar e refletir sobre as possibilidades para planejar novos contextos.
Elencar um contexto para planejar uma sequência de trabalho.
Envio das propostas-https://portaledusjc.blogspot.com/
Interação com as famílias
Preenchimento do formulário azul
Preenchimento Planilha do LEDI

Pauta do dia 10/06/2021

Acolhimento: O que é Trabalho Infantil para você? Vídeo da Assistente social - Diva

https://drive.google.com/file/d/1K5YRBxsYgCOW4FKv_6FJQv9fEPLz5rm3/view?usp=sharing

Por quê conversar sobre o Trabalho Infantil na escola?  Processo histórico do projeto “Criança Livre de Trabalho Infantil”.
Vídeo 2: O que é trabalho infantil? Ricardo - SOE

https://drive.google.com/file/d/19Dcia8n3dbWD9UJbjj_0AlMa5Tlj-Xpk/view?usp=sharing

 

Roda de conversa: Compreender a importância do olhar cuidadoso com a família e com a criança, para a garantia da educação integral. 
Quiz:https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens/teste-seus-conhecimentos-a-respeito-do-trabalho-infantil/
Planejamento- Template contexto- mote de investigação -retomada
Preenchimento do formulário azul

 

Pauta do dia 15/06/2021

Acolhimento: Vídeo Contextos
Orientação acerca do “Registro de Participação - atendimento presencial e não presencial dos bebês e crianças no 1o semestre de 2021.
Socialização de um registro coletivo de participação.
Planejamento- continuação

Pauta do dia 17/06/2021

Acolhimento: Cinco dicas para tornar o dia da criança mais criativo  https://www.youtube.com/watch?v=YL4r-3-EFS8
Elaboração geral “Registro de Participação - atendimento presencial e não presencial dos bebês e crianças no 1o semestre de 2021.
Orientações sobre o plano de trabalho.
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Orientações sobre como fazer o registro: utilize a própria pauta disponibilizada pela orientadora para dar suporte à escrita colocando o objetivo do dia,
das propostas, as pessoas que estiveram presentes no TFC, como foi feito a organização, os combinados que foram acertados com o grupo, as tarefas
solicitadas,as datas etc. Priorizar essa escrita e entregar via whatsapp. Ao salvar o arquivo renomeie o mesmo com a data realizada e o nome de quem
fez, exemplo Síntese Professoras 18-07 Zenaide. Utilizem a SEXTA-FEIRA para isso e podem usar o computador da sala dos professores. Lembre-se
que esse registro faz parte da documentação da escola e devemos pensar no leitor ausente.
Uso do celular - sabemos que estamos utilizando o mesmo como ferramenta de trabalho, porém é necessário cuidarmos desse uso de forma
consciente. 

Pauta do dia 22/06/2021

Elaboração do “Registro coletivo de participação das famílias/bebês/crianças - Formato “Apresentação”.
Elaboração do Registro individual de participação presencial e não presencial dos bebês/crianças;
Planejamento- continuação

Pauta do dia – 24/06/2021

Elaboração do “Registro coletivo de participação das famílias/bebês/crianças - Formato “Apresentação”.
Elaboração do Registro individual de participação presencial e não presencial dos bebês/crianças;
Orientações sobre o KIT para as famílias da Festa na roça.

Pauta do dia 29/06/2021

Elaboração do Registro individual de participação presencial e não presencial dos bebês/crianças;
Orientações para a reunião de Pais
Finalização  do KIT para as famílias da Festa na roça.

 

 EDUCADORAS:

           Pauta do dia 10/06/2021

Acolhimento: O que é Trabalho Infantil para você? Vídeo da Assistente social - Diva

https://drive.google.com/file/d/1K5YRBxsYgCOW4FKv_6FJQv9fEPLz5rm3/view?usp=sharing

Por quê conversar sobre o Trabalho Infantil na escola?  Processo histórico do projeto “Criança Livre de Trabalho Infantil”.
Vídeo 2: O que é trabalho infantil? Ricardo - SOE

https://drive.google.com/file/d/19Dcia8n3dbWD9UJbjj_0AlMa5Tlj-Xpk/view?usp=sharing

 

Roda de conversa: Compreender a importância do olhar cuidadoso com a família e com a criança, para a garantia da educação integral. 
Quiz:https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens/teste-seus-conhecimentos-a-respeito-do-trabalho-infantil/

             Pauta do dia - Responsável pelo Registro Rosangela 17/06/2021

Acolhimento: Cinco dicas para tornar o dia da criança mais criativo  https://www.youtube.com/watch?v=YL4r-3-EFS8
Orientações sobre como fazer o registro: utilize  a própria pauta disponibilizada pela orientadora para dar suporte à escrita colocando o objetivo do dia ,
das propostas, as pessoas que estiveram presentes no TFC, como foi feito a organização, os combinados que foram acertados com o grupo, as tarefas
solicitadas,as datas etc. Priorizar essa escrita e entregar via whatsapp. Ao salvar o arquivo renomeie o mesmo com a data realizada e o nome de quem
fez, exemplo Síntese Educadoras 18-07 Rosangela. Utilizem a SEXTA-FEIRA para isso e podem usar o computador da sala dos professores. Lembre-se
que esse registro faz parte da documentação da escola e devemos pensar no leitor ausente.
Uso do celular - sabemos que estamos utilizando o mesmo como ferramenta de trabalho, porém é necessário cuidarmos desse uso de forma
consciente. 
vídeo- Espaços para acolher infâncias, Camila Izoli   https://fb.watch/4-oEj595h6/
Texto Camila Izoli  https://www.facebook.com/permalink.php?id=574542096329925&story_fbid=976876139429850
Consigna- Visitar a página do facebook, Achadouros da Infância de Camila Izoli, pelo link e ler o texto e explorar as figuras. Fazer uma transposição do
texto para a nossa prática e identificando as sugestões que Camila traz sobre a organização dos espaços da sala de aula:

        Trabalho Pessoal-   Quais os espaços apresentados no texto da Camila Izolli?

            Quais as possibilidades de espaço que podemos construir em nossa escola?              

Apresente uma sugestão e os materiais necessários.

Pauta do dia - Responsável pelo Registro Isabelle 24/06/2021

Acolhimento: história Tudo bem ser diferente https://www.youtube.com/watch?v=pPbowobAYU4
Consigna- Visitar a página do nosso mural  e assitir os vídeos que disponibilizamos às familias.
Apresentar sugestão de temas para as famílias e  enviar sua sugestão no WhatsApp da DE Ivonete.

FUNCIONÁRIOS

Pauta do dia - 18/06/2021

      -     A importância dos hábitos de higiene e saúde.

-   Como atender crianças com necessidades especiais na escola.
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-   Como atender servidor com necessidade especial na escola.

https://www.youtube.com/watch?v=6osm7syDvto

Como é feita a inclusão da criança com deficiência na escola? Programa Alcance - 11/2014  bloco 1

 

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: Promover encontros com especialistas ligados a crianças com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e outras necessidade especiais.

Descrição:

Devido a época em que estamos vivendo de pandemia Covid 19, realizamos esse encontro através de um mural no padlet com vídeos sobre Transtorno do
Espectro Autista. Para este vídeo convidamos uma mãe de duas crianças de nosso CEDIN que trabalha como Psicopedagoga há mais de 7 anos. Fora esse
vídeo foi inserido mais um também sobre criança com autismo e Diferença entre Birra e o Transtorno Opositivo Desafiador. Sempre que é inserido um
conteúdo novo, os familiares são notificados pelo whats para ciência de todos. https://padlet.com/cedinlima2021/9cvspx51wcubjxbt

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.
Etapa: Palestras Semestrais com a comunidade de acordo com os temas levantados por meio de pesquisa.

Descrição:

A partir dos temas levantados pela comunidade escolar, elaboramos um mural no padlet com vídeos de interesses em comum. Estendemos o convite para
uma mãe de nossa unidade que trabalha como psicopedagoga e atua na área há mais de 7 anos para falar um pouco sobre Transtorno Espectro Autista,
aonde a mesma aceitou o convite carinhosamente e gravou o vídeo para colocarmos em nosso mural. Esse mural foi disponibilizado nos grupos de whats de
cada sala e sempre que há um vídeo novo os pais são avisados. Foi inserido também outros vídeos como: criança com autismo e Diferença entre Birra e o
Transtorno Opositivo Desafiador.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.
Etapa: Eventos culturais com objetivo de estabelecer vínculos com a comunidade escolar. (Festa da Roça; Dia da Família; Mostra cultural entre outros).

Descrição:

Nossa escola com o apoio dos familiares fizemos a Festa na Roça com o objetivo de proporcionar momentos divertidos, associados as práticas pedagógicas
garantindo a eles apropriar-se de gestos e movimentos da sua cultura, no cuidado de si, nos jogos e brincadeiras. Nossas crianças puderam participar de
brincadeiras na escola e também em casa. Os familiares e professoras capricharam muito nas brincadeiras, roupas típicas e decoração feitas junto com as
crianças. Tivemos muitos relatos de famílias agradecendo por este momento agradável, mesmo que para alguns, tenha sido somente online.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de junho de 2021 Completude: 0,00 %

6 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de junho de 2021 Completude: 0,00 %

7 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de junho de 2021 Completude: 0,00 %

Meta: Imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Desenvolver um projeto que aproxime as crianças e toda a comunidade escolar a favor da sustentabilidade conscientizando a importância do meio
ambiente.

Descrição:

Iniciamos em nossa escola o projeto de recicláveis com o objetivo de garantir que as necessidades das futuras gerações não sejam prejudicadas pelo uso
indiscriminado dos recursos naturais na atualidade e com isso visto a necessidade de uma família que se encontra em dificuldade com sua filha que é
portadora de necessidades especiais devido a hidrocefalia, microcefalia e má formação do sistema nervoso central e necessita de uso constante de oxigênio
24 horas. O nosso CEDIN vestiu a camisa em prol da Maria Fernanda (Maricota) com doações de materiais plásticos descartáveis para custear os tratamentos
como: fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional (T.O.) A ideia foi lançada a equipe de trabalho e também da comunidade escolar, aonde todos
acolheram muito bem e têm trazidos os recicláveis de suas residências. Por semana temos recolhido de dois a três sacos de cem litros de doações e entregue
a família da Maria Fernanda. Muitos familiares além das doações ainda agradecem pela oportunidade de estarem participando do projeto em prol da Maricota.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Acompanhamento da aprendizagem dos níveis Pré I e Pré II.

Descrição:

Por meio de situações do cotidiano, a professora realizou observação e coleta de dados das crianças que vieram no presencial e foi possível colher
evidências, a partir de práticas significativas para as crianças, porém limitada à nova necessidade por conta pandemia tendo o ensino presencial como
optativo. As situações observadas foram poucas e respeitando a singularidade de cada criança

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Acompanhamento de frequência das crianças.

Descrição:

O acompanhamento é feito da seguinte forma: Pelo link que é enviado através do grupo de whatsApp aos familiares, pelo preenchimento do diário digital
aonde as professoras fazem o registro de frequência de cada criança e a equipe gestora faz conferência para uma garantia de que os registros estejam sendo
realizados diariamente no diário digital. Diariamente a secretária passa em cada sala para anotar o nome de cada criança presente, tanto do período da
manhã, como da tarde, com isso mantemos um controle de frequência seguro

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

1- INTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DO PRE II.pdf

CONTROLE REFEIÇÕES.pdf

CONTROLE MERENDA.pdf

KIT MATERIAL PEDAGÓGICO.pdf

PLANO DE AÇÃO - RECCLÁVEIS MARIA FERNANDA - COPIA.pdf

ALUNOS PRESENTES (11).pdf

ALUNOS PRESENTES (10).pdf

ALUNOS PRESENTES (9).pdf

ALUNOS PRESENTES (8).pdf

ALUNOS PRESENTES (7).pdf

ALUNOS PRESENTES (6).pdf

ALUNOS PRERSENTES (5).pdf

ALUNOS PRERSENTES (4).pdf

ALUNOS PRESENTES (3).pdf

ALUNOS PRESENTES (2).pdf

ALUNOS PRESENTES.pdf

BRIGADA DENGUE.pdf

RETIRADA DE MARMITA..pdf

RETIRADA DE MARMITAS....pdf

RETIRADA DE MARMITAS.pdf

TFC PRPFESSORAS - PAUTA 15-06.pdf

TFC PROFESSORAS -Pauta 01-06.pdf

TFC PROFESSORAS -_08-06 - PAUTA.pdf

TFC PROFESSORAS - PAUTA -17-06.pdf

TFC PROFESSOR - Pauta 10-06.pdf

TFC FUNCIONÁRIOS JUNHO 2021.pdf

TFC EDUCADORAS - PAUTA 24-06.pdf

TFC EDUCADORAS - PAUTA 17-06.pdf

PADLET - MURAL CEDIN DIÁCONO JOSÉ ARANTES LIMA.pdf

Reunião Rede Parceira 07.06.2021.docx.pdf

FOTOS JUNHO.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2021
De 01/07/2021 a 31/07/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 1.1– Metas Propostas 

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

Meta: 2 – Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da região do município na qual o CEDIN está
inserido.

Meta 3: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.  

 

1.2 DESCRIÇÕES DAS AÇÕES REAIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO PLANO EMERGENCIAL – COVID 19 (EM ANEXO)

 Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao
COVID-19.

 Atividades remotas:

Atividade concluída

 Etapa: Comunicação com as famílias e crianças:

A comunicação aconteceu das seguintes formas:

Presencial - (respeitando distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, tapete sanitizante e aferição de temperatura).

- Entrega de marmitas

- Atendimento em geral

- Matrícula

- Recebimento e entrega de alunos

Não presencial:

- Envio de fotos, vídeos,

- Envio de mensagens por whatsApp

- Contato telefônico

 Etapa: Formação dos funcionários dos diferentes segmentos:

- A etapa foi concluída:

 Etapa: Protocolo de higienização 

Os protocolos de higiene e saúde foram seguidos corretamente, da seguinte forma:

- Manter distanciamento social;

- Uso constante de máscaras;

- Sanitização;

- Uso de álcool em gel;

- Higienização das mochilas;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Aferição de temperatura;
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_ Kits de uso individual das crianças em sala de aula;

- Higienização da cadeira de alimentação;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

- Higienização dos calçados das crianças de colo;

 Etapa: Entrega das marmitas

  Neste mês entregamos 151 refeições, sendo 9 sopas e 142 sólidas. Foram realizadas de acordo com as   recomendações da SEC (Secretaria de
Educação e Cidadania). Cardápio elaborado por nutricionista aonde pudemos contribuir com uma alimentação rica em nutrientes trazendo assim
muitos benefícios a saúde das nossas crianças. Neste mês houve diminuição nas entregas por questão das férias escolares.

 Atividades Complementares:

- Foram realizadas 13 matrículas neste mês.

- Envio de relatório Brigada Dengue

- Reunião diretores e orientadoras – 28/07/2021

- Manutenção da horta

- No dia 29/07/2021, toda as equipes do CEDIN estiveram em formação com o Brigadista Wanderson Vieira falando sobre Primeiros Socorros e
Brigada Contra Incêndio. Todas as equipes estiveram presentes neste aproveitando em ser a última sexta feira do mês sem alunos para que todos
estejam bem preparados para as demandas da escola.

- Preparativos para recebimento dos alunos de forma presencial 100%

- Organização dos espaços para recebimento dos alunos de forma presencial 100%

2| Resultados Alcançados
Neste mês tivemos férias recesso escolar, mas mesmo assim a escola não parou. Tivemos êxito nos seguintes segmentos:

- Realizamos 13 matrículas

- Entregamos 151 refeições

- Obtivemos 100% da nossa busca ativa

- Os protocolos foram seguidos rigorosamente

- Obtivemos êxito na reunião de pais pela participação de cada um e pelos agradecimentos pelo semestre.

- Formação da equipe escolar de todos os segmentos

- Pela pesquisa de satisfação, aonde foi dada a oportunidade para os familiares demonstrarem seu nível de satisfação em relação ao trabalho da
equipe escolar.

- Com a formação de todas as equipes da Brigada contra Incêndio e Primeiros Socorros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
 

- Através da entrega de refeições conseguimos garantir uma alimentação rica e cheia de nutrientes, contribuindo no desenvolvimento das nossas
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1 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de julho de 2021 Completude: 0,00 %

2 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de julhode 2021 Completude: 0,00 %

crianças.

- As formações de equipe proporcionaram uma equipe bem preparada para as demandas do dia a dia.

- Com os seguimentos dos protocolos de higiene e saúde obtivemos um local limpo e seguro para todos.

- Com o apoio da lista de classificação, conseguimos zerar a lista de espera por vagas, garantindo escola para todos.

- Com a reunião de pais encerramos o nosso semestre com satisfação pelas conquistas do semestre.

- Com a formação da Brigada Contra Incêndio e Primeiros Socorros obtivemos uma equipe mais bem preparada.

 

 

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: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Professoras: 4 horas semanais

Pauta do dia 22/07/2021

Acolhida: Sobre os girassóis...
Orientações sobre o retorno das crianças a partir de 02/08
Reestruturar o horário da rotina escolar.
Plano de ação do aniversário da escola- sugestões
Planejamento do professor

 Pauta do dia – 29/07/2021

Acolhida Dias Melhores - Jota Quest https://www.youtube.com/watch?v=Ca_bvXEMFdk
Vídeo de boas-vindas
Informativo aos pais
Aniversário da escola
Planejamento do professor

EDUCADORAS: 2 (duas) horas semanais

Pauta do dia - Liliane 01/07/2021

➔ Continuação da Pauta do 24-06

➔ Consigna- Visitar a página do nosso mural e assistir aos vídeos que disponibilizamos às famílias.

➔ Apresentar sugestão de temas para as famílias e enviar sua sugestão no WhatsApp da DE Ivonete.

 FUNCIONÁRIOS: 1 hora mensal

Pauta do dia:

- Protocolos de higiene e saúde

- Autismo, como identificar

 Autismo: vídeo Especial - https://www.youtube.com/watch?v=jDLdhZiQ3W4

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de julho de 2021 Completude: 0,00 %

4 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de julho de 2021 Completude: 0,00 %

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da região do município na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Inserir os programas institucionais de acordo com o documento MARCAS da Secretaria de Educação e Cidadania (Arte de se alimentar; Escola
Segura; Parque com Intervenção; Comunidade Leitora; Espaços que Educam; Pedagogia dos Sonhos).

Descrição:

Realizamos o Projeto Pedagogia dos Sonhos. Esse projeto teve como objetivo estimular as crianças a empreender desde a primeira infância e aproximá-las do
empreendedorismo com uma forma de ser, partindo de dentro para fora, despertando neles a capacidade de sonhar, contribuindo na formação do carácter de
cidadãos íntegros. Nosso projeto foi realizado por etapas.: A primeira etapa foi a do baú dos sonhos aonde cada criança falou sobre seus sonhos.  A
segunda etapa foi contada uma história pela professora de um sonho feito de linhas. Na terceira etapa foi trabalhado as emoções e foi questionado as
crianças se elas sabiam o que eram as emoções.   Foi construída uma lata das emoções, contada a história do monstro das cores, depois foi perguntado as
crianças sobre o que os deixa felizes ou tristes por meio das falas, desenhos e escritas. A quarta proposta foi o cantinho das emoções aonde colocamos as
obras das crianças realizadas durante esse período.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.
Etapa: Reunião de Pais e responsáveis das crianças.

Descrição:

Para encerrar o nosso semestre tivemos a nossa reunião de pais, porém devido a pandemia fizemos de forma online com os seguintes objetivos: evidenciar o
trabalho realizado no semestre e a participação das famílias. Informar as datas do calendário escolar e o novo horário de funcionamento do período da tarde
para o segundo semestre. A pauta geral foi enviada a todos os familiares pelo whatsApp para ciência de todos e cada família também teve a oportunidade de
conversar com a professora no particular no horário combinado. Foi enviado também um link aonde cada um que assistiu a reunião pudesse registrar presença
dando ciência das informações da reunião.

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: Realizar pesquisa de satisfação com toda comunidade escolar, crianças, equipe de escola e famílias.

Descrição:

Foi realizada pesquisa de satisfação através de formulário google e enviadas através de grupo de whats das salas para que todas as famílias tivessem o
direito de mostrarem o que estão achando do trabalho realizado pelas equipes da escola.

A pesquisa teve como objetivo de ter um respaldo da comunidade escolar e através deste mecanismo melhorarmos nas pontuações apresentadas e para a
nossa surpresa, todas as pessoas que responderam o formulário nos

deram nota máxima e ficamos com 100% de satisfação em relação a todas as equipes do CEDIN. Desejamos melhorar cada vez mais para que o nosso
trabalho continue sendo eficaz e traga muitos benefícios para as famílias aqui matriculadas. Segue anexo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

Síntese TFC EDUCADORAS 01-07.pdf

TFC FUNCIONÁRIOS JULHO 2021.pdf

OFICIO 17 - CONTROLE DE MERENDA.pdf

Julho- Pesquisa de Satisfação FAMÍLIAS - Formulários Google.pdf

CONTROLE DE REFEIÇÕES.pdf

CIRCULAR 21-07-2021.pdf

BRIGADA CONTRA DENGUE.pdf

Síntese TFC EDUCADORAS 01-07.pdf

Síntese 22 de Julho Prof. Fernanda.pdf

PAUTA TFC EDUCADORAS - 01-07.pdf

PAUTA - TFC PROFESSORAS - 22-07.pdf

29-07 Pauta Professoras.pdf

FOTOS JULHO 2021.pptx

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2021
De 01/08/2021 a 31/08/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

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 L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um
direito da criança e uma obrigação do Estado.

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

1.2 – DESCRIÇÕES DAS AÇÕES REAIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO PLANO EMERGENCIAL – COVID 19 (EM ANEXO)

 Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao
COVID-19.

 Atividades remotas:

Atividade concluída

 Etapa: Comunicação com as famílias e crianças:

Atividade concluída

A comunicação aconteceu das seguintes formas:

Presencial – (respeitando distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, tapete sanitizante e aferição de temperatura).

- Entrega de marmitas;

- Por whats através de interações da professora com os familiares;

- Atendimento em geral;

- Matrícula;

- Recebimento e entrega de alunos;

Não presencial:

- Envio de fotos, vídeos;

- Envio de mensagens por whatsApp

- Contato telefônico

 Etapa: Formação dos funcionários dos diferentes segmentos:

- A etapa foi concluída:

- Formação cozinheiras: - Crianças com restrição alimentar

                                           - Higienização do ambiente

                                           - Protocolo de higiene e saúde

- Projeto Transformar – Psicóloga Yngrid – realizado para todas as equipes

Assunto: Como controlar as emoções mediante fase que estamos vivendo de pandemia.

Formação de Professoras, temas:

- Desfralde

- A relação entre o planejamento e o registro;

- Planejamento das propostas e contexto de aprendizagem.
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- Orientações sobre procedimentos de Primeiros Socorros e medicações;

- Organização do cotidiano, “sutilezas”;

- Organização do cotidiano, “mordidas na creche”;

- Organização do cotidiano - ´acolhimento”;

- Letramento;

- Organização do cotidiano, “planejamento do professor”;

- Organização do cotidiano, “espaços externos”;

- Organização do cotidiano, “planejamento mês setembro

- Como controlar as emoções mediante a fase que estamos vivendo de pandemia, com psicóloga Ybgrid.

Educadoras:

- A complexa sutileza da ação pedagógica com bebês;

- Cotidiano, desfralde;

- Registro de ocorrências- Primeiros Socorros;

- Como controlar as emoções mediante a fase que estamos vivendo de pandemia, com psicóloga Yngrid

 Etapa: Protocolo de higienização 

Os protocolos de higiene e saúde foram seguidos corretamente, da seguinte forma:

- Manter distanciamento social;

- Uso constante de máscaras;

- Sanitização;

- Uso de álcool em gel;

- Higienização dos calçados das crianças de colo;

- Higienização das mochilas;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Aferição de temperatura;

- Higienização dos brinquedos do parque.

_ Kits de uso individual das crianças em sala de aula;

- Higienização da cadeira de alimentação;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

 Etapa: Entrega das marmitas

  Neste mês entregamos 1607 refeições, sendo 254 sopas e 1351 sólidas. Tivemos poucas entregas de marmita de modo remoto totalizando em 93
no mês porque as demais foram servidas para o ensino presencial. Foram realizadas de acordo com as   recomendações da SEC (Secretaria de
Educação e Cidadania). Cardápio elaborado por nutricionista aonde pudemos contribuir com uma alimentação rica em nutrientes trazendo assim
muitos benefícios a saúde das nossas crianças.

 Atividades Complementares:

- Foram realizadas 35 matrículas neste mês.

- Envio de relatório Brigada Dengue

- Reunião diretores e orientadoras

- Reunião com orientadora de ensino

- Foi aberta mais uma sala de referência neste mês: manhã: BII.

- Manutenção da horta

- Criação de um jornal pelo aniversário do CEDIN

- Formação para todos as equipes com a psicóloga Yngrid

Assunto: Como controlar as emoções mediante fase que estamos vivendo de pandemia.

- Controle Brigada contra a Dengue.
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1 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de agosto de 2021 Completude: 0,00 %

2 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de agosto de 2021 Completude: 0,00 %

 

2| Resultados Alcançados
- Realizamos 35 matrículas neste mês de agosto, possibilitando em oportunidade de escola para todos.

- Neste mês contribuímos com 1605 refeições, sendo 1351 sólidas e 254 refeições tipo sopa. Todas seguindo o cardápio da SEC (Secretaria de
Educação e Cidadania), resultando em rico em nutrientes

- Obtivemos 100% da nossa busca ativa.

- Os protocolos foram seguidos rigorosamente resultando em escola higienizada trazendo segurança a todos.

- Formação de todas as equipes

- Formação com psicóloga Yngrid para auxiliar no controle das emoções.

- Abertura de mais sala de referência.

- Através do atendimento educacional especializado as crianças com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e outras necessidades, as
professoras estiveram bem preparadas para atender todas as demandas e contribuiu no desenvolvimento das crianças.

- Por meio da confecção do jornal de aniversário do CEDIN e compartilhamento nos grupos de whatsApp, resultou na satisfação de cada familiar em
rever o quanto a escola se empenhou para acolher e contribuir no desenvolvimento de cada criança.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Satisfação dos familiares em saber que suas crianças estão sendo bem cuidadas.

- Através das formações das equipes cada profissional se sente mais seguro e capacitado para lidar com as demandas do dia.

- Com o cumprimento do cardápio enviado pela SEC (Secretaria da Educação e Cidadania), as crianças estão sendo bem alimentadas e as família
agradecidas.

- Através dos cumprimentos dos protocolos de higiene e saúde pudemos contribuir com a confiança das famílias ao verem uma escola limpa e
higienizada.

- Através de uma equipe bem preparada obtivemos resultado de 100% de satisfação em pesquisa enviada as famílias referentes a todos da equipe
escolar.

- Formação com psicóloga Yngrid trouxe maior conforto quanto a parte emocional de cada participante.

- Através de uma alimentação equilibrada pudemos contribuir no desenvolvimento das crianças.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Publicar no mural da unidade escolar os resultados das pesquisas realizadas com a comunidade escolar.

Descrição:

Após o resultado de pesquisa de satisfação realizada com as famílias, foi divulgado no mural da escola para que todos ficassem cientes do resultado obtido.
Também foi dado ciência no grupo de whatsApp para todos. Em todos os setores foi resultante em nível de satisfação em 100%.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de agosto de 2021 Completude: 0,00 %

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da região do município na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Formação cozinheiras: - Crianças com restrição alimentar

                                           - Higienização do ambiente

                                           - Protocolo de higiene e saúde

- Projeto Transformar – Psicóloga Yngrid – realizado para todas as equipes

Assunto: Como controlar as emoções mediante fase que estamos vivendo de pandemia.

Formação de Professoras, temas:

- Desfralde

- A relação entre o planejamento e o registro;

- Planejamento das propostas e contexto de aprendizagem.

- Orientações sobre procedimentos de Primeiros Socorros e medicações;

- Organização do cotidiano, “sutilezas”;

- Organização do cotidiano, “mordidas na creche”;

- Organização do cotidiano - ´acolhimento”;

- Letramento;

- Organização do cotidiano, “planejamento do professor”;

- Organização do cotidiano, “espaços externos”;

- Organização do cotidiano, “planejamento mês setembro

- Como controlar as emoções mediante a fase que estamos vivendo de pandemia, com psicóloga Ybgrid.

Educadoras:

- A complexa sutileza da ação pedagógica com bebês;

- Cotidiano, desfralde;

- Registro de ocorrências- Primeiros Socorros;

- Como controlar as emoções mediante a fase que estamos vivendo de pandemia, com psicóloga Yngrid

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da criança e
uma obrigação do Estado.
Etapa: Garantir atendimento educacional especializado das crianças com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e outras necessidades especiais.

Descrição:

No mês de Setembro a Professora Terezinha do AEE (Atendimento Educacional Especializado) continuou dando apoio à orientadora Pedagógica, auxiliando
em casos pontuais, como no caso de uma criança na qual ela já acompanha desde o inicio do ano , da criança que apresenta surdez severa e uso de
aparelho, assim como com a aluna nova que apresenta um quadro de nanismo. A professora também manteve o contato com as professoras, oportunizando
momentos de troca e parceria.  Nas visitas realizadas pela profissional, a mesma observou as crianças, pontuando algumas sugestões de intervenções para a
professora/orientadora. Entre essas intervenções, a profissional falou da necessidade de adequar o mobiliário para  a criança com nanismo e relatou que foi
solicitado uma visita da orientadora de ensino  da SEC para fazer as adequações.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

FOTOS AGOSTO PP.pdf

TFC COZINHEIRAS-TODA EQUIPE 08- 2021.pdf

CIRCULAR 17-08-2021.pdf

REGISTROS LUIZ HEYTOR CEDIN (1).pdf

Rede Parceira_ 30_08 Reunião DE_Dirigente.docx.pdf

CONTROLE DENGUE AGOSTO 2021.pdf

06_08 Reunião Rede Parceira DE_dirigentes.pdf

19-08 Pauta Educadoras.pdf

12-08 Pauta Educadoras.pdf

05-08 pauta Educadoras.pdf

_12-08 PAUTA PROFESSORAS.pdf

31-08 PAUTA PROFESSORAS.pdf

26-08 PAUTA PROFESSORAS.pdf

19-08 Pauta Educadoras.pdf

17-08 PAUTA PROFESSORAS.pdf

10-08 PAUTA PROFESORAS.pdf

03-08 PAUTA PROFESSORAS.pdf

05-08 PAUTA PROFESSORAS.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
De 01/09/2021 a 30/09/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1.1 – Metas Propostas –

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

Imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.

1.2 – DESCRIÇÕES DAS AÇÕES REAIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO PLANO EMERGENCIAL – COVID 19 (EM ANEXO)

 Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao
COVID-19.

 Atividades remotas:

Atividade concluída

 Etapa: Comunicação com as famílias e crianças:

Atividade concluída

 Etapa: Formação dos funcionários dos diferentes segmentos:

- A etapa foi concluída:

 Etapa: Protocolo de higienização 

Os protocolos de higiene e saúde foram seguidos corretamente, da seguinte forma:

- Manter distanciamento social;

- Uso constante de máscaras;

- Sanitização;

- Uso de álcool em gel;

- Higienização dos calçados das crianças de colo;

- Higienização das mochilas;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Aferição de temperatura;

- Higienização dos brinquedos do parque.

_ Kits de uso individual das crianças em sala de aula;

- Higienização da cadeira de alimentação;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

 Etapa: Entrega das marmitas

  Neste mês entregamos 1809 refeições, sendo 300 sopas e 1489 sólidas. Tivemos poucas entregas de marmita para alunos de modo remoto
totalizando em 20 no mês porque as demais foram servidas para os de ensino presencial. Foram realizadas de acordo com as   recomendações da
SEC (Secretaria de Educação e Cidadania). Cardápio elaborado por nutricionista aonde pudemos contribuir com uma alimentação rica em nutrientes
trazendo assim muitos benefícios a saúde das nossas crianças.

 Atividades Complementares:

- Foram realizadas matrículas neste mês.
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- Rematrículas

- Matrículas: 34

- Envio de relatório Brigada Dengue

- Reunião diretores e orientadoras

- Reunião com orientadora de ensino

- Foi aberta mais duas salas de referência neste mês: Manhã: BII/BI e Tarde: BI

- Manutenção da horta

- Formação para todos as equipes.

- Controle Brigada contra a Dengue.

- Plantio de novas mudas de árvores com o apoio da equipe do Meio Ambiente.

Atividades Desenvolvidas

Meta 2 – Etapa 2

Capacitar a equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professoras, 2(duas) semanais para educadorras e
1(uma) hora mensal para equipe de apoio.

Professoras

            Pauta do dia -      09/09/2021

Acolhida Do projetar o contexto investigativo ao maravilhar-se: Quais caminhos seguir?
Texto -Contextos de Investigação e exploração
Texto- Princípios Gestão do Cotidiano- Experiências e explorações
Registro Andréa próximo Fernanda

        Pauta do dia 14/09/2021

Acolhida Piper -    https://www.youtube.com/watch?v=qAIRXIckfMA
Impresso Semanário- consultar o semanário do caderno do professor preenchendo de forma detalhada considerando a rotina da semana, os
projetos/contextos planejados. (escolher uma turma para preencher)
Organização do horário do parque - 2 vezes na semana- ( outros dias proporcionar propostas externas em outros ambientes)
Síntese Fernanda próxima Jéssica-
Obs: não esquecer de enviar as sínteses anteriores.

Pauta do dia 21/09/2021

Interação com as crianças/famílias
Elaboração de textos para os rituais do cotidiano( Acolhimento, arrumação, cuidados e bem-estar, Experiências e explorações, Livre escolha,
Alimentação,Conversas e assembleias,Espaços externos e Leitura literária) sorteio entre os professores compartilhar na pasta:
https://drive.google.com/drive/folders/1U3s9UnoEMkaQUvehXyB0QTOpY63lXyz5?usp=sharing
Para saber mais: Texto Contextos investigativos
Obs: não esquecer de enviar as sínteses anteriores.

Pauta do dia - 23/09/2021

Acolhida Piper -    https://www.youtube.com/watch?v=qAIRXIckfMA
Impresso Semanário- consultar o semanário do caderno do professor preenchendo de forma detalhada considerando a rotina da semana, os
projetos/contextos planejados. ( escolher uma turma para preencher)
Organização do horário do parque - 2 vezes na semana- (outros dias proporcionar propostas externas em outros ambientes)
Síntese Zenaide  próxima semana
Obs: não esquecer de enviar as sínteses anteriores.

Pauta do dia – 28/09/2021

Interação com as crianças/famílias
Continuação da Elaboração dos textos e características dos rituais do cotidiano de acordo com o sorteio anterior- pasta compartilhada com os
documentos https://drive.google.com/drive/folders/1U3s9UnoEMkaQUvehXyB0QTOpY63lXyz5?usp=sharing
Sugestões de Propostas para o berçário- Fotos de espaços /materiais
Obs: não esquecer de enviar as sínteses anteriores.

Pauta do dia 30/09/2021

Interação com as crianças/famílias
Continuação da Elaboração dos textos e características dos rituais do cotidiano de acordo com o sorteio anterior- pasta compartilhada com os
documentos https://drive.google.com/drive/folders/1U3s9UnoEMkaQUvehXyB0QTOpY63lXyz5?usp=sharing
Planejamento Semanal

 EDUCADORAS:

              Pauta do dia - 09/10/2021
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Acolhida O Maravilhoso Mundo dos Bebês': eles são capazes de trabalhar em equipe?          https://globoplay.globo.com/v/7627477/
Texto: O ponto de virada na Educação de crianças até 3 anos

https://novaescola.org.br/conteudo/8932/o-ponto-de-virada-na-educacao-de-criancas-ate-3-anos

            Pauta do dia – 16/10/2021

Reflexão sobre o cotidiano a partir das questões levantadas no último encontro.
Continuação do Texto: O ponto de virada na Educação de crianças até 3 anos

https://novaescola.org.br/conteudo/8932/o-ponto-de-virada-na-educacao-de-criancas-ate-3-anos

             Pauta do dia – 23/10/2021

Continuação do Texto: O ponto de virada na Educação de crianças até 3 anos

https://novaescola.org.br/conteudo/8932/o-ponto-de-virada-na-educacao-de-criancas-ate-3-anos

Troca de experiências das práticas da sala de cada educadora

             Pauta do dia – 30/09/2021

Continuação da leitura individual do texto Princípios do Cotidiano.
  FUNCIONÁRIOS – 29/10/2021

         - Qualidade no atendimento ao cliente – NeoAssist

          https://www.youtube.com/watch?v=b-1uD9SaFZg

Meta 4 – Etapa 5

Elaborar semestralmente o planejamento pedagógico a interação e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças.

Professoras: 

A formação do mês de setembro foi voltada para a reflexão do planejamento do professor em relação aos momento do cotidiano escolar. Além da
leitura do texto dos Princípios do cotiano, outros aportes teóricos foram oferecidos na formação, para subsidiar os professores na escrita dos rituais
do cotidiano da nossa escola, considerando as especificidades da faixa etária.

Educadoras:

 A formação do mês de Setembro  foi pautada no textos O ponto de virada na Educação de crianças até 3 anos da Nova Escola e dos Princípios do
Cotidiano. A leitura foi realizada de modo gradual nos TFCs e foi aberto a cada tópico, momentos de diálogo pra reflexão da prática, sempre
transpondo o texto à realidade na qual estamos passando (implementação do currículo). Nos encontros o objetivo maior foi identificar que já nos
documentos anteriores à BNCC e o Currículo de São José dos Campos,os princípios atuais já era apontados como grandes instrumentos potentes
da aprendizagem das crianças.

 

2| Resultados Alcançados
         - Abertura de mais duas salas de referência;

         - Plantio de árvores frutíferas para o nosso pomar em parceria com a Secretaria do Meio    Ambiente

         -Entrega de refeições para todas as crianças com alimentação de qualidade;

        - Cumprimento dos Protocolos de higiene e saúde;

        - Formação para todas as equipes do CEDIN;

        - Manutenção da horta;

        - Formação com os funcionários sobre Excelência de Atendimento;

       - Entrega de refeições para todas as crianças da escola.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
-Através da formação de excelência no atendimento realizada com os funcionários, pudemos garantir um trabalho realizado com mais eficiência e
tendo de retorno a satisfação dos familiares;

- Através da formação das professoras e educadoras garantimos uma educação de qualidade;

- Com a abertura de mais duas salas de referência garantimos escola para todos;
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1 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de setembro de 2021 Completude: 0,00 %

2 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de setembro de 2021 Completude: 0,00 %

- Com o plantio de novas mudas de árvores frutíferas contribuímos com a melhoria do meio ambiente e um local mais bonito e agradável;

- Através dos Protocolos de Higiene e Saúde proporcionamos um local mais limpo, agradável e que transmite segurança para todos.

- Com a manutenção da horta garantimos um local agradável e prazeroso para todas as crianças e familiares

Atividades Desenvolvidas

Meta: Imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Elaborar Semestralmente o planejamento pedagógico garantindo a interação e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças.

Descrição:

Professoras: 

A formação do mês de setembro foi voltada para a reflexão do planejamento do professor em relação aos momento do cotidiano escolar. Além da leitura do
texto dos Princípios do cotiano, outros aportes teóricos foram oferecidos na formação, para subsidiar os professores na escrita dos rituais do cotidiano da
nossa escola, considerando as especificidades da faixa etária.

Educadoras:

 A formação do mês de Setembro  foi pautada no textos O ponto de virada na Educação de crianças até 3 anos da Nova Escola e dos Princípios do Cotidiano.
A leitura foi realizada de modo gradual nos TFCs e foi aberto a cada tópico, momentos de diálogo pra reflexão da prática, sempre transpondo o texto à
realidade na qual estamos passando (implementação do currículo). Nos encontros o objetivo maior foi identificar que já nos documentos anteriores à BNCC e o
Currículo de São José dos Campos,os princípios atuais já era apontados como grandes instrumentos potentes da aprendizagem das crianças.

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: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Professoras

            Pauta do dia -      09/09/2021

Acolhida Do projetar o contexto investigativo ao maravilhar-se: Quais caminhos seguir?
Texto -Contextos de Investigação e exploração
Texto- Princípios Gestão do Cotidiano- Experiências e explorações
Registro Andréa próximo Fernanda

Pauta do dia 14/09/2021

Acolhida Piper -    https://www.youtube.com/watch?v=qAIRXIckfMA
Impresso Semanário- consultar o semanário do caderno do professor preenchendo de forma detalhada considerando a rotina da semana, os
projetos/contextos planejados. (escolher uma turma para preencher)
Organização do horário do parque - 2 vezes na semana- ( outros dias proporcionar propostas externas em outros ambientes)
Síntese Fernanda próxima Jéssica-
Obs: não esquecer de enviar as sínteses anteriores.

Pauta do dia 21/09/2021

Interação com as crianças/famílias
Elaboração de textos para os rituais do cotidiano( Acolhimento, arrumação, cuidados e bem-estar, Experiências e explorações, Livre escolha,
Alimentação,Conversas e assembleias,Espaços externos e Leitura literária) sorteio entre os professores compartilhar na pasta:
https://drive.google.com/drive/folders/1U3s9UnoEMkaQUvehXyB0QTOpY63lXyz5?usp=sharing
Para saber mais: Texto Contextos investigativos
Obs: não esquecer de enviar as sínteses anteriores.

Pauta do dia - 23/09/2021
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Acolhida Piper -    https://www.youtube.com/watch?v=qAIRXIckfMA
Impresso Semanário- consultar o semanário do caderno do professor preenchendo de forma detalhada considerando a rotina da semana, os
projetos/contextos planejados. ( escolher uma turma para preencher)
Organização do horário do parque - 2 vezes na semana- (outros dias proporcionar propostas externas em outros ambientes)
Síntese Zenaide  próxima semana
Obs: não esquecer de enviar as sínteses anteriores.

Pauta do dia – 28/09/2021

Interação com as crianças/famílias
Continuação da Elaboração dos textos e características dos rituais do cotidiano de acordo com o sorteio anterior- pasta compartilhada com os
documentos https://drive.google.com/drive/folders/1U3s9UnoEMkaQUvehXyB0QTOpY63lXyz5?usp=sharing
Sugestões de Propostas para o berçário- Fotos de espaços /materiais
Obs: não esquecer de enviar as sínteses anteriores.

Pauta do dia 30/09/2021

Interação com as crianças/famílias
Continuação da Elaboração dos textos e características dos rituais do cotidiano de acordo com o sorteio anterior- pasta compartilhada com os
documentos https://drive.google.com/drive/folders/1U3s9UnoEMkaQUvehXyB0QTOpY63lXyz5?usp=sharing
Planejamento Semanal

 EDUCADORAS:

              Pauta do dia - 09/10/2021

Acolhida O Maravilhoso Mundo dos Bebês': eles são capazes de trabalhar em equipe?          https://globoplay.globo.com/v/7627477/
Texto: O ponto de virada na Educação de crianças até 3 anos

https://novaescola.org.br/conteudo/8932/o-ponto-de-virada-na-educacao-de-criancas-ate-3-anos

Pauta do dia – 16/10/2021

Reflexão sobre o cotidiano a partir das questões levantadas no último encontro.
Continuação do Texto: O ponto de virada na Educação de crianças até 3 anos

https://novaescola.org.br/conteudo/8932/o-ponto-de-virada-na-educacao-de-criancas-ate-3-anos

Pauta do dia – 23/10/2021

Continuação do Texto: O ponto de virada na Educação de crianças até 3 anos

https://novaescola.org.br/conteudo/8932/o-ponto-de-virada-na-educacao-de-criancas-ate-3-anos

Troca de experiências das práticas da sala de cada educadora

             Pauta do dia – 30/09/2021

Continuação da leitura individual do texto Princípios do Cotidiano.

            FUNCIONÁRIOS – 29/10/2021

         - Qualidade no atendimento ao cliente – NeoAssist

          https://www.youtube.com/watch?v=b-1uD9SaFZg

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

FOTOS SETEMBRO 2021.pdf

Planejamento Professora Andréa.pdf
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PLANEJAMENTO PRÔ ZENAIDE.pdf

PLANEJAMENTO PRÔ JÉSSICA.pdf

Planejamento Jéssica (Cores e texturas).pdf

Planejamento Fernanda .pdf

Planejamento BI (1)- PRÔ SOCORRO..pdf

planejamento ANDREA.pdf

FORMAÇÃO FUNCIONÁRIOS SETEMBRO.pdf

FORMAÇÃO FUNCIONÁRIOS SETEMBRO.pdf

ENTREGA DE MARMITA.pdf

CONTROLE DE REFEIÇÕES SETEMBRO 2021.pdf

CONTROLE DE MERENDA SETEMBRO 2021.pdf

BRIGADA DENGUE SETEMBRO DE 2021.pdf

30-09 Pauta Educadoras (2).pdf

28-09 - Pauta Professoras.pdf

23-09 Pauta Professoras.pdf

23-09 - ´Pauta Educadoras.pdf

21-09 Pauta Professoras.pdf

16-09 Pauta Educadoras.pdf

14-09 Pauta Professoras (1).pdf

09-09 Pauta Professoras.pdf

09-09 Pauta Educadoras.pdf

Nome Observações

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
De 01/10/2021 a 31/10/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 1.1 – Metas Propostas –

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da
criança e uma obrigação do Estado.

Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0(zero) a 5 (cinco) anos da região do município na qual o CEDIN está inserido.

Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.

1.2 – DESCRIÇÕES DAS AÇÕES REAIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO PLANO EMERGENCIAL – COVID 19 (EM ANEXO)

 Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao
COVID-19.

 Atividades remotas:

Atividade concluída

 Etapa: Comunicação com as famílias e crianças:

Atividade concluída

 Etapa: Formação dos funcionários dos diferentes segmentos:

- A etapa foi concluída:

 Etapa: Protocolo de higienização - ATUALIZADO OUTUBRO

- Higienização dos calçados das crianças de colo;

- Higienização das mochilas;

Os protocolos de higiene e saúde foram seguidos corretamente, da seguinte forma:

- Manter distanciamento social;

- Uso constante de máscaras;

- Sanitização;

- Uso de álcool em gel;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Aferição de temperatura;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

- Higienização dos brinquedos do parque.

_ Kits de uso individual das crianças em sala de aula;

- Higienização da cadeira de alimentação;

 

 Etapa: Entrega das marmitas – atualizado outubro

  Neste mês entregamos 1712 refeições, sendo 313 sopas e 1399 sólidas. Tivemos poucas entregas de marmita para alunos de modo remoto neste
mês, totalizando em 11, sendo que a partir do dia 20/10 não tivemos mais entregas de marmitas pelo fato da criança estar participando de modo
presencial. Foram todas realizadas de acordo com as   recomendações da SEC (Secretaria de Educação e Cidadania). Cardápio elaborado por
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nutricionista aonde pudemos contribuir com uma alimentação rica em nutrientes trazendo assim muitos benefícios a saúde das nossas crianças.

 Atividades Complementares:

- Foram realizadas matrículas neste mês.

- Matrículas:

- Envio de relatório Brigada Dengue

- Reunião diretores, orientadoras e secretária

- Reunião com orientadora de ensino

- Manutenção da horta

- Formação para todos as equipes.

- Controle Brigada contra a Dengue.

- Comemoração dia das professoras/educadoras/crianças

- Outubro Rosa como formação para todas as equipes.

 

2| Resultados Alcançados
 -Entrega de refeições para todas as crianças com alimentação de qualidade;  

- Cumprimento dos Protocolos de higiene e saúde;

- Homenagem as equipes de educadoras e professoras 15/10/2021

- Homenagem as equipes: cozinheiras, ASG 29/10/2021

- Formação para todas as equipes do CEDIN;

- Incentivo a Prevenção contra o câncer de mama e colo de útero com apoio UBS e CEPHAS;

- Manutenção da horta;

- Formação com os funcionários

- Formação das professoras através do TFC`s

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
-Através da formação de equipe de trabalho pudemos garantir uma equipe mais bem preparada;

- Através da formação das professoras e educadoras garantimos uma educação de qualidade;

- Através dos Protocolos de Higiene e Saúde proporcionamos um local mais limpo, agradável e que transmite segurança para todos.

- Com a manutenção da horta garantimos um local agradável e prazeroso para todas as crianças e familiares

- Através das reflexões motivacionais no período da manhã, obtivemos equipe mais motivada para as demandas do dia;

- Através das homenagens as equipes: professoras/educadoras – 15/10 e equipe de servidores: Cozinha/ASG -29/10/2021- tivemos uma equipe
mais valorizada e motivada.

 

 

 

 

Atividades Desenvolvidas
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1 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de outubro de 2021 Completude: 0,00 %

2 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de outubro de 2021 Completude: 0,00 %

3 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de outubro de 2021 Completude: 0,00 %

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da criança e
uma obrigação do Estado.
Etapa: Elaborar documento administrativo para monitorar e evitar a ociosidade de vagas na unidade escolar.

Descrição:

Para evitarmos ociosidade de vagas fazemos da seguinte forma: é observado diariamente e várias por dia a lista de espera no eSistae e quando aparece
criança a ser chamada, imediatamente a secretária já faz contato com os pais oferecendo a vaga e já eliminando a lista de espera. Na escola é feita o registro
de frequência pelo diário digital e também diariamente uma pessoa da equipe passa em cada sala de aula e anota o nome da criança presente. Caso algum
aluno esteja faltoso sem justificativa é feito contato para averiguar o motivo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.
Etapa: Reunião de Pais e responsáveis no período de transição para o primeiro ano do ensino fundamental.

Descrição:

Para a reunião de pais de alunos em transição para o ensino fundamental, realizamos um formulário aonde cada família terá condições de colocar ali as suas
indagações como levantamento de dados para as novas etapas do plano de ação.

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: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Professoras

Pauta do dia: 05/10/2021

Acolhida O homem que amava caixas- https://www.youtube.com/watch?v=3InSut4Z-fE
Semana do Dia das Crianças - Propostas para QUARTA, QUINTA E SEXTA
Rituais do Cotidiano- Verificar os documentos produzidos pelas colegas e se for necessário inserir alguma observação, usar a fonte na cor vermelha.
CUIDADO PARA NÃO APAGAR O TEXTO DO COLEGA
Uso do Parque- Do INFANTIL II ao Pré II- todos os dias (Pré I e Pré II manhã, INFANTIL I/II da tarde Zenaide e Socorro)-
Berçário- parque separado o escorregador menor + centopéia - no gramado, isolando o espaço de tampa de concreto com a fita zebrada ( ou outra
sugestão), para não usarem esse espaço.
BRINQUEDOS NÃO ESTRUTURADOS/LARGO ALCANCE - criar cenários que estimulem e convide a criança à criação, compartilhar objetivo da
proposta com as educadoras
Sugestão de proposta- https://novaescola.org.br/conteudo/5077/exploracao-de-materiais-de-largo-alcance
Obs: não esquecer de enviar as sínteses anteriores.

Pauta do dia: 07/10/2021

Acolhida -Mini- História sobre água e sabão- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3044682462469043&id=1625036131100357&sfnsn=wiwspwa
Interação com as famílias- 16h30-17h
Semana do Dia das Crianças

           - Apresentar as sugestões de propostas e organizar os materiais que irão utilizar

         -  Orientar as famílias sobre a fantasia na sexta - reforçar com recadinho no grupo. roupa confortável, adequada à faixa etária, não precisa comprar
fantasia, etc
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Reestruturação do Parque:
Organizar as novas escalas e intervenções no espaço do parque, considerando os espaços de cada nível.
Parceria entre as salas- caso um bebê sair do espaço do berçário, ajudá-lo a retornar com sua professora.
Retomar o combinado do parque com as crianças (crianças “maiores”)
Contextos de investigação- PLANEJAMENTO OUTUBRO/NOVEMBRO - preencher planilha individual
Rituais do Cotidiano- retomar os documentos produzidos pelas colegas e se for necessário inserir alguma observação, usar a fonte na cor vermelha.
CUIDADO PARA NÃO APAGAR O TEXTO DO COLEGA
Pauta do dia 14/10/2021

Homenagem ao dia das professoras/educadoras:  Identidade do professor-Processo Circular

              Pauta do dia 19/10/2021

Acolhida Vídeo convite - O começo da vida 2-Participe do movimento https://youtu.be/juZ64f03x4U
Interação com as famílias- 16h30-17h
Estudo de caso- contextos investigativos- analisar uma situação possível do cotidiano escolar e realizar o mapa mental - 1º no coletivo (pássaros Pré I),
depois como exercício individual (explorando argolas BI)
Vídeo - o planejamento do OBECI https://youtu.be/njOeIYTmgi4
Contextos de investigação- PLANEJAMENTO OUTUBRO/NOVEMBRO - preencher planilha individual e REALIZAR MAPA MENTAL
Rituais do Cotidiano- Leitura da orientadora de escola/ novos apontamentos educad

Pauta do dia:  21/10/2021

Interação com as famílias- 16h30-17h
Contextos de investigação- PLANEJAMENTO /NOVEMBRO - preencher planilha individual e REALIZAR MAPA MENTAL
Planejamento PRÉ II Zenaide- realizar um planejamento específico de situações pontuais de leitura e escrita, considerando a hipótese silábica das
crianças.
Plano de Ação Pré II- Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental

Pauta do dia 26/10;2021

Orientações sobre o relatório de aprendizagem
Formulário hipótese de escrita PRÉ II Zenaide-
Interação com as famílias- 17h30- 18h30Pauta do dia: 28/10/2021

- Cuidados com as crianças, violência física e/ou verbal;
- Interação entre a equipe de sala;
- Passear pela escola:
- Vírus: mão-pé-boca
- Protocolos de higiene e saúde
- Cordialidade pode transformar

Validação, Neurociência: o poder do elogio!!!  https://www.youtube.com/watch?v=RlIERpk8EYk

EDUCADORAS:

Pauta do dia – 07-10-2021

Continuação da leitura individual do texto Princípios do Cotidiano- Cada educadora ficou com o tempo disponível para leitura e anotação individual.

 

Pauta do dia 14/10/2021

- Homenagem ao dia das educadoras/professoras: Identidade do professor-Processo Circular

Pauta do dia: 28/10/2021

- Cuidados com as crianças, violência física e/ou verbal;

- Interação entre a equipe de sala;

- Passear pela escola:

- Vírus: mão-pé-boca

- Protocolos de higiene e saúde

- Cordialidade pode transformar

Validação, Neurociência: o poder do elogio!!!

https://www.youtube.com/watch?v=RlIERpk8EYk

  FUNCIONÁRIOS – 29/10/2021

         Outubro Rosa – Prevenção contra câncer de mama e colo de útero.

           Parceria com UBS do Bosque e CEPHAS

Pontos de Atenção:
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Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

14-10 Pauta Educadoras.pdf

TFC PRÔS - 28-10- 2021 -.pdf

TFC - FORMAÇÕES 06-10-2021.pdf

TFC EDUCADORAS - 28-11- 2021 -.pdf

FOTOS OUTUBRO -.pdf

TFC - FORMAÇÕES 06-10-2021.pdf

21-10 Pauta Professoras.pdf

Reunião de pais - transição da Educação Infantil para o primeiro ano RELATÓRIO (1).pdf

FORMAÇÃO FUNCIONÁRIOS OUTUBRO 2021.pdf

CONTROLE DE REFEIÇÕES.pdf

CONTROLE DE MERENDA.pdf

BRIGADA CONTRA DENGUE OUTUBRO 2021.pdf

26-10 Pauta Professoras.pdf

19-10 Pauta Professoras.pdf

14-10 Pauta Professoras.pdf

07-10 - Pauta Professoras.pdf

05-10 Pauta Professoras.pdf

_Reunião DE - Rede parceira 25.10.21 (1).pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
De 01/11/2021 a 30/11/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

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

Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0(zero) a 5 (cinco) anos da região do município na qual o CEDIN está inserido.

Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.

Imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.

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

1.2 – DESCRIÇÕES DAS AÇÕES REAIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO PLANO EMERGENCIAL – COVID 19 (EM ANEXO)

 Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao
COVID-19.

 Atividades remotas:

Atividade concluída

 Etapa: Comunicação com as famílias e crianças:

Atividade concluída

 Etapa: Formação dos funcionários dos diferentes segmentos:

- A etapa foi concluída:

 Etapa: Protocolo de higienização 

- Higienização dos calçados das crianças de colo;

- Higienização das mochilas;

Os protocolos de higiene e saúde foram seguidos corretamente, da seguinte forma:

- Manter distanciamento social;

- Uso constante de máscaras;

- Sanitização;

- Uso de álcool em gel;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Aferição de temperatura;

- Brigada contra dengue;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

- Higienização dos brinquedos do parque.

_ Kits de uso individual das crianças em sala de aula;

- Higienização da cadeira de alimentação;

 

 Etapa: Entrega das marmitas 
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Etapa concluída

  Neste mês entregamos 1577 alimentos, sendo 1577 alimentos sólidos e 406 sopas. Foram todas realizadas de acordo com as   recomendações da
SEC (Secretaria de Educação e Cidadania). Cardápio elaborado por nutricionista aonde pudemos contribuir com uma alimentação rica em nutrientes
trazendo assim muitos benefícios a saúde das nossas crianças.

 Atividades Complementares:

- Foram realizadas matrículas neste mês.

- Matrículas:

- Envio de relatório Brigada Dengue

- Reunião diretores

- Reunião com orientadora de ensino

- Manutenção da horta

- Formação para todos as equipes.

- Controle Brigada contra a Dengue.

 

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
-Entrega de refeições para todas as crianças com alimentação de qualidade. Foram 1983 no total, sendo 1577 alimentos sólidos e 406 sopa. Todas
as refeições seguindo as orientações as orientações da nutricionista da SEC (Secretaria de Educação e Cidadania).

- Cumprimento dos Protocolos de higiene e saúde;

- Formação para todas as equipes do CEDIN;

- Manutenção da horta;

- Sanitização;

- Envio de relatório da Brigada Contra a Dengue

- Formação com os funcionários

- Entrega de refeições para todas as crianças da escola

- Formação das professoras através do TFC`s

- Realizamos nossa mostra cultural com elogio dos pais;

- Estabelecemos vínculo entre escola e comunidade escolar através da mostra cultural;

- Recebemos 156 de elogios.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Através de uma alimentação saudável pudemos garantir uma qualidade de vida para todas as crianças matriculadas presentes.

-Através da formação de equipe de trabalho pudemos garantir uma equipe mais bem preparada;

- Com a formação das professoras e educadoras garantimos uma educação de qualidade;

- Através dos Protocolos de Higiene e Saúde proporcionamos um local mais limpo, agradável e que transmite segurança a todos.

- Com a manutenção da horta garantimos um local agradável e prazeroso para todas as crianças e familiares;

- Através da manutenção da horta conseguimos distribuir mudas de plantas para as famílias interessadas, fortalecendo o nosso vínculo com a
comunidade escolar.

- Através das reflexões motivacionais no período da manhã, obtivemos equipe mais motivada para as demandas do dia;
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1 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de novembro de 2021 Completude: 0,00 %

2 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de novembro de 2021 Completude: 0,00 %

3 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de novembro de 2021 Completude: 0,00 %

- Através da exposição da Mostra Cultural recebemos 156 de elogios e familiares agradecendo e parabenizando toda a equipe.

 

Atividades Desenvolvidas

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da criança e
uma obrigação do Estado.
Etapa: Matricular devidamente os alunos conforme a lista de classificação e orientação da Secretaria de Educação e Cidadania.

Descrição:

Realizamos as matrículas com a demanda proposta, finalizamos o mês de novembro com 192 crianças matriculadas, sendo destas 04 matrículas realizadas
no mês de novembro e estamos também já realizando as matrículas para o ano de 2022 com a finalidade de zerarmos a lista de espera e dar oportunidade de
escola para todos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da criança e
uma obrigação do Estado.
Etapa: Elaborar documento administrativo para monitorar e evitar a ociosidade de vagas na unidade escolar.

Descrição:

Para evitarmos ociosidade de vagas fazemos da seguinte forma: é observado diariamente e várias por dia a lista de espera no eSistae e quando aparece
criança a ser chamada, imediatamente a secretária já faz contato aos pais oferecendo a vaga e já eliminando a lista de espera. Na escola é feita o registro de
frequência pelo diário digital e também diariamente uma pessoa da equipe passa em cada sala de aula e anota o nome da criança presente. Caso algum aluno
esteja faltoso sem justificativa é feito contato por telefone ou mesmo em sua residência para averiguar o motivo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de novembro de 2021 Completude: 0,00 %

5 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de novembro de 2021 Completude: 0,00 %

6 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de novembro de 2021 Completude: 0,00 %

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da criança e
uma obrigação do Estado.
Etapa: Cumprir calendário escolar homologado pelo setor de supervisão de Ensino da Secretaria de Educação e Cidadania.

Descrição:

O Calendário Escolar foi realizado e homologado pela Secretaria de Educação e Cidadania (SEC) e foram cumpridos os 19 dias letivos deste mês. Nossas
ações foram todas cumpridas, são elas: Elaborar documento administrativo para monitorar e evitar a ociosidade de vagas na unidade escolar. Cumprir
calendário escolar homologado pelo setor de supervisão de ensino da Secretaria de Educação e Cidadania. Estabelecer um clima de acolhimento e escuta dos
pais desde o momento da matrícula. Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4 (quatro) horas semanais para professoras, 2 (duas) horas
semanais para educadoras, e 1 (uma) hora mensal para equipe de apoio. Inserir programas institucionais de acordo com documento MARCAS da Secretaria
de Educação e Cidadania (Arte de se Alimentar, Escola Segura, Parque com Intervenção, Comunidade Leitura, Espaços que Educam, Pedagogia dos Sonhos.
Eventos culturais com objetivo de estabelecer vínculos com a comunidade escolar. (Festa da roca, Dia da Família, Mostra Cultural, entre outros eventos,).
Promover uma Mostra Cultural com objetivo de apresentar as propostas executadas pelas crianças de todos os níveis no período do ano letivo.
Acompanhamento da aprendizagem dos níveis Pré I e Pré II. Acompanhamento de frequência das crianças. Expor mensalmente as propostas realizadas com
as crianças no mural da Unidade Escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da criança e
uma obrigação do Estado.
Etapa: Estabelecer um clima de acolhimento e escuta dos pais desde o momento da matricula.

Descrição:

Desde o primeiro momento em que a secretária faz contato com os pais disponibilizando vaga (seguindo a lista de inscritos), os pais já são contatados e
autorizados a comparecerem a escola. No momento da matrícula, é dado as boas vindas, sanadas todas as possíveis dúvidas dos familiares e inseridas no
grupo de whats para as boas-vindas da professora e começarem a ter vínculo. No primeiro dia de aula, alguém da equipe gestora acompanha a família até a
porta da sala para que os mesmos se sintam bem recebidos. Para uma acolhida melhor das crianças é autorizado a retirar mais cedo para adaptação.

 

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: Inserir os programas institucionais de acordo com o documento MARCAS da Secretaria de Educação e Cidadania (Arte de se alimentar; Escola
Segura; Parque com Intervenção; Comunidade Leitora; Espaços que Educam; Pedagogia dos Sonhos).

Descrição:

Pedagogia dos Sonhos. Foi retomado com cada criança o sonho individual das mesmas e proposto que fizessem uma entrevista com cada funcionário, para
isso, a professora providenciou uma listagem (distribuído em tarjas) com o nome dos funcionários para que as crianças escolhessem quem elas iriam
entrevistar para saber o sonho de cada um.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

pág. 4 18/12/21 11:28



7 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de novembro de 2021 Completude: 0,00 %

8 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de novembro de 2021 Completude: 0,00 %

9 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de novembro de 2021 Completude: 0,00 %

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.
Etapa: Eventos culturais com objetivo de estabelecer vínculos com a comunidade escolar. (Festa da Roça; Dia da Família; Mostra cultural entre outros).

Descrição:

Com a finalidade de estabelecer o vínculo com os pais e trazê-los à escola, realizamos uma mostra cultural. Para isso enviamos um convite para que todos
soubessem que a escola estaria aberta para as famílias virem a mesma prestigiar o trabalho das crianças e vivenciarem algumas propostas pedagógicas em
família. Nesses momentos, tiveram a oportunidade de brincar com os filhos através dos brinquedos e materiais expostos. Cada professora teve o cuidado de
elaborar um espaço que propiciasse a interação das crianças e famílias. Foram dois dias bem especiais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Promover uma mostra cultural com o objetivo de apresentar as propostas executadas pelas crianças de todos os níveis no período do ano letivo.

Descrição:

A escola promoveu a mostra cultural com a comunidade escolar. Toda a equipe teve todo o cuidado em pensar em cada detalhe. Tudo foi realizado em
equipe, desde a escolha do tema até a distribuição de cada cantinho. Com o tema escolhido (Mãos pequenas, grandes descobertas) fomos expondo todo
trabalho realizado pelas mãozinhas dos próprios alunos, se tornando assim em grandes feitos. No corredor da escola foram expostos todos os trabalhos
realizados, causando grande admiração por parte de todos que assim chegaram. Recebemos muitos elogios e agradecimentos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Acompanhamento da aprendizagem dos níveis Pré I e Pré II.

Descrição:

A orientadora realizou assessoria com a professora do pré para acompanhar e monitorar o planejamento das propostas elaboradas para as crianças.
Confecção de material lúdico, como: loto-leitura, fichas, jogos, cantinho da leitura, entre outros. Mapeamento dos saberes: tabela de acompanhamento de
hipótese de escrita.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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10 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de novembro de 2021 Completude: 0,00 %

11 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de novembro de 2021 Completude: 0,00 %

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Acompanhamento de frequência das crianças.

Descrição:

- O acompanhamento é realizado pelo Diário Digital.

- Outra forma: a secretária passa em todas as salas anotando o nome de cada criança para sabermos bem a quantidade de crianças atendidas diariamente.

- Quando uma criança falta e os resposnáveis pela mesma não dão nenhuma justificativa a professora, as mesmas entram em   contato com os familiares,
caso não obtenham retorno dos familiares, as mesmas informam a equipe gestora aonde fazem contato com os familiares por via telefone ou visita em suas
casas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Expor mensalmente as propostas realizadas com as crianças no mural da unidade escolar.

Descrição:

Os murais de cada sala de referência estão sendo atualizados e expostos dando a oportunidade da comuniade escolar prestigiar o trabalho desenvolvido pelas
crianças.  Os murais são realizados entre professoras e crianças, mostrando assim o trabalho realizado por eles.

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: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Professoras:

Pauta do dia: 04/11/2021

Acolhida: Vídeo Institucional” Quintal do Amália”
https://drive.google.com/file/d/16kA8YqBgwrk0HU3Ul1wzy9sKKFBxAuU_/view?usp=sharing
Organização do horário de parque das crianças.
Elaboração do relatório de grupo- verificar as pastas de cada professora, foi compartilhado uma pasta 2º SEMESTRE RELATÓRIOS

Pauta do dia: 16/11/2021

Elaboração do relatório de grupo- verificar as pastas de cada professora, foi compartilhado uma pasta 2º SEMESTRE RELATÓRIOS
Atendimento individual das professoras para sanar as dúvidas em relação ao relatório.

Pauta do dia: 18/11/2021

Acolhida: Abertura do Empreende- https://youtu.be/hUxoo4Dbzhs
Planejamento 1ª Mostra Cultural- 25 e 26 de Novembro-
Decidir um nome/tema para a mostra.
Individual-Para cada sala- Selecionar/ foto material relevante a prática pedagógica da escola e escolher uma forma para expor- Sugestões varal, cortina,
caixas, murais, etc
Coletivo-Planejar espaços temáticos/estações para exposição considerando evidenciar o trabalho realizado durante o ano - Sugestões- 1)materiais
construídos para as crianças- sonoros, móbiles, brinquedos e jogos. 2) Escuta, fala, pensamento e imaginação - livros, fantoches, cartão de chamada,
quadrinhas, parlendas (feitas pelo pré ilustração/escrita), fotos de roda de leitura, varal de histórias/livros, entre outros 3) Identidade Espelho, fotos, mural
de preferências, famílias... 4) Texturas, cores e aromas- cortina/varal/móbile interativo fotos dos momentos.
Lista de crianças 2022- marcar os ajustes necessários na montagem das salas- separar os gêmeos, casos pontuais, etc
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Visita Digital e Empreende - https://portaledusjc.blogspot.com/

Pauta do dia: 23/11/2021

Socialização do Plano de ação da Mostra Cultural e definição dos espaços.
Cronograma para reunião de Pais
Assessoria individual -relatórios
Escrita dos relatórios individuais

Pauta do dia: 25/11/2021

Resultado da avaliação institucional
Escrita dos relatórios individuais

Pauta do dia: 30/11/2021

Resultado da avaliação institucional
Escrita dos relatórios individuais

 Educadoras:

                    Pauta: 04/11/2021

Acolhida: Vídeo institucional CEDIN Amália

                     https://drive.google.com/file/d/16kA8YqBgwrk0HU3Ul1wzy9sKKFBxAuU_/view?usp=sharing

PowerPoint com as ideias principais sobre a Livre Escolha
Trabalho Pessoal- Onde e como acontece os momentos de livre escolha?

                Pauta: 09/11/2021

Acolhida:
PowerPoint com as ideias principais sobre o princípio arrumação
Trabalho Pessoal- Como acontece o princípio arrumação na sala de referência ?

                Pauta: 18/11/2021

Acolhida: Abertura do Empreende- https://youtu.be/hUxoo4Dbzhs
Mundo Pós- Pandemia- Qual é o seu sonho?
Visita Virtual- Empreende 2021 https://portaledusjc.blogspot.com/
Mostra Cultural 2021-
Funcionários:

                       Pauta: 25/11/2021

Resultado da avaliação institucional
Organização de materiais para a mostra cultural

               TFC – 25/11/2021 - FUNCIONÁRIOS

Protocolo de higiene e saúde –

Manter distanciamentos social;
Uso do tapete sanitizante na entrada;
Uso álcool gel
Lavar as mãos com mais frequência;
Uso obrigatório da máscara e óculos de proteção
Aferição de temperatura na entrada da escola;
Antes de pegar uma criança passar álcool gel nas mãos e braços;
Higienizar os brinquedos com água e detergente

VEJA A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA A NOSSA SAÚDE : https://www.youtube.com/watch?v=9wN-UQwFxiM

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos
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Nome Observações

FOTOS NOVEMBRO.pdf

Relatório Brigada contra Dengue - NOVEMBRO 2021.pdf

CONTROLE DE REFEIÇÕES NOVEMBRO 2021.pdf

CONTROLE DE MERENDA NOVEMBRO 2021.pdf

TFC FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO 2021.pdf

18-11 Pauta Professoras.pdf

18-11 Pauta Educadoras.pdf

16-11 Pauta Professoras.pdf

16-11 Pauta Professoras.pdf

09-11 Pauta Educadoras.pdf

04-11 Pauta Professoras.pdf

04-11 Pauta Educadoras.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
De 01/12/2021 a 31/12/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 1.1 – Metas Propostas – 

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0(zero) a 5 (cinco) anos da região do município na qual o CEDIN está inserido.

Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.

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

1.2 – DESCRIÇÕES DAS AÇÕES REAIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO PLANO EMERGENCIAL – COVID 19 (EM ANEXO)

 Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao
COVID-19.

 Atividades remotas:

Atividade concluída

 Etapa: Comunicação com as famílias e crianças:

Atividade concluída

 Etapa: Formação dos funcionários dos diferentes segmentos:

- A etapa foi concluída:

 Etapa: Protocolo de higienização -

- Higienização dos calçados das crianças de colo;

- Higienização das mochilas;

Os protocolos de higiene e saúde foram seguidos corretamente, da seguinte forma:

- Manter distanciamento social;

- Uso constante de máscaras;

- Sanitização;

- Uso de álcool em gel;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Aferição de temperatura;

- Brigada contra dengue;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

- Higienização dos brinquedos do parque.

_ Kits de uso individual das crianças em sala de aula;

- Higienização da cadeira de alimentação;

 Etapa: Entrega das marmitas – 

Etapa concluída

  Neste mês entregamos 1046 alimentos, sendo 795 alimentos sólidos e 251 sopas. Foram todas realizadas de acordo com as   recomendações da
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1 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de dezembro de 2021 Completude: 0,00 %

SEC (Secretaria de Educação e Cidadania). Cardápio elaborado por nutricionista aonde pudemos contribuir com uma alimentação rica em nutrientes
trazendo assim muitos benefícios a saúde das nossas crianças. Neste mês ficou reduzido a quantidade das refeições servidas por conta dos dias
letivos ter findado no dia 17/12/2021.

 Atividades Complementares:

- Foram realizadas matrículas neste mês.

- Matrículas:

- Envio de relatório Brigada Dengue

- Reunião diretores

- Reunião com orientadora de ensino

- Manutenção da horta

- Formação para todos as equipes.

- Controle Brigada contra a Dengue.

- Reunião de pais

- Encerramento de semestre.

2| Resultados Alcançados
-Entrega de refeições para todas as crianças com alimentação de qualidade. Foram 1983 no total, sendo 1577 alimentos sólidos e 406 sopas. Todas
as refeições seguindo as orientações as orientações da nutricionista da SEC (Secretaria de Educação e Cidadania).

- Cumprimento dos Protocolos de higiene e saúde;

- Formação para todas as equipes do CEDIN;

- Reunião de pais;

- Preparativos para 2022

- Manutenção da horta;

- Sanitização;

- Envio de relatório da Brigada Contra a Dengue

- Entrega de refeições para todas as crianças da escola

- Formação das professoras através do TFC`s

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Através de uma alimentação saudável pudemos garantir uma qualidade de vida para todas as crianças matriculadas presentes.

- Com a reunião de pais pudemos dar a devolutiva do trabalho realizado em nosso CEDIN e estreitar ainda mais o vínculo com os familiares.

-Através da formação de equipe de trabalho pudemos garantir uma equipe mais bem preparada;

- Através da formação das professoras e educadoras garantimos uma educação de qualidade;

- Através dos Protocolos de Higiene e Saúde proporcionamos um local mais limpo, agradável e que transmite segurança a todos.

- Com a avaliação de equipe pudemos no assegurar como deveremos prosseguir no próximo ano.

- Com a manutenção da horta garantimos um local agradável e prazeroso para todas as crianças e familiares;

- Através das reflexões motivacionais no período da manhã, obtivemos equipe mais motivada para as demandas do dia;

Atividades Desenvolvidas
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2 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de dezembro de 2021 Completude: 0,00 %

3 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de dezembro de 2021 Completude: 0,00 %

4 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de dezembro de 2021 Completude: 0,00 %

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da região do município na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Realizar pesquisa de satisfação com toda comunidade escolar, crianças, equipe de escola e famílias.

Descrição:

A pesquisa de satisfação foi realizada com toda a equipe, isso nos ajuda muito a saber no que estamos acertando e o que precisamos melhorar. Cremos que é
de extrema importância saber a visão do outro, assim podemos crescer e melhorar cada vez mais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.
Etapa: Reunião com pais e responsáveis novos.

Descrição:

Esta reunião foi realizada de forma de acolhimento aos familiares desde o primeiro contato com os mesmos, por telefone e no ato da matrícula para que todos
se sentissem ambientados desde o primeiro momento, sentindo-se assim seguros ao deixarem os seus pequenos aos nossos cuidados. Faremos em 2022
mais uma acolhida a todos as famílias.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.
Etapa: Reunião de Pais e responsáveis das crianças.

Descrição:

A reunião de pais aconteceu de forma presencial. Cada professora colocou no grupo de whats o horário e o dia estipulado para a reunião. Foi separado uma
sala de aula aonde pudéssemos acolher os pais e ali darmos os agradecimentos aos familiares pelo ano e também mostrar todo trabalho realizado com o
objetivo de contribuir com a criança em seu desenvolvimento. Os familiares puderam ler o relatório de seu pequeno e notar o quanto se desenvolveu. No início
de cada reunião houve palavras de agradecimento da parte da diretora e da orientadora.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Publicar no mural da unidade escolar os resultados das pesquisas realizadas com a comunidade escolar.

Descrição:

A pesquisa de satisfação foi impressa e colocada no mural da escola. Foi enviado aos pais também por meio do whats um link aonde todos pudessem verificar
o resultado. No grupo de whats foi dado os agradecimentos aos familiares pelo reconhecimento do nosso trabalho e de forma presencial na reunião de pais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de dezembro de 2021 Completude: 0,00 %

6 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de dezembro de 2021 Completude: 0,00 %

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.
Etapa: Palestras Semestrais com a comunidade de acordo com os temas levantados por meio de pesquisa.

Descrição:

Aproveitamos o momento de reunião de pais para passar um vídeo que pudesse sanar a necessidade de todos. Nesse vídeo foi demonstrado como é o mundo
na perspectiva da criança. Muitas vezes o adulto crê que a criança está somente sendo birrenta ou manipuladora, mas se olharmos com o olhar de uma
criança, notaremos que muitas vezes ela está necessitando de algo e que esta é a forma que a mesma tem para se expressar. Vídeo: O mundo sob a
perspectiva da criança, com Isabela Minatel

 

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: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Professoras:

Pauta do dia: 02/12/2021

Interação com as famílias- repositório CITE-
Organização das mídias enviadas pelas famílias online
Escrita dos relatórios individuais de participação da modalidade online
Revisão dos relatórios individuais

             Pauta do dia: 07/12/2021

Tabela de indicadores
Pauta de reunião de pais
Interação com as famílias

Pauta do dia: 09/12/2021

Avaliação semestral nosso Percurso - https://forms.gle/rFLR3YWBjN9oHmgy5
Material reunião de pais
Interação com as famílias

 Pauta do dia: 14/12/2021

Planejamento da adaptação de 2022-

Pauta do dia: 16/12/2021

Planejamento da adaptação de 2022
https://drive.google.com/drive/folders/1gtQfaerokoS11j4SBqppQtxtGdiqTzvs?usp=sharing

EDUCADORAS:

Pauta do dia:02/12/2021

Organização dos espaços da escola- Desmontar a mostra cultural e organizar a escola

Pauta do dia: 09/12/2021

Organização dos espaços da escola- Desmontar a mostra cultural e organizar a escola

Pauta do dia: 16/12/2021

Organização dos espaços para 2022
Confecção e reestruturação de materiais pedagógicos para o noa de 2022

Funcionários

TFC – 02/12/2021
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Protocolo de higiene e saúde –

Manter distanciamentos social;
Uso do tapete sanitizante na entrada;
Uso álcool gel
Lavar as mãos com mais frequência;
Uso obrigatório da máscara e óculos de proteção
Aferição de temperatura na entrada da escola;
Antes de pegar uma criança passar álcool gel nas mãos e braços;
Higienizar os brinquedos com água e detergente

https://www.youtube.com/watch?v=nHKl5mct8lY

Alimentação saudável na infância é tarefa dos pais, escola e sociedade.

 
 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

16-12 Pauta Educadoras.pdf

_09-12 Pauta Educadoras.pdf

02-12 Pauta Educadoras (1).pdf

Nosso percurso em 2021 (respostas) - Respostas ao formulário 1.pdf

Nosso percurso- AVALIAÇÃO.pdf

16-12 Pauta Professoras.pdf

14-12 Pauta Professoras.pdf

09-12 pauta Professoras (1).pdf

07-12 Pauta Professoras.pdf

02-12 Pauta Professoras.pdf

TFC FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO 2021 -.pdf

PALESTRA - O MUNDO SOB A PERSPECTIVA DA CRIANÇA.pdf

LISTA DE PRESENÇA-REUNIÃO DE PAIS.pdf

CONTROLE REFEIÇÕES DEZEMBRO 2021.pdf

CONTROLE MERENDA DEZEMBRO 2021.pdf

BRIGADA CONTRA DENGUE-DEZEMBRO.pdf

51. Reunião Rede Parceira 03.12.2021 (1).pdf

PP FOTOS DEZEMBRO.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7

Ivonete Gomes Rodrigues 
Responsável Técnico 
CPF 109.775.658-07 
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2022
De 01/01/2022 a 31/01/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 1.1 – Metas Propostas –

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

GARANTIR O DIREITO À ESCOLA, DE ACORDO COM A L.D.B. E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE E, SEU ARTIGO 208 DIZ A EDUCAÇÃO
INFANTIL É UM DIREITO DA CRIANÇA E UMA OBRIGAÇÃO DO ESTADO.

ETAPA 1  – MATRICULAR DEVIDAMENTE OS ALUNOS CONFORME A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CIDADANIA.

META 02

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 – CAPACITAR À EQUIPE ESCOLAR, ATRAVÉS DE FORMAÇÕES SENDO: 4 (QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA PROFESSORES, 2
(DUAS) SEMANAIS PARA EDUCADORES, E 1(UMA) HORA MENSAL PARA EQUIPE DE APOIO.

1.2 – DESCRIÇÕES DAS AÇÕES REAIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO PLANO EMERGENCIAL – COVID 19 (EM ANEXO)

 Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao
COVID-19.

 Atividades remotas:

Atividade concluída

 Etapa: Comunicação com as famílias e crianças:

Atividade concluída

 Etapa: Formação dos funcionários dos diferentes segmentos:

- A etapa foi concluída:

 Etapa: Protocolo de higienização -

Os protocolos de higiene e saúde foram seguidos corretamente, da seguinte forma:

- Manter distanciamento social;

- Uso constante de máscaras;

- Uso de álcool em gel;

- Higienização das áreas comuns;

- Aferição de temperatura;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

 Etapa: Entrega das marmitas

Etapa concluída

Neste mês não foi fornecida nenhuma refeição às crianças devido as férias escolares prevista no calendário anual.

 Atividades Complementares:

- Acolhimento da equipe de funcionários;

- Organização da escola para recebimento das crianças;

- Recebimento da equipe para cortar a grama;
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1 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de janeiro de 2022 Completude: 0,00 %

2 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de janeiro de 2022 Completude: 0,00 %

- Recebimento da equipe para colocar a Placa da Escola;

- Entrega de Chromebook para as professoras novas de 2022.

 

 

 

2| Resultados Alcançados
 

- Cumprimento dos Protocolos de higiene e saúde;

- Formação para todas as equipes do CEDIN;

- Preparativos para 2022

- Manutenção da horta;

- Entrega de Chromebook as professoras novas;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Através dos Protocolos de Higiene e Saúde proporcionamos um local mais limpo, agradável e que transmite segurança a todos.

- Através das reuniões e reflexões diárias tornou uma equipe bem preparada e ciente do dever para cada dia.

- Com a manutenção da horta pudemos manter o espaço bonito para o recebimento das equipes de funcionários e crianças.

- Com o recebimento da Placa da nossa escola, tivemos uma melhoria na identificação da mesma dando visibilidade à comunidade sobre o local da
Unidade Escolar.

 

Atividades Desenvolvidas

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da criança e
uma obrigação do Estado.
Etapa: Matricular devidamente os alunos conforme a lista de classificação e orientação da Secretaria de Educação e Cidadania.

Descrição:

Esse mês não houveram inscrições para efetivação de matriculas. A secretária fez a conferência no sistema diariamente para realizar o monitoramento.

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: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Esse mês a equipe escola esteve de férias coletiva portanto essa atividade ficou suspensa do dia 02 ao dia 25/01. No dia 26/01 houve o retorno dos
funcionários e a retomada das reuniões de orientação e formação para início do ano letivo.  As temáticas abordadas foram assuntos relacionados para o bom
andamento do cotidiano, como: pontualidade, uso de uniforme, cuidados com o patrimônio, cuidados ao entregar as crianças aos familiares, protocolos de
higiene e saúde, registro de ocorrências, entre outros,... (registro em anexo).

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

REUNIÃO EQUIPE 31-01-2022.pdf

REUNIÃO EQUIPE 28-01-2022.pdf

REUNIÂO EQUIPE 27-01-2022.pdf

REUNIÃO EQUIPE 26-01-2022.pdf

CIÊNCIA DA PAUTA 31-01-2022.pdf

CIÊNCIA DA PAUTA 28-01-2022.pdf

CIÊNCIA DA PAUTA 27-01-2022.pdf

CIÊNCIA DA PAUTA 26-01-2022.pdf

FOTOS JANEIRO 2022.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058

pág. 3 28/02/22 09:08



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
De 01/02/2022 a 28/02/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 1.1 – Metas Propostas

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

META 1 - GARANTIR O DIREITO À ESCOLA, DE ACORDO COM A L.D.B. E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE E, SEU ARTIGO 208 DIZ A
EDUCAÇÃO INFANTIL É UM DIREITO DA CRIANÇA E UMA OBRIGAÇÃO DO ESTADO.

ETAPA 1  – MATRICULAR DEVIDAMENTE OS ALUNOS CONFORME A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO E ORIANTAÇÃO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CIDADANIA.

ETAPA 6 – ESTABELECER UM CLIMA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA DOS PAIS DESDE O MOMENTO DE MATRÍCULA.

META 02 - 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 – CAPACITAR À EQUIPE ESCOLAR, ATRAVÉS DE FORMAÇÕES SENDO: 4 (QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA PROFESSORES, 2
(DUAS) SEMANAIS PARA EDUCADORES, E 1(UMA) HORA MENSAL PARA EQUIPE DE APOIO.

ETAPA 5 – PROMOVER ENCONTROS COM ESPECIALISTAS LIGADOS A CRIANÇAS COM TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO
(TGD) E OUTRAS NECESSIDADS ESPECIAIS.

META 3 - ESTIMULAR O ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NA BUSCA DE SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS
SOCIAIS.

ETAPA 1 - REUNIÃO COM PAIS E RESPONSÁVEIS NOVOS.

ETAPA 4 – ELENCAR TEMAS JUNTO À COMUNIDADE SOBRE TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS EM PALESTRAS PERIÓDICAS.

META 4 - IMPRIMIR INTENCIONALIDADE EDUCATIVA ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, ORGANIZANDO EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS EM
SITUAÇÕES ESTRUTURADAS DE APRENDIZAGEM.

ETAPA 1  - COMPREENDER E RESPEITAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CRIANÇA NO PERIODO DE ADAPTAÇÃO E NO DECORRER
DA APRENDIZAGEM.

ETAPA 5  – ELABORAR SEMESTRALMENTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO GARANTINDO A INTERAÇÃO E CONTINUIDADE DOS
PROCESSOS DE APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS.

 Etapa: Protocolo de higienização -

- Higienização dos calçados das crianças de colo;

- Higienização das mochilas;

- Uso constante de máscaras;

- Uso de álcool em gel;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Aferição de temperatura;

- Brigada contra dengue;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

- Higienização dos brinquedos do parque.

- Higienização da cadeira de alimentação;

 Atividades Complementares:

- Foram realizadas 30 matrículas neste mês.
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1 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de fevereiro de 2022 Completude: 0,00 %

- Envio de relatório Brigada Dengue

- Reunião diretores

- Reciclagem em apoio a Maria Fernanda (Maricota)

- Reunião com orientadora de ensino

- Manutenção da horta

- Formação para todos as equipes.

- Reunião de pais

2| Resultados Alcançados
- Cumprimento dos Protocolos de higiene e saúde;

- Formação para todas as equipes do CEDIN;

- Reunião de pais;

- Aquisição de alarme;

- Professora educadora na sala do pré;

- Preparativos para 2022

- Manutenção da horta;

- Envio de relatório da Brigada Contra a Dengue

- Entrega de refeições para todas as crianças da escola - total de 2309 refeições

- Formação das professoras através do TFC`s

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Através de uma alimentação saudável pudemos garantir uma qualidade de vida para todas as crianças matriculadas presentes e com a divulgação
do cardápio trouxe mais conforto aos familiares.

- Com a reunião de pais pudemos dar todas as informações necessárias para um bom andamento do ano letivo e deixar os familiares mais
confiantes.

-Através da formação de equipe de trabalho pudemos garantir uma equipe mais bem preparada;

- Através da formação das professoras e educadoras garantimos uma educação de qualidade;

- Através dos Protocolos de Higiene e Saúde proporcionamos um local mais limpo, agradável e que transmite segurança a todos.

- Com a manutenção da horta garantimos um local agradável e prazeroso para todas as crianças e familiares;

- Aquisição de alarme para a escola trazendo mais segura ao ambiente escolar;

- Com autorização aos pais de buscarem informações de como estão suas crianças na escola pelo uso do WhatsApp com a equipe gestora os
deixaram mais tranquilos e seguros.

 

Atividades Desenvolvidas
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2 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de fevereiro de 2022 Completude: 0,00 %

3 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de fevereiro de 2022 Completude: 0,00 %

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da criança e
uma obrigação do Estado.
Etapa: Matricular devidamente os alunos conforme a lista de classificação e orientação da Secretaria de Educação e Cidadania.

Descrição:

Desde o primeiro dia do retorno das férias, a secretária já iniciou a verificação no sistema com a finalidade de matricular crianças. Todas as crianças listadas
foram chamadas e matriculadas. No total foram 30 crianças matriculadas neste mês de fevereiro.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da criança e
uma obrigação do Estado.
Etapa: Estabelecer um clima de acolhimento e escuta dos pais desde o momento da matricula.

Descrição:

No ato da matrícula é passada todas as informações as famílias e para que as mesmas se sintam mais confortáveis, convidamos a professora para conhecê-
las e dar as boas-vindas. É explicado que o responsável será adicionado ao grupo de WhatsApp para receber todas as informações possíveis e no particular
caso os responsáveis ainda desejem mais alguma orientação. No dia seguinte quando a família chega com a criança é explicado todos os protocolos de
higiene para a entrada a escola e alguém da equipe gestora encaminha os mesmos até a porta da sala.

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: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

PROFESSORAS - Pauta do dia 03/02/2022

Combinados do TFC – terça-quinta- das 16h30 às 18h30-
16h30- 17h- trabalho contínuo- ( organização do professor, registros, atendimento, etc)
OBS: esses 30 minutos poderá ser usado pela orientadora, considerando as necessidades da formação, porém, a mesma avisará ao grupo antes de
realizar o TFC.
Registro do TFC será realizado pelas professoras, seguindo ordem alfabética 1-Alessandra (08/02), 2-Cláudia (10/02), 3-Fernanda (15/02), 4-Ingride
(17/02), 5-Jéssica (22/02), 6-Maria do Socorro (24/02), 7-Rosangela (08/03) e 8- Zenaide (10/03).  Para otimizar o tempo e também garantir o registro das
nossas ações, o mesmo deverá ser feito no dia do TFC simultaneamente no livro ATA da formação. Esse registro não poderá ter rasuras, portanto em
caso de escrita incorreta utilizar o modelo: A orientadora Ivonete, digo, diretora Ivonete disse na reunião que… ou se a escrita incorreta foi mais de uma
palavra ou frase, utilizar a expressão “ desconsiderar o parágrafo (frase) anterior,e considerar:” Finalizando o registro, tirar foto do mesmo (legível) e
enviar para a orientadora para disponibilizar no drive.
As pastas do TFC serão compartilhadas com as professoras para acessar os materiais de cada encontro.
https://drive.google.com/drive/folders/1zRre5cYXwPkqBJxRYT-6OTzKI_I-8MLL?usp=sharing
Adaptação: Atenção voltada para as crianças, porém pode enviar foto da criança para os pais verem que está bem ( de forma rápida), sem prejudicar a
rotina da sala e atendimento às crianças.
Material sobre adaptação/acolhimento:
https://drive.google.com/drive/folders/1dEk6dsf485HKAfpVVVjhBIvcO6kHsfAF?usp=sharing ( O que planejar/ Choro/ Famílias)
https://drive.google.com/drive/folders/1Z48q9kI8GcaK699fKNiKJxGjqWzCSKd3?usp=sharing ( Adaptação X acolhimento)
Grupo de WhatsApp- verificar se todos os pais estão no grupo
Orientações para Educadora, fazer combinados na sala ( Troca de fraldas, rotina, procedimentos, etc)

Pauta do dia 08/02/2022

Acolhida- Laços_ Nando Reis e Ana Vilela  https://www.youtube.com/watch?v=PQ5cNYyRsxg
16h30- 17h- trabalho contínuo- ( organização do professor, registros, atendimento, etc)
Leitura do registro do TFC  03-02-2022
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Organizar escalas para a formação das Educadoras Toda QUINTA das 8h30 às 10h30. 
Mapeamento dos Saberes- 

                   * Pautas de observação

                   *  anotações do professor

                   * registros das ações das crianças- propostas, áudios, fotos, vídeos.

                   * diagnóstico do pré II / pasta de acompanhamento da aprendizagem

- Planejamento semanal- retomar o impresso do planejamento da adaptação para organizar o planejamento da semana 

LAÇOS

(Gabriel Moura)

 Quem cuida com carinho de outra pessoa

Se importa com alguém que nem conheceria

Quem abre o coração e ama de verdade

Se doa simplesmente por humanidade 

Se coloca no lugar do outro, sente empatia

Você que vai à luta e segue sempre em frente 

Enfrenta os desafios que o destino traz

A vida é preciosa todo mundo sente

Afeto e compaixão a gente sempre entende

Máximo respeito a você que faz

Laços de ternura e aliança 

Hão de ser a diferença

O impossível  

Pode acontecer

Só amor é capaz de dar a vida

E encontrar uma saída

Pra esperança 

Vir de novo a cada novo amanhecer

Pauta do dia: 10/02/2022

16h30- 17h- trabalho contínuo- (organização do professor, registros, atendimento, etc)
Leitura do registro do TFC  08-02-2022
Diário controle de faltas- 3 faltas consecutivas ligar/entrar contato com a família e registrar impresso, 5 faltas comunicar a Diretora Ivonete e socializar o
registro da busca ativa.
Orientações para o registro das observações dos bebês e crianças- texto

 

Pauta do dia: 15/02/2022

16h30- 17h- trabalho contínuo- (organização do professor, registros, atendimento, etc)
Leitura do registro do TFC  08-02-2022
Diário controle de faltas- 3 faltas consecutivas ligar/entrar contato com a família e registrar impresso, 5 faltas comunicar a Diretora Ivonete e socializar o
registro da busca ativa.
Orientações para o registro das observações dos bebês e crianças- texto

Pauta do dia: 15/02/2022

16h30- 17h- trabalho contínuo- (organização do professor, registros, atendimento, etc)
Acolhida- "áudio Manias da Pro”  https://www.youtube.com/watch?v=OqHnTM02s2M
Leitura do registro do TFC  15-02-2022- Fernanda
Orientação dos espaços externos
Organização dos livros para empréstimo Pré I e Pré II- Projeto Leva e traz
Organização das agendas

Pauta do dia: 17/02/2022

16h30- 17h- trabalho contínuo- (organização do professor, registros, atendimento, etc)
Acolhida- "áudio Manias da Pro”  https://www.youtube.com/watch?v=OqHnTM02s2M
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Leitura do registro do TFC  15-02-2022- Fernanda
Orientação dos espaços externos
Organização dos livros para empréstimo Pré I e Pré II- Projeto Leva e traz
Organização das agendas

Pauta do dia: 22/02/2022

16h30- 17h- trabalho contínuo- (organização do professor, registros, atendimento, etc)
Acolhida: Planejar, escolher, abdicar – Mário Sérgio Cortella  https://www.youtube.com/watch?v=GLNurpdErNI
-Leitura da síntese anterior
Leitura: Currículo pag. 142 Planejamento e organização para a aprendizagem;
Princípios do planejamento anual;
Análise de planejamento em duplas e socialização;
Perguntas norteadoras do planejamento;

PAUTA DIA: 24/02/2022

Educadoras:

Pauta do dia: 10/02/2022

Acolhida- Laços_ Nando Reis e Ana Vilela  https://www.youtube.com/watch?v=PQ5cNYyRsx
Material sobre adaptação/acolhimento;

https://drive.google.com/drive/folders/1dEk6dsf485HKAfpVVVjhBIvcO6kHsfAF?usp=sharing ( O que planejar/ Choro/ Famílias)
https://drive.google.com/drive/folders/1Z48q9kI8GcaK699fKNiKJxGjqWzCSKd3?usp=sharing ( Adaptação X acolhimento)

LAÇOS

(Gabriel Moura)

 Quem cuida com carinho de outra pessoa

Se importa com alguém que nem conheceria

Quem abre o coração e ama de verdade

Se doa simplesmente por humanidade 

Se coloca no lugar do outro, sente empatia

Você que vai à luta e segue sempre em frente 

Enfrenta os desafios que o destino traz

A vida é preciosa todo mundo sente

Afeto e compaixão a gente sempre entende

Máximo respeito a você que faz

Laços de ternura e aliança 

Hão de ser a diferença

O impossível  

Pode acontecer

Só amor é capaz de dar a vida

E encontrar uma saída

Pra esperança 

Vir de novo a cada novo amanhecer

 Pauta do dia: 17/02/2022

Acolhida- Quando a escola é ninho

 Quando a escola é ninho 

Que diante disso, possamos continuar despertando

 esses sorrisos lindos e contagiantes!!! 

Em uma escola que é ninho, acolhimento é abrigo,

 é lugar quentinho, é abraço apertado e conversa boa. 

Em uma escola que é ninho,  acolhimento é começo,
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4 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de fevereiro de 2022 Completude: 0,00 %

5 | Descrição das atividades realizadas referentes ao mês de fevereiro de 2022 Completude: 0,00 %

 meio e fim, todos os dias, o ano inteiro. 

Em uma escola que é ninho, as crianças aprendem enquanto brincam, 

quando descobrem coisas novas, quando pesquisam, quando investigam e 

quando resolvem problemas do cotidiano. 

Em uma escola que é ninho, o relógio não tem a pressa da antecipação, 

da escolarização, da precipitação. 

Na escola que é ninho, tem rigor, planejamento, organização,

 objetivos claros, intencionalidade pedagógica e poesia. 

A escola que é ninho é feita de poesia e infância. 

Professores, não esqueçam: a escola que é ninho precisa

 ser feita de poesia e infância. Por isso, continuem 

Que os nossos olhos não se gastem. 

Que não se acostumem. 

Que não se acomodem. 

Texto- No acolhimento : como lidar com o choro.

https://drive.google.com/drive/folders/1xyQpf8fRNdymErgDxvd0H41g1j_5uGoL

FuncionáriosTFC – FUNCIONÁRIOS - 22/02/2022 – DE -Ivonete

vídeo sobre atendimento ao cliente –

https://conteudo.movidesk.com/videos-sobre-atendimento-ao-cliente/

- Cordialidade;

- Profissionalismo;

- Eficiência; 

- Proatividade.

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.
Etapa: Reunião com pais e responsáveis novos.

Descrição:

Primeiramente foi formado um grupo de whatsApp somente para os pais novos e neste grupo foram dadas algumas orientações de procedimentos. No dia 01
de fevereiro foi realizada a reunião de pais por whatsApp, houve apresentação de equipe e os familiares puderam no particular também tirar todas as dúvidas
com as professoras e  com a equipe gestora. Foi disponibilizado uma pauta com todas as informações necessárias para o momento para todos se sentissem
acolhidos e confiantes com a escola.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.
Etapa: Elencar temas junto à comunidade sobre temas que serão abordados em palestras periódicas.

Descrição:

Foi realizado um formulário para que os familiares pudessem colocar os temas que acham interessante e assim escola e família trabalharmos juntos na
mesma sintonia. Deixamos também aos que não conheciam o link do nosso mural aonde os mesmos podem ter acesso aos vídeos que já foram postados
anteriormente.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Compreender e respeitar as particularidades de cada criança no período de adaptação e no decorrer da aprendizagem.

Descrição:

Para que todas as crianças se sentissem mais confortáveis, foi oferecido um horário diferenciado para os que desejassem buscar a criança um pouco mais
cedo ou mesmo se estivesse com dificuldade em ficar longe da família. Foi disponibilizado também aos responsáveis o uso do whattsApp da equipe gestora
caso estivessem preocupados pudessem nos perguntar como a criança se encontrara naquele exato momento, isso trouxe um clima de mais confiança,
conforto e alívios a todos.

 

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: Promover encontros com especialistas ligados a crianças com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e outras necessidade especiais.

Descrição:

Encontro foi realizados pelas professoras da AEE que compartilharam  de forma clara e pontual a ficha de acompanhamento de atendimento das crianças,
explicando e exemplificando que a mesma precisa descrever as necessidades de aprendizagem apresentadas e o processo que o professor percorreu para
verificar as necessidades educacionais apresentadas diante das intervenções realizadas e descrevendo a autonomia na realização das atividades de vida
diária. Complementou, para o início do processo é indispensável que o professor anexe atividades ou outros registros, nos quais seja possível perceber: as
habilidades que os alunos apresentam, as hipóteses que elaboram sobre a leitura, a escrita, o raciocínio lógico, como se relacionam com a aprendizagem,
como se ocorre a interação e a atenção e outras que julgar necessário.

 

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: Elaborar Semestralmente o planejamento pedagógico garantindo a interação e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças.

Descrição:

Nesse mês de fevereiro as professoras traçaram por meio de uma carta de intenção o planejamento geral de cada turma atendida. Nessa primeira etapa as
professoras puderam apresentar por meio de seu registro a caracterização de sua turma, demonstrando suas singularidades e especificidades. De acordo com
os interesses das suas crianças e também das características da faixa etária, em seu texto narrativo, as professoras projetaram sequências e projetos de
investigação, que posteriormente serão revisitados para elaboração das etapas de cada proposta.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

CONTROLE MERENDA FEVEREIRO 2022.pdf

BRIGADA CONTRA DENGUE.pdf

Pauta comentada para o Planejamento Liliane 2022.pdf

FOTOS FEVEREIRO 2022.pdf

_PAUTA TFC 17-02-2022 EDUCADORA (1).pdf

TFC FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO 2022.pdf

TFC 24-02-2022 prof.pdf

TFC 10-02 EDUCADORAS.pdf

REUNIÃO ASG - 16-02-2022.pdf

PAUTA - REGISTRO TFC 22-02-2022.pdf

PAUTA - REGISTRO 17-02 PROFS.pdf

PAUTA - REGISTRO 15-02 PROFS.pdf

PAUTA - REGISTRO 10-02 PROFS.pdf

PAUTA - REGISTRO 08-02 PROFS (1).pdf

PAUTA - REGISTRO 03-02 PROFS.pdf

FORMULÁRIO DE TEMAS PARA PALESTRAS.pdf

0Acolhida Reunião Pais Novos.docx.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2022
De 01/03/2022 a 31/03/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

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 L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz Educação Infantil é um
direito da criança e uma obrigação do Estado.

Etapa 2 - Elaborar documento administrativo para monitorar e evitar a ociosidade de vagas na Unidade Escolar.

Etapa 3 – Cumprir calendário escolar homologado pelo setor de supervisão de Ensino da 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 2 – CAPACITAR À EQUIPE ESCOLAR, ATRAVÉS DE FORMAÇÕES SENDO: 4 (QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA PROFESSORES, 2
(DUAS) SEMANAIS PARA EDUCADORES, E 1(UMA) HORA MENSAL PARA EQUIPE DE APOIO.

Etapa 3 – Inserir os programas institucionais de acordo com o documento MARCAS da Secretaria de Educação e Cidadania (Arte de se alimentar;
Escola Segura, Parque com Intervenção, Comunidade Leitora, Espaços que educam, Pedagogia dos Sonhos)

META 3  - ESTIMULAR O ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NA BUSCA DE SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS
SOCIAIS.

Etapa 5: Palestras semestrais com a comunidade de acordo com os temas levantados por meio de pesquisa.

META 5 - GARANTIR O MONITORAMENTO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS FUNDAMENTADAS EM OBSERVAÇÕES SISTEMÁTICAS DOS
RESULTADOS DAS APRENDIZAGENS E DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS.

Etapa 3

Acompanhamento da aprendizagem dos níveis Pré I e Pré II

Etapa 5

Expor mensalmente as propostas realizadas com as crianças no mural da unidade escolar.

 Etapa: Protocolo de higienização -

- Higienização dos calçados das crianças de colo;

- Higienização das mochilas;

- Uso constante de máscaras;

- Uso de álcool em gel;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Aferição de temperatura;

- Brigada contra dengue;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

- Higienização dos brinquedos do parque.

_ Kits de uso individual das crianças em sala de aula;

- Higienização da cadeira de alimentação;

 Atividades Complementares:

- Matrículas – Neste mês foram realizadas 23 matrículas, garantindo assim, escola para todos.
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- Envio de relatório Brigada Dengue – Semanalmente realizamos vistoria em toda a escola para garantirmos a não existência de foco.

- Reunião diretores – A cada reunião recebemos orientações para ajudarmos e até mesmo traçarmos planos com equipe. Realizado no dia 17 de
março de 2022, com assuntos referentes a matrículas, capacidade de crianças em cada sala de referência e quantidade de educadoras para atender
bem a demanda de crianças.

- Reciclagem em apoio a Maria Fernanda (Maricota) – Ao final de cada semana, toda doação de materiais plásticos é entregue a família da Maria
Fernanda, aonde os mesmos fazem a venda e revertem esse dinheiro em tratamento para a mesma.

Sanitização – A SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), através da Urbam enviou a equipe para a realização da sanitização para combate do
vírus Covid 19, realizado no dia 08 de março de 2022.

- Capina – A SEC (Secretaria de Educação e Cidadania) enviou sua equipe para manter nosso gramado sempre bem aparado favorecendo as
propostas de área externa, contribuindo com as crianças em seus passeios e realizações de propostas pedagógicas nestas áreas. A capina foi
realizada no dia 11 de março de 2022.

- Reunião com orientadora de ensino – Através desta reunião é mostrado o que a escola tem feito para cumprir as metas, a orientadora também
explica as novas demandas e traça os planos para crescimento da escola e equipe.

- Manutenção da horta – A cada dia foi realizada a manutenção da horta para que a mesma cresça forte e saudável.

 

 

2| Resultados Alcançados
 

- Cumprimento dos Protocolos de higiene e saúde;

- Formação para todas as equipes do CEDIN;

- Palestra a todos os familiares interessados: Participação de 19 familiares que ao final do mesmo avaliaram como muito satisfatório. Palestrante
Psicopedagoga Roberta, com a temática escolhida pelas famílias a partir de pesquisa que foi enviada aos familiares.

- Professora educadora na sala do pré; - A parceria estabelecida com a professora alfabetizadora possibilitou agrupamentos produtivos e propostas
diversificadas que resultaram na aprendizagem das crianças.

- Manutenção da horta;

- Envio de relatório da Brigada Contra a Dengue;

- Entrega de refeições para todas as crianças da escola 3573 refeições;

- Cumprimento de todas as metas

- O Calendário Escolar homologado possibilitou em nos orientar quanto aos dias letivos, resultando na organização e preparação do ensino de
qualidade.

- Com o programa MARCAS da Secretaria de Educação e Cidadania possibilitou em nos atentar ainda mais para os possíveis perigos e resultou
numa demanda de redução de acidentes.

- Com o Planejamento dos níveis do Pré I e Pré II resultou na percepção do desenvolvimento de cada criança e no planejamento para os mesmos.

- Através da exposição das propostas das crianças realizadas em sala, resultou nos familiares em saber que as crianças estão sendo bem cuidadas
e que as propostas realizadas com as mesmas são bem elaboradas.

 

 

 

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Através de uma alimentação saudável pudemos garantir uma qualidade de vida para todas as crianças matriculadas presentes e com a divulgação
do cardápio trouxe mais conforto aos familiares.

- Através da formação de equipe de trabalho pudemos garantir uma equipe mais bem preparada e uma educação de qualidade;

- Através da palestra obtivemos uma melhoria na parceria entre escola e comunidade, possibilitando também na contribuição do desenvolvimento
das nossas crianças.

pág. 2 09/05/22 10:09



1 | Elaborar documento administrativo para monitorar e evitar a ociosidade de vagas na unidade escolar Completude: 0,00 %

2 | Cumprir calendário escolar homologado pelo setor de supervisão de Ensino da Secretaria de Educação e
Cidadania.

Completude: 0,00 %

3 | Etapa 3 - Inserir os programas institucionais de acordo com o documento MARCAS da Secretaria de
Educação e Cidadania (Arte de se alimentar; Escola Segura; Parque com Intervenção; Comunidade Leitora;
Espaços que Educam; Pedagogia dos Sonhos).

Completude: 0,00 %

- Expor mensalmente as propostas realizadas com as crianças no mural da unidade escolar possibilitou com a participação das famílias, tomando
ciência de algumas propostas e apreciando o trabalho desenvolvido na escola, dando maior visibilidade das nossas ações

- Através dos Protocolos de Higiene e Saúde proporcionamos um local mais limpo, agradável e que transmite segurança a todos.

- Com a manutenção da horta garantimos um local agradável e prazeroso para todas as crianças e familiares;

- Através do calendário homologado pelo setor de supervisão de Ensino da Secretaria de Educação e Cidadania, impactou no norteamento dos dias
letivos e na ciência a todos os envolvidos, promovendo uma educação de qualidade.

- Através do programa MARCAS da Secretaria de Educação e Cidadania pudemos adotar meios de prevenção de acidentes, impactando assim em
trazer segurança para todos.

- Através do acompanhamento da aprendizagem dos níveis do Pré I e Pré II possibilitou conhecer os saberes das crianças para planejar propostas
significativas e promover agrupamentos produtivos.

 

Atividades Desenvolvidas

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da criança e
uma obrigação do Estado.
Etapa: Elaborar documento administrativo para monitorar e evitar a ociosidade de vagas na unidade escolar.

Descrição:

02- Foi elaborado um documento aonde as professoras registram o nome dos alunos faltosos e a conversa tida com os familiares. Caso a criança continue
faltando sem justificativa médica, é passado o caso a diretora e a mesma também faz as ligações sempre informando de que não pode haver mais que dez
faltas consecutivas para não ter o risco de perder a vaga.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da criança e
uma obrigação do Estado.
Etapa: Cumprir calendário escolar homologado pelo setor de supervisão de Ensino da Secretaria de Educação e Cidadania.

Descrição:

03 - O Calendário foi homologado pela SEC (Secretaria de Educação e Cidadania) e sendo cumprido os 19 dias letivos do mês de março de acordo com o
mesmo. O calendário também foi compartilhado através do mural da escola e nos grupos de WhatsApp aos familiares para que os mesmos ficassem cientes e
pudessem fazer seus planejamentos familiares.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Palestras Semestrais com a comunidade de acordo com os temas levantados por meio de pesquisa. Completude: 0,00 %

5 | Expor mensalmente as propostas realizadas com as crianças no mural da unidade escolar. Completude: 0,00 %

6 | Acompanhamento da aprendizagem dos níveis Pré I e Pré II. Completude: 0,00 %

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da região do município na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Inserir os programas institucionais de acordo com o documento MARCAS da Secretaria de Educação e Cidadania (Arte de se alimentar; Escola
Segura; Parque com Intervenção; Comunidade Leitora; Espaços que Educam; Pedagogia dos Sonhos).

Descrição:

3 -  Demos continuidade a formação de acordo com o Documento Marcas da Secretaria de Educação e Cidadania onde nesse período o foco foi dado ao
Programa Institucional Escola Segura. A diretora conversou com a equipe de funcionários utilizando um vídeo explicativo. Explicou também ao grupo quais os
procedimentos que usamos quando uma criança se machuca na escola, mostrou a pasta aonde são registradas as ocorrências e acidentes. Foi entregue a
equipe uma Tabela de Pontos de Atenção, aonde os mesmos andaram pela escola observando cada cantinho onde poderiam ser realizadas melhorarias para
evitar acidentes. Após as observações realizadas   foi devolvido a Tabela a diretora para acompanhamento das providências a serem tomadas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.
Etapa: Palestras Semestrais com a comunidade de acordo com os temas levantados por meio de pesquisa.

Descrição:

05 -  No dia 30/03/2022 às 9h, foi realizado uma palestra com a psicopedagoga Roberta com o seguinte tema: O papel dos pais e suas atitudes assertivas para
o desenvolvimento integral de seu(sua) filho(a). Neste dia contamos com 19 pessoas. Os participantes no final da palestra responderam uma avaliação sobre o
que acharam da mesma. Houve muitos elogios tanto da parte da palestrante como ao local escolhido. Se sentiram acolhidos e valorizados. Na saída os
participantes receberam um mimo (bombom) em agradecimento pela participação.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Expor mensalmente as propostas realizadas com as crianças no mural da unidade escolar.

Descrição:

05 - Os murais foram expostos beneficiando a todos ao entrarem na Unidade Escolar se informando sobre o cotidiano do aprendizado das crianças. Foi notório
ver também a alegria de algumas crianças em querer mostrar a seus familiares a sua participação e dos colegas no mural. Muitos familiares tiraram fotos para
guardarem de lembrança.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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7 | Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores,
2(duas) semanais para educadores e 1(uma) hora mensal para equipe de apoio.

Completude: 0,00 %

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Acompanhamento da aprendizagem dos níveis Pré I e Pré II.

Descrição:

03 - O acompanhamento com o pré é realizado através das demandas do cotidiano, para que isso se tornasse de forma mais visível, foi montado uma pasta
aonde a professora arquivou algumas propostas das escritas para observação do desenvolvimento individual e coletivo da sala. A professora analisa a escrita
das crianças e através das mesmas é montado as planilhas e tabelas para observação do crescimento dos mesmos.

 

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: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Os encontros de formação aconteceram às terças e quintas com professoras e em dois grupos para as educadoras.

Com a equipe de apoio a formação aconteceu uma vez por mês. Os temas relacionados a formação foram:

Para as professoras: Análise do planejamento, Socialização das metas e indicadores do PPP – quadro da SEC, Modalidades organizativas, objetivos de
aprendizagem Currículo de São José dos Campos, Ficha de encaminhamento AEE, Elaboração do semanário do professor, Rituais do cotidiano,
Retomada dos planejamentos-sequências, Mapeamento do pré II, Convocação PRÉ II – CEFE
Para as educadoras: Orientação para a organização da sala de referência e espaço externo, Sistematização de Ações quanto a procedimentos
referentes a medicação e atendimento de primeiros socorros
Para as Cozinheiras: Orientações específicas sobre preenchimento de envio de saldo, A prevenção de acidentes com crianças nas escolas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

TREINAMENTO COZINHA.pdf

RELATÓRIO BRIGADA CONTRA DENGUE MARÇO 2022.pdf

CONTROLE MERENDA - MARÇO 2022.pdf

CONTROLE DE REFEIÇÕES MARÇO 2022.pdf

FOTOS MARÇO 2022.pdf

PRÔS 15 - 03-2022.pdf

TFC MARÇO FUNCIONÁRIOS 2022.pdf

TFC 24- 03 Educadoras.pdf

TABELA DE PONTOS DE ATENÇÃO.pdf

SÍNTESE FORMAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.pdf

PRÔS 17- 03.pdf
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PRÔS 10 - 03 prof.pdf

PAUTA PRÔS -03- 03 prof.pdf

PAUTA PRÔS 08 - 03 prof.pdf

Auto Gestão v 01_22 Parcial- MARÇO.pdf

10- 03 TFC Educadoras.pdf

_TFC 31- 03 Educadoras.pdf

Nome Observações

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2022
De 01/04/2022 a 30/04/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

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

META 2  - OFERECER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE ÀS CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) ANOS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO NA
QUAL O CEDIN ESTÁ INSERIDO.

ETAPA 2 – CAPACITAR À EQUIPE ESCOLAR, ATRAVÉS DE FORMAÇÕES SENDO: 4 (QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA PROFESSORES, 2
(DUAS) SEMANAIS PARA EDUCADORES, E 1(UMA) HORA MENSAL PARA EQUIPE DE APOIO.

META 4 - IMPRIMIR INTENCIONALIDADE EDUCATIVA ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, ORGANIZANDO EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS EM
SITUAÇÕES ESTRUTURADAS DE APRENDIZAGEM.

ETAPA 3

Elaborar projeto para demonstrar a importância da sustentabilidade, reaproveitando materiais não estruturados na transformação de brinquedos de
forma simples e criativa, enriquecendo o brincar.

 

 Etapa: Protocolo de higienização -

- Higienização dos calçados das crianças de colo;

- Higienização das mochilas;

- Uso constante de máscaras;

- Uso de álcool em gel;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Brigada contra dengue;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

 Atividades Complementares:

- Matrículas – Neste mês foram realizadas 17 matrículas, garantindo assim, escola para todos.

- Envio de relatório Brigada Dengue – Semanalmente realizamos vistoria em toda a escola para garantirmos a não existência de foco.

- Reunião diretores – Realizada no dia 11/04/2022 no CEFE (Centro de Formação Educador), onde recebemos orientações de como realizarmos o
Relatório de Atividades mensal e tirarmos assim as possíveis dúvidas.

- Manutenção da horta – A cada dia foi realizada a manutenção da horta para que a mesma cresça forte e saudável.

2| Resultados Alcançados
 

- Formação para todas as equipes do CEDIN;

- Limpeza dos climatizadores com a equipe enviada pela SEC (Secretaria Educação e Cidadania)

- Envio de relatório da Brigada Contra a Dengue;

- Cumprimento dos Protocolos de higiene e saúde;

- Manutenção da horta;
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1 | Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores,
2(duas) semanais para educadores e 1(uma) hora mensal para equipe de apoio.

Completude: 0,00 %

2 | Elaborar projeto para demonstrar a importância da sustentabilidade, reaproveitando materiais não
estruturados na transformação de brinquedos de forma simples e criativa, enriquecendo o brincar da criança.

Completude: 0,00 %

- Confecção de cortinas de TNT para o refeitório;

- Entrega de refeições para todas as crianças da escola 3045 refeições;

- Cumprimento de todas as metas

- Plantio com as crianças do pré

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Através de uma alimentação saudável pudemos garantir uma qualidade de vida para todas as crianças matriculadas presentes e com a divulgação
do cardápio trouxe mais conforto aos familiares.

- Através do plantio com a turminha do pré, eles puderam vivenciar o colocar a mão na terra, aprender sobre a origem das plantas, saber que uma
planta pode ser plantada através de uma semente ou de uma mudinha, que pode ser plantado direto na terra ou no vaso. Perceberam também que
pode ser utilizado materiais recicláveis como garrafa pet, potes plásticos em lugar de vasos comprados.

- Através dos Protocolos de Higiene e Saúde proporcionamos um local mais limpo, agradável e que transmite segurança a todos.

- Com a manutenção da horta garantimos um local agradável e prazeroso para todas as crianças e familiares;

- Através da limpeza dos climatizadores todos puderam usufruir de um ar mais limpo e saudável;

- Com a confecção das cortinas de TNT para o refeitório conseguimos deixar o ambiente mais agradável para as crianças impedindo a entrada do sol
no momento das refeições das mesmas, além de deixar o ambiente bem elegante.

- Com os materiais recicláveis pudemos proporcionar momentos agradáveis as crianças, deixá-las explorar cada brinquedo e com isso impactar no
aprendizado e desenvolvimento de cada criança.

- Através dos estudos de formações as equipes obtiveram qualificação dos serviços prestados, tendo como princípio os estudos e orientações
recebidos dos mesmos.

 

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: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Os encontros de formação aconteceram às terças e quintas com professoras e em dois grupos para as educadoras.

-     Para as professoras: O que é primeira Infância. Planejamento segundo o Currículo de Educação Infantil de São José dos Campos; Rituais do cotidiano- .
Orientação "Sistematização de Ações quanto a procedimentos referentes a medicação e atendimento de primeiros socorros"

-    Para as educadoras: O que é primeira Infância. Orientação "Sistematização de Ações quanto a procedimentos referentes a medicação e atendimento de
primeiros socorros"- compartilhar o material para leitura e ciência. O Brincar. Concepção de criança. Mapeamento do brincar em nossa escola- Onde acontece
as brincadeiras na nossa escola e quais as possibilidades de ampliação-

 -   Para equipe de funcionários: O que é primeira Infância? 

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: Elaborar projeto para demonstrar a importância da sustentabilidade, reaproveitando materiais não estruturados na transformação de brinquedos de
forma simples e criativa, enriquecendo o brincar da criança.

Descrição:

Com os materiais não estruturados foram realizados alguns brinquedos para que as crianças pudessem explorar e aprimorar o aprendizado como por
exemplo: encaixes, montagens, móbiles. Eles proporcionaram momentos prazerosos de aprendizagem, onde cada criança teve a oportunidade de escolher o
brinquedo que mais desejasse para aquele momento. Utilizaram materiais como: caixinha de leite, papelão, garrafinhas de refrigerante, tampinhas e bolinha de
plástico. Foi realizado também cantinhos simbólicos para que as crianças pudessem brincar dentro da sala.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

FOTOS ABRIL 2022.pdf

TFC PRÔS 17- 03.pdf

TFC PRÔS 15 - 03.pdf

TFC PRÔS 10 - 03.pdf

TFC PRÔS 08 - 03.pdf

TFC FUNCIONÁRIOS ABRIL 2022.pdf

TFC 24- 03 Educadoras (1).pdf

TFC 17- 03 Educadoras (1).pdf

TFC 03- 03 Educadoras (1).pdf

SÍNTESE FORMAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.pdf

Controle refeições abril.pdf

CONTROLE MERENDA ABRIL 2022....pdf

BRIGADA DENGUE ABRIL 2022.pdf

31- 03 prof (1).pdf

24- 03 prof (2).pdf

10- 03 TFC Educadoras (1).pdf

_TFC 31- 03 Educadoras (1).pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2022
De 01/05/2022 a 31/05/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1.1 – Metas Propostas  

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

META 1 - GARANTIR O DIREITO À ESCOLA, DE ACORDO COM A L.D.B. E A CONSTITUIÇÃO FEFERAL, QUE EM SEU ARTIGO 208 DIZ QUE
A EDUCAÇÃO INFANTIL É UM DIREITO DA CRIANÇA E UMA OBRIGAÇÃO DO ESTADO.

ETAPA 4 – ELABORAR O PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES, 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 2 – CAPACITAR À EQUIPE ESCOLAR, ATRAVÉS DE FORMAÇÕES SENDO: 4 (QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA PROFESSORES, 2
(DUAS) SEMANAIS PARA EDUCADORES, E 1(UMA) HORA MENSAL PARA EQUIPE DE APOIO.

ETAPA 3- INSERIR PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE ACORDO COM DOCUMENTO MARCAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CIDADANIA (ARTE DE SE ALIMENTAR, ESCOLA SEGURA, PARQUE COM INTERVENÇÃO, COMUNIDADE LEITORA, ESPAÇOS QUE
EDUCAM, PEDAGOGIA DOS SONHOS).

ETAPA 5 – PROMOVER ENCONTROS COM ESPECIALISTAS LIGADOS AS CRIANÇAS COM TRANSTORNO GLOBAL DO
DESENVOLVIMENTO (TGD) E OUTRAS NECESSIDADES ESPECIAIS.

META 4 - IMPRIMIR INTENCIONALIDADE EDUCATIVA ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, ORGANIZANDO EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS EM
SITUAÇÕES ESTRUTURADAS DE APRENDIZAGEM.

ETAPA 4

DESENVOLVER UM PROJETO QUE APROXIME AS CRIANÇAS E TODA COMUNIDADE ESCOLAR A FAVOR DA SUSTENTABILIDADE
CONSCIENTIZANDO A IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE.

META 5 – GARANTIR O MONITORAMENTO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS FUNDAMENTADAS EM OBSERVAÇÕES SISTEMÁTICAS DOS
RESULTADOS DAS APRENDIZAENS E DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS.

ETAPA 4 – ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA DAS CRIANÇAS.

ETAPA 5 – EXPOR MENSALMENTE AS PROPOSTAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS NO MURAL DA UNIDADE ESCOLAR.

  Etapa: Protocolo de higienização -

- Higienização dos calçados das crianças de colo;

- Higienização das mochilas;

- Uso de álcool em gel;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Brigada contra dengue;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

 Atividades Complementares:

- Matrículas – Neste mês foram realizadas 17 matrículas, garantindo assim, escola para todos.

- Envio de relatório Brigada Dengue – Semanalmente realizamos vistoria em toda a escola para garantirmos a não existência de foco.

- Manutenção da horta – A cada dia foi realizada a manutenção da horta para que a mesma cresça forte e saudável.
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1 | Elaborar o Plano Político Pedagógico de acordo com as legislações vigentes, alinhado à comunidade e
Secretaria de Educação e Cidadania.

Completude: 0,00 %

2| Resultados Alcançados
- Formação para todas as equipes do CEDIN;

- Envio de relatório da Brigada Contra a Dengue;

- Cumprimento dos Protocolos de higiene e saúde;

- Manutenção da horta;

- Entrega de refeições para todas as crianças da escola 4.144 refeições;

- Cumprimento de todas as metas

- Elaboração de duas pastas para ficarem na recepção da escola: uma para todos que queiram deixar uma propaganda do seu trabalho para que
quem tiver o desejo poder olhar e adquirir uma indicação, denominado de pasta de Prestação de Serviços, outra, nosso Portfólio, demonstrando
desde o início da nossa escola até os dias atuais com fotos;

- Construção de um novo brinquedo para as crianças que denominamos de ônibus Diácono Lima.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Através da elaboração do Projeto Político Pedagógico, pudemos entregar na data prevista para a sua aprovação; O PPP norteia o trabalho da
escola e através do mesmo os funcionários podem ter clareza do trabalho a ser realizado na Unidade Escolar.

- Através de uma alimentação saudável pudemos garantir uma qualidade de vida para todas as crianças matriculadas presentes e com a divulgação
do cardápio trouxe mais conforto aos familiares.

- Através dos Protocolos de Higiene e Saúde proporcionamos um local mais limpo, agradável e que transmite segurança a todos.

- Com a manutenção da horta garantimos um local agradável e prazeroso para todas as crianças e familiares;

- Com os materiais recicláveis pudemos proporcionar momentos agradáveis as crianças, deixá-las explorar cada brinquedo e com isso impactar no
aprendizado e desenvolvimento de cada criança. Envolver os familiares no cotidiano escolar.

- Através dos estudos de formações as equipes obtiveram qualificação dos serviços prestados se sentindo preparadas para as demandas do
cotidiano.

-Através do documento MARCAS (Arte de se Alimentar) conseguimos oferecer um alimento de qualidade e incentivar as crianças sobre sua
importância;

- Com o Encontro de especialista ligadas a crianças com TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento) pudemos contribuir ainda mais na formação
dos profissionais trazendo uma psicóloga para sanar suas possíveis dúvidas e qualificá-los ainda mais.

- Através do acompanhamento de frequência das crianças pudemos garantir escola para todos.

- Com a exposição dos murais conseguimos demonstrar aos familiares um pouco do cotidiano escolar.

 

Atividades Desenvolvidas

Meta: Garantir o direito à escola, de acordo com a L.D.B. e a Constituição Federal, que em seu artigo 208 diz a Educação Infantil é um direito da criança e
uma obrigação do Estado.
Etapa: Elaborar o Plano Político Pedagógico de acordo com as legislações vigentes, alinhado à comunidade e Secretaria de Educação e Cidadania.

Descrição:

O Projeto Político Pedagógico foi elaborado de acordo com as Legislações Vigentes e entregue na Secretaria de Educação e Cidadania – setor Vida Escolar
dentro do prazo estabelecido e estamos aguardando homologação.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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2 | Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores,
2(duas) semanais para educadores e 1(uma) hora mensal para equipe de apoio.

Completude: 0,00 %

3 | Inserir os programas institucionais de acordo com o documento MARCAS da Secretaria de Educação e
Cidadania (Arte de se alimentar; Escola Segura; Parque com Intervenção; Comunidade Leitora; Espaços que
Educam; Pedagogia dos Sonhos).

Completude: 0,00 %

4 | Promover encontros com especialistas ligados a crianças com Transtorno Global do Desenvolvimento
(TGD) e outras necessidade especiais.

Completude: 0,00 %

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da região do município na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Os encontros de formação aconteceram às terças e quintas com professoras e em dois grupos para as educadoras e para equipe de funcionário aconteceu
uma vez por mês.

Professoras: Organização dos espaços internos (sala de referência) 

Entenderam que por mais que sejam os mesmos materiais deve ser mudado a maneira de colocá-los na sala e tornar o ambiente de forma convidativa para
atrair a atenção das crianças para utilização dos mesmos.

Educadoras: Organização dos espaços externos.

Aprenderam que a criança deve explorar totalmente o ambiente e mesmo os objetos que estejam em um local deve-se trocar os mesmos para que chame a
atenção das crianças e desperte sua curiosidade em sentir o desejo de explorá-los. Entenderam também que um objeto utilizado por uma criança pode mudar
a forma de brincar da outra porque cada uma utiliza a sua criatividade.

Funcionários: Arte de se alimentar.

Nos reunimos com a equipe de funcionários para formação sobre Arte de se alimentar bem. Neste dia foi passado um vídeo explicativo relatando o valor dos
alimentos e dando ciência do trabalho realizado pelas professoras referente a este assunto. Em sala recebemos a visita de uma nutricionista que veio a nossa
escola para conversar com as crianças e cada um foi incentivado a ter uma alimentação mais saudável. Foi de extrema importância a equipe de funcionários
saberem como funciona este programa para sua própria vida e para entendimento do trabalho realizado às crianças.

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: Inserir os programas institucionais de acordo com o documento MARCAS da Secretaria de Educação e Cidadania (Arte de se alimentar; Escola
Segura; Parque com Intervenção; Comunidade Leitora; Espaços que Educam; Pedagogia dos Sonhos).

Descrição:

Arte de se alimentar bem - Através do Plano MARCAS incentivamos as crianças a perceberem a importância da alimentação saudável. Envolvemos uma
mãe de duas crianças que é nutricionista para conversar com os nossos pequenos. A roda de conversas com as crianças foi de extrema importância porque foi
explicado sobre o valor dos alimentos saudáveis, foi explicado o que é saudável e o que não é. Foi dado também a oportunidade das crianças fazerem suas
perguntas e a nutricionista foi respondendo cada uma. Os familiares agradeceram por terem notado a alegria de verem seus filhos se sentindo importantes por
terem recebido em sala uma nutricionista e explicando em casa seus aprendizados.  Levamos também as crianças na horta para as mesmas conhecerem os
diferentes tipos de alimentos e durante os dias incentivamos a alimentação saudável. Nossos pais também já levaram alguns itens da horta para casa e
contribuiu muito em ajudar as famílias porque algumas crianças pediram a seus pais para fazerem sopinha e saladinha com a "plantinha" levada da escola.

O PROJETO PEDAGOGIA EMPREENDEDORA DOS SONHOS , tem  aproximado as crianças do empreendedorismo, estimulando-as a comunicar suas
ideias, seu sonhos, expressar seus desejos e sentimentos, agindo de forma independente, confiando em suas capacidades. As mesmas entenderam que
muitas vezes para a realização de um sonho necessita haver um planejamento. Tudo começou com a explicação da professora e através do mesmo as
crianças tiveram o privilégio de entrevistar seus familiares , funcionários da escola e puderam também dizer sobre os seus sonhos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Desenvolver um projeto que aproxime as crianças e toda a comunidade escolar a favor da sustentabilidade
conscientizando a importância do meio ambiente.

Completude: 0,00 %

6 | Acompanhamento de frequência das crianças. Completude: 0,00 %

7 | Expor mensalmente as propostas realizadas com as crianças no mural da unidade escolar. Completude: 0,00 %

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da região do município na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Promover encontros com especialistas ligados a crianças com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e outras necessidade especiais.

Descrição:

Convidamos no dia 26 de maio a psicóloga Y. para um encontro com as professoras onde pode abordar a temática de algumas deficiências de forma teórica e
também prática dando também a oportunidade a equipe de tirar dúvidas sobre o assunto. Houve um retorno bastante positivo por parte das professoras
referente a este dia onde as mesmas relataram que contribuiu muito referente ao olhar delas em relação às crianças no cotidiano. Contribuiu também a saber
como lidar com os familiares.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Desenvolver um projeto que aproxime as crianças e toda a comunidade escolar a favor da sustentabilidade conscientizando a importância do meio
ambiente.

Descrição:

Foi realizado alguns brinquedos reaproveitando materiais não estruturados de forma simples e criativa, contribuindo com o brincar da criança envolvendo
também os familiares trazendo alguns recicláveis para a escola. As crianças ficaram imensamente felizes em poderem contribuir na construção dos
brinquedos, as mesmas pegavam os materiais e ajudavam na confecção. A alegria de cada um foi algo bem notório.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Acompanhamento de frequência das crianças.

Descrição:

É realizado por meio do diário digital pela diretora e quando observa-se faltas de alguma criança é solicitado as professoras que registrem contato realizado
com os familiares para saber o motivo da ausência e caso persista, a equipe gestora também entra em contato com os familiares para que estejam atentos
sobre a importância de comparecer a escola e a ciência de que com dez faltas consecutivas perde-se o direito a vaga.

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: Expor mensalmente as propostas realizadas com as crianças no mural da unidade escolar.

Descrição:

O mural de fotos foi realizado das vivências em sala para que todos entendam um pouco de como é o cotidiano das crianças dentro do ambiente escolar. As
famílias ficaram muito gratas ao verem o mural com o rostinho de sua criança e agradeceram a professora dando-lhe os parabéns pela realização do mesmo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

FOTOS MAIO 2022.pdf

TFC MAIO FUNCIONÁRIOS 2022.pdf

PLANO DE AÇÃO - ARTE DE SE ALIMENTAR - Copia.pdf

Educadoras 12-05- TFC.pdf

CONTROLE DE MERENDA MAIO.docx.pdf

BRIGADA CONTRA DENGUE.pdf2.pdf

26- 05 Educadoras.pdf

24-05- TFC prof (1).pdf

19-05- TFC edu.pdf

17-05- TFC prof.pdf

10-05- TFC prof.pdf

03-05- TFC prof (1).pdf

_Educadoras 05-05- TFC.pdf

_31-05- TFC prof.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2022
De 01/06/2022 a 30/06/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1.1 – Metas Propostas  

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS: 

META 2  - OFERECER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE ÀS CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) ANOS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO NA
QUAL O CEDIN ESTÁ INSERIDO.

ETAPA 2 –

CAPACITAR À EQUIPE ESCOLAR, ATRAVÉS DE FORMAÇÕES SENDO: 4 (QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA PROFESSORES, 2 (DUAS)
SEMANAIS PARA EDUCADORES, E 1(UMA) HORA MENSAL PARA EQUIPE DE APOIO.

META 3 – ESTIMULAR O ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NA BUSCA DE SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS
SOCIAIS.

ETAPA 6

EVENTOS CULTURAIS COM OBJETIVO DE ESTABLECER VÍNCULOS COM A COMUNIDADE ESCOLAR. (FESTA NAROÇA, DIA DA FAMÍLIA,
MOSTRA CULURAL, ENTRE OUTROS,...)

META 4 - IMPRIMIR INTENCIONALIDADE EDUCATIVA ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, ORGANIZANDO EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS EM
SITUAÇÕES ESTRUTURADAS DE APRENDIZAGEM.

ETAPA 5

- ELABORAR SEMESTRALMENTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO GARANTINDO A INTERAÇÃO E CONTINUIDADE DOS PROCESSOS DE
APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS.

META 5 – GARANTIR O MONITORAMWNTO DE PRÁTICASPEDAGÓGICAS FUNDAMENTADAS EM OBSERVAÇÕES SISTEMÁTICAS DOS
RESULTADOS DAS APRENDIZAENS E DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS.

ETAPA 3 – ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM DOS NÍVEIS PRÉ I E PRÉ II

ETAPA 4 – ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA DAS CRIANÇAS.

 Etapa: Protocolo de higienização –

- Uso de álcool em gel;

- Higienização dos calçados das crianças de colo;

- Higienização das mochilas;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Brigada contra dengue;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

 Atividades Complementares:

- Matrículas – Neste mês foram realizadas 20 matrículas, garantindo assim, escola para todos.

- Envio de relatório Brigada Dengue – Semanalmente realizamos vistoria em toda a escola para garantirmos a não existência de foco.

- Manutenção da horta – A cada dia foi realizada a manutenção da horta para que a mesma cresça forte e saudável.

- Visita da Supervisora M. (SEC) – Secretaria de Educação e Cidadania em 07 de junho de 2022, onde nos deu orientações quanto aos documentos
escolares.

- Visita da equipe de zoonose em 09/06/2022 com a finalidade de observar cada cantinho da nossa escola e nos orientar para melhorar cada vez
mais e trazer segurança para todos.
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1 | Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores,
2(duas) semanais para educadores e 1(uma) hora mensal para equipe de apoio.

Completude: 0,00 %

- Equipe de capina – A SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), enviou uma equipe para a capina da grama da escola aonde a mesma
necessitava de reparos.

2| Resultados Alcançados
- Formação para todas as equipes do CEDIN;

- Serviço de capina em toda a parte externa da escola;

- Envio de relatório da Brigada Contra a Dengue;

- Cumprimento dos Protocolos de higiene e saúde;

- Manutenção da horta;

- Entrega de refeições para todas as crianças da escola 3.567 refeições;

- Cumprimento de todas as metas

 

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Com a realização da capinha, a escola está com a grama bem aparada, demonstrando assim uma escola bem cuidada;

- Através da visita da equipe da zoonose pudemos entender no que estamos fazendo corretamente e o que necessitamos de melhorias;

- Através dos Protocolos de Higiene e Saúde proporcionamos um local mais limpo, agradável e que transmite segurança a todos.

- Com a manutenção da horta garantimos um local agradável e prazeroso para todas as crianças e familiares;

- Através de uma alimentação saudável pudemos garantir uma qualidade de vida para todas as crianças matriculadas presentes e com a divulgação
do cardápio trouxe mais conforto aos familiares.

- Através dos estudos de formações as equipes obtiveram qualificação dos serviços prestados se sentindo preparadas para as demandas do
cotidiano.

- Através do acompanhamento de frequência das crianças pudemos garantir escola para todos.

- Com o dia da família (Festa da Roça), pudemos trazer os familiares para dentro da escola e assim nos unirmos ainda mais em prol das crianças.

- Através do TFC dos funcionários, a equipe pode compreender melhor o mundo das crianças através das brincadeiras, imaginações e atividades
presenciadas no cotidiano da Unidade Escolar.

- Com a visita da equipe de zoonose impactou em melhorias para trazer mais segurança para todos da Unidade Escolar.

- Por meio do planejamento das propostas às crianças puderam interagir e realizar as atividades de acordo com seus interesses e necessidades,
ampliando seus conhecimentos.

- Através da Circular todos da equipe pode ficar atento para o bom andamento do nosso CEDIIN.

- Por meio do acompanhamento de aprendizagem dos níveis PRÉ I e PRÉ II verificamos a hipótese de cada criança e organizamos propostas
significativas e desafiadoras que possibilitaram a ampliação dos conhecimentos de cada criança.

 

           

Atividades Desenvolvidas
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2 | Eventos culturais com objetivo de estabelecer vínculos com a comunidade escolar. (Festa da Roça; Dia da
Família; Mostra cultural entre outros).

Completude: 0,00 %

3 | Acompanhamento da aprendizagem dos níveis Pré I e Pré II. Completude: 0,00 %

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da região do município na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Funcionários: O brincar.  Através do vídeo a equipe pode entender um pouco melhor o universo da criança, suas imaginações e criatividades. Ver também as
diferentes brincadeiras antigas com as atuais.

Educadoras: Brinquedos e brincadeiras. Organização para festa da roça

Professoras: Relatório e organização para reunião de pais e festa da roça

Para a festa na roça as professoras e educadoras estiveram empenhadas com a decoração, elaboração dos convites e apresentação escolhida de cada sala.
Com a reunião de pais as professoras elaboraram um resumo através de um vídeo com fotos de toda a turma e mostrando ali um pouco do cotidiano das
crianças. Foi elaborado também um relatório individual onde cada familiar pode ler e saber como foi o desenvolvimento de seus pequenos. Os familiares
agradeceram por esse retorno e ficaram satisfeitos com a escola e equipe de sala.

As formações foram realizadas da seguinte forma:

 - Professoras - duas vezes por semana com a totalidade de 4 horas semanais

- Educadoras – uma vez por semana – com totalidade de duas horas semanais.

- Funcionários – uma vez por mês – total de uma hora semanal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil, na busca de soluções para os problemas sociais.
Etapa: Eventos culturais com objetivo de estabelecer vínculos com a comunidade escolar. (Festa da Roça; Dia da Família; Mostra cultural entre outros).

Descrição:

- A partir da meta referente a eventos culturais nos possibilitou estabelecer vínculo com os familiares desde o primeiro momento que foi na elaboração do
formulário para a escolha do evento que dentre eles estavam: dia da família, festa literária e festa na roça. No total 108 famílias responderam o formulário
enviado através dos grupos de whats e com 71,3% a escolhida foi: Festa Na Roça. A partir deste dado começamos a elaboração dos convites, de como
seriam as apresentações, as comidas, as decorações incluindo ponto de foto. A decoração foi sendo montada no dia-a-dia e com isso os familiares puderam já
ir se maravilhando com as montagens até a conclusão final. Foi um dia bem agradável, a participação da comunidade escolar foi bem significativa aonde
trouxeram também os familiares e amigos. Foi dado ciência as famílias do valor arrecadado das  vendas e o que será realizado com o mesmo. Recebemos
muitos elogios aonde resultou ainda mais na confiabilidade e satisfação dos familiares em relação a escola.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Acompanhamento de frequência das crianças. Completude: 0,00 %

5 | Elaborar Semestralmente o planejamento pedagógico garantindo a interação e continuidade dos processos
de aprendizagem das crianças.

Completude: 0,00 %

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Acompanhamento da aprendizagem dos níveis Pré I e Pré II.

Descrição:

Durante o semestre o acompanhamento do Pré I e Pré II foi realizado a partir da documentação pedagógica da professora, disponibilizou em arquivo digital e
físico. Na documentação digital a professora compartilhou planilhas de acompanhamento da hipótese de escrita e escrita do nome, pastas com fotos das
propostas das crianças, relatório individual e geral. Na documentação física, apresentou pasta de acompanhamento de hipóteses de escrita do Pré II e
atividades individuais das crianças.

A orientadora Liliane fez orientações com a professora da sala regular e também com a professora alfabetizadora para traçar estratégias que favorecessem a
aprendizagem das crianças, como agrupamento produtivos, jogos, material sobre o próprio nome, listas diversas, escrita de bilhetes, anunciados, entre outros.
Acompanhou as aulas em sala, fazendo visitas, observando o trabalho da professora, a disposição dos materiais, a organização do espaço e a participação
das crianças nas propostas.

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Acompanhamento de frequência das crianças.

Descrição:

É realizado por meio do diário digital pela diretora e quando observa-se faltas de alguma criança as professoras registram o contato realizado com os
familiares para saber o motivo da ausência e caso persista, a equipe gestora também entra em contato com os familiares para que estejam atentos sobre a
importância de comparecer a escola e a ciência de que com dez faltas consecutivas perde-se o direito a vaga.

- Através do acompanhamento de frequência possibilitou em observar alguma criança matriculada, porém que não estivesse fazendo uso da vaga e onde a
mesma poderia ser oferecida a outra, resultou em poder ofertar mais vagas e beneficiar mais famílias.

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: Elaborar Semestralmente o planejamento pedagógico garantindo a interação e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças.

Descrição:

As professoras deram continuidade ao planejamento elaborado em março. Algumas turmas no decorrer do semestre finalizaram o planejamento e outras
traçaram novas possibilidades que terão continuidade no 2º semestre, a partir da devolutiva das crianças. Durante o semestre além do planejamento geral, as
professoras elaboraram um semanário guia para cada sala e depois detalharam as propostas.

Dentro desse semanário guia, a orientadora observou se  as professoras contemplavam no mesmo, o detalhamento dos  cotidiano, como acolhimento, cuidado
com o bem-estar, alimentação, arrumação, experiências e  exploração, momento literário e se garantiu também o trabalho com grande e pequenos grupos,
assim como também a exploração dos espaços da escola: sala de referência e ambiente externo.

Para acompanhar o planejamento das professoras, a orientadora utilizou uma pauta de olhar, verificando os arquivos do drive do professor como também fez
devolutivas (por meio de comentários) nos documentos elaborados pelas professoras.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

FOTOS JUNHO 2022.pdf

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO.pdf

Acompanhamento aprendizagem Pré I e Pré II.pdf

CIRCULAR 15-06-2022.pdf

TFC JUNHO FUNCIONÁRIOS 2022.pdf

CONTROLE REFEIÇÕES JUNHO 2022.pdf

CONTROLE DENGUE JUNHO 2022.pdf1.pdf

CONTROLE DE MERENDA JUNHO 2022.pdf

09- 06 Educadoras.pdf

02-06 TFC prof.pdf

_Plano de Ação Festa na Roça CEDIN 2022.pdf

02- 06 Educadoras.pdf

_07-06 TFC prof (2).pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2022
De 01/07/2022 a 31/07/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 1.1 – Metas Propostas

 

META 2  - OFERECER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE ÀS CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) ANOS DA REGI ÃO DO MUNICÍPIO NA
QUAL O CEDIN ESTÁ INSERIDO.

ETAPA 2 – CAPACITAR À EQUIPE ESCOLAR, ATRAVÉS DE FORMAÇÕES SENDO: 4 (QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA PROFESSORES, 2
(DUAS) SEMANAIS PARA EDUCADORES, E 1(UMA) HORA MENSAL PARA EQUIPE DE APOIO.

 Etapa: Protocolo de higienização -

- Uso de álcool em gel;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Brigada contra dengue;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

 Atividades Complementares:

- Matrículas – Neste mês foram realizadas 7 matrículas, garantindo assim, escola para todos.

- Envio de relatório Brigada Dengue – Semanalmente realizamos vistoria em toda a escola para garantirmos a não existência de foco.

- Manutenção da horta – A cada dia foi realizada a manutenção da horta para que a mesma cresça forte e saudável.

 

2| Resultados Alcançados
- Formação para todas as equipes do CEDIN;

- Envio de relatório da Brigada Contra a Dengue;

- 156 de elogio pelos serviços prestados de qualidade;

- Troca de decoração da sala, portão e mural de boas vindas para recebimento das crianças e familiares;

- Cumprimento dos Protocolos de higiene e saúde;

- Entrega de mimo a equipe de funcionários pelo início do segundo semestre;

- Manutenção da horta;

- Entrega de refeições para todas as crianças da escola 1.516 refeições;

- Cumprimento de todas as metas
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1 | Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores,
2(duas) semanais para educadores e 1(uma) hora mensal para equipe de apoio.

Completude: 0,00 %

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Através de uma alimentação saudável pudemos garantir uma qualidade de vida para todas as crianças matriculadas presentes e com a divulgação
do cardápio trouxe mais conforto aos familiares.

- Através dos Protocolos de Higiene e Saúde proporcionamos um local mais limpo, agradável e que transmite segurança a todos.

- Com a manutenção da horta garantimos um local agradável e prazeroso para todas as crianças e familiares;

- Através dos estudos de formações as equipes obtiveram qualificação dos serviços prestados se sentindo preparadas para as demandas do
cotidiano.

- Por meio da semana de formação no recesso escolar obtivemos uma equipe motivada, preparada e engajada para o recebimento das crianças no
retorno as aulas.

- Com as boas vindas no portão de entrada as crianças e familiares impactou nos mesmos em se sentirem amadas e pertencentes ao ambiente.

- Por meio de bom atendimento da equipe recebemos 156 de elogios, tornando a equipe ainda mais motivada.

- Através da troca de decoração da sala, das boas vindas as crianças e dos preparativos para as mesmas, crianças e familiares perceberam que
enquanto as mesmas estavam de recesso a escola não parou, esteve em constante trabalho para receber a todos de forma atrativa e calorosa;

- Com o mimo entregue a equipe de funcionários dando felicitações ao segundo semestre ajudou a tornar a equipe se sentindo amada e valorizada

 

 

Atividades Desenvolvidas

pág. 2 22/08/22 09:11



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: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Neste mês devido ao recesso foi realizado uma semana completa de formações para a equipe de funcionários.

Os encontros de formação aconteceram às terças e quintas com professoras e em dois grupos para as educadoras e para equipe de funcionário aconteceu
uma vez por mês.

Professoras: Organização dos espaços internos (sala de referência)

Educadoras, funcionários, na semana do recesso:

18/07 – Os Pilares da Saúde com palestrante T.

19/07 – Primeiros Socorros e Zoonose – com DE.

20/07 – Lidando com as emoções – Parte 1- As Cinco Linguagens do Amor com DE

21/07 – Lidando com as emoções- Parte 2 – As Cinco Linguagens do Amor com DE

22/07 – O sentido da vida com palestrante Lourival

Aproveitamos o momento que estivemos em recesso das crianças para realizar uma semana de formações para valorização da equipe de trabalho,
contribuindo também no aperfeiçoamento profissional e pessoal. Como resultado a equipe se sentiu motivada, agradeceram por ter trazido assuntos relevantes
que contribuiu a entender o outro de um aspecto melhor através das palestras lidando com as emoções. Também através das palestras sobre saúde e sentido
da vida sentiram o desejo de cuidarem mais da saúde física, emocional e menta.

Realizamos também nesses dias de recesso das crianças uma grande faxina na escola, onde foram retiradas todas as cortinas e foram lavados todos os
ambientes. Trocamos as decorações de dentro das salas de referência, decoramos os murais e o portão de entrada com boas vindas para todos os familiares
e crianças se sentirem amados. Não poderíamos deixar de realizar também as boas vindas aos funcionários que estavam de recesso, foi colocado em cada
sala as boas vindas pelo segundo semestre e a equipe gestora deu um mimo para todos os funcionários desejando a todos um semestre abençoado.

Após o recesso escolar aconteceu da seguinte forma:

As formações foram realizadas da seguinte forma:

 - Professoras - duas vezes por semana com a totalidade de 4 horas semanais

- Educadoras – uma vez por semana – com totalidade de duas horas semanais.

Professoras:

- Reunião de pais

- Documentação para finalização do semestre

- Avaliação 1º semestre

- Planejamento 2º semestre

Educadoras:

- Avaliação 1º semestre

- Orientação de combinados do 2º semestre

As formações referentes ao mês de julho para as educadoras e professoras contribuíram muito para a realização dos relatórios a serem entregues para os
familiares poderem ler e assim notarem o quanto suas crianças se desenvolveram em nosso CEDIN, mostrar o quanto a equipe se dedicou para que tudo isso
pudesse acontecer. Neste mês as formações não somente tiveram como tópico as reuniões de pais, como também avaliação do semestre onde cada um pode
contribuir com o seu ponto de vista e foi realizado orientações de combinados de como seria o segundo semestre para ciência e planejamento de todos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

TFC FUNC. JULHO 2022 - PILARES DA SAÚDE.pdf

FOTOS JULHO 2022.pdf

TFC FUNC.JULHO 2022 - O SENTIDO DA VIDA.pdf

TFC FUNC.-JULHO 2022 - 5 LINGUAGENS DO AMOR- Parte 1.pdf

TFC FUNC. JULHO 2022 - PRMEIROS SOCORROS.pdf

TFC FUNC. JULHO 2022 - 5 LINGUAGENS DO AMOR- Parte 2 - Copia.pdf

TFC 07-22 - SÍNTESE - FUNCIONARIOS.pdf

TFC 05-07-22 PRO- SINTESE.pdf

156 ELOGIO.pdf

28-07 TFC prof.pdf

28-07 TFC Edu.pdf

26-07 TFC prof.pdf

07-07 TFC prof.pdf

05-07 TFC prof.pdf

_07-07 TFC edu.pdf

CONTROLE REFEIÇÕES JULHO 2022.pdf

CONTROLE MERENDA JULHO 2022.pdf

BRIGADA CONTRA DENGUE JULHO 2022.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2022
De 01/08/2022 a 31/08/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima,
Bosque dos Eucaliptos) - TC n.º 08/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Referente ao Plano de Trabalho vigente de agosto 2020 a agosto de 2022

 

META 2  - OFERECER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE ÀS CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) ANOS DA REGI ÃO DO MUNICÍPIO NA
QUAL O CEDIN ESTÁ INSERIDO.

ETAPA 2 – CAPACITAR À EQUIPE ESCOLAR, ATRAVÉS DE FORMAÇÕES SENDO: 4 (QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA PROFESSORES, 2
(DUAS) SEMANAIS PARA EDUCADORES, E 1(UMA) HORA MENSAL PARA EQUIPE DE APOIO.

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

Etapa 2 - Elaborar as pautas de observação das propostas desenvolvidas com as crianças.

 

Referente ao Plano de Trabalho vigente de agosto 2022 a agosto de 2024

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

 

1.1.2 - TFCs com professores e educadores (Trabalho de Formação Continuada).

 

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

 

3.1.1 – Acolhida/adaptação

 

4.1 – Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral

 

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

 

4.1.3 – Monitoramento de frequência no diário digital

 

 Etapa: Protocolo de higienização -

- Uso de álcool em gel;

- Higienização dos brinquedos;

- Higienização das áreas comuns;

- Brigada contra dengue;

- Tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;

 Atividades Complementares:

- Matrículas – Neste mês foram realizadas 20 matrículas, garantindo assim, escola para todos.
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- Envio de relatório Brigada Dengue – Semanalmente realizamos vistoria em toda a escola para garantirmos a não existência de foco;

- Manutenção da horta – A cada dia foi realizada a manutenção da horta para que a mesma cresça forte e saudável;

- Comemoração aniversário da escola, 2 anos de existência; - Comemoração foi realizada em salas de referência com apoio dos familiares;

- Reunião com pais do Pré – Reunimos com os pais do Pré II para entrega do kit jogos e já explicamos também sobre o período de transição para o
1º ano.

 

 

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
- Formação para todas as equipes do CEDIN;

- Envio de relatório da Brigada Contra a Dengue;

- Cumprimento dos Protocolos de higiene e saúde;

- Manutenção da horta;

- Entrega de refeições para todas as crianças da escola 4899 refeições;

- Cumprimento de todas as metas

- Comemoração aniversário do CEDIN;

- Homenagem ao dia dos Pais

 

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
- Através de uma boa acolhida transmitimos segurança, bem-estar impactando no desejo de pertencimento ao local por ter se sentido seguro;

- Com a divulgação do resultado de pesquisa as famílias no mural da escola e pelo envio nos grupos de whatsApp impactou em ter familiares
seguros, satisfeitos pela escolha da escola para o filho.

- Através de uma alimentação saudável pudemos garantir uma qualidade de vida para todas as crianças matriculadas presentes e com a divulgação
do cardápio trouxe mais conforto aos familiares;

- Com o monitoramento da frequência do diário digital conseguimos garantir escola para todos por não deixar nenhuma vaga ociosa;

- Através dos Protocolos de Higiene e Saúde proporcionamos um local mais limpo, agradável e que transmite segurança a todos.

- Com a manutenção da horta garantimos um local agradável e prazeroso para todas as crianças e familiares onde os familiares também podem
desfrutar em algumas ocasiões das delicias da horta para levarem as suas casas,

- Através dos estudos de formações as equipes obtiveram qualificação dos serviços prestados se sentindo preparadas para as demandas do
cotidiano.

- A pauta de observação das professoras impactou diretamente no planejamento das propostas, favorecendo um trabalho de qualidade, respeitando
a singularidade de cada criança, assim como a observação da orientadora promoveu a mudança dos espaços da sala referência e na adequação de
materiais para criar contextos.

- Através da comemoração de aniversário da escola obtivemos uma escola animada, grata, oportunizando momentos prazerosos entre família e
escola através do bolo realizado em sala com o apoio dos familiares.

- Com os momentos de Contação de histórias e de leitura fora de sala, obtivemos momentos agradáveis atribuindo ainda um valor ainda maior pelo
prazer em estar em local diferenciado;

- Através da reunião de pais do nível Pré II, os familiares puderem receber o kit livro e também já entender como funciona o direcionamento ao
primeiro ano, essa ação possibilitou em esclarecer algumas dúvidas referente a passagem para o primeiro ano do ensino fundamental.

pág. 2 20/09/22 09:57



1 | Elaborar as pautas de observação das propostas desenvolvidas com as crianças. Completude: 0,00 %

2 | 1.1.2 - TFC`s dos funcionários. Completude: 0,00 %

3 | 3.1.1 - Acolhida/Adaptação Completude: 0,00 %

 

 

Atividades Desenvolvidas

Meta: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento
das crianças.
Etapa: Elaborar as pautas de observação das propostas desenvolvidas com as crianças.

Descrição:

Em agosto dando continuidade ao planejamento das professoras, as pautas de observação foram elaboradas e as perguntas guias e observáveis destacadas
no semanário de cada turma, de acordo com as propostas planejadas pelas professoras.  As pautas de olhar evidenciam a intencionalidade dos contextos
promovidos, como também direcionam o olhar para o que merece ser observado e registrado. Além dos observáveis das professoras, a orientadora Liliane
apoiou seu trabalho na pauta de olhar sobre os materiais e espaço da sala referência, resgatando dados que posteriormente servirão para a adequação e
planejamento dos contextos oferecidos às crianças.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação Meta 1 - 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: Prorrogação 1.1 - 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:

Esta etapa foi cumprida com maestria no plano anterior referente ao Plano de Trabalho vigente de agosto 2020 a agosto de 2022, conforme descrito no
relatório de julho de 2022 onde foi realizada uma semana de formações para a equipe de funcionários.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | 4.1.1 - Apresentar resultados obtidos para a comunidade através de murais informativos. Completude: 0,00 %

5 | 4.1.3 - Monitoramento de frequência no diário digital. Completude: 0,00 %

6 | Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores,
2(duas) semanais para educadores e 1(uma) hora mensal para equipe de apoio.

Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação - Meta 3 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagem.
Etapa: Prorrogação - 3.1 Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento.

Descrição:

O acolhimento as famílias acontecem desde o primeiro momento de contato com a escola onde a mesma é recebida pela equipe. São fornecidas todas as
informações, fazemos um tour pela escola aos que assim desejam para conhecerem o ambiente e se sentirem mais acolhidos. Ao trazerem a criança em seu
primeiro dia, uma pessoa da equipe acompanha o familiar até a sala onde a criança está inserida. Com a professora a mesma dá as boas-vindas, combina um
horário diferenciado para à adaptação da criança e se coloca a disposição para qualquer necessidade.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - Meta 4 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças.
Etapa: Prorrogação - 4.1 Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

Com a intencionalidade de mostrar aos familiares o desenvolvimento das crianças/bebês dentro de nossa escola, a equipe de sala faz os murais com as
práticas do cotidiano para que cada pessoa ao passar pelo mural possa notar o desenvolvimento dos pequenos e perceberem como são bem cuidados em
todos os aspectos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - Meta 4 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças.
Etapa: Prorrogação - 4.1 Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

O monitoramento de frequência digital é realizado pela diretora escolar que está sempre atenta se há alguma criança ausente. Foi elaborado um documento
denominado Busca Ativa onde a professora começa a fazer contato com os familiares a partir da terceira falta consecutiva e anota as observações, com cinco
faltas a equipe gestora começa também a realizar as ligações e mensagens por celular, sempre avisando que com dez faltas consecutivas a criança perde a
vaga. Através desse protocolo conseguimos garantir escola para todos!

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: Capacitar à equipe escolar, através de formações sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 2(duas) semanais para educadores e 1(uma)
hora mensal para equipe de apoio.

Descrição:

Funcionários:

05/08 – Primeiros Socorros e Zoonose – As Cinco linguagens do Amor com DE. -

Professoras e Educadoras – Neste mês o foco se deu em torno do Planejamento e apresentação/explicação da Ficha A.E.E. (Atendimento Educacional
Especializado) para que a equipe estivesse preparada para as demandas do cotidiano, sem deixar de homenagear os pais que são tão importantes na vida
das crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

FOTOS AGOSTO.pdf

TFC FUNC.AGOSTO 2022 - 5 LINGUAGENS DO AMOR-PRIMEIROS SOCORROS-ZOONOSE.pdf

RELATÓRIO DENGUE.pdf

RELATÓRIO BUSCA ATIVA.pdf

PAUTA DE OBSERVAÇÃO.pdf1.pdf

PAUTA DE OBSERVAÇÃO.pdf

CONTROLE REFEIÇÕES.pdf

CONTROLE MERENDA.pdf

CIRCULAR 16-08-2022 VERSO.pdf

CIRCULAR 16-08-2022 FRENTE.pdf

30 -08 TFC prof.pdf

25 -08 TFC prof.pdf

18-08 TFC edu.pdf

18-08 TFC edu.pdf

16-08 TFC prof.pdf

11-08 TFC prof.pdf

11-08 TFC prof.pdf

08-08 TFC prof (1).pdf

04-08 TFC prof.pdf

02-08 TFC prof.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7

Ivonete Gomes Rodrigues
Responsável Técnico
CPF 109.775.658-07
RG 22589058
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo- TC nº 08/2020

1. SUMÁRIO GERENCIAL

a. Número de crianças atendidas no mês: 257

b. Atividades Extra Plano de trabalho

Atividade realizada:
Descrição:
● Portão recepção – Automatização do portão da recepção, trazendo maior segurança

a todos;
● Manutenção da horta – para que a mesma continue bonita e que todos possam

desfrutar dessas delícias todos os dias temos cuidados com a mesma, temos o apoio
também de um munícipe que nos presenteia com os seus dons cuidando com todo
carinho;

● Receitas – Elaboração de uma receita, bolo de milho, iniciando com a colheita da
nossa horta e realização da receita em sala pelas crianças;

● Gratidão - Mimo e palavras de gratidão a toda equipe pelos muitos elogios recebidos
da comunidade escolar;

● Sanitização realizada em 22/09/2022 após o horário de aula em toda parte
interna/externa da escola;

● Matrículas – neste mês foram realizadas 9 matrículas, garantindo escola para todos;
● Reunião com diretoras sobre Censo Escolar no CEFE (Centro de formação ao

Educador) realizada no dia 16/10/2022;
● Reunião de diretoras realizada no dia 29/10/2022 ministrada pela equipe

administrativa da Lírios do Campo sobre Inteligência Emocional;
● Reunião para as secretárias realizada no dia 30/10/2022 ministrada pela equipe

administrativa da Lírios do Campo sobre Inteligência Emocional;
● Protocolos de higiene – estivemos atentos tomando todos os cuidados possíveis

tornando nosso ambiente limpo e agradável;
● Dia da secretária - Homenagem ao dia da secretária com direito a um lanche da

tarde;
● Refeições - Entrega de refeições para todas as crianças, totalizando em 4.388 neste

mês;
● TFC - Formação a todas as equipes:

Professoras: duas vezes por semana com a totalidade de 4 horas.
A formação no TFC das professoras no mês de setembro esteve voltada para a reflexão
e estudo sobre o planejamento do professor. Durante o mês, as professoras revisitaram
alguns textos do currículo e receberam devolutivas do planejamento, no qual
destacaram a necessidade de aprofundar nosso estudo nos projetos de investigação.
Partindo desses pressupostos, além das leituras, houve espaço para as professoras
colocarem para as colegas o que estão trabalhando na sala e suas dúvidas no percurso
de construção da documentação. Dando continuidade à formação, visitamos a EMEI
Valéria Aparecida de Almeida Vasconcelos para observar os espaços e as propostas
desenvolvidas na unidade escolar, para repertoriar nosso trabalho. Ainda no mês de
setembro, foram realizadas formações de práticas e intervenções do Prè II para todas
as professoras. Em resumo, as propostas tiveram como finalidade a reflexão sobre o

pág. 1



planejamento e a prática pedagógica do professor tendo como objetivo o
aprimoramento do trabalho pedagógico na unidade escolar.

Educadoras: uma vez por semana com totalidade de duas horas.

A formação no TFC das educadoras no mês de setembro esteve voltada para a reflexão
e estudo sobre o papel da educadora durante as propostas do cotidiano. Por meio da
leitura do texto Princípios Gestão do Cotidiano e pautadas no currículo de São José dos
Campos as educadoras refletiram sobre sua atuação e intervenção perante os diversos
momentos do cotidiano (acolhimento; arrumação; livre escolha; conversa e assembleia;
alimentação; cuidados e bem-estar; experiências e explorações; leitura literária;
espaços externos). O objetivo do estudo é repertoriar as educadoras para a construção
do marcas “O papel do educador no CEDIN”

Equipe de funcionários – uma vez por mês com totalidade de uma hora.

Neste mês falamos sobre depressão, uma doença que atinge todas as idades –
(setembro amarelo). Foi realizada na sala dos professores, este assunto foi bem aceito
por todos os presentes porque alguns já passaram por este inconveniente e outros por
conhecerem alguém que está passando.

c. Brigada Contra Dengue
A Brigada contra acontece em nosso CEDIN uma vez por semana por um

responsável da equipe que passa olhando em torno de toda a escola verificando

alguma anormalidade, porém no cotidiano quando algo é percebido logo já são

tomadas as providências. Nesse mês não houve nenhuma anormalidade a ser

corrigida.

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Meta: 2- Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: 2.1 - Firmar a participação das famílias na vida escolar dos bebês e das

crianças

Atividade: 2.1.2- Reunião de Pais e Responsáveis em período de transição para o
Ensino Fundamental

Descrição:
Esta meta foi cumprida no relatório anterior (mês de agosto). O trabalho realizado nesse
primeiro período foi para acolher as crianças e famílias em suas dúvidas em relação ao
1º ano. Foi feita uma reunião com os pais para explicar os critérios do direcionamento
para o 1º ano e também uma roda de conversa com as crianças sobre a nova etapa,
destacando suas curiosidades, dúvidas e conhecimentos sobre o ensino fundamental. O
objetivo deste trabalho é diminuir a expectativa e ansiedade em relação ao
desconhecido, tanto por parte das crianças como das famílias, dando suporte para que
os mesmos passem por essa mudança com mais tranquilidade e confiança. Neste dia a
equipe gestora esteve à frente dessa reunião realizada na sala dos professores
orientando os familiares que os mesmos deveriam trazer os documentos corretos e que
através do comprovante de residência atualizado seria feita transição para a nova

pág. 2



escola. Compareceram apenas 5 responsáveis de 17 crianças do pré II, os demais que
não vieram na reunião foram atendidos no particular de acordo com o horário disponível
de cada um.

Meta: 2- Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: 2.1 - Firmar a participação das famílias na vida escolar dos bebês e das

crianças
Atividade: 2.2.1 – Dia da Família.
Descrição:
- Com a comemoração do dia da família na escola realizada no dia 28/09/2022 em
nosso CEDIN pudemos unir comunidade e escola em prol da criança. Contamos neste
dia com 160 crianças para as aulas e vieram no momento de interação familiar todos os
responsáveis. Cada equipe de sala (professoras e educadoras) prepararam um cantinho
com diversos tipos de atividades e ficou disponível a todos no corredor em frente às
salas de aula e também no refeitório com as oficinas. Houve o canto da leitura, oficinas,
massinhas de modelar, recortes, brincadeiras. Cada familiar pode participar de qualquer
uma das atividades disponíveis. Os familiares nos enviaram muitos elogios tanto através
do formulário de avaliação, como pessoalmente. A escola estava bem cheia com os
familiares em um ambiente bem agradável. Neste dia choveu possibilitando interação na
parte externa da escola, porém mesmo assim tudo transcorreu tranquilamente.

Meta: 4- Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em
observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento das
crianças.

Etapa: 4.1 – Envolver, aproximar e fortalecer o vínculo em Sociedade Civil do
entorno da unidade escolar, além dos pais e responsáveis.

Atividade: 4.1.2 – Acompanhamento de aprendizagem PRÉI/PRÉ II.
Descrição:
O acompanhamento de aprendizagem dos níveis PRÉ I e PRÉ II foi realizado por meio
da documentação em arquivo digital e físico. Na documentação digital a professora
compartilhou planilhas de acompanhamento da hipótese de escrita e escrita do nome,
pastas com fotos das propostas das crianças, relatório individual e geral. Na
documentação física, apresentou pasta de acompanhamento de hipóteses de escrita do
Pré II e atividades individuais das crianças.

Através da documentação e observação em sala de aula, foi possível verificar o avanço
das crianças em suas aprendizagens, tanto de forma individual quanto à aprendizagem
em relação ao grupo. A orientadora pautada nesses dados fez devolutiva aos
professores e traçou um plano de ação para atender as especificidades de cada grupo,
com propostas e intervenções pontuais.

 Impacto- Por meio do acompanhamento de aprendizagem dos níveis PRÉ I e PRÉ II
verificamos a hipótese de cada criança e organizamos propostas significativas e
desafiadoras que possibilitaram a ampliação dos conhecimentos de cada criança.

Meta 2 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Firmar a participação das famílias na vida escolar dos bebês e das

crianças.
Atividade: 2.2.5 – Avaliação após cada evento.
Descrição:
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Após o evento a equipe gestora enviou nos grupos de WhatsApp aos familiares um
formulário para colher a opinião dos mesmos sobre o evento. Por meio do item
“Palavra-aberta” recebemos elogios, agradecimentos e muitas respostas validando as
propostas desenvolvidas (oficinas), o horário e a dinâmica do evento. Entre as
respostas destaco alguns pontos: Oportunidade, Dedicação, Criatividade, Gratificante,
Superação de expectativa, Aconchegante, Equipe atenciosa e carinhosa, Impecável.

Deixo aqui registrado algumas declarações escritas pelos familiares;

“Gostaria de parabenizá-los pelo evento, pois tivemos a oportunidade de conhecer
melhor os espaços da escola, interagir com outras famílias e brincar com nossa filha no
ambiente escolar.”

“Foi uma manhã bem gostosa, pudemos junto ao nosso filho fazer ainda mais parte da
vida escolar dele... Foi incrível ver os olhinhos dele brilhando de felicidade ao nos ver
brincando e nos divertindo com ele! Pudemos notar que o cantinho foi preparado com muito
amor e MUITA criatividade. Por mais dias como este. ❤”

“Foi tudo ótimo. Adoramos. Por mais dias como esses.”

“Foi muito legal o ruim foi o tempo chuvoso”

“Gratificante poder ter momentos assim com nosso filho,todas as atividades muito bem
organizadas,a atenção e carinho de todos os funcionários sempre nos faz sentir bem
vindos.adoramos o dia da família ,cada vez que participamos de algo na escola,
podemos ver o quanto nosso filho Arthur e bem cuidado e amado.somente gratidão a
todos.”

“Achei muito legal poder brincar com a Laura na escola e ela adorou também! As ações
que vocês fazem são sempre muito legais e aproximam a escola e as famílias! Foi bom
demais passar esse tempo de qualidade com minha filha”

“Todas as atividades propostas, tanto na sala de aula ,quanto essa em família são
ótimas!!! Eu e o Samuel, amamos nos divertimos muito.Toda equipe da escola está de
PARABÉNS!!!!!”

“Foi maravilhoso como sempre! Estão de parabéns pelo capricho 🥰”

“Dá pra ver o carinho e amor que colocam em tudo que fazem pelos nossos pequenos.”

“Tudo muito organizado, as crianças estavam muito felizes .. Foi um momento muito
legal com nossas crianças.. Amei demais.”

“Foi um momento muito especial que pude no meio da semana brincar com meu filho e
aproveitar essa fase gostosa que ele vive. Pude ver de pertinho como ele é feliz nesse
Cedin e como tudo é preparado com carinho. As brincadeiras propostas foram muito
bem direcionadas e perfeitas para as idades das crianças, muita exploração de
ambientes, brinquedos, sons, instrumentos, livros. Resumindo, esse cedin é um lugar
perfeitinho para o meu filho. Vocês são demais!”
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3. RESULTADOS ALCANÇADOS

● A reunião com os responsáveis das crianças em transição para o primeiro ano
resultou em pais confiantes com a forma que será conduzida o novo ciclo escolar da
sua criança;

● Através do dia da família na escola tivemos a oportunidade de estreitar laços com os
familiares;

● Através do acompanhamento do nível do pré, as professoras puderam acompanhar
melhor o desenvolvimento de cada criança;

● Com o envio do formulário de avaliação referente ao dia da família pudemos
constatar a satisfação dos familiares em participar da vida escolar de suas crianças.

4. IMPACTO DAS AÇÕES NOS INDICADORES DO PROJETO

● Com a reunião com familiares referente ao período de transição, pudemos esclarecer

e orientar a todos de como será esse período e tirar as possíveis dúvidas, esta atitude

impacta na satisfação de todos pelo trabalho bem organizado;

● Através do dia da família os familiares puderam ficar com as crianças na escola

passando momentos agradáveis, tornando o mesmo um ambiente bastante familiar

para as crianças;

● Por meio do acompanhamento de aprendizagem dos níveis PRÉ I e PRÉ II

verificamos a hipótese de cada criança e organizamos propostas significativas e

desafiadoras que possibilitaram a ampliação dos conhecimentos de cada criança.

● Através do formulário de avaliação pós evento pudemos constatar a satisfação dos

familiares e a validação das propostas e da dinâmica do Evento.

___________________________  ___________________
Responsável pela Entidade  Responsável Técnico
CPF  CPF
RG  RG

Eu, Renata Maria, APROVO o relatório de execução das atividades referente ao Plano
de Trabalho do CEDIN Diácono José Arantes Lima, do mês de SETEMBRO de 2022.  As
atividades descritas evidenciam as ações para o alcance das metas previstas no Plano
de Trabalho para esse período.

Renata Maria de Souza

Orientadora de Ensino/ Gestora de Parceria
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