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1 | Reunião de Equipe Escolar Completude: 0,00 %

2 | Regras para coleta de óleo Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META
De 14/05/2018 a 31/07/2018

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Realizando uma reunião com toda equipe escolar para socializarmos o trabalho a ser realizado com a sustentabilidade na nossa escola com relação a
coleta do óleo de cozinha.

Descrição:

Em reunião geral realizada com toda equipe escolar socializamos a retomada do projeto da coleta de óleo de cozinha e qual destino irá ter o dinheiro
arrecadado. Essa reunião foi realizada no dia 17/04/2018 com a presença de toda equipe escolar, onde salientamos importância da coleta e o valor
arrecadado será destinado a sala de leitura.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Reunião com a Cooperativa Óleo Vale Completude: 0,00 %

4 | Reavaliando a etapa Completude: 0,00 %

5 | Socializando com as crianças Completude: 0,00 %

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Elaborando um plano de trabalho envolvendo todos os funcionários da escola, para que assim possamos definir as regras para arrecadação de óleo
fazendo os ajustes necessários

Descrição:

Após a realização da reunião geral, foi elaborado um plano de trabalho, onde ficou definido que:

Fazer um bilhete para retormar com as famílias sobre a coleta do óleo (assunto esse já colocado na primeira reunião de pais);
Todo óleo que chegar deverá ser depositado em uma bombona cedida pelo Óleo Vale (instituição que faz a coleta) juntamente com as crianças;

O valor arrecado deverá ser depositado na conta da entidade mantenedora do CEDIN para reverter em compras de livros ou outras necessidades da sala de
leitura;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Continuando o trabalho de parceria com a Cooperativa Óleo Vale, para que a mesma possa nos assessorar nesse projeto, quanto a explanação a
comunidade escolar, a organização do espaço e suportes de armazenamento.

Descrição:

Reunião realizada com a Andréia (Responsável pela Cooperativa Óleo Vale)  na unidade escolar, para reafirmar nossa parceria, ficando acordado a coleta de
óleo e a apresentação dos depósitos realizados. Ficou combinado também uma visita no segundo semestre na cooperativa, onde poderíamos levar alguns
alunos, funcionários e pais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Realizando reunião com as famílias sobre o projeto Coleta do óleo, seus benefícios, as regras da coleta e o que iremos fazer com a renda arrecada.
Essa reunião teremos a participação da Cooperativa Óleo Vale.

Descrição:

Devido a etapa acima ter sido realizada com sucesso e a Cooperativa já ter feito uma reunião com os pais no ano de 2017, não iremos realizar essa reunião
agora em junho e iremos planejar uma visita a cooperativa no segundo semestre de 2018 ou no primeiro semestre de 2019.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Material a ser comprado com a coleta de óleo Completude: 0,00 %

7 | Socialização do projeto a comunidade escolar Completude: 0,00 %

8 | Contratação da professora da sala de Leitura Completude: 0,00 %

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Elaborando planejamentos com professores e educadores do Infantil II, Pre I e Pré II as ações a serem realizadas, considerando as características de
cada faixa etária. Os alunos de Berçário I, Berçário II e Infantil I irão fazer somente a doação do óleo.

Descrição:

Em roda de conversa com as crianças maiores foram explanadas as ações a serem realizadas com a coleta do óleo e a importância de reaproveitarmos o
mesmo.

Colocamos avisos em todas as salas salientando a importância da coleta e seus benefícios

Foram enviados folders para as famílias

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Definindo com o grupo o que deverá ser adquirido com a verba arrecada.

Descrição:

Conforme reuniões anteriores ficou definido que todo o dinheiro arrecado com a coleta será destinado a sala de leitura, na compra de livros e outras
necessidades do projeto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Socializando com os alunos do Infantil II PRÉ I Pré II e comunidade escolar as ações que serão realizadas da coleta do óleo.

Descrição:

Foi socializado com todos: Comunidade escolar, crianças e Equipe escolar como será feita a coleta e para onde será destinado os valores arrecadados. Ficou
combinado também que serão expostos os valores dos depósitos por semestre em nosso quadro de avisos. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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9 | Levamento e tombamento dos livros Completude: 0,00 %

10 | Término do tombamento dos livros Completude: 0,00 %

11 | Organização dos horários Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Contratando o profissional que irá trabalhar nessa sala, a mesma deverá ser professora com formação em pedagogia conforme previsto em lei.

Descrição:

Foi contratada uma professora logo no início do ano letivo 2018

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Fazendo um levantamento do acervo de livros da creche e verificar a necessidade de adquirir novos exemplares.

Descrição:

Foi feito o levantamento dos livros junto com a professora da sala de leitura e a equipe gestora, todos foram tombados. Iniciamos os tombamentos maio.

Pontos de Atenção:

Término do tmbamento dos livros para sala de leitura

Encaminhamentos:

Em Junho dar continuidade do tombamento dos livros

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Fazendo um levantamento do acervo de livros da creche e verificar a necessidade de adquirir novos exemplares.

Descrição:

Terminamos tombamento dos livros 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Organizando os horários de atendimento de cada turma.

Descrição:

Horário organizado junto com a Orientadora de Escola, pra que todas as turmas possam estar participando da sala de leitura

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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12 | Elaboração do planejamento Completude: 0,00 %

13 | Reunião com a equipe de escola Completude: 0,00 %

14 | Reunião de Pais Completude: 0,00 %

15 | Inciando a sala de leitura Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Elaborando um planejamento de acordo com a especificidade de cada faixa etária

Descrição:

Planejamento elaborado e aprovado pela Orientadora de Escola

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Realizando reunião com os professores e educadores sobre a importância da sala de leitura interativa para o desenvolvimento da criança e como será
seu funcionamento bem como o papel de cada um.

Descrição:

Em reunião de equipe escolar, foi colocado a todos sobre a sala de leitura como será sua ação no desenvolvimento das crianças e a importância da
participação de todos na realização desse projeto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Colocando na pauta de Reunião de pais, a socialização sobre a implantação da sala de Leitura e a Comunidade Leitora

Descrição:

Em reunião de pais falamos sobre a implantação da sala de leitura e comunidade leitora, da aquisição de novos livros para o projeto e sala de aula.

Aquisição das sacolas para os empréstimos dos livros.

Os valores arrecadados na coleta do óleo serão destinados a sala de leitura.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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16 | Levantamento da sala de informática Completude: 0,00 %

17 | Organizando o espaço Completude: 0,00 %

18 | Contratação doeducador Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Iniciando as atividades na sala de leitura

Descrição:

Iniciamos o projeto da sala de leitura com a apresentação da história do Jacaré com a participação de alguns alunos do infantil II, Pré I e Pré II para toda
unidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Realizando um levantamento sala de informática: quanto aos computadores e demais equipamentos necessários para a estruturação do trabalho.

Descrição:

Foram levantados a quantidade equipamentos que temos na sala de informática e foram elencados o que devemos fazer para que a mesma tenha a
funcionalidade devida.

Como:

Temos 06 CPU’s com teclados e mouse,
Organizar os horários de funcionamento;

Funcionário que irá acompanhar as crianças;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Organizando o espaço e materiais a serem utilizados para as aulas, como: acervo de jogos, programas

Descrição:

Os materiais e espaços estão sendo organizados para utilização das crianças no segundo semestre

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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19 | Disponibilizando a sala de informática Completude: 0,00 %

20 | horários da sala de leitura Completude: 0,00 %

21 | Divulgação da sala de informática Completude: 0,00 %

22 | Construção do Marcas Completude: 0,00 %

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Contratando um educador para auxiliar nos horários de utilização da sala de informática

Descrição:

Educador já foi contratado e está organizando o espaço para atendimento

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Disponibilizando a sala de informática no horário contrario de aula para o Infantil II Pré I e Pré II

Descrição:

O cronograma será organizado no início letivo do segundo semestre.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Organizando os horários junto as professoras para a turma do Pré I e Pré II, no decorrer do horário letivo, para a turma do Infantil II o horário será ao
contrário do pedagógico

Descrição:

Em TFC, no planejmaneto com as professoras será disponibilizado os horários para que as crianças possam estar utilizando a sala de informática, junto com
as professoras no período de aula.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Divulgando as famílias a efetivação da sala de informática

Descrição:

Em reunião de pais, informamos as famílias que a partir de agosto os alunos do Pré I e Pré II estarão utilizando a sala de informática no horário pedagógico e
subsequente no horário contrário e agenda pré estabelecida.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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23 | Socialização da proposta Vem Brincar no Delza Completude: 0,00 %

24 | Formação para todos os segmentos Completude: 0,00 %

25 | Análise das propostas do Brincar Completude: 0,00 %

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Estamos na construção do documento Marcas, por ser um documento já existente na unidade escolar, tem alguns pontos que deverão ser revistos e já
estamos trabalhando com isso.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Socializando a proposta do VEM BRINCAR NO DELZA com a Equipe de educadoras para o período contrário de aula

Descrição:

Em reunião com a equipe escolar socializamos a importância brincar no desenvolvimento das crianças e o projeto Vem Brincar no Delza, que será
desenvolvido no decorrer do ano, em período contrário no primeiro momento. Essa proposta foi socializada com todos os segmentos da unidade.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Elaborando encontros de formação para os TFC de professores e educadores.

Descrição:

A formação aconteceu com os segmentos em TFC’s, sobre a importância do brincar e o resgate da memória de cada uma, foi uma experiência maravilhosa
que nos auxiliará para construir o projeto Vem Brincar no Delza de maneira produtiva e harmoniosa.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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26 | Continuação dos levantamentos do brincar Completude: 0,00 %

27 | Socializando com as famílias Completude: 0,00 %

28 | Iniciando as formações para o Vem Brincar no Delza Completude: 0,00 %

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Analisando as propostas existentes na unidade se estão de acordo com os eixos estruturantes das interações e do brincar

Descrição:

Através dos encontros foram levantadas questões de como hoje o brincar funciona na unidade e o que temos que melhorar.

O Brincar ocorre de nos horários de movimento e parque com intervenção (parque com intervenção foi outra questão levantada e discutida junto com a
Orientadoras de Escola e de Ensino)
No Período contrário, com agrupamento devido a faixa etária;
Falta de brinquedos com matérias não estruturados;
Falta de brinquedos mais atrativos;
Interação adulto-criança;

Utilização dos cantos simbólicos;

Pontos de Atenção:

dar continuidade em junho

Encaminhamentos:

Nos encontros de formação sistemaziar o Brincar

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Analisando as propostas existentes na unidade se estão de acordo com os eixos estruturantes das interações e do brincar

Descrição:

Ao dar continuidade ao assunto, podemos vivenciar um pouco como era nosso brincar e assim das nossas experiências poder socilizar com  nossos colegas e
com as crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Socializando com as famílias sobre o Projeto Vem brincar no Delza, colocando em pauta na reunião de pais do ano

Descrição:

No início do ano letivo, na reunião de pais, socializamos o Projeto Vem Brincar no Delza.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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1 | Coleta de óleo Completude: 0,00 %

2 | Aquisição de livros Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META
De 01/08/2018 a 31/08/2018

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Iniciando a coleta do óleo de cozinha com todos os envolvidos

Descrição:

Devido ser um projeto já realizado na undade escolar, a coleta teve inicio no inicio do ano letivo, sendo nesse mê agosto já tivemos 03 retiradas de óleo, e
fixado no mural de aviso o balancete.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Utilizando o valor arrecado serão adquiridos os materiais elencados com a comunidade escolar.

Descrição:

Até o dia 31 de agosto do corrente ano arrecadamos 315 litros de óleo de cozinha usado, e já foram invetidos na compra de livros para melhorar o acervo da
unidade escolar

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Implantação da Comunidade Leitora Completude: 0,00 %

4 | Primeira etapa do portifólio Completude: 0,00 %

5 | sistematizando o Marcas Completude: 0,00 %

6 | Cronograma de atendimento Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Implantando a Comunidade Leitora, onde os livros são expostos de maneira acessível a comunidade

Descrição:

Implantamos a Comunidade Leitora, expodo os livros para acessibilidade da comunidade em nosso hall de entrada, confeccionamos puffs de pneus para
deixar o ambiente mais acolhedor .

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Construindo no decorrer do ano letivo um portfólio das atividades desenvolvidas com cada nível

Descrição:

Nesse primeiro semestre de 2018 foi elaborado um portfólio das atividades realizada pela professora da sala de leitura com a participação de todas as
crianças. Esse portfolio ficou exposto em nosso canto da comunidade leitora para acessibilidade dos pais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas

Descrição:

Estamos na construção do documento Marcas, por ser um documento já existente na unidade escolar, tem alguns pontos que deverão ser revistos e estamos
restrurando o mesmo de acordo com orientações recebida.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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7 | Bilhete para as famílias Completude: 0,00 %

8 | Contruindo o Marcas Completude: 0,00 %

9 | Cinstrução de brinquedos Completude: 0,00 %

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Organizando os horários junto as professoras para a turma do Pré I e Pré II, no decorrer do horário letivo, para a turma do Infantil II o horário será ao
contrário do pedagógico

Descrição:

O cronograma será organizado no início letivo do segundo semestre.

Realizamos uma avaliação  junto a monitora da sala de leitura e equipe gestora, na questão da participação do Infantil II nas aulas de informática. Chegamos à
conclusão que nesse momento é inviável, pois são muito imaturos não aproveitando essa ferramenta tão rica, sendo assim deixamos a sala de informática a
disposição do professor de sala, para futuras pesquisas com mesmo quando houver necessidade,  assim o horário ficará disponível para o atemdimento do do
Pré I e Pré II no perído contrário de aula

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Divulgando as famílias a efetivação da sala de informática

Descrição:

Enviamos aos pais um bilhete informando sobre os horários da sala de informática e a disponibilidade da sala de informática para o Infantil II no horário
pedagógico

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Estamos na construção do documento Marcas, pois essa ação não fazia parte da rotina das crianças, embora o espaço já existisse.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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10 | Inserindo os brinquedos de materia alternativo Completude: 0,00 %

11 | Elaboração do Marcas Completude: 0,00 %

12 | Coleta de óleo Completude: 0,00 %

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Construindo brinquedos com materiais alternativos (papelão, canos de PVC, pedaços de madeiras, garrafas pets, latas entre outros)

Descrição:

Daremos continuidade a construção dos brinquedos e a manutenção dos cantos sensoriais, pois devido ao curto tempo não tivemos condições de terminar o
que foi proposto.

Temos que construir os chinelões;
Pet shop na casinha do parque;
Terminar a cama de gato;
Terminar o túnel sensorial;
Confecção do vai e vem;

Aquisição de brinquedos;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Inserindo os brinquedos construídos, no projeto Vem Brincar no Delza

Descrição:

Iniciamos o VEM BRINCAR NO DELZA, no período contrário de aula, inserindo a cama de gato confeccionada pelas educadoras, os quadros sensoriais e a
estrutura de PVC sensoriais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Estamos na construção do documento Marcas, sistematizando as ações de acordo com projeto elaborado.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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1 | Exposição dos livros Completude: 0,00 %

2 | Portifólio Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META
De 01/09/2018 a 30/09/2018

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Implantando a Comunidade Leitora, onde os livros são expostos de maneira acessível a comunidade

Descrição:

Foram expostos livros para os pais no hall de entrada, organizamos um espaço com Puff de pneus confeccionados pelas educadoras para que esse espaço
ficasse mais acolhedor.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Construindo no decorrer do ano letivo um portfólio das atividades desenvolvidas com cada nível

Descrição:

O portfólio é dinâmico, nesse mês de setembro foi acrescentado os empréstimos de livros para as crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

pág. 1 06/05/20 10:34



3 | coleta de dados Completude: 0,00 %

4 | Contrução do Marcas Completude: 0,00 %

5 | Avaliação Completude: 0,00 %

6 | Formação Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas

Descrição:

Estamos fazendo a coleta de dados para sistematizar os documentos Marcas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Estamos construindo esse documento, com a monitora da sala de informática.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Avaliando semestralmente com a escuta das crianças, comunidade escolar, equipe gestora e os profissionais envolvidos os pontos positivos e que
pode ser melhorado para a manutenção da sala de informática, semestralmente.

Descrição:

Estaremos ralizando as avaliações com os alunos no mês de outubro.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Elaborando encontros de formação para os TFC de professores e educadores.

Descrição:

Iniciamos as formações para as educadoras sobre o Vem Brincar no Delza, no segundo semestre devido esse projeto só acontecer no período contrário de
aula. Para os professores devido a agenda justa do PNAIC e BNCC, iremos inserir no primeiro semestre de 2019.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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7 | Construção de jogos Completude: 0,00 %

8 | Inserindo os jogos Completude: 0,00 %

9 | Avaliação Completude: 0,00 %

10 | Coleta do óleo Completude: 0,00 %

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Construindo brinquedos com materiais alternativos (papelão, canos de PVC, pedaços de madeiras, garrafas pets, latas entre outros)

Descrição:

Construímos os jogos com materiais não estruturados para todas as idades.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Inserindo os brinquedos construídos, no projeto Vem Brincar no Delza

Descrição:

Inserimos os jogos confeccionados em TFC na rotina do Vem Brincar no Delza.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Retomando o projeto Vem brincar no Delza, com suas devidas reestruturações

Descrição:

A avaliação é um ato continuo para melhor atender nossos alunos. Observamos e retomamos sempre com o grupo para fazer as alterações necessárias.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Iniciando a coleta do óleo de cozinha com todos os envolvidos

Descrição:

A coleta óleo é feita pelas famílias e tem sido uma ação favorável, pois todos estão cientes da importância dessa coleta para o meio ambiente e para nosso
projeto Sala de Leitura. As crianças trazem o óleo e as mesmas auxiliam na hora de armazenar nas bombonas da Cooperativa.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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1 | Continuação da coleta de óleo Completude: 0,00 %

2 | Coleta de óleo Completude: 0,00 %

3 | Portifólio Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META
De 01/10/2018 a 31/10/2018

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Iniciando a coleta do óleo de cozinha com todos os envolvidos

Descrição:

Estamos dando continuidade na coleta do óleo, as famílias têm nos auxiliado e muito. Em outubro ainda não atingimos o limite estipulado para coleta.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Utilizando o valor arrecado serão adquiridos os materiais elencados com a comunidade escolar.

Descrição:

No mês de outubro não ouve depósito e nem coleta de óleo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Marcas Completude: 0,00 %

5 | Marcas Completude: 0,00 %

6 | Avaliação Completude: 0,00 %

7 | Inserindo os brinquedos Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Construindo no decorrer do ano letivo um portfólio das atividades desenvolvidas com cada nível

Descrição:

Por se uma ação de construção continua estamos dando continuidade na coleta de atividades para elaboração do portifólio,

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas

Descrição:

Estamos dando continuidade à coleta de dados para sistematizar os documentos Marcas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Estamos no processo de construção desse documento, com a monitora da sala de informática.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Avaliando semestralmente com a escuta das crianças, comunidade escolar, equipe gestora e os profissionais envolvidos os pontos positivos e que
pode ser melhorado para a manutenção da sala de informática, semestralmente.

Descrição:

Realizamos a avalição com as crianças que participam da sala de informática. Elaboramos uma ferramenta de forma lúdica para que os mesmos pudessem se
colocar de forma clara, o que estão achando das aulas de informática.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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1 | Coleta de óleo Completude: 0,00 %

2 | Valor arrecadado Completude: 0,00 %

3 | Portifólio Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META
De 01/11/2018 a 30/11/2018

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Iniciando a coleta do óleo de cozinha com todos os envolvidos

Descrição:

Continuamos a coleta de oléo acontecendo com todos os segmentos da Unidade

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Utilizando o valor arrecado serão adquiridos os materiais elencados com a comunidade escolar.

Descrição:

Ainda não atingimos este nível e com isso o incentivo as famílias continua acontecendo para que possam utilizar esse valor

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Construção do Marcas Completude: 0,00 %

5 | Construção do Marcas Completude: 0,00 %

6 | Formações Completude: 0,00 %

7 | reestruturação da proposta Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Construindo no decorrer do ano letivo um portfólio das atividades desenvolvidas com cada nível

Descrição:

O portifólio esta sendo finalizado e na reunião de pais será compartilhado, após a reunião o mesmo ficará exposto no hall de entrada da unidade.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas

Descrição:

As sistematizações estãoa contecendo no processo das etapas e nas formações que acontecem sobre o tema

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

As sistematizações continua acontecendo processualmente do trabalho realizado na sala de informática junto as crianças participantes

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Elaborando encontros de formação para os TFC de professores e educadores.

Descrição:

Os trbalhos de formações continuada continuam acotecendo de forma sistemática com professores e educadores

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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1 | Valor arrecadado Completude: 0,00 %

2 | Socializando com a comunidade Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META
De 01/12/2018 a 31/12/2018

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Utilizando o valor arrecado serão adquiridos os materiais elencados com a comunidade escolar.

Descrição:

Ao término do ano letivo, conseguimos arrecadar a quantidade de óleo minima e com isso a arrecadação foi de  274,00 (duzentos e setenta e quatro reais) 
que serão utilizados no ano letivo seguinte para compra de materiais para enriquecer a sala de leitura

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Socializando com a comunidade escolar as aquisições realizadas com a verba adquirida.

Descrição:

Os valores serão socializados com a comunidade escolar no inicio do ano letivo de 2019.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | avaliação Completude: 0,00 %

4 | disponibilidade do uso da sala de informática Completude: 0,00 %

5 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

6 | reestruturação das ações Completude: 0,00 %

7 | avaliação Completude: 0,00 %

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Colocando na pauta de Reunião com os pais de alunos novos a divulgação do projeto de sustentabilidade com coleta do óleo

Descrição:

Houve uma socialização do projeto com a comunidade que estará fazendo parte em 2019.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Disponibilizando a sala de informática no horário contrario de aula para o Infantil II Pré I e Pré II

Descrição:

etapa cumprida

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

As formações continuam sendo sistematizadas processualmente e comporão o Marcas da Unidade

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Reestruturando as ações de acordo com as avaliações realizadas para oferecer um atendimento de qualidade dos alunos.

Descrição:

houve uma avaliação com a comunidade escolar e algumas ações serão reorganizadas qualificando o trabalho da Unidade.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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8 | Avaliando as ações Completude: 0,00 %

9 | marcas Completude: 0,00 %

10 | TFC Completude: 0,00 %

11 | materiais utilizados Completude: 0,00 %

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Avaliando as ações realizando os ajustes necessários, para continuidade do projeto com a escuta das crianças, equipe escolar e pais.

Descrição:

Houve uma avaliação com a equipe escolar e após a observação das crianças no projeto 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Avaliando as ações do projeto para levantarmos os pontos positivos e o que pode ser melhorado para a manutenção do mesmo com toda comunidade
escolar (crianças, equipe escolar e família)

Descrição:

Em conversa informal com a equipe de escola o projeto foi avaliado, mas no inicio do semestre de 2019 será feita uma avaliação com os diferentes
segmentos, já pensando em novas estratégias para o projeto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas

Descrição:

As sistematizações continuarão acontecendo processualmente e serão inseridas no Marcas da Unidade

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Elaborando encontros de formação para os TFC de professores e educadores.

Descrição:

Os TFC's continuam acontecendo de forma sistemática com professores e com educadores

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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JANEIRO Á DEZEMBRO 
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META
De 01/01/2019 a 31/01/2019

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

REFORMA JANEIRO.pdf Em Janeiro iniciamos nossa pintura na unidade.

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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1 | Compra de livros Completude: 0,00 %

2 | socializando com a comunidade Completude: 0,00 %

3 | Reestruturando o Vem Brincar no Delza Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META
De 01/02/2019 a 28/02/2019

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Utilizando o valor arrecado serão adquiridos os materiais elencados com a comunidade escolar.

Descrição:

Os livros e materiais necessários para o bom andamento da sala de leitura foram adquiridos no inicio do ano para iniciarmos com nossa sala j´[a organizada

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Socializando com a comunidade escolar as aquisições realizadas com a verba adquirida.

Descrição:

Em reunião com os pais no inicio do ano letivo foi socializado o valor arrecadado e os materiais adquiridos

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Elaborando a continuidade do plano de formação de educadores com o foco no brincar considerando as reestruturações pertinentes para os avanços
do Vem Brincar no Delza

Descrição:

Em Reunião com as educadoras e professoras avaliamos que o Vem brincar passaria para o período da manhão, pois devido termos um espaço previlegiado,
as mudanças climáticas não estavam favorecendo nossas atividades. O Clima oscila muito, e de manhã sempre está mais agradável o clima. No período
contrários iremos dar continuidade no Vem Brincar com brincadeiras direcionadas e pertinentes a faixa etária das crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

REFORMA DA UNIDADE CEDIN PROFª DELZA GIOVANELLI FONSECA DA
MATA.pdf

Em Janeiro nossa unidade teve inicio da pintura do prédio.

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS.pdf Organização dos espaços, para receber nossas crianças para o ano letivo
de 2019,

ACOLHIDA 2019.pdf Fotos referente a nossa acolhida de 2019, com os pais.

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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1 | Coleta do Oléo Completude: 0,00 %

2 | Elencando os pontos positivos e a melhorar Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META MARÇO
De 01/03/2019 a 31/03/2019

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Planejando ações para as devidas adequações do trabalho realizado com a coleta de óleo considerando os aspectos a serem melhorados que foram
apontados na avaliação.

Descrição:

Na reunião de pais realizada para prestação de contas do projeto Coleta do Oléo, os pais se comprometeram a participar mais do projeto, ou seja,
arrecadando mais oléo. 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Ajustes Necessários Completude: 0,00 %

4 | Reestruturação as ações da Sala de Leitura Completude: 0,00 %

5 | Retomada das aulas Completude: 0,00 %

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Realizando pesquisa com a família e equipe escolar elencando os pontos positivos e os que podem ser melhorados

Descrição:

Através de uma conversa com a comunidade escolar e com a equipe de escola, foi salientado a importância de divulgar mais o projeto, através de :

Banner na entrada;
Bilhetes períodicos;
Roda de conversa ccom as crianças;
Comunicado no mural da entrada e nas portas das salas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Realizando ajustes necessários, a partir da avaliação dando continuidade ao Projeto;

Descrição:

Estamos nos organizando para colocar em práticas os ajustes necessários para melhorar a coleta do oléo:

providenciando o banners para ser expostto na entrada;
comunicado na entrada;
Preparar os bilhetes com uma certa periodicidade.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Reestruturando as ações de acordo os itens elencados do que pode ser melhorado

Descrição:

De acordo com reunião realizada com a professora da sala de Leitura, foram retomados algumas ações, como: 

Elaboração dos horários das aulas;
empréstimos de livros;
Comunidade leitora;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Sistematizando no Marcas Completude: 0,00 %

7 | Retomando com a comunidade o Projeto Completude: 0,00 %

8 | Aquisição de novos exemplares Completude: 0,00 %

9 | Marcas Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Retomando o projeto da sala de leitura interativa com as crianças de acordo com os níveis

Descrição:

Retomamos as aulas de leitura de acordo com os horários elaborados pela professora responsável e equipe gestora.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Estamos em processo de construção desse documento, devido os ajustes necessários a ser fazer.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Socializando com a comunidade a retomada da Sala de Leitura e Comunidade Leitora

Descrição:

Na Reunião de pais, retomamos o Projeto Comunidade Leitora e a Sala de Leitura, sendo que ressaltamos os combinados do ano anteior e aimportância da
participação da Comunidade Leitora com o Projeto Leva e Traz.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Adquirindo novos exemplares de gêneros variados por meio de compra e campanha junto à comunidade escolar.

Descrição:

A aquisição de novos exemplares estão sendo realizados no mês de abril.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando as etapas para dar continuidade a construção do documento Marcas

Descrição:

Documento em proceso de construção.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

vem brincar março.pdf Vem brincar no Delza - retomada das atividades em novo horário

sala de leitura março.pdf Retomada das aulas da sala de leitura

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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1 | Avaliaçao do Projeto Completude: 0,00 %

2 | marcas Completude: 0,00 %

3 | Aquisição de novos exemplares Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META ABRIL
De 01/04/2019 a 30/04/2019

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Realizando ajustes necessários, a partir da avaliação dando continuidade ao Projeto;

Descrição:

Não realizamos a avalição nesse mês, estaremos realizando no mês posterior 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Estamos construindo esse documento 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | elaboração do documento Marcas Completude: 0,00 %

5 | Plano de formação Completude: 0,00 %

6 | retomada do Vem brincar Completude: 0,00 %

7 | Construção do Marcas Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Adquirindo novos exemplares de gêneros variados por meio de compra e campanha junto à comunidade escolar.

Descrição:

Foram adquiridos novos exemplares, para que a Sala de leitura e a comunidade leitora possam estar sendo atendidas com mais qualidade.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando as etapas para dar continuidade a construção do documento Marcas

Descrição:

Estamos em processo de construção desse documento com orientações da SEC, para melhor atender nossas crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Iniciar a proposta do parque com intervenção tendo como eixo estruturante o brincar e as interações como etapa do plano de formação dos
professores.

Descrição:

Retomamos a proposta do parque  no TFC, com pautas organizadas pela orientadora de escola, com temas referente a Concepção da Criança.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Retomando o projeto Vem brincar no Delza, com suas devidas reestruturações

Descrição:

Estamos em obra, sendo que para garantirmos a segurança das crianças e dos funcionários, tivemos que fazer algumas adequações para que o Vem Brincar
no Delza acontecesse da melhor forma possível.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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8 | Retomada das aulas de informática Completude: 0,00 %

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Realizando Reunião de Pais para retomada da Sala de Informática, com as devidas reestruturações.

Descrição:

As etapas e organização referente a utilização da sala de informática estão sendo realizadas mediante as aulas aplicadas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Retomada do projeto da sala de Informática com as crianças do Pre I e Pré II para as atividades de pesquisa, no horário letivo, e possibilitando a
participação do INFII, Pré I e Pré II em propostas pensadas para o brincar na sala de informática no período contrário de aula.

Descrição:

Nossa unidade passou pela processo de pintura, sendo assim tivemos que fazer algumas adequações para melhor atender nossas crianças na sala de
informática, uma delas foi a reorganização do espaço e a retomada das aulas para Maio.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

área externa 2019.pdf Cronograma da aréa externa

FORMAÇÃO TFC.pdf Formações realizadas com professores e educadores

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin 
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1 | Sistematizando o Marcas Completude: 0,00 %

2 | Adquição de novos livros e a construção do Jardim Literário Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE METAS MAIO
De 01/05/2019 a 31/05/2019

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

O documento Marcas esta sendo contruido no decorrer do processo e assim realiazamos as devidas adequações.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Marcas Completude: 0,00 %

4 | Aulas de Informatica Completude: 0,00 %

5 | Reestruração do Vem Brincar Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Adquirindo novos exemplares de gêneros variados por meio de compra e campanha junto à comunidade escolar.

Descrição:

Adquirimos novs exemplares para enriquecer nossa sala de leitura.

Juntamente com as crianças do Infantil II ao Pré II (nesse primeiro semestre) foi realizada a contrução do Jardim de poesias, pois apartir das aulas na sala de
Leiitura as crianças tiveram a oportunidade de estar em contato com diversas poesias. Em roda de conversa as crianças sugeriam o jardim para representar as
poesias trabalhadas,

Realizamos a construção do Jardim de poesia nesse primeiro momento com as crianças do sgmento Pré escola, para o segundo semetre estaremos
realizando com o segmento creche.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando as etapas para dar continuidade a construção do documento Marcas

Descrição:

Documento esta sendo contruido de forma sistematica ao logo do ano letivo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Retomada do projeto da sala de Informática com as crianças do Pre I e Pré II para as atividades de pesquisa, no horário letivo, e possibilitando a
participação do INFII, Pré I e Pré II em propostas pensadas para o brincar na sala de informática no período contrário de aula.

Descrição:

Foram retomadas as aulas de informatica com os alunos do Pré I e Pré II, e organização dos horarios para que as crianças do Infantil II utilizassem a sala para
pesquisa de assuntos pertinentes da sala de aula.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Iniciar a proposta do parque com intervenção tendo como eixo estruturante o brincar e as interações como etapa do plano de formação dos
professores.

Descrição:

Devido a obra que esta acontecendo em nossa unidade, elaboramos um novo horario com a divisão das turmas , de forma que aconteça da melhor maneira
possivel, não prejudicando o bom atendimento das crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

jardim da poesia.pdf Fotos do Jardim de poesia

Fotos da informática.pdf Fotos das crianaçs na sala de informática

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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1 | Sistematizando o Marcas Completude: 0,00 %

2 | aquisição de livros Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META JUNHO
De 01/06/2019 a 30/06/2019

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

O documento Marcas esta sendo construido de forma que a coleta do oleo possa ser incorporada nos projetos institucionais da unidade escolar.

Trabalhando a sustentabilidade e a valorização do meio ambiente.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Adquirindo novos exemplares de gêneros variados por meio de compra e campanha junto à comunidade escolar.

Descrição:

Adquirimos alguns exemplares para enriquecer nossa sala de leutura e sala de aula.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

4 | Avaliação das crianças Completude: 0,00 %

5 | Avaliaçao do Projeto Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando as etapas para dar continuidade a construção do documento Marcas

Descrição:

Estamos sistematizando a construção do Marcas para que nossa sala de Leitura possa atender nossas crianças com qualidade.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Avaliando semestralmente com a escuta das crianças, comunidade escolar, equipe gestora e os profissionais envolvidos os pontos positivos e que
pode ser melhorado para a manutenção da sala de informática, semestralmente.

Descrição:

Realizamos uma avaliaçao com as crianças na sala de informática.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Realizando avaliações com a escuta das crianças, funcionários e famílias para os ajustes necessários a realização das propostas,

Descrição:

Devido o remanejamento do projeto Vem Brincar no Delza, devido a obra em nossa unidade, iremos realizar a avaliação no próximo semetre, pois tivemos que
fazer alterações em nossa rotina

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

Fotos da festa 2.pdf Dia da festa na roça

festa na roça 1.pdf Ensaio da nossa Festa na Roça, com a participação das crianças

AVALIAÇÃO DA SALA DE LEITURA.pdf https://forms.gle/w9SjsgBButM84Zue7 segue link e em anexo o resultado
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Fotos da informática.pdf Fotos da informática, realizando a avaliação do semestre

livros.pdf Segue fotos dos livros adquiridos

Nome Observações

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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1 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META JULHO
De 01/07/2019 a 31/07/2019

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Nesse mês de Julho devido a continuidade da contrução das novas salas, contiuamos com a nossa proposta do Vem brincar no Delza em duas
etapas, primeiro a ala pré e depois o berçãiro, assim conseguimos da melhor maneira possível priorizar a interação das crianças de forma segura.

Com a continuidade da coleta do oléo, nos auxiliou na compra de mais exemplares para o projeto Sala de Leitura e comunidade leitora.

Por conta do recesso escolar, reorganizamos nossos espaços, tornando mais adequados e prazeroso para atendimento de nossas crianças.

Nesse mês realizamos nossa RPA (Reunião Pedagógica e Administrativas) para alinharmos nossas ações para o segundo semestre, nessa reunião
foram explanados alguns tópicos, como: Orientação 1/DEI/2019 - Datas comemorativas, organização dos espaços, combinados gerais
administrativos, agradecimentos.

 

2| Resultados Alcançados
Dentro o planejado conseguimos realizar as atividades de  forma que garanta o atendimento de qaulidade das crianças., mesmo com obras em
nossa unidade, fluiu tudo de maneira tranquila.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Organização dos espaços;
Continuação da Coelta do Oléo;
Aquisição de novos exemplares para sala de leitura e comunidade leitora;
Patestra de motivação para toda equipe de escola;
Reunião Pedagógica e Administrativa

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Estamos em andamento com a contrução do Marcas na coleta do oléo, as famílias tem colaborado com a coleta de forma mais sitemática.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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2 | aquisição de novos exemplares Completude: 0,00 %

3 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

4 | Aulas de Informatica Completude: 0,00 %

5 | Formação dos educadores e professores Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Adquirindo novos exemplares de gêneros variados por meio de compra e campanha junto à comunidade escolar.

Descrição:

Adquirimos livros novos para aumentar nosso acervo e assim proporcionar as nossas crianças mais opções de títulos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando as etapas para dar continuidade a construção do documento Marcas

Descrição:

O projeto por ser intitucional está em processo de contrução.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Retomada do projeto da sala de Informática com as crianças do Pre I e Pré II para as atividades de pesquisa, no horário letivo, e possibilitando a
participação do INFII, Pré I e Pré II em propostas pensadas para o brincar na sala de informática no período contrário de aula.

Descrição:

Devido ao recesso e ainda a continuidade da pintura do prédio, nossas aulas de informática serão retomadas em agosto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Iniciar a proposta do parque com intervenção tendo como eixo estruturante o brincar e as interações como etapa do plano de formação dos
professores.

Descrição:

As formações continuam acontecendo conforme o cronograma já organizado. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Retomando o projeto Vem brincar Completude: 0,00 %

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Retomando o projeto Vem brincar no Delza, com suas devidas reestruturações

Descrição:

Nesse mês de Julho nossa unidade  continua com a construção de mais duas salas, assim continuamos com os combinados anteriores

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

CONTINUIDADE DAS OBRAS DO MÊS DE JULHO.pdf

AQUISIÇÃO DE LIVROS JULHO 2019.pdf Aquisicão de livros com a coleta do oléo

PALESTRA MOTIVACIONAL julho 2019.pdf

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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1 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META AGOSTO
De 01/08/2019 a 31/08/2019

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Nesse mês de Agosto, continuamos com a nossa coleta do oléo com as famílias reforçando sempre a questão da importância do desccarte do oléo
usado de maneira adequada para não prejudicar o meio ambiente. 

Estamos em andamento com a construção do documento Marcas, em todas as metas.

Continuamos com a construção do Projeto Jardim de Poesia, agora com a ala dos berçários, para que no dia da inauguração possamos compartilhar
com as famílias essa conquista e a importância de estarmos em contato com mundo literário e a naturza. 

No 01 de Agosto de 2019, as professoras participaram do SEMINÁRIO EDUCAÇÃO E A BNCC - "Currículo - fazeres na Educação Infantil ",
seminário realaizado pela SEC.

Realizamos pesquisa com as famílias sobre o aprendizado das crianças.

 

 

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
Ness mês de agosto, mesmo com as finalizações das obras, conseguimos alcançar nossos objetivos, como:

Dar continuidade a coleta de oléo com as famílas;
Construção do Marcas;
Continuidade da construção do Jardim de Poesia;
Seminário BNCC;
Pesquisa com os pais

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas
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2 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

3 | Adquição de livros Completude: 0,00 %

4 | avaliação das crianças Completude: 0,00 %

5 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Documento em processo de construção

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando as etapas para dar continuidade a construção do documento Marcas

Descrição:

Continuando realizar o levantamento de praticas para a consturção do marcas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Adquirindo novos exemplares de gêneros variados por meio de compra e campanha junto à comunidade escolar.

Descrição:

Como ja adquirimos livros no mês anterior, vamos  continuar nossa coleta de oléo para continuar a ampliar nosso acervo

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Avaliando semestralmente com a escuta das crianças, comunidade escolar, equipe gestora e os profissionais envolvidos os pontos positivos e que
pode ser melhorado para a manutenção da sala de informática, semestralmente.

Descrição:

Como realizamos a avaliação das crianças na pratica da nossas aulas de informática, retomamos as aulas reforçando os combinados com as crianças e
atividades pertinentes ao nível.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Avaliação Completude: 0,00 %

7 | Formações Completude: 0,00 %

8 | Retomando o projeto Vem brincar Completude: 0,00 %

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Etapa em construção

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Realizando avaliações com a escuta das crianças, funcionários e famílias para os ajustes necessários a realização das propostas,

Descrição:

Em reunião realizada com equipe de escola no dia 22/07/2019, optamos por continuar com o mesmo cronograma de ativadades do Vem Brincar no Delza,
devido a obra em nossa unidade ainda continuar, assim garatimos a interação das crianças e a segura das mesmas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Iniciar a proposta do parque com intervenção tendo como eixo estruturante o brincar e as interações como etapa do plano de formação dos
professores.

Descrição:

As formações continuam de acordo com a proposta e pauta comentada da SEC

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Retomando o projeto Vem brincar no Delza, com suas devidas reestruturações

Descrição:

Projeto já esta acontecendo conforme o  planejamento e assim que as obras forem concluidas retornaremos com a proposta inicial

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto
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 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

JARDIM DA POESIA CONSTRUÇÃO.pdf

circular seminário.pdf

JARDIM ALA BERÇARIO.pdf

PESQUISA COM A COMUNIDADE AGOSTO 2019.pdf

FORMAÇÃO SOBRE A BNCC NO CEFE.pdf

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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1 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META SETEMBRO
De 01/09/2019 a 30/09/2019

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Nesse mês de setembro foi entregue as duas salas para ampliação da nossa demanda, organizamos para recerbemos nossas crianças no mês de
outubro.

Terminamos a construção do Jardim de poesia, para inauguração. Inauguramos nosso Jardim no dia 27/09/2019, com toda comunidade escolar,
com exposição de fotos, café da manhã e apresentação do teatro das educadoras, sobre a poesia "Ou isto, ou aquilo" Cecília Meireles e avaliações
dos pais.

 

2| Resultados Alcançados
Orgaznização das salas novas;
Término da construção do jardim da poesia;
Dia da famiíla e inauguração do jardim da poesia;
Avaliação.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas
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2 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

3 | aquisição de livros Completude: 0,00 %

4 | Avaliação Completude: 0,00 %

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Para que a construção do documento marcas tenha um resultado esperado, nesse mês de setembro a equipe gestora juntamente com a equipe escolar
fizeram um levantamento das ações realizada com a coleta do oléo, materiais adquiridos, participação das famílias, para que ao terminarmos a o Marcas, o
mesmo se torne um programa institucional. 

Pontos positivos: 

Valorização do meio ambiente;
Participação das familias;
Aquisição de livros ou material para sala de leitura

Pontos a Melhoras:

Efetivar mais a participação da comunidade escolar;
Confecção de banners e cartazes para o mural externo

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando as etapas para dar continuidade a construção do documento Marcas

Descrição:

Por se tratar de um documento de suma importância para o bom andamento dos projetos institucionais, estavamos fazendo um levantamento nos meses
anteriores da evolução do projeto da Sala de Leitura, juntamente com a comunidade leitora. Nesse mês de setembro inauguramos nosso Jardim de Poesia
contruido junto com as crianças e parceria de alguns pais. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Adquirindo novos exemplares de gêneros variados por meio de compra e campanha junto à comunidade escolar.

Descrição:

Como adiquirimos livros nos meses anteriores, não estaremos realizando nenhuma aquisição para esse mês, pois nosso acervo esta conseguindo suprir
nossa demanda, para o Projeto Leva e traz. 

Como estaremos aumentando nossa demanda de alunos para outubro estamos terminando o levantamento das aquisições para suprir as novas salas e os
empréstimos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

6 | Formação dos educadores e professores Completude: 0,00 %

7 | Vem brincar no Delza Completude: 0,00 %

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Avaliando semestralmente com a escuta das crianças, comunidade escolar, equipe gestora e os profissionais envolvidos os pontos positivos e que
pode ser melhorado para a manutenção da sala de informática, semestralmente.

Descrição:

A Avaliação da sala de informática será realizado no mês de novembro, as aulas estão ocorrendo conforme o previsto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Para nossa sala de informática iremos constar no marcas o nível a ser ministrado as aulas para Pré II e Pré I, devido a avaliação da monitora da sala de
informática

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Iniciar a proposta do parque com intervenção tendo como eixo estruturante o brincar e as interações como etapa do plano de formação dos
professores.

Descrição:

As formações dos professores ocorre de acordo as orientações da SEC.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Retomando o projeto Vem brincar no Delza, com suas devidas reestruturações

Descrição:

O projeto Vem brincar no Delza esta ainda seguindo o cronograma anterior, ou seja divido em berçário e pré, devido ao término das obras, para  o mês que
vem iremos retomar o projeto com a toda as turmas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

projeto leva e traz.pdf

avaliação dos pais Jardim de Poesia.pdf

SALA NOVA 14.pdf

SALA NOVA 13.pdf

jardim da poesia.pdf

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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1 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META OUTUBRO
De 01/10/2019 a 31/10/2019

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Nosso mês de outubro ocorreram várias atividades, envolvendo as etapas do evento Empreende, como: a preparação da exposição do Projeto " Eles
merecem nosso respeito" que será realizado no mês de novembro. Na semana da criança foi realizadas várias ações que garantiram uma semana 
diferente as nossas crianças. Tivemos a visita do Coral da EMEF Emmuel, do bairro Frei Galvão. A mesma EMEF fez uma parceria conosco na
questão da transição para ensino fundamental, foi maravilhosa a visita e a acolhida dos profissionais da EMEF com nossas crianças.

Esse mês de outubro devido o aumento de demanda tivemos a acolhida e adpatação dos novos alunos, recebemos as novas famílias de maneira
que se sintam acolhidas por todos nessa nova fase. Como a maioria das crianças já estavam frquentando outras escolas, foi um período de
adpatação bem tranquilo.

Foi realizada a Semana literária com a participação de toda comunidade escolar, com apresentação de teatro, contação de história e interação
família/escola.

A Equipe gestora, secretaria e professoras, participaram da formação em parceria com a SEC do diário digital, sistema esse que será implantado no
ano de 2020, para sistematizar o controle dos nossos alunos. Esse sitema veio para facilitar e enriquecer nosso trabalho.

Em parceria com o planejamento escolar, realizamos o fechamento do Censo Escolar.

Outubro já é conhecido por todos como Outubro Rosa, uma  bandeira levantada  pela luta contar o cancer de mama e colo do útero e como nossa
Associação Líros do Campo, é formada por mais de 90% de mulheres, tivemos uma palestra ministrada pelo nosso Presindete Sr. Claudio, junto com
nossa Diretora Administrativa Ivanice Lima sobre a importância do auto exame, os cuidados com nossa saúde. Foi um final de tarde enriquecedor
para todas nós.

 

2| Resultados Alcançados
Adaptação dos novos alunos;
Visita a casa de Repouso Vó Laura;
Recebemos a Visita da Casa do Idoso da Zona Leste;
Apresentação do Coral da EMEF Emmanuel Antonio dos Santos;
Visita da EMEF Emmanuel Antonio dos Santos para transição do ensino fundamental;
Semana Literária FLIJINHO;
Reunião da SEC - diário digital;
Encerramento do Censo Escolar;
Palestra Outubro Rosa;;
Semana da Criança;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas
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2 | Aquisição de livros Completude: 0,00 %

3 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

4 | Retomando o projeto Vem brincar Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando as etapas para dar continuidade a construção do documento Marcas

Descrição:

Com a construção do documento Marcas em andamento, estamos realizando junto a professora da sala de leitura e equipe de escola alguns pontos relevantes
a serem colocados no documento, como:

Horário, intervalos, dias de empréstimos e combinados.

Sendo assim a construção do documento está sendo enriquecida cada vez mais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Adquirindo novos exemplares de gêneros variados por meio de compra e campanha junto à comunidade escolar.

Descrição:

O levantamento realizado no mês anterior dos livros, temos um acervo satisfatório para atender nosso aumento de demanda, assim estaremos adquirindo
novos exemplares para os próximos meses.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Por ser um processo em constante movimento para que tenha uma finalização adequada ao atendimento de nossas crianças, estamos fazendo o
levantamento as ações e das resstrutrações para efetivarmos o encerramento do documento.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Retomando o projeto Vem brincar no Delza, com suas devidas reestruturações

Descrição:

Nosso aumento de demanda para esse mês de outrubro, não retomamos o Vem brincar no Delza com toda escola, devido o período de adptação dos novos
alunos. Estamos realizando o projeto de acordo o cronograma anterior, ou seja divido em duas etapas Ala Pré e ala berçário.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

ADAPTAÇÃO DA TURMA DO INFANTIL I.pdf

SEMANA DAS CRIANÇAS.pdf

VISITA DOS IDOSOS DA CASA DO IDOSO ZONA LESTE NA UNIDADE ESCOLAR.pdf

Coral do Fundamental EMEF Emmanuel Antonio dos Santos.pdf

PALESTRA SOBRE OUTUBRO ROSA.pdf

VISITA A CASA DA VÓ LAURA.pdf

TRANSCISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.pdf

SEMANA LITERÁRIA.pdf

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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1 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

2 | aquisição de livros Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META NOVEMBRO
De 01/11/2019 a 30/11/2019

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Realizamos nesse mês de novembro alguns encontros com equipe escolar para dar continuidade aos documentos marcas, assim podemos fazer as
reestruações necessárias para algumas alterações para p próximo ano.

Com o encerramento das aulas de informatica realizamos uma avalição com as crianças, sobre a satisfação das mesmas com as aulas. 

Devido estar próximo a reunião de pais a professora da sala de leitura, fez o fechamento dos trabalhos realizados contruindo um portifólio para
apreciação dos pais.

Realizamos a exposição do Projeto " Eles merecem nosso respeito" com a visita das famílias, da casa de Repouso Vó Laura e Casa do Idoso Zona
Leste.

 

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

O documento esta sendo sistematizado , com os diferentes segmentos da unidade escolar sobre a sustentabilidade.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Avaliação com as crianças Completude: 0,00 %

4 | Avaliação Completude: 0,00 %

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Adquirindo novos exemplares de gêneros variados por meio de compra e campanha junto à comunidade escolar.

Descrição:

No decorrer do ano letivo de 2019 foram adquiridos alguns exemplares para melhor atender nossas criaças, com levantamento realizado pela professora da
sala de leitura, nosso acervo é o suficiente para iniciarmos ano de 2020. Para o próximo ano estaremos adquirindo novos exemplares.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Avaliando semestralmente com a escuta das crianças, comunidade escolar, equipe gestora e os profissionais envolvidos os pontos positivos e que
pode ser melhorado para a manutenção da sala de informática, semestralmente.

Descrição:

Realizamos uma avaliação com as nossas crianças do Pré II.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Realizando avaliações com a escuta das crianças, funcionários e famílias para os ajustes necessários a realização das propostas,

Descrição:

Avaliação com funcionários sobre o projeto Vem brincar no Delza, para que assim possamos reestrurar nossas ações para 2020.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

ENCONTRO DO MARCAS.pdf

AVALIAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA 2019.pdf Avaliação das crianças do Prè II

PORTFÓLIO DA SALA DE LEITURA.pdf Porfitfólio Sala de Leitura

 Próximas Atividades
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# Atividade Meta Etapa Descrição
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META DEZEMBRO
De 01/12/2019 a 31/12/2019

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Nesse mês de dezembro encerramos nossas atividades, com a reunião de pais, avalição da comunidade e festa de encerramento.

Foi um ano produtivo e enriquecedor, conseguimos realizar todas as metas propostas de maneira que o atendimento de nossas crianças e toda a
comunidade fosse feita com qualidade e comprometimento.

 

2| Resultados Alcançados
Encerramento do ano letivo;
Festa de encerramento das crianças;
Avaliação com a comunidade.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

REUNIÃO DE PAIS DEZEMBRO 2019.pdf

FESTA DE ENCERRAMENTO COM AS CRIANÇAS.pdf

AVALIAÇÃO DOS PAIS DEZEMBRO 2019.pdf

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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RELATÓRIOS JANEIRO 
Á DEZEMBRO 

2020



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META JANEIRO 2020
De 01/01/2020 a 31/01/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
No mês de janeiro estavamos de férias, com retorno no dia 31/01/2020, no período da manhã tivemos a reunião de pais, com  os objetivos  de:

Acolher as famílias,
Conhecer nosso espaço  e sala de aula que seu filho irá frequentar,
Conhecer a professora, educadoras e toda equipe de escola;
Reforçar as normas da escola

Após a reunião organizamos os espaços para melhor atender nossas crianças e no período da tarde realzamos nossa RPA - Reunião Pedagógica e
Administrativa.

Na Reunião da RPA, reforçamos alguns combinados, da acolhida e adaptação das crianças.

 

 

 

2| Resultados Alcançados
Com a reunião de pais realizada antes do inicio das aulas, acreditamos que no inicio do ano letivo será mais tranquilo e produtivo.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

Ipllan Patricia - reunião de pais.pdf Reunião de pais

RPA 2020.pdf

 Próximas Atividades
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1 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META FEVEREIRO
De 01/02/2020 a 29/02/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Iniciamos nosso ano letivo com a acolhida e adaptação das crianças. Nossa reunião de pais foi realizada em 31/01/2020, antes do início do ano
letivo o que foi de grande valia para o começo das aulas.

Os espaços já foram organizados antes, para que nossas crianças e suas famílias fossem recepcionadas da melhor forma possível, com segurança
e organização.

O período de adaptação ocorreu de forma tranquila e produtiva para o fortalecimento de laços entre família x escola.

Retomamos o Projeto Escola segura, realizando uma reunião com a comissão “Mais Segurança a nossas crianças” com a distribuição dos
formulários dos acidentes, febres e controle de mordidas e quedas. Reforçamos os combinados:

Vistoria uma vez por mês em todo o espaço da escola, por dois membros da comissão;
Reposição sempre que necessário dos formulários;
Orientações a equipe escolar sobre segurança;
Quadro informativo sempre atualizado para que toda comunidade escolar possa estar atualizada nas ações que o ocorrem na unidade escolar.

Iniciamos TFC das professoras com a elaboração dos planejamentos.

O Vem brincar no Delza, a Coleta do óleo, Mundo Digital e Sala de Leitura são projeto que serão retomados no mês de Março, devido a adaptação
das crianças.

Terminamos a construção dos documentos Marcas, dos seguintes projetos: Sala de Informática e Coleta do Óleo, para que os mesmos possam ser
efetivos em nossa rotina escolar.

2| Resultados Alcançados
Organização dos espaços;
Adaptação e acolhidas crianças;
Restruturação do Projeto Escola Segura;
Elaboração dos planejamentos;
Construção do documento Marcas.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas
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2 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Construimos o documentos Marcas , para que o nosso projeto da coleta do óleo de continuidade para os anos posteriores.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Construimos o documentos Marcas, como referencia para o desenvolvimento do projeto de informática com as nossas crianças, passando o mesmo a fazer
parte da rotina da unidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

Projeto Coleta do Óleo.pdf Nosso projeto da Coelt do Óleo de cozinha usado, foi um sucesso e passo a ser um projeto
institucional

INFORMÁTICA.pdf Marcas elabora pela equipe escolar, para que o Projeto Mundo Digital passe a ser
institucional

TFC PARA PROFESSORAS março planejamento.pdf TFC planejamento

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS SALAS DE AULA
fevereiro.pdf

Organização dos espaços

ADAPTAÇÃO fevereiro.pdf Adaptação fevereiro 2020

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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1 | Construção do marcas Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META MARÇO 2020
De 01/03/2020 a 31/03/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
O mês de Março tivemos a paletra com o pessoal da saúde UBS JARDIM SÃO JOSÉ II sobre o mão, pé e boca. 

Continuidade do TFC com as professoras sobre o planejmaneto.

Retomamos o planejamento das educadoras e e equipe de apoio, revisitando nossos projetos e programas insituicionais. Elencando algumas ações
a serem reformuladas.

Organização do documentos Marcas, reorganziação dos espaços.

Uma das ações foi a organização da sala de informática, com a manutenção dos computadores.

Foi um mês produtivo e com muitas reflexões para melhor atender nossas crianças.

 

2| Resultados Alcançados
Palestra Mão, pé e boca;
Reorgaznização dos espaços;
Adequações do planejamento das educadoras e equipe de apoio;
Organização do documento Marcas;
Manutenção da sala de Informárica;
Avaliação da adaptação e acolhida das crianças com a comunidade.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Melhora no atendimento a nossas crianças;
Parceira efetiva com UBS do jardim São José II;
Espaços organizados de acordo com as faixas etárias.
Planejamento das educadoras e equipe de apoio.

 Atividades Desenvolvidas
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2 | Retomando a sala de Leitura Completude: 0,00 %

3 | Marcas Completude: 0,00 %

4 | Reorganização do espaço Completude: 0,00 %

Meta: Desenvolver ações que aproximem nossas crianças e toda comunidade escolar de um trabalho com a sustentabilidade, para que todos possam ter
consciência da importância da preservação do meio ambiente
Etapa: Sistematizando cada etapa para construção do documento Marcas.

Descrição:

Revisitamos nosso marcas para viabializar algumas ações na coleta do óleo com término da adaptação das nossas crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Retomando o projeto da sala de leitura interativa com as crianças de acordo com os níveis

Descrição:

Inciamos o mês de Março com a retomada da sala de Leitura, após o período de adaptação das crianças.

O projeto Leva e Tras terá continuidade no mês de abril.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Ampliar o funcionamento da sala de leitura interativa de acordo com a proposta da SEC, bem como proporcionar o ambiente adequado para o
desenvolvimento das atividades de leitura com as crianças
Etapa: Sistematizando as etapas para dar continuidade a construção do documento Marcas

Descrição:

Com a construção do Marcas finalizada, tivemos a oportunidade nesse mês de março revisitá-lo e fazer algumas adequações para a retomado do projeto da
sala de leiitura e comundiade leitora.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Retomando o projeto Vem brincar Completude: 0,00 %

Meta: Efetivar o funcionamento da sala de Informática em benefício dos alunos matriculados no Infantil II a Pré II, inserindo os mesmos no mundo digital de
forma lúdica.
Etapa: Avaliando semestralmente com a escuta das crianças, comunidade escolar, equipe gestora e os profissionais envolvidos os pontos positivos e que
pode ser melhorado para a manutenção da sala de informática, semestralmente.

Descrição:

Iremos retormar as aulas de informática, no mês de Abril, devido nossa sala de informática ter passado por uma organização de esapço em manutençao das
máquinas.

Recebemos mais 03 maquinas devido a implantação do diário digital.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Estruturar as ações para que o brincar prevaleça nas práticas pedagógicas do período contrário de aula para todas as crianças do CEDIN através da
reorganização dos espaços priorizando a interação adulto/criança e criança/criança de diferentes faixas etárias.
Etapa: Retomando o projeto Vem brincar no Delza, com suas devidas reestruturações

Descrição:

Retomamos o projeto Vem brincar no Delza, após o período de adaptação.

De acordo com as avaliações reallizadas pela equipe, retomamos alguns pontos que teriam que ser melhorados. como:

Atividades mais diversificadas;
tempo do projeto;
organização das estações (equipe);
interação maior da equipe de apoio.

Com os itens avaliados acima realizamos a reestruções necessárias.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

Lista de presença mão pé e boca março 2020.pdf

Patestra Mão pé e boca março 2020.pdf

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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1 | organização do Marcas Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META ABRIL 2020
De 01/04/2020 a 30/04/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
A unidade CEDIN Prof Delza Giovanelli Fonseca da Mata teve no mês de Abril suas atividades pedagóigcas suspensas obedecendo ao Decreto nº
18.476, de 18 de Março de 2020 da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, conforme consta no Art. 7º.

Fica recomendada, no âmbito do Município, por prazo indeterinado, a não realização de :

(...) 

III - Atividades educacionais em todas as escolas , universidades e faculdades, das redes de ensino público e privado.

(...)

§ 1º A suspensão das aulas na rede de ensino pública do Município, de que se  trata o inciso III deste artigo deverá ser compreendida como
antecipação de recesso e/ou férias escolares do mês de julho e terá início a partir do dia 23 de março de 2020, nos termos deste decreto.

§ 2º Recesso e/ou férias escolares vigorará pelo prazo a ser definido pelas autoridades locais enquanto perdurar a necessidade, independente do
quantitativo de dias de recesso constante no calendário escolar da unidade de ensino.

§ 3º As unidades escolares da rede privada de ensino poderão adotar a antecipação do recesso/férias prevista neste Decreto, ou determinar a
suspensão das aulas pelo período determinado, a critério de cada unidade.

§ 4º  Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria de Educação do municípo, após o
retorno das aulas.

Desta forma, justifica-se o não atendimento às crianças (objeto da parceria) a partir de 23 de março de 2020 até a presente data, assim a Associação
Educacional e Social Lírios do Campo,  concedeu  férias aos colaboradores no período  do dia 01 de abril 2020  a  30 de abril de 2020, salvo a
Diretora da Unidade, cozinha e auxiliar de cozinha, um ASG e alguns colaboradores do administrativo.

No mês de abril realizamos a distribuição diária  dos kits de marmita, para nossa comunidade escolar e a prestação de contas.

 

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas
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1 | Apresentação do Bloco de Música Completude: 0,00 %

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META MAIO 2020
De 01/05/2020 a 31/05/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
No mês de maio continuamos com a entrega do kit merenda, das 11h às 13h para nossas famílias, com o retorno dos funcionários após o período de
féiras, fizemos uma organização com as equipes nas seguintes práticas:

ASG - responsáveis em fazer toda a limpeza geral da unidade ( mantendo assim os espaços limpos, arejados e higienizados. mantendo
sempre abastecido, os banheiros com sabonetes liquidos, o alcool em gel, vários panos com cloro para higienização dos calçados;
Equipe da cozinha: Preparo do Kit merenda;
Educadoras: organização dos espaços, reforma das sacolinhas do projeto comunidade leitora, entre outras atividades. 
professoras: realizaram os estudos das LIVES nos links pela SEC, fizeram as síntese, entregues para equipe gestora, assim além evidenciar os
estudos, ampliam o conhecimento. Orientaram as educadoras na confeccção de materiais para sala de aula.

Realizamos uma acolhida e reunião de volta das férias dos funcionários, com kit de café individual, posicionamento das cadeiras, sempre
respeitando o distanciamento social.

Na reunião, tivemos a seguinte pauta:

Reforço dos cuidados com a saúde;
Inserção do Bloco de música;
Projeto Brincar é Reciclar;
Avisos gerais.

A equipe gestora, fez alterações e confirmação do CENSO ESCOLAR, participou da reunião on line com a secretária de Educacão e Cidadania de
São José dos Campos.

Conforme orientações dos decretios 18.502 e 18.507, do dia 22/05/2020 ao dia 01/06/2020 tivemos uma antecipação dos feriados. 

A distribuição dos kits da merenda escolar ocorreram normalmente. 

 

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas
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2 | Apresentação do Projeto Brincar é Reciclar Completude: 0,00 %

3 | informativos Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

No mês de maio em reunião com toda equipe  escolar, claro mantendo todas a orientações do distaciamneto social foi pautado a inserção do bloco de música,
ficando acordado que a professora da sala de leitura iria ministrar, mas haverá a participação de todos, através da confecção dos instrumentos e na
participação nas atividades remotas. 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Em reunião com toda equipe escolar, foi colocado para equipe o Projeo Brincar é reciclar.

Haverá a participação de toda a equipe escolar, crianças e famílias, mesmo com restrições estaremos criando estratégias para que nossos pequenos tenha
oportunidade de participar ativamente do projeto Brincar é Reciclar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Estamos mantendo sempre nossos informativos atualizados as famílias.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos

Nome Observações

Distribuição de merenda Maio.pdf

INFORMATIVO PARA AS FAMÍLIAS.pdf
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META JUNHO 2020
De 01/06/2020 a 30/06/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
RELATÓRIO DESCRITO ABAIXO SE REFERE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PEÍRODO DE SUSPENSÃO DE AULAS -
COVID19. SEGUE ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL.

Retomamos o ano letivo no dia 02/06/2020 com algumas orientações para toda equipe escolar. 

No atendimento com a comunidade, estamos realizando via telefone,  whatsApp e presencial, sendo que  estamos tomando todos cuidados exigidos
pela OMS, como: Verificação da temperatura, tapetes com cloro, alcool gel, sabão líquido em todos banheiros, cartazes de orientações, uso de
máscara obrigatório e  distanciamento social.

Realizamos encontros divididos por setores, para que assim não houvesse aglomerações e que cada setor recebesse as orientações gerais e
específicas a cada função.

Professoras:

Orientações sobre a elaboração das propostas remotas,
Interações com as famílias via WhatsApp;
Organização das evidências;
LEDI;
Live do LEDI;
Organização dos espaços;

Educadoras;

Organização dos espaços;
Entrega do Kit Merenda;
Levantamento dos  brinquedos com materiais não estruturados e instrumentos sonoros;
Interações com as famílias juntamente com as professoras;

Equipe da Cozinha:

Preparação do Kit merenda;
Organização da cozinha;
Recebimento dos alimentos.

Equipe Limpeza:

Organização dos espaços;
Limpeza área externa;
Higienização dos espaços;

No decorrer do mês de junho retomamos a reorganização dos espaços, começando com levantamento dos brinquedos de sala de aula em condições
de uso, os que deveriam ser arrumados e os que deveriam ser descartados. Nessa organização percebemos os estados das bonecas, em todas
salas estavam limpas, mas sem roupinhas. Montamos uma equipe de educadoras que tem habilidade para costura e fizemos um plano de ação.

Quantas bonecas estavam sem vestimentas? 120 unidades
O que precisamos para vestir todas e assim deixar um visual melhor para nossas crianças ao retornar as aulas?
Qual ferramentas iremos utilizar?

Conseguimos algumas máquinas de costuras emprestadas e doação de tecidos e colocamos em prática nosso plano de ação.

Iremos dar continuidade no mês de julho devido à grande demanda de bonecas.

Realizamos os TFC's - Trabalho de Formação Continuada com as professoras, como o grupo de educadoras e equipe de apoio iremos retomar em
julho. Nesses encontros do mês de junho com as professoras foram elencados e trabalhados os seguintes assuntos:

Como elaborar as atividades remotas;
Como postar no portal do LEDI;
Direitos autorais;
Uso de ferramenta no WhatsApp;
Interações com as famílias;
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utilização das fotos;

Todos os assuntos acima citado foram questões trabalhadas para melhor atender nossas crianças e as famílias;

O Portal do LEDI oferece as nossas professoras algumas formações com os seguintes temas: 

Aprendizagens Inovadoras;
Google Meet;
Google Drive.

Essas formaçoes foram de grande valia para os avanços de nossas professoras em ampliar as diversas ferramentas que podem ser utilizadas na
elaboração das interações com as famílias.

Nossa Unidade foi sanitizada em parceria com a Secretaria de Educação e Cidadania;

Houve continuidade  na entrega dos kits de merenda, sendo nesse mês de Junho foram distribuidas 1086 marmitas. 

Iniciamos as atividades remotas pelo portal do LEDI  e as interações com as crianças e as famílias, pois devido a PANDEMIA e não podermos estar
presente fisicamente com nossas crianças, elaborar estratégias para mantermos  o vínculo nos traz um pouco de acalento.  

Preparamos um vídeo de boas vindas com todos os funcionários da unidade escolar para enviar para as famílias, pois cada sala criou seu grupo de
whatsApp, uma ferramenta de grande importância nos tempos atuais.

As atividades remotas compartilhadas no Portal do LEDI foram desenvolvidas por nível de ensino, sendo cinco ativdades por semana, como segue
abaixo nos links:

Berçário I

https://drive.google.com/drive/folders/13LPHqQesEAzhV3yM1_gbfMICSTgHJRgW

https://drive.google.com/drive/folders/1GpHe219kYRGmwo_NJFKG-Ki44WGuIQWo

https://drive.google.com/drive/folders/1ImVH_2_qlblOF9BKY-I72l4g9iCwXtE8

Berçário II

https://drive.google.com/drive/folders/10PM6jD7YK3DoU0GtU5FPUPiGmuO1OOjz

https://drive.google.com/drive/folders/1mm-uFUht9xzLCenODBiLlcvv3FmoUWdD

https://drive.google.com/drive/folders/1t8YAKDaL1INS6WbJUvLckEFb78QzTpRF

Infantil I

https://drive.google.com/drive/folders/1d4U-FV79aN6-IgqkdkLBC9Ft_8IbS2DF

https://drive.google.com/drive/folders/1Dzc8kRVUFVNmKTGh38XspcJmhhkroYed

https://drive.google.com/drive/folders/1O8qm1Y4Y2yljei9pNA50y7Gi8NJb0dQK

Infantil II

https://drive.google.com/drive/folders/1K0-wLKHmSL2A_l5ptursFwtYpZ_ppATF

https://drive.google.com/drive/folders/1hAU-2yPSbq2xbdehJbs1u_OeYZEucQ6H

https://drive.google.com/drive/folders/1q_PHZh07qNXMYN2qW6Y8gRQdOROK6pN0

Pré I

https://drive.google.com/drive/folders/1VnnxVzr9qdXApTXVncKaAWkZ3yken5QQ

https://drive.google.com/drive/folders/1s2hZ_7x-7nxEJ5lNE1kTlSRi8UGGy_ec

https://drive.google.com/drive/folders/1eRevUdZu4R74svWOSDIGJcMFZ5n8Xo4L

Pré II

https://drive.google.com/drive/folders/1dQENv1baBmlTyz0beOi0ZByMBwnG-H8_

https://drive.google.com/drive/folders/1S_S6bUPKYks2MoLM-MmGfFfZqUg7fWKi

https://drive.google.com/drive/folders/1g8dBsp1Bxs0skT-eGh06wMSHKmLH-Qsq

A Professora da Sala Leitura e Música tem elaborado duas inteirações por semana, sendo uma de história e outra de música de acordo com a
especificidade de cada nível.

Em fotos/documentos estaremos anexando algumas das interações com as crianças e famílias.

No mês de Junho tivemos uma reunião on line com a SEC com seguinte pauta: 

Orientações sobre Relatório de desempenho, Relatório de atividades;
Orientações sobre a Merenda;
Atividades remotas;
Orientações sobre o calendário escolar.
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1 | Plano de Ação junto a professora inserção das proposta Completude: 0,00 %

Entregamos o calendário escolar com as adequações necessárias devido a PANDEMIA para ser homologado.

Retomamos a organização das documentações das nossas crianças enquanto secretária da escola e orgaznizando o espaço para melhor atender a
comunidade.

Fixamos cartazes dos cuidados em tempo de Pandemia.

A equipe de apoio no mês de junho deu ínicio a revitalização do nosso Jardim de Poesia, essa ação iremos dar continudade  para mantermos nosso
jardim lindo para nossas crianças, afinal é um projeto construido por eles, nós somos meros mantededores do Jardim, esperando voltar as atividades
para que os mesmos possam retomar os cuidados.

Estamos vivendo um processo diferente na vida escolar, descobrindo horizontes, enveredando por caminhos que não tínhamos conhecimento, esta
sendo um processo de construção para todos. A cada descoberta, a cada devolutiva das famílias são alicerces construidos para fortalecer o vículo
escola x família.

 

 

 

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
Atendemos 348 crianças , utilizando a ferramenta do whatsapp com um recurso nesse mês de junho, tivemos como ter um parâmetro de como as
interações estão sendo recebidas pelas famílias.

Com duas interações das professoras, aviso gerais e comunicado da equipe gestora, interações das educadoras das salas e duas inteirações da
sala de Leitura e Música.

Nesse mês de retomada das atividades escolares, tivemos que entrar  em contato com  28 famílias que não participaram em nenhum momento das
atividades remotas e nem das interações,  através das ligações via telefone deram uma devolutiva positiva que estrão mais atentas e participativas
nas ações, 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Esse mês de junho com toda essa dinâmica por conta dos tempos que estamos vivendo, além de termos que diferenciarmos nossas ações, ver o
impacto que as mesmas podem ter em nossas crianças e famílias é enriquecedor e ao mesmo reflexivo.

Elaboramos várias estratégias para estreitar os vínculos com as nossas crianças e as famílias.

Tivemos um aumento de mais de 10% na entregas dos kit de merenda.

A criação do grupo de whasapp por sala e as famílias conversando com as professoras no privado, esta sendo muito produtivo, sabemos que temos
muito o que avançar, mas estamos nos descobrindo a cada dia e o melhor estreitando o vínculo com as crianças e as famílias.

Estamos com 20 famílias que ainda tem uma certa dificuldade por conta do sinal da internet ou por ter mais crianças em casa que precisa acionar
outras plataformas de estudo de outras escolas, então conseguimos que 14 dessas famílias viessem buscar as atividades impressas e combinamos
que aquelas que não conseguirem dar uma devolutiva via whatsapp, que possa fazer um resgistro na própria folha da ativdade entregue e deixar na
unidade escolar.

 

 

 Atividades Desenvolvidas
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2 | Roda de conversa com as crianças Completude: 0,00 %

3 | Divulgação das orientações sobre a PANDEMIA Completude: 0,00 %

4 | Acompanhamento das atividades remotas Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Em parceria com a professora da sala de Leitura foi elaborado um plano de ação, para inserção do bloco de música  com as crianças e levantamento dos
instrumentos que serão utilizados nas aulas, pela professora.

Os instrumentos solicitados foram:

 Ukulelê
Pandeiro
Triângulo
Reco-reco;
Xequerê;
Xilofone;
Pau de chuva;
Sapo de madeira reco - reco.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Essa ação não realizamos com as crianças, devido a PANDEMIA, realizamos com as educadoras uma pesquisa para elencarmos quais seriam os brinquedos
que poderiamos confeccionar para quando nossas crianças retornarem as aulas presenciais,.

No primeiro momento iriamos fazer para uso coletivo, mas devido a situaçãoa atual, iremos confeccionar brinquedos de uso individual, para isso fico acordado
entre o grupo fazer um levantamento de alguns brinquedos para sua turma, respeitando a faixa etária de cada nível.

Em agosto no grupo de formação iremos retomar e  elencar os brinquedos que serão confecionados para uso individual da criança e assim providenciar um
plano de ação.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Fixamos na entrada por toda unidade escolar cartazes para orientação dos funcionários e da comunidade escolar sobre os cuidados que devemos ter por
conda do Coivd 19.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Acompanhamento de frequência dos alunos Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Atendemos 348 crianças , utilizando a ferramenta do whatsapp com um recurso nesse mês de junho, tivemos como ter um parâmetro de como as interações
estão sendo recebidas pelas famílias.

Com duas interações das professoras, aviso gerais e comunicado da equipe gestora, interações das educadoras das salas e duas inteirações da sala de
Leitura e Música.

Nesse mês de retomada das atividades escolares, tivemos que entrar  em contato com  28 famílias que não participaram em nenhum momento das atividades
remotas e nem das interações,  através das ligações via telefone deram uma devolutiva positiva que estrão mais atentas e participativas nas ações, 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Estamos com 20 famílias que ainda tem uma certa dificuldade por conta do sinal da internet ou por ter mais crianças em casa que precisa acionar outras
plataformas de estudo de outras escolas, então conseguimos que 14 dessas famílias viessem buscar as atividades impressas e combinamos que aquelas que
não conseguirem dar uma devolutiva via whatsapp, que possa fazer um resgistro na própria folha da ativdade entregue e deixar na unidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos
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 Outros Documentos

Nome Observações

registro entrega merenda junho.pdf

ENTREGA DA MERENDA JUNHO.pdf

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS JUNHO (1).pdf

REUNIÃO COM A EQUIPE DE APOIO JUNHO DE 2020.pdf

CONFECÇÃO DA CAIXA PARA MÚSICA DOS INDIOZINHOS JUNHO.pdf

EQUIPE DE APOIO JUNHO DE 2020.pdf

PROFESSORAS ELABORANDO ATIVIDADES E INTERAÇÕES PARA AS CRIANÇAS NO MÊS DE JUNHO.pdf

SANITIZAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2020.pdf

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES junho.pdf

ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE BONECAS DAS SALAS DE AULA.pdf

Conversa do WhatsApp com Lívia - Larissa INFANTIL II A - PROF SOLANGE.pdf

Conversa do WhatsApp com Sara ( Andreza ).pdf

Conversa do WhatsApp com 1- Francisca (Beatriz) Pré II B.pdf

Registro Mensal - Pré II B.pdf

Revitalizando o jardim da poesia.pdf

INFORMATIVO PARA AS FAMÍLIAS.pdf

Plano de ação de música no Delza.pdf

Controle de entrega kit merenda Junho 2020.pdf

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META JULHO 2020
De 01/07/2020 a 31/07/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
O RELATÓRIO DESTE PERÍODO É REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULAS -
COVID19. SEGUE ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO / ATIVIDADES.

 

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
Nesse mês de julho conseguimos ter um parâmetro das devolutivas das famílias o pela ferramenta do whatsApp; Apenas 02 famílias não
coseguimos contato via whatsApp, conseguimos via telefone fixo. Ficamos muito felizes com a devolutiva dos pais, ainda estamos em um caminhar,
aprendendo a cada dia e nos reevintado. 

Todas as famílias estão recebendo as interações e as atividades remotadas, criamos um grupo por sala de aula, mas as devolutivas das famílias,
fotos, comentários, áudios são feitos no privado. 

Estamos nos renovando a cada dia, para que assim possamos atender nossas crianças e familias da melhor maneira possível.

Nas entregas da merenda, respeitando as normal de cuidados por conta do COVID 19, algumas crianças estão vindo com um responsável e assim
mesmo que no distanciamento conseguimos diminuir um pouquinho a saudade de estarmos com elas.

Nesse mês iniciamos a entrega dos kits da pedagogia do sonho para as crianças do Pré II.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Com as avaliações  enviadas nesse mês de julho, conseguimos rever algumas ações, como: 

Na entrega da merenda: reallizamos a avaliação na entrada da unidade, sendo colocado um notebook com todas as medidas de higienização
sendo seguida. fizemos somente em dia e percebemos que devemos fazer mais vezes, pois alguns familiares estavam com pressa e pediu
para que possamos fazer outro dia, mas mesmo assim tivemos 41 participantes e com resultados positivos.
Enviamos as avaliações sobre o portal LEDI,

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos
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 Outros Documentos

Nome Observações

RELATORIO JULHO IPLLAN.pdf RELATÓRIO EMERGENCIAL DE JULHO 2020

DE 01 A 03 DE JULHO.pdf

AVALIAÇÃO DE PAIS JULHO.pdf

Sintese do TFC 06 de julho formação educadoras.pdf

Síntese 22 de julho formação educadoras.pdf

Documento síntese 20 de julho Formação Educadoras.pdf

Registro Semanal 20 a 24 de julho Professora.pdf

Registro semanal 01 a 17 de Julho Professora.pdf

Registro semanal de 29 a 03 de julho berçário I.pdf

Registro Semanal de 20 a 24 de julho berçário.pdf

Registro semanal 27 a 31 de julho berçário I.pdf

Registro semanal 06 a 17 de julho berçário I.pdf

FORMAÇÃO DAS EDUCADORAS DA SEMANA 20 DE JULHO.pdf

FORMAÇÃO DA SEMANA 01 a 03 de julho PROFESSORAS.pdf

ENTREGA DA MERENDA DA SEMANA DO DIA 13.pdf

SANITIZAÇÃO DA SEMANA 06 A 10 DE JULHO.pdf

LIMPEZA DE JULHO.pdf

ENTREGA DA ATIVIDADE IMPRESSA DA SEMANA DO DIA 20.pdf

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META AGOSTO 2020
De 01/08/2020 a 31/08/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
O RELATÓRIO DESTE PERÍODO É REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULAS -
COVID19. SEGUE ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO / ATIVIDADES.

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos
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 Foto da interação do Aluno via WhatsApp

 Outros Documentos

Nome Observações

CONTROLE DE MERENDA DE 17 A 21 DE AGOSTO.pdf

RELATÓRIO GERAL BERÇÁRIO II A.pdf

FORMULÁRIO DE REGISTRO SEMANAL 08 a 11 de Setembro.pdf
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RELATÓRIO SEMANAL 3 A 7 DE AGOSTO - NAIARA (1).pdf

FORMAÇÃO DAS EDUCADORAS COM O TEMA.pdf

PRÉ I C - 3ª SEMANA DE AGOSTO.pdf

INFANTIL II C.pdf

REUNIÃO DE PAIS PRE II A.pdf

SANITIZAÇÃO EM AGOSTO.pdf

PEDAGOGIA DO SONHOS.pdf

Limpeza dos Climatizadores em Agosto.pdf

FORMAÇÃO SOBRE O GOOGLE FORMS PARA PROFESSORES.pdf

EXPOSIÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NAS INTERAÇÕES SAL INTERATIVA.pdf

RELATÓRIO AGOSTO.pdf

Nome Observações

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META SETEMBRO 2020
De 01/09/2020 a 30/09/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza
Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
O RELATÓRIO DESTE PERÍODO É REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE
AULAS - COVID19. SEGUE ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO /
ATIVIDADES.

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

SANITIZAÇÃO EM SETEMBRO.pdf
RELATÓRIO SETEMBRO.pdf
QUARTA SEMANA SETEMBRO.pdf
PRIMEIRA SEMANA SETEMBRO.pdf
_15º SEMANA DE 21 A 25 DE SETEMBRO .pdf
Teatro interações para as famílias com o tema.pdf
Reunião realizada com a equipe de apoio do mês de setembro.pdf
Rematrícula do mês de setembro.pdf
MELHORIAS.pdf
ENTREGA DO KIT MARMITA SETEMBRO (1).pdf
ENTREGA DO KIT MARMITA SEMANA 14 DE SETEMBRO.pdf
ENTREGA DO KIT MARMITA DA SEMANA 08 DE SETEMBRO.pdf
DEDETIZAÇÃO DA EQUIPE DA DENGUE 17.pdf
Atendimento presencial das famílias do mês de setembro.pdf
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Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META OUTUBRO 2020
De 01/10/2020 a 31/10/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza
Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
O RELATÓRIO DESTE PERÍODO É REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE
AULAS - COVID19. SEGUE ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO /
ATIVIDADES

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

Relatório Berçário II.pdf
REGISTRO TFC PORFESSORAS .pdf
REGISTRO DE PROFESSORAS TFC.pdf
SEMANA DE 26 A 29 OUTUBRO.pdf
SEMANA DE 19 A 23 DE OUTUBRO.pdf
SEMANA DE 14 A 16 DE OUTUBRO.pdf
SEMANA DE 01 A 02 DE OUTUBRO.pdf CONTROLE DE MERENDA
REGISTRO - PRE I A - PROF ELMIVANIA.pdf
TEATRO - FESTA NO PARQUE - INTERAÇÕES.pdf
SANITIZAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO.pdf
AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS DAS MARMITAS.pdf
OUTUBRO - 2020.pdf Relatório do mês de outubro - execução

Próximas Atividades
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# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3

pág. 2 17/02/21 12:18



RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META NOVEMBRO 2020
De 01/11/2020 a 30/11/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza
Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
O RELATÓRIO DESTE PERÍODO É REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE
AULAS - COVID19. SEGUE ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO /
ATIVIDADES

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

REUNIÃO E VISITA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.pdf
FORMAÇÃO DE EDUCADORES.pdf
AVALIAÇÃO SOBRE AS INTERAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO REALIZADAS PELAS FAMÍLIAS.pdf
PROFESSORES ELABORANDO RELATÓRIOS.pdf
Evidencia Berçário II.pdf
CURSO COM O BOMBEIRO WANDERSON parte 2.pdf
ZUMBA.pdf
SEMANA DA BELEZA.pdf
ROTINA 09 A 13 de novembro Infantil I e II.pdf
ROTINA 02 A 06 DE NOVEMBRO - INFANTIL I E II.pdf
Registro semanal de 16 À 20 DE NOVEMBRO - PRÉ II.pdf
PRINT VÍDEO SOBRE A DENGUE.pdf
ENTREGA KIT MARMITA DO MÊS DE NOVEMBRO.pdf
CURSO COM O BOMBEIRO WANDERSON.pdf
AVALIAÇÃO SOBRE O KIT MARMITA MÊS DE NOVEMBRO.pdf
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NOVEMBRO - 2020.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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META DEZEMBRO 2020
De 01/12/2020 a 31/12/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza
Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
O RELATÓRIO DESTE PERÍODO É REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE
AULAS - COVID19. SEGUE ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO /
ATIVIDADES

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

RELATÓRIO SEMANAL educadora.pdf
REGISTRO SEMANAL INFANTIL I.pdf
REGISTRO SEMANAL BERÇÁRIO II.pdf
ROTINA SEMANAL INFANTIL II.pdf
RELATORIO GERAL PRE II B I.pdf
RELATORIO GERAL BERÇARIO I.pdf
AVALIAÇÃO PPP - 2020.pdf
AVALIAÇÃO FINAL - 2020 - LÍRIOS DO CAMPOS (respostas) - Respostas ao formulário 1
(1).pdf
Visita na residência do aluno Enrique.pdf
Sanitização do mês de dezembro.pdf
REUNIÃO SEC.pdf
REUNIÃO DE ENCERRAMENTO COM GESTORA DE CONTRATOS.pdf
NOTA FISCAL DO PISO PAVIFLEX.pdf
NFE DELZA RODAPE.pdf
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Fotos das salas 01 ao 06 antes da recolocação dos pisos pela equipe ASG (1).pdf
Escrita geral do portfólio sala de leitura para todos os grupos etários da escola.pdf
Entrega do kit merenda de Dezembro.pdf
Encerramento do ano letivo com os funcionários.pdf
Despedida da família.pdf
CONTROLE DE ENTREGA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 1.pdf
CARTA RECEBIDA PELA FAMILIA.pdf
Apresentação do encerramento do marcas das brincadeiras.pdf
Alagamento Janeiro de 2020.pdf
DEZEMBRO - 2020.pdf Relatório de desempenho do mês de

dezembro

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META JANEIRO 2021
De 01/01/2021 a 31/01/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
O RELATÓRIO DESTE PERÍODO É REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULAS -
COVID19. SEGUE ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO / ATIVIDADES

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

RPA1 (1) (1).pdf

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO NOVO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SUA
EQUIPE NO MÊS DE JANEIRO 2021.pdf

MATRÍCULAS PARA 2021.pdf

MANUTENÇÃO DE ENTRADA DA CRECHE 2021.pdf

ACOLHIMENTO AOS COLOBORADORES DO MÊS DE JANEIRO 2021.pdf

JANEIRO 2021.pdf Relatório de Janeiro
2021

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META FEVEREIRO 2021
De 01/02/2021 a 28/02/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 – Metas Propostas

1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

Inciamos o mês de fevereiro em reunião no CEFE, para as boas vindas ao novo  secretário da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ,
Jhonis Rodrigues Almeida Santos e as novas alterações.

Realizamos a RPA ( Reunião Pedagógica e Administrativa) com toda equipe escolar, normalmente reuniriamos todos para dar boas vindas, mas
devido a Pandemia realizamos as reunião de acordo com cada setor: Professoras, Educadoras, Cozinha, Limpeza e Administrativo, ressaltando
sempre a importância dos protocolos sanitários.

Nesse mês de fevereiro  realizamos a retomada das aulas presenciais através de um escalonamento, pois o atendimento presencial é de 35% do
total da demanda atendida. Focamos na acolhida e adaptação de nossas crianças. Foi uma retomada atípica para todos, por conta da Pandemia. O
distanciamento, o uso de máscara, uso do álcool gel são ações que fazem parte do nosso cotidiano e receber nossas crianças com esses protocolos
gerou uma ansiedade em toda equipe escolar e nas famílias, mas com o trabalho humanizado, o vínculo fortalecido durante o ano anterior e
acreditar que tudo vai dar certo, fortaleceu nossa retomada as aulas. Foi uma felicidade inenarrável ver crianças no espaço escolar.

 

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

META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.

 

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

As atividades remotas foram postadas no Portal LEDI para acesso das famílias, com acompanhamento dos professores através do WhatsApp
ou mesmo presencial.

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e pessoalmente,
realizamos matrículas e orientamos em relação a retomada das aulas de forma gradual e sobre as ações que estavam sendo realizadas;
Frisamos sobre a importância da participação das crianças nas atividades remotas por meio dos grupos, e orientamos sobre o acesso das
mesmas no portal LEDI.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

02/02 – Reunião de Diretores e Dirigentes sobre a Acolhida e Protocolos;
03/02 – Reunião com Orientadores de Escola e Pedagogas – Acolhida e apresentação do documento “Caderno do Professor”;
05/02 – Reunião de Diretores e Dirigentes com o setor da merenda;
11/02 – Reunião da Equipe Gestora com a Chefe de Divisão da Educação Infantil;
15/02 – Elaboração do calendário escolar;
24/02 – Reunião com a Equipe Gestora para orientações sobre o relatório de atividades da OSC no SGTS.

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Para que essa retomada fosse realizada de forma segura, foram executas ações de acordo com o protocolo sanitário do Plano São Paulo, como:

Aquisição de IPI’s para todos os colaboradores (máscara, face sheild, toucas descartáveis, luvas descartáveis, aventais de TNT);
Sinalizações em toda unidade: pintura das setas no chão (indicando entrada e saída), marcações para manter o distanciamento, termômetro
digital, identificação com foto em todas as salas, refeitórios e secretaria, para que a famílias possam identificar os colaboradores que estarão
com seus filhos, pois devido a máscara fica difícil o reconhecimento;
Organização dos espaços e brinquedos: tudo foi organizado de modo que atendêssemos as nossas crianças conforme o decreto estabelecido;
Retomada dos cuidados com toda equipe escolar;
Sanitização da unidade escolar.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS
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1 | Apresentação da Inserção do bloco de múscia junto a equipe Completude: 0,00 %

2 | Formação das Professoras e educadoras Completude: 0,00 %

Continuamos com as entregas das marmitas em um horário diferenciado para não termos aglomerações, devido ao atendimento presencial. No
mês de fevereiro foram entregues 909 marmitas, todo o alimento servido foi preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de
acordo com o cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de Educação e Cidadania).

 

2| Resultados Alcançados
Efetivação de vínculos com as famílias;
100% de contatos com as famílias
Acolhida e adaptação das crianças, famílias e equipe escolar;
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar.
Aulas remotas e presenciais;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Retomadas das aulas presenciais e remotas com a efetivação de vinculos entre família x escola;
Aumento na distribuição das marmitas;
Acolhimento dos professores com as crianças;
Equipe escolar empenhada no atendimento de qualidade das nossas crianças;
efetivação dos protocolos sanitários.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Retomamos essa atividade que foi realizada em Junho de 2020.

Em reunião com a equipe escolar foi comunicado a inserção do bloco de música, que será ministrado pela professora da sala de Leitura.

Reforçamos junto ao grupo a importância da música no desenvolvimento das nossas crianças.

Foi acordado que acontecerá uma vez por semana,  por conta da Pandemia as aulas foram remotas. A professora Ana Paula portou para todos grupos das
salas de aula, sempre respeitando a especificidade de cada nível, vídeos musicais para as interações das crianças e assim inserir as mesmas no universo
musical.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Reunião com a equipe escolar para apresentar a proposta Completude: 0,00 %

4 | Publicações e informativos para as famílias Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Professoras:

Organização dos registros de TFC no drive; 
Caderno do professor; 
Atividades remotas.
Procedimentos sobre ocorrências com os alunos; 
Vídeo: Partindo do conhecimento prévio (https://www.youtube.com/watch?v=pbMufCqMiu4); 
Trabalho em grupo com os textos: (formação dos grupos em documentos/fotos)
Trabalho em grupos por nível: elaborar os instrumentos de diagnósticos e de documentação pedagógica.
Necessidades da Unidade Escolar.
Preenchimento das pautas de Observação e acolhida.

Educadoras:

Organização dos espaços;
Reforço dos protocolos sanitários;
sinalizações ;
Organizações dos Murais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Maio 2020

Etapa 1.1

Devido a Pandemia, a apresentação da proposta foi realizada somente para equipe escolar.

Para cumprirmos os protocolos sanitários foi realizado junto a equipe de forma virtual, a apresentação da proposta do Brincar é reciclar e feito um
levantamento de quais brinquedos seria viável a construção nesse tempo de pandemia. Como sugestão do grupo foram elencados brinquedos com sons,
assim podería associar ao bloco de música e claro, construir vários para utilizar de maneira individual e com materias que seja esterilizados. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Reunião de pais Completude: 0,00 %

6 | Roda de conversa com as crianças, sobre os brinquedos que gostariam de confeccionar Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Devido a Pandemia, nossos informativos estão sendo entregues de maneira virtual, pelos grupos de WhatsApp e com a retomada das crianças, nos murais,
seguindo sempre o protocolo sanitário.

Nesse mês enviamos:  no WhatsApp

Banner de boas vindas;
Orientações da retomada, com enfâse no escolamente e dos protocolos sanitários;
Atividades  Remotas do Portal LEDI;
Fotos da apresntação da equipe de Sala, para que as familias fortaleça o vínculo com equipe;
Informações sobre a entrega da marmitas não presenciais;
Banner do protocolo sanitário da retomada das aulas fornecido pela SEC;

No presencial:

Informativos impressos nos murais sobre o protocolo sanitário;
Cárdapio da Merenda;
Identificação em todas salas com fotos, para interação com as famílias;
Murais das salas com boas-vindas;
Laudo da dedetização e limpeza da caixa d'água.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

Devido a pandemia optamos por conversar com os pais individualmente on line. Cada professora entrou em contato com a familia da sua turma, se
apresentou, conversou sobre a retomada presencial de forma escalonada, a importância de seguirmos os protocolos sanitários 

Realizamos em Julho 2020 e dezembro 2020 a nossa reunião de pais semestral on line,

A reunião de transição foi realizada de forma  on line e individual. (em outubro 2020)

Em dezembro de 2020 realizamos as matrículas dos alunos novos, sendo assim, por conta da pandemia o atendimento fot de  forma individualizado e através
de agendamento,  

Foi realizado atendimento individualizado com os pais novos, com a seguinte pauta: Normas gerais, tirando duvidas, protocolo sanitários, entrega das
marmitas, ativdades remotas.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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7 | Confecção dos brinquedos Completude: 0,00 %

8 | Plano de ação junto a professora da inserção das propostas Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Retomada dessa atividade realizada em  Maio de 2020.

Devido a pandemia não tivemos como realizar essa atividade com a presença das crianças.

Separamos as educadoras por nível de atendimento e cada grupo, respeitando todo protocolo sanitário, elencou um brinquedo de acordo com a especificidade
do nível atendido.

Chocalhos com mini garrafas pets;
castanholas de tampinhas plásticas;
Castanholas de tampas de metal revestidas.
Tambores com lata de leite em pó.

Todos os brinquedos com sons, para serem utilizados também nas aulas de música e todos revestidos para serem devidamente esterilizados.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Retomamos  essa ação  que foi realizada nos meses de Junho e Julho de 2020.

No primeiro momento iríamos fazer uma campanha com as famílias para coletar os materiais recicláveis, mas devido a Pandemia, fizemos essa coleta entre a
equipe de escola. Todos material coletado foi devidamente higienização antes de começar ser manuseado.

Coletamos garrafinhas pets, tampas plásticas, taminhas de metal, papelão. utilizamos plásticos adesivos, durex coloridos, arroz, pedrinhas,  milho seco,
elásticos entre outros

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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9 | Orçamento e compra dos instrumentos musicais adequados Completude: 0,00 %

10 | Plano de ação para organização e inserção das aulas de músicas Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Para a inserção do bloco de música na rotina, tinhamos elaborado algumas ações para melhor atender nossas crianças.

TIvemos que fazer algumas alterações para levar a música para  nossas crianças, assim como a leitura por conta de Pandemia.

Conforme já combinado em encontro anterior, a professora da sala de leitura enviou para as familias vídeos de músicas para estimular o desenvolvimento das
nossas crianças para que, na retomada das aulas presencias, as mesmas já estivessem familiarizadas com essa modalidade.

Foi elencado com a professora da sala de leitura alguns instrumentos que iremos adquirir para aprimorar as aulas  de música.

Ukulelê
Pandeiro
Triângulo
Reco-reco;
Xequerê;
Xilofone;
Pau de chuva;
Sapo de madeira reco - reco.

Essa ação foi realizada em Junho de 2020 e esse mês de fevereiro foi retomada.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Em Julho de 2020 realizamos o orçamento dos instrumentos musicais elencados pela professora , como irá anexado em docuimentos e fotos, mas devido a
Pandemia essa compra foi supensa. Iremos providenciar um novo orçamento para aquisição dos instrumentos e assim enriquecer ainda mais as aulas de
músicas na unidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

A aula de música no primeiro momento, seria ministrada uma vez por semana em cada sala, mas devido a Pandemia e sem as crianças de maneira presencial
em 2020, foram realizadas de modo virtual, através das interações com as famílias via WhatsApp, na forma de vídeo produzidos pela professora e o auxílio de
algumas educadoras. Com a retomada das aulas presencias, a professora elaborou junto com a orientadora de escola uma escala de atendimento para
nossas  crianças, respeitando sempre os protocolos sanitários.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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11 | Inicio da Aulas do bloco de música Completude: 0,00 %

12 | Formações extras curriculares Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Em agosto de 2020, iniciamos as aulas de música de forma virtual, como elaboração de vídeos de acordo com cada faixa etária. Nesse mês de feveireiro
retomamos as aulas, agora na forma presencial, utilizando alguns instrumentos sonoros contruidos pelas educadoras em 2020, no projeto Brincar é reciclar.
Lembrando sempre que os protocolos sanitários são cumpridos de forma rigorosa, para manternos a segurança de todos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Em 2020 no decorrer do ano, as educadoras e professoras realizaram,  além de participar das formações presenciais (respeitando sempre os protocolos
sanitários) tiveram a oportunidade de participar de vários cursos on line, como forma de enriquecimento e crescimento pedagógico, pois com a retomada das
aulas presenciais nesse mês foi de grande valia para o aprimoramento do trabalho.

Diálogo com as famílias na pandemia: estratégias para resgatá-las.
Brincadeiras cantadas na escola: Valorizando a tradição popular;
Google drive: como usar os slides e formlários de perguntas;
Leituras para Bebês;
Os campos de experiências na BNCC da Educação Infantil;
Metodologias ativas: trabalhando com projetos durante e quarenta.

Esses cursos  foram oferecidos pela Nova Escola.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

CONFECÇÃO DOS BRINQUEDOS SONOROS.pdf

REUNIÃO DE PAIS PRE II A agosto.pdf

ORÇAMENTO 2020 INSTRUMENTO.pdf

CONFECÇÃO DA CAIXA PARA MÚSICA DOS INDIOZINHOS JUNHO.pdf

INFORMATIVO PARA AS FAMÍLIAS.pdf

REGISTRO SEMANAL 15 DE FEVEREIRO.pdf

REGISTRO SEMANAL 01 DE FEVEREIRO - PROFESSORA.pdf

11 de fevereiro (3).pdf
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09 de fevereiro (3).pdf Sintese TFC professoras

BRN3C2AF43AD9B0_026926.pdf Controle de entrega de marmitas 22 de
fevereiro

BRN3C2AF43AD9B0_026902.pdf Controle de entrega de marmitas 09 de
fevereiro

BRN3C2AF43AD9B0_026900.pdf Controle de entrega das marmitas 08 de
fevereiro

ENTREGA DE MARMITAS - FEVEREIRO 2021.pdf

VISITA DA VICE PRESIDENTE DO LÍRIOS DO CAMPO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 (1).pdf

SANITIZAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO.pdf

Reunião das diretoras das unidades do Lírios do Campo. Calendário escolar 2021 (1).pdf

REUNIÃO DA SEC E VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2).pdf

Reunião com a equipe de Gestão de Contratos da SEC. (1).pdf

REUNIÃO COM A EQUIPE DE APOIO (1).pdf

RETOMADA DAS AULAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2021 (1) (1).pdf

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS SEGUINDO O PROTOCOLO DE SEGURANÇA CONTRA O CONTRA
COVID.pdf

Organização dos espaços 2.pdf

ENTREGA DE MARMITAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2021 (1).pdf

ACOLHIDA DOS COLABORADORES FEVEREIRO 2021 (1).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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META MARÇO 2021
De 01/03/2021 a 31/03/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 – Metas Propostas

1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

No mês de março continuamos com o atendimento presencial, sempre respeitando o escalonamento, ou seja, atendendo somente 35% da nossa
demanda diária. Nesse mês tivemos a fase emergencial decretada pelo governo do Estado de São Paulo, devido ao aumento de casos do COVID
19, assim muitas das famílias que optaram pelo presencial preferiram as aulas remotas, até a retomada da nova fase. O atendimento presencial foi
25% da demanda diária. O cumprimento dos protocolos sanitários foi de suma importância.

Foi criada em nossa unidade, o projeto Brigada Covid,  com ênfase nos protocolos sanitários. 

Visita da Supervisão Escolar no cumprimento dos protocolos sanitários.

 

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

META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

Etapa concluída

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e pessoalmente,
realizamos matrículas e orientamos em relação a retomada das aulas de forma gradual e sobre as ações que estavam sendo realizadas;
O escalonamento é comunicado as famílias via WhatsApp no privado e no mural da escola;
É enviado as famílias o link do Portal LEDI, para que as mesmas tenham acesso as propostas elaboradas e possam também registrar a
frequência das crianças que participam de forma remota;
É oferecido a toda família que não tem acessibilidade a internet, as propostas impressas.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

03/03/21 Reunião Educação especial e orientação sobre PEI;
05/03/21 Reunião de Diretores e Dirigentes com a chefe de Divisão da Educação Infantil;
12 /03/21 Reunião setorizada orientadoras e pedagogas;
23/03/21 Pedagogia empreendedora dos sonhos;
29/03/2021 Reunião de Diretores e Dirigentes com o setor do SOE.

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

No mês de março, foram executas ações de acordo com o protocolo sanitário do Plano São Paulo, como:

Aquisição de IPI’s para todos os colaboradores (máscara, face sheild, toucas descartáveis, luvas descartáveis, aventais de TNT);
Organização dos espaços e brinquedos: tudo foi organizado de modo que atendêssemos as nossas crianças conforme o decreto estabelecido;
Retomada dos cuidados com toda equipe escolar;
Sanitização de unidade escolar.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Continuamos a entrega das marmitas com um horário diferenciado para não termos aglomerações, devido ao atendimento presencial. No mês
de março foram entregues 1.431 marmitas, todo o alimento servido foi preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de
acordo com o cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram entregues
também frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo de acordo com o cardápio dia.
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1 | Atualização do orçamento Completude: 0,00 %

2 | Formação dos profissionais de todos os segmentos Completude: 0,00 %

2| Resultados Alcançados
100% de contatos com as famílias
Acolhida e adaptação das crianças, famílias e equipe escolar;
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Oferecer um atendimento adequado as nossas crianças por meio de aulas presenciais e atividades do portal LEDI;
Qualidade da alimentação oferecida;
Execução dos protocolos sanitários

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Nesse mês de maço realizamos a atuualização dos orçamentos para aquisição dos instrumentos musicais. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Apresentação do projeto Completude: 0,00 %

4 | Manhã brincante Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Professores:

Busca ativa;
documentação Pedagógica;
Diário Digital;
Semanário;
Assuntos das necessidades da unidade escolar;
Orientações da Undiade Escolar.

Educadoras;

BNCC em foco;
Organização dos espaços;
orientações dos protocolos sanitários;
Assuntos das necessidades da unidade escolar

Equipe de apoio (Cozinha, limpeza e Adm)

orientações dos protocolos sanitários;
Assuntos das necessidades da unidade escolar;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Construção do Parque Sonoro e instrumentos musicais de materiais não estruturados.

Descrição:

Em reunião com a equipe de escola, respeitando sempre os protocolos sanitários, colocamos para o grupo a construção do parque sonoro. Devido a
Pandemia foi sugerido que montássemos painéis sonoros individuais com materias totalmente esterelizaveis. Dividimos as turmas por faixa etária e no próximo
encontro teremos que trazer sugestões de materiais e modelos de painéis.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Com a retomada das aulas presenciais, conseguimos propor para as nossas crianças com os  brinquedos sonoros confeccionados no ano de 2020. Foi
gratificante.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Comunicado as familias Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Realizamos nesse mês de março  a divulgação do atendimento em escalonamento, orientações do protocolo de segunrança. informações gerais através dos
grupos de WhatsApp das salas de aula, no privado das famílias e nos murais da unidade escolar. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

PLANILHA DE MARÇO FREQUENCIA.pdf

REUNIÃO DA BRIGADA DO COVID.pdf

MANHÃ BRINCANTE.pdf

Registro semanal do dia 22 a 26 de Março.pdf

Registro semanal de 01 A 05 de Março.pdf

ORÇAMENTO CEDIN DELZA INSTRUMENTOS 1.pdf

ORÇAMENTO CEDIN DELZA INSTRUMENTOS 1.pdf

Orçamento Aurisom - cedin delza (2).pdf

HIGIENIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS.pdf

INFANTIL II A.pdf

RELATÓRIO DA EDUCADORA NATALY INFANTIL II.pdf

ORGANIZAÇÃO PARA OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS.pdf

RELATÓRIO DA EDUCADORA NATALY INFANTIL II.pdf

GRAFICO MARMITA.pdf

CONTROLE DE ENTREGA DE MARMITAS 29 A 31 MARÇO.pdf

CONTROLE DE ENTREGA DE MARMITAS 22 A 26 MARÇO.pdf

CONTROLE DE ENTREGA DE MARMITAS 08 A 12 MARÇO.pdf

CONTROLE DE ENTREGA DE MARMITAS 15 A 16 MARÇO.pdf

CONTROLE DE ENTREGA DE MARMITAS 01 A 05 MARÇO.pdf

check list da escola segura - protocolo sanitário.pdf

CHECK LIST BRIGADA DA DENGUE.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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META ABRIL 2021
De 01/04/2021 a 30/04/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

1 – Metas Propostas

1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

 

No mês de abril continuamos com atendimento presencial, atendendo nossas crianças de forma escalonada, 35% da nossa demanda. 
Com a implantação do bloco de música nas aulas presencias com as crianças, adquirimos instrumentos musicais, como: Ukulelê, pandeiro,
triângulo entre outros.

Nesse mês adquirimos alguns livros para ampliar nosso acervo, assim ter mais opções para nossas crianças.

Participamos das reuniões realizadas da SEC - Secretaria de Educação e Cidadania no mês de abril, on line.

Assuntos:

06/04 - Vacina Já
07/04 - Validção da Vacina já;
09/04 - Setorizada;
16/04 - Orientações administrativa;
16/04 - SOE - cuidados com a primeira infância;
27/04 - Orientações Adminstrativa;
29/04- Contra turno;
30/04 - Setorizada - Orientadoras  sobre o currículo do município - Gestão do cotidiano

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

META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

Etapa concluída

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e
pessoalmente, realizamos matrículas e orientamos em relação a retomada das aulas de forma gradual e sobre as ações que estavam sendo
realizadas;
O escalonamento é comunicado as famílias via WhatsApp no privado e no mural da escola;
É enviado as famílias o link do PortalEdu, para que as mesmas tenham acesso as propostas elaboradas e possam também registrar a
frequência das crianças que participam de forma remota;
É oferecido a toda família que não tem acessibilidade a internet, as propostas impressas.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

Etapa concluída

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

No mês de abril, com a fromação da brigada COVID, foram executadas ações de acordo com o protocolo sanitário do Plano São Paulo, como:

Fiscalização e orientação na utilização dos IPI’s para todos os colaboradores (máscara, face sheild ou óculos de segurança, toucas
descartáveis, luvas descartáveis, aventais de TNT);
Organização dos espaços e brinquedos: tudo foi organizado de modo que atendêssemos as nossas crianças conforme o decreto
estabelecido;
Retomada dos cuidados com toda equipe escolar;
Sanitização de unidade escolar.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS
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1 | Compra dos instrumentos musicais Completude: 0,00 %

2 | Formação continuada de todos os segmentos Completude: 0,00 %

Entrega das marmitas com um horário diferenciado para não termos aglomerações, devido ao atendimento presencial. No mês de abril foram
entregues 1.311 marmitas, todo o alimento servido foi preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de acordo com o
cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram entregues também
frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo de acordo com o cardápio dia.

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

No mês de abril aquirimos nossos instrumentos musicais, para que os mesmos possam ser utilizados pela professora do Bloco de música com nossas
crianças. Segue evidências em fotos/documentos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Construção do plano de ação para execução Completude: 0,00 %

4 | Levantamento dos materiais não estruturados a serem utilizados Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Professoras:

Marcas da primeira infância;
Orientação sobre a elaboração dos planejamento semanais.
Orientações do PORTALEDU.
Pedagogia do sonho;
Educação Especial - orientações da equiep A.E.E.
Reforço dos protocolos sanitários com a equipe da Brigada Covid;
Orientações da equipe da Brigada da Dengue.

Educadoras:

BNCC;
Marcas da Primeira Infância;
Reforço dos protocolos sanitários com a equipe da Brigada Covid;
Orientações da equipe da Brigada da Dengue

Equipe de Apoio

Organização dos espaço;
Reforço dos protocolos sanitários com a equipe da Brigada Covida
Orientações da equipe da Brigada da Dengue
Marcas da Primeira Infância.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Construção do Parque Sonoro e instrumentos musicais de materiais não estruturados.

Descrição:

Dividimos as educadoras em grupos de acordo com nível que as mesmas trabalham.

Cada grupo irá realizar o  levantamento dos materias estruturados e não estruturados para providenciar e iniciar a confecção dos mesmos.

Devido a pandemia decidimos junto com o grupo que os painéis ou brinquedos sonoros (respeitando a especificidade da faixa etária) serão entregues para as
crianças.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Bilhete as familias sobre a campanha da coleta dos materiais Completude: 0,00 %

6 | Manhã brincante Completude: 0,00 %

7 | Comunicados Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Construção do Parque Sonoro e instrumentos musicais de materiais não estruturados.

Descrição:

Juntamente com os grupos fizemos um levantamento de materias não estruturados para a confecção dos painéis sonoros. Esses materiais  no primeiro
momento seriam arrecadados em parceria com as  famílias, mas devido a situação atual iremos fazer uma força tarefa entre a equipe para arrecardamos os
materiais necessários, como:

Garrafas pet;
Tampinhas de metal;
Potinhos platicos de diversos tamanhos;
Baldinhos;
Pedrinhas;
Areia entre outros.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Construção do Parque Sonoro e instrumentos musicais de materiais não estruturados.

Descrição:

Devido o momento que estamos passando não iremos enviar o bilhete virtual aos pais sobre a campanha. Estarrmos comunicando as famílias sobre a
confecção dos painéis e o escalonamento da entrega dos painéis.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Os brinquedos sonoros confeccionados  no ano de 2020 foram distribuimos nas salas de aulas e inserido na rotina das crianças atendidas prensencialmente.
Utilizadas  no bloco de música e nas propostas diárias. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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8 | Publicações Completude: 0,00 %

9 | Acompanhamento de frequência dos alunos Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Através dos grupos de WhatsApp das famílias foram divulgadas as seguintes informações:

Tabela de escolamento das aulas presenciais;
PortalEdfu;
Propostas do porta;
Informativos do Combate contra Dengue;
Murais externos das salas de aulas com as crianças presenciais;
Cardápios da merenda escolar;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Junto com a prestação de contas , enviamos nosso relatório de desempenho com toda as ações realizadas no mês de referência com fotos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Realizamos o diário digital gradual, diário digital, controle de frequencia do SOE, controle de frequência do CITE.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

CONTROLE DA ENTREGA DAS MARTMITAS 19 A 23 ABRIL.pdf

CONTROLE DA ENTREGA DAS MARMITAS 12 A 16 ABRIL.pdf
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MODELO SEMANAL DO PLANEJAMENTO SEMANAL.pdf

REGISTRO SEMANAL BERÇÁRIO II A.pdf

Registro mensal de Abril Ala Pré (1).pdf

Registro Abril Ala Berçario.pdf

NOTA FSICAL DA AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS.pdf

MURAL EXTERNO ABRIL.pdf

ENTREGA DO KIT MARMITA ABRIL.pdf

CALENDÁRIO DE ESCALONAMENTO ABRIL 2021.pdf

BLOCO DE LITERATURA E MÚSICA ABRIL.pdf

AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS PARA O BLOCO DE MÚSICA.pdf

Aquisição de livros para Sala de Leitura.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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META MAIO 2021
De 01/05/2021 a 31/05/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

1 – Metas Propostas

1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

Organização de todos os espaços da Unidade Escolar;
Construção da nossa  horta;
Vistoria da Brigada da Dengue.
Vistoria da Brigada Covid;
Envio das atividades remotas - PortalEdu para todas as famílias
Busca Ativa;
Revitalizando nosso Jardim de Poesia;
Entrega do Kit Escolar para as nossas crianças.
Pesquisa Google forms - sobre o novo formato de atendimento para as famílias;

Participação da Equipe Gestora on line nas seguintes formações:

Setorizadas 
Reunião com DEB;
Reunião sobre o novo formato de atendimento das crianças;

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

META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao
COVID-19.

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

Etapa concluída

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e
pessoalmente, realizamos matrículas e orientamos em relação a retomada das aulas de forma gradual e sobre as ações que estavam sendo
realizadas;
O escalonamento é comunicado as famílias via WhatsApp no privado e no mural da escola;
É enviado as famílias o link do PortalEdu, para que as mesmas tenham acesso as propostas elaboradas e possam também registrar a
frequência das crianças que participam de forma remota;
É oferecido a toda família que não tem acessibilidade a internet, as propostas impressas.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

Etapa concluída

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

No mês de maio, com a formação da brigada COVID, foram executadas ações de acordo com o protocolo sanitário do Plano São Paulo, como:

Fiscalização e orientação na utilização dos IPI’s para todos os colaboradores (máscara, face sheild ou óculos de segurança, toucas
descartáveis, luvas descartáveis, aventais de TNT);
Organização dos espaços e brinquedos: tudo foi organizado de modo que atendêssemos as nossas crianças conforme o decreto
estabelecido;
Retomada dos cuidados com toda equipe escolar;
Sanitização de unidade escolar.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Entrega das marmitas com um horário diferenciado para não termos aglomerações, devido ao atendimento presencial. No mês de maio
foram entregues 1.390 marmitas, todo o alimento servido foi preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de acordo com
o cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram entregues também
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1 | Avaliação da inserção do Bloco de Música Completude: 0,00 %

2 | Formação das Professoras e educadoras Completude: 0,00 %

frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo de acordo com o cardápio dia.

2| Resultados Alcançados
Efetivação de vínculos com as famílias;
100% de contatos com as famílias
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar.
Aulas remotas e presenciais;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Efetivação de vinculos entre família x escola;
Aumento na distribuição das marmitas;
Equipe escolar empenhada no atendimento de qualidade das nossas crianças;
efetivação dos protocolos sanitários.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Junto com as crianças que optaram pelo presencial, a professora responsável pela aulas de música realizou uma avaliação, sobre o bloco de música na rotina
das aulas, como os intrumentos sonoros confeccionados pelas educadoras e os intrumentos musicais adquiridos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Coleta, separação e confecção dos painéis sonoros e brinquedos sonoros Completude: 0,00 %

4 | Pesquisa aos pais Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Professoras:

Formações com AAE - Questões comportamentais do TEA
Registro Semanai;
Combate a Violência Infantil;
Protocolos Sanitários;
Desenvolvimento da primeira infância;
Multiletramentos;
Necessidades da U.E.
Interações com as famílias.  - extreitando os vínculos.

Educadoras:

Violência Infantil;
Organização dos espaços;
Término da construção dos brinquedos sonoros;
Protocolos Sanitários.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Construção do Parque Sonoro e instrumentos musicais de materiais não estruturados.

Descrição:

Nesse mês de maio, coletamos e providenciamos os materias para a construção dos painéis sonoros e brinquedos sonoros das crianças, respeitando sempre
a especificidade de cada nível.

Como já demonstrado nos relatórios anteriores, esses brinquedos serão enviados para as crianças no mês de Junho, pois devido a pandemia tivemos que
restruturar nosso projeto de painéis sonoros coletivos no parque.

Foram confeccionados painéis sonoros ou brinquedos sonoros individuais.

Coletamos materiais não estruturados, como: papelão, tampinhas, pedrinhas, garrafas pet.

Providenciamos: bolinhas de gudes, conduites, presilhas, elásticos, entre outros.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

Devido ao novo formato de atendidmento, sendo que um grupo vem uma semana presencial o outro fica remoto Foi enviado para família uma pesquisa para
que as mesmas pudessrm optar pelo atendimento remoto ou presencial, no novo formato. Dessa pesquisa que iremos elaborar a divisão dos grupos,
respeitando sempre a demanda de 35% da nossa capacidade de atendimento.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Manhãs brincantes Completude: 0,00 %

6 | Comunicados Completude: 0,00 %

7 | Frequencias de alunos Completude: 0,00 %

8 | Publicações Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Foram construidos brinquedos sonoros e colocamos para uso indvidual para as crianças que estão frequentando presencialmente e estaremos enviando no
mês de junho um brinquedo para cada aluno.

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Descrição
Realizamos os seguintes comunicados, alguns vias whatsApp outros nos murais fixos na U.E.

Tabela de escolamento das aulas presenciais no novo formato;
PortalEdu;
Propostas do portal;
Informativos do Combate contra Dengue (Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Protocolos Sanitários; ( Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Murais externos das salas de aulas com as propostas realizadas das turmas presenciais presenciais;
Cardápios da merenda escolar;
Link de frequencia dos alunos remotos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Diário gradual;
Diário Digital;
Frequencia do CITE;
Interações via whatsApp.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Junto com as prestações de contas mensais, enviamos também o relatório das ações do mês envolvendo toda comunidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

BRINQUEDOS SONOROS - CRIANÇAS PEQUENAS.pdf

BRINQUEDOS SONOROS - CRIANÇAS BEM PEQUENAS.pdf

BRINQUEDOS SONOROS -BEBÊS (1) (1).pdf

CONTROLE DAS MARMITAS DE MAIO.pdf

CHECK LIST ESCOLA SEGURA MAIO.pdf

CHECK LIST BRIGADA DO COVID.pdf

BRIGADA DA DENGUE MAIO.pdf

CONSTRUÇÃO DA HORTA.pdf

ENTREGA DO KIT MATERIAL MAIO.pdf

1º ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM.pdf

VISITA AS FAMÍLIAS.pdf

MONTAGEM DOS KITS.pdf

ENTREGA DO KIT DE MATERIAL PEDAGÓGICO.pdf

AVALIAÇÃO DO BLOCO DE MÚSICA.pdf

RELATORIO MENSAL EDUCADORAS PRÉ I A.pdf

DIÁRIO SEMANAL MAIO PRÉ I C - PROFESSORA.pdf

ENTREGA DE MARMITAS SEMANA 10 A 14 MAIO.pdf

ENTREGA DE MARMITAS SEMANA 4 A 7 MAIO.pdf

CALENDÁRIO DE ESCALA MAIO 2021.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META JUNHO DE 2021
De 01/06/2021 a 30/06/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 – Metas Propostas

1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

 No mês de junho continuamos com atendimento presencial, agora em um novo formato, com escalonamento de uma semana presencial, uma
semana remota, de acordo com as divisões das turmas e sempre respeitando o 35% da nossa demanda atendida.

Com implantação da horta, tivemos a vista da Secretaria do Meio Ambiente, realizando com a equipe escolar as orientações necessárias para que
nossa horta possa ser um sucesso. Para celebrar a semana do meio ambiente foram plantadas árvores frutíferas em nossa unidade.

As crianças também participaram do plantio da horta, do Berçário I ao Pré II.

Com as orientações necessárias utilizamos também para revitalizar nosso jardim com os procedimentos de plantio adequados.

 Participamos das reuniões realizadas da SEC - Secretaria de Educação e Cidadania no mês de  junho, on line.

Assuntos:

07/06 -  Assuntos tratados:  orientações do Censo Escolar,  Patrimônio,SOE, Diário digital, Organização do atendimento.
25/06 - Assuntos tratados: Atendimento segundo semestre, Webnar - SEC, Entrega dos Chromebooks, retomada do atendimento integral, Uso
de image, Organização dos espaços no recesso, entre outros.
Foram realizadas setorizadas com a orientadora de escola, assuntos específicos do pedagógico.

Foram realizadas outras ações, como:

Busca Ativa;
Vistoria semanal da nossa Briagada da Dengue, Brigada do Covid e Escola Segura;
Entrega dos Kits Sonoros;
Atividades Remotos, para as crianças que fizeram a opção do não presencial;
Plantação da horta.

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

META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

Etapa concluída

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e pessoalmente,
realizamos matrículas e orientamos em relação a retomada das aulas de forma gradual e sobre as ações que estavam sendo realizadas;
O escalonamento é comunicado as famílias via WhatsApp no privado e no mural da escola;
É enviado as famílias o link do PortalEdu, para que as mesmas tenham acesso as propostas elaboradas e possam também registrar a
frequência das crianças que participam de forma remota;
É oferecido a toda família que não tem acessibilidade a internet, as propostas impressas.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

Etapa concluída

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Fiscalização e orientação na utilização dos IPI’s para todos os colaboradores (máscara, face sheild ou óculos de segurança, toucas
descartáveis, luvas descartáveis, aventais de TNT);
Organização dos espaços e brinquedos: tudo foi organizado de modo que atendêssemos as nossas crianças conforme o decreto estabelecido;
Retomada dos cuidados com toda equipe escolar;
Sanitização de unidade escolar.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS
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1 | Inserção do Bloco de música Completude: 0,00 %

2 | Palestra em parceria com Equipe do Meio Ambiente Completude: 0,00 %

3 | Formação continuada de todos os segmentos Completude: 0,00 %

Entrega das marmitas com um horário diferenciado para não termos aglomerações, devido ao atendimento presencial. No mês de junho foram
entregues 1.546 marmitas, todo o alimento servido foi preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de acordo com o
cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram entregues também
frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo de acordo com o cardápio dia.

2| Resultados Alcançados
100% de contatos com as famílias
Acolhida e adaptação das crianças, famílias e equipe escolar;
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escola.
Controle Birgada da Dengue.
Controle da Brigada Covid e Escola segura

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Oferecer um atendimento adequado as nossas crianças por meio de aulas presenciais e atividades do portal EDUSJC;
Qualidade da alimentação oferecida;
Execução dos protocolos sanitários.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Etapa concluída

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Com a construção da nossa horta, tivemos uma palestra com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente envolvendo toda a equipe escolar. Foi gratificante e
um aprendizado  maravilhoso para todos.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Manhã brincante Completude: 0,00 %

5 | Construção dos painéis e brinquedos sonoros Completude: 0,00 %

6 | Reunião de pais Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Professoras:

Registro Semanal;
Pauta de Reunião de pais;
Necessidades da Unidade Escolar;
Interações com as famílias - extreitando os vínculos;
Planejamento das propostas no atendimento presencial

Educadoras:

Formação com a Secretaria do Meio ambiente;
Protocolos sanitários;
Cuidados com o bem-estar: trocas e envoltura sonora;
Cuidados com o bem estar: banho e higiene bucal;
Organização dos espaços.

Equipe de apoio:

Formação com a Secretaria do Meio ambiente;
Protocolos sanitários;
Organização dos espaços.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Etapa concluída

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Construção do Parque Sonoro e instrumentos musicais de materiais não estruturados.

Descrição:

Terminamos de construir os painéis e brinquedos sonoros, enviamos para as crianças. Cada criança recebeu 2 brinquedos ( painel e brinquedo). As
educadoras fizeram embalagens para que cada criança, recebesse seus brinquedos devidamente higienzados, mesmo sendo individualizado. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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7 | Festa na Roça diferenciada Completude: 0,00 %

8 | Comunicados Completude: 0,00 %

9 | Frequencias de alunos Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

Realizamos a reunião de pais do segundo semestre. Fizemos on line, pelo google meet e as famílias que não participaram no dia agendado, foi feito no
individual (on line), para que assim todos tivessem a oportunidade de acompanhar  o trabalho realizado.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Eventos realizados na unidade escolar.

Descrição:

Devido esse tempo atípico que estamos vivendo, não tivemos como fazer nossa festa na roça,  sendo assim  a equipe escolar elaborou uma festa
diferenciada.

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Realizamos os seguintes comunicados, alguns vias whatsApp outros nos murais fixos na U.E.

Tabela de escolamento das aulas presenciais no novo formato;
PortalEdu;
Propostas do portal;
Informativos do Combate contra Dengue (Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Protocolos Sanitários; ( Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Murais externos das salas de aulas com as propostas realizadas das turmas presenciais presenciais;
Cardápios da merenda escolar;
Link de frequencia dos alunos remotos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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10 | Publicações Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Diário de gradual;
Diário de Classe;
Frequencia do CITE;
Busca Ativa - google forms
Interações via WhatsApp.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Junto com as prestações de contas mensais, enviamos também o relatório das ações do mês envolvendo toda comunidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

REUNIÃO DE PAIS UTILIZANDO A FERRAMENTA DO GOOGLE MEET.pdf

ENTREGA DO KIT SONORO PARA AS CRIANÇAS.pdf

FORMAÇÃO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.pdf

ENTREGA DAS MARMITAS (1).pdf

Bloco de Literatura e Música - Mês de Junho 2021.pdf

PLANTIO DA HORTA REALIZADO COM AS CRIANÇAS.pdf

RELATÓRIO MENSAL PRE II C - PROFESSORA.pdf

RELATÓRIO MENSAL INFANTIL I B - PROFESSORA.pdf

RESUMO GERAL JUNHO.pdf

RELATÓRIO MENSAL PRÉ I A E SÍNTESE TFC.pdf

RELATÓRIO MENSAL BERÇARIO I.pdf

BRINQUEDOS SONOROS -BEBÊS (1) (3).pdf

BRINQUEDOS SONOROS - CRIANÇAS PEQUENAS (2).pdf

BRINQUEDOS SONOROS - CRIANÇAS BEM PEQUENAS (1).pdf

FESTA NA ROÇA PRE II B.pdf

FESTA NA ROÇA PRE I B.pdf
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ARRAIA DO BII A.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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META JULHO 2021
De 01/07/2021 a 31/07/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
| Metas Propostas

1 – Metas Propostas

1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

No mês de julho tivemos a reunião de pais, on line para o encerramento do semestre. Foi apresentado para as famílias o relatório geral e
individual das crianças.

Tivemos um período de recesso escolar, aproveitamos para reorganizar os espaços, como: pintura do parque, pintura geral dos pneus do jardim, 
organização kits que serão utilizados com a retomada das crianças em agosto.

Participamos da reunião SEC, para orientações da volta as aulas, com atendimento de 100% da nossa demanda.

Foram realizadas outras ações, como:

Busca Ativa;
Vistoria semanal da nossa Briagada da Dengue, Brigada do Covid e Escola Segura;
Cuidados com a horta e o jardim;

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

META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

Etapa concluída

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e
pessoalmente, realizamos matrículas e orientamos em relação a retomada das aulas de forma gradual e sobre as ações que estavam sendo
realizadas;
O escalonamento é comunicado as famílias via WhatsApp no privado e no mural da escola;
É enviado as famílias o link do PortalEdu, para que as mesmas tenham acesso as propostas elaboradas e possam também registrar a
frequência das crianças que participam de forma remota;
É oferecido a toda família que não tem acessibilidade a internet, as propostas impressas.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

Etapa concluída

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Fiscalização e orientação na utilização dos IPI’s para todos os colaboradores (máscara, face sheild ou óculos de segurança, toucas
descartáveis, luvas descartáveis, aventais de TNT);
Organização dos espaços e brinquedos: tudo foi organizado de modo que atendêssemos as nossas crianças conforme o decreto
estabelecido;
Retomada dos cuidados com toda equipe escolar;
Sanitização de unidade escolar.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Entrega das marmitas com um horário diferenciado para não termos aglomerações, devido ao atendimento presencial. No mês de junho
foram entregues 975 marmitas, todo o alimento servido foi preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de acordo com o
cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram entregues também
frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo de acordo com o cardápio dia.
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1 | Inserção do Bloco de música Completude: 0,00 %

2 | Formação continuada de todos os segmentos Completude: 0,00 %

3 | Brincar é reciclar Completude: 0,00 %

2| Resultados Alcançados
100% de contatos com as famílias
Acolhida e adaptação das crianças, famílias e equipe escolar;
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escola.
Controle Birgada da Dengue.
Controle da Brigada Covid e Escola segura

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Oferecer um atendimento adequado as nossas crianças por meio de aulas presenciais e atividades do portal EDUSJC;
Qualidade da alimentação oferecida;
Execução dos protocolos sanitários.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Etapa cumprida

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

No mês de julho, tivemos a psicóloga Ingrid Vasconcelos, com uma palestra sobre "As emoções". 

A palestra foi ministrada para equipe escolar em todos os segmentos. Foi ressaltado a importância da nossa saúde emocional em tempos de pandemia.

Com a retomada das aulas presenciais temos que ter um olhar a mais para nossas crianças e famílias, não foi fácil para ninguém, mas  enquanto escola temos
que conhecer nossas emoções, para que ao receber nossas crianças seja de modo tranquilo e enriquecedor para todos.

Foi maravilhoso esse encontro.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Comunicados Completude: 0,00 %

5 | Reunião de pais Completude: 0,00 %

6 | Frequencias de alunos Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Etapa cumprida

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Tabela de escolamento das aulas presenciais no novo formato;
PortalEdu;
Propostas do portal;
Informativos do Combate contra Dengue (Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Protocolos Sanitários; ( Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Murais externos das salas de aulas com as propostas realizadas das turmas presenciais presenciais;
Cardápios da merenda escolar;
Link de frequencia dos alunos remotos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

Nesse mês de julho demos continuidade a reunião de pais, pois como foi on line, tivemos que dividir em mais  dias, iniciando no de final de junho com o início
do mês de julho, pois como foi enerramento  de semestre, foi enviado para as famílias o relatório geral e o individual. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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7 | Publicações Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Diário de gradual;
Diário de Classe;
Frequencia do CITE;
Busca Ativa - google forms
Interações via WhatsApp.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Junto com as prestações de contas mensais, enviamos também o relatório das ações do mês envolvendo toda comunidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

REPONDO OS PISOS.pdf

SANITIZAÇÃO DO MÊS DE JULHO.pdf

REUNIÃO DE PAIS.pdf

PARQUE REVITALIZAÇÃO.pdf

PARQUE ANTES.pdf

PALESTRA COM A PSICÓLOGA INGRID VASCONCELOS SOBRE EMOÇÕES.pdf

ORGANIZAÇÃO DAS SALAS.pdf

MURAIS EXTERNOS DA RETOMADA DAS AULAS.pdf

LIMPEZA GERAL DOS BRINQUEDOS.pdf

INTERAÇÃO DAS CRIANÇAS COM OS BRINQUEDOS SONOROS.pdf

Horta.pdf

ENTREGA DAS MARMITAS (2).pdf

ENTRADA DA ESCOLA SENDO REVITALIZADA.pdf

COLHEITA DA HORTA.pdf

Próximas Atividades
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# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META AGOSTO 2021
De 01/08/2021 a 31/08/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

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

No mês de agosto retomamos as aulas presenciais com adesão de 310  crianças de modo presencial e 40 crianças de modo remoto.

Continuamos com a busca ativa, atividades do CITE e interações para as crianças de modo remoto, para que assim mantermos o vínculo com as
mesmas.

Foi um mês de adaptações para toda comunidade escolar.

Com a retomada das aulas presenciais, a reorganização dos espaços e a parceria efetiva da comunidade escolar, amenizou todo processo. Foi um
mês de muitas descobertas, conhecimento, estreitamento de vínculo, respeitando sempre o protocolo sanitário e o Plano São Paulo.

No projeto da horta, organizamos a escala das salas de aulas de acordo com  os níveis e sempre respeitando os protocolos sanitários. Todas as
crianças tem acessoa a horta, auxiliando na manutenção, exploração e colheita. Esse projeto tem enriquecido e muito no desenvolvimento das
crianças, exploram a terra, diferentes texturas das folhas, tipos de verduras e legumes. Na nossa horta temos as PANCs ( Plantas Alimentícias Não
Convencionais) como: o peixinho, as capuchinhas ( aliás, além de serem saborosas, são ornamentais, pois  embelezam nossa horta com lindas
flores  que são comestíveis). As crianças estão encantadas com as várias descobertas.

Tivemos a visita da supervisão escolar para vistoria dos protocolos sanitários.

Realizamos o direcionamento dos alunos do Pré II, matrículas, atendimentos a comunidade.

A equipe gestora participou de reuniões realizadas pela SEC:

Reunião de diretores  e dirigentes  com Planejamento Escolar;
Setorizadas com as orientadores de escola;

Foram realizadas outras ações, como:

Busca Ativa;
Vistoria semanal da nossa Briagada da Dengue, Brigada do Covid e Escola Segura;
Diário Digital;
Visita técnica da Merenda escolar;
Fiscalização da Supervisão Escolar, dos protocolos sanitários;

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

META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

Etapa concluída

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e pessoalmente,
realizamos matrículas e orientamos em relação a retomada das aulas de forma gradual e sobre as ações que estavam sendo realizadas;
É enviado as famílias o link do PortalEdu, para que as mesmas tenham acesso as propostas elaboradas e possam também registrar a
frequência das crianças que participam de forma remota;
É oferecido a toda família que não tem acessibilidade a internet, as propostas impressas.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

Etapa concluída

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Fiscalização e orientação na utilização dos IPI’s para todos os colaboradores (máscara, face sheild ou óculos de segurança, toucas
descartáveis, luvas descartáveis, aventais de TNT);
Organização dos espaços e brinquedos: tudo foi organizado de modo que atendêssemos as nossas crianças conforme o decreto estabelecido;
Retomada dos cuidados com toda equipe escolar;
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1 | Bloco de Musica Completude: 0,00 %

2 | Formação continuada de todos os segmentos Completude: 0,00 %

Sanitização de unidade escolar.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Nesse mês de agosto, entregamos 56 marmitas  para as famílias que optaram pelo remoto e na unidade escolar realizamos 4226 refeições,
todo o alimento servido foi preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de acordo com o cardápio enviado pelo Setor de
Merenda - SEC (Secretaria de Educação e Cidadania).

2| Resultados Alcançados
100% de contatos com as famílias
Acolhida e adaptação das crianças, famílias e equipe escolar;
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escola.
Controle Birgada da Dengue.
Controle da Brigada Covid e Escola segura

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Oferecer um atendimento adequado as nossas crianças por meio de aulas presenciais e atividades do portal EDUSJC;
Qualidade da alimentação oferecida;
Execução dos protocolos sanitários.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Etapa cumprida. O Bloco de música passou a ser rotina semanal das salas de aulas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

pág. 2 01/10/21 14:18



3 | Parque Sonoro Completude: 0,00 %

4 | Brincar é reciclar Completude: 0,00 %

5 | Comunicados Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Professoras:

Bloco de Literatura e música; (SEC )
Projetos Interacionais (SEC );
Pedagogia dos sonhos;
Letramento Linguistico:
Planejamento;

 

Educadoras

Esse mês de agosto devido a retomada das aulas presenciais, a adaptação das crianças, não realizamos a formação com as educadoras. As formações
será retomada no mês de setembro.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Construção do Parque Sonoro e instrumentos musicais de materiais não estruturados.

Descrição:

Etapa cumprida. O parque sonoro foi idealizado para uso coletivo em nosso parque externo, mas devido a pandemia tivemos que reestruturar nosso projeto,
de forma que nossas crianças explorassem os sons utilizando materiais não estruturados, assim surgiu a idéia do painel sonoro individual, respeitando a
especificidade de cada faixa etária.

Construímos os painéis sonoros no primeiro semestre do ano de 2021, respeitando os protocolos sanitários ( painéis  que podem ser higienizados) . Para as
famílias que optaram pelo modo presencial com escalonamento foi entregue e utilizado em sala de aula para cada criança. Para as famílias que fizeram a
opção do ensino remoto,  realizamos agendamento  com horário e dia especifico para que as mesmas viessem buscar o painel  na undiade escolar, assim
tivemos a oportunidade de rever nossas crianças ( ensino remoto), extreitar o vínculo com a comunidade escolar e garantir que todos pudessem ter acesso ao
projeto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Etapa cumprida

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

pág. 3 01/10/21 14:18



6 | Frequencias de alunos Completude: 0,00 %

7 | Publicações Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Tabela de escolamento das aulas presenciais no novo formato;
PortalEdu;
Propostas do portal;
Informativos do Combate contra Dengue (Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Protocolos Sanitários; ( Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Murais externos das salas de aulas com as propostas realizadas das turmas presenciais presenciais;
Cardápios da merenda escolar;
Link de frequencia dos alunos remotos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Diário de gradual;
Diário de Classe;
Frequencia do CITE;
Busca Ativa - google forms
Interações via WhatsApp.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Junto com as prestações de contas mensais, enviamos também o relatório das ações do mês envolvendo toda comunidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos
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Nome Observações

EXPLORAÇÃO DOS PAINÉIS SONOROS.pdf

MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO NA HORTA.pdf

TFC .pdf

CONTROLE DE REFEIÇÕES AGOSTO.pdf

BLOCO DE LITERATURA DO MÊS DE AGOSTO.pdf

BLOCO DE LITERATURA DO MÊS DE AGOSTO.pdf

BERÇÁRIO I VISITANDO A HORTA DA ESCOLA.pdf

ADAPTAÇÃO DO PRÉ II (1).pdf

ADAPTAÇÃO DO BERÇÁRIO II B.pdf

ADAPTAÇÃO DO BERÇÁRIO II A.pdf

ADAPTAÇÃO DO BERÇÁRIO I.pdf

26 de agosto.docx (1) REGISTRO TFC.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META SETEMBRO 2021
De 01/09/2021 a 30/09/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Metas Propostas

1 – Metas Propostas

1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

No mês de setembro, realizamos em nossa unidade escolar a colheita da nossa horta, com o auxilio das crianças. 

Realizamos a reunião de transição com as famílias do Pré II, que irão para o ensino fundamental. É um momento de muita espectativa para as
famílias nessa nova etapa.

Por conta de estarmos ainda vivendo um tempo atípico, nosso dia da família foi realizado de uma outra maneira. As crianças do Infantil I ao Pré II,
fizeram desenhos evidenciandos as pessoas importantes do seu cotidiano, pois trabalhamos com a frase: Eu amo quem cuida de mim. Esses
desenho foram para os murais externos para recebermos nossas famílias.

As crianças do pré II na sala de leitura, gravaram uma adaptação do poema: Família você é ... (Autor Drehmer) para enviar para as famílias no
grupo de whatsapp. Como lembrança desse evento confeccionamos junto com as crianças chaveiros para ser entregue como encerramento.

Participamos de um reunião da coordenadoria da Educação Especial para alinharmos algumas ações no atendimento das nossas crianças com
necessidades especiais.

Elaboramos junto com Planejamento escolar o quadro de classe para 2022.

Atendemos a comunidade escolar em todas as suas especificidades, realizamos  matrículas, mantendo sempre o termo de colaboração com dia,
ofertando vagas sem surgirem.

  

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

META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

Etapa concluída

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Com retomada das aulas presenciais, sendo que  98% da demanda atendida optaram para retomada, estamos em contato direto com as
famílias, estreitando cada dia mais o vículo com as mesmas.  O diário digital é uma ferramenta de suma importância para a aferição das
presenças de nossas crianças. Nesse mês de setembro estamos concluindo essa etapa.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

Etapa concluída

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Fiscalização e orientação na utilização dos IPI’s para todos os colaboradores (máscara, face sheild ou óculos de segurança, toucas
descartáveis, luvas descartáveis, aventais de TNT);
Organização dos espaços e brinquedos: tudo foi organizado de modo que atendêssemos as nossas crianças conforme o decreto
estabelecido;
Retomada dos cuidados com toda equipe escolar;
Sanitização de unidade escolar.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

a retomada de 98% das nossas crianças no ensino presencial, nos possibilitor a retomada da nossa rotina, sendo assim as refeições são
oferecidas na própria unidade escolar, seguindo um cronograma de horário e sempre respeitando os protocolos sanitários. Nesse mês de
setembro entregamos somente 37 marmitas, para algumas crianças que ainda optaram pelo ensino remoto.
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1 | Inserção do Bloco de música Completude: 0,00 %

2 | Formação continuada Completude: 0,00 %

2| Resultados Alcançados
100% de contatos com as famílias
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar.
Resultados positivos na acolhida e adaptação das crianças.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Oferecer um atendimento adequado as nossas crianças por meio de aulas presenciais e atividades do portal EDUSJC;
Qualidade da alimentação oferecida;
Execução dos protocolos sanitários.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Etapa cumprida. O Bloco de música faz parte da rotina pedagógicas das crianças. Através da exploração dos sons e diferentes portadores sonoros.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Construção dos painéis e brinquedos sonoros Completude: 0,00 %

4 | Reunião de pais - transição Pré II Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Professores:

Momentos na rotina;
Acolhida, livre escolha e área externa;
Assuntos da unidade escolar;
Bloco de música e literatura;
Metas de aprendizagens das crianças;
Planejamentos;
Mapeamento dos saberes;
Organização de planejamentos e materiais.

 

 

Educadoras:

Nesse mês de setembro retomamos as formações com as educadoras.

Planejmanto semanal;
Retomada dos protocolos;
Organização das atividades do dia da família;
Contra turno;
Assuntos da unidade escolar

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Construção do Parque Sonoro e instrumentos musicais de materiais não estruturados.

Descrição:

Etapa concluída

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Dia da família Completude: 0,00 %

6 | Projeto Brincar é reciclar Completude: 0,00 %

7 | Comunicado Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

Realizamos com as famílias do Pré II, a reunião de transição para o ensino fundamental., para esclarecer algumas questões, como:

Direcionamento das crianças;
Ansiedade da mudança;
Novos colegas;
A rotina do ensino fundamental.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Eventos realizados na unidade escolar.

Descrição:

No mês de setembro realizamos o dia da família, devido a pandemia tivemos que fazer alguns ajustes. A equipe de escola preparou um mural externo com
fotos das famílias no tema "Eu amo quem cuida de mim" e chaveirinhos dos desenhos da crianças para serem entregue para as famílias.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

etapa concluída

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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8 | Frequencias de alunos Completude: 0,00 %

9 | Publicações Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

 

PortalEdu;
Propostas do portal;
Informativos do Combate contra Dengue (Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Protocolos Sanitários; ( Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Murais externos das salas de aulas com as propostas realizadas das turmas presenciais presenciais;
Cardápios da merenda escolar;
Link de frequencia dos alunos remotos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Diário digital;
Frequencia do CITE;
Interações via WhatsApp.
Controle individual do professor.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Junto com as prestações de contas mensais, enviamos também o relatório das ações do mês envolvendo toda comunidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos
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Nome Observações

EXPLORAÇÃO DOS PAINÉIS SONOROS (1) (1).pdf

BLOCO DE MÚSICA (1).pdf

BLOCO DE LITERATURA.pdf

REUNIÃO DE TRANSIÇÃO ESCOLAR DO PRÉ II.pdf

RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO ESCOLAR- 2021.pdf

DIA DA FAMÍLIA (1).pdf

APRESENTAÇÃO DO VÍDEO SOBRE A TRANSIÇÃO ESCOLAR DO PRÉ II.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META OUTUBRO 2021
De 01/10/2021 a 31/10/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

No mês de outubro realizamos a nossa semana divertida, em anos anteriores era uma semana com muitas atividades no coletivos envolvendo
toda a unidade escolar, mas devido pandemia, tivemos que fazer alguns ajustes. As crianças adoraram as atividades, mesmo sendo realizadas
por sala.

A dia do Cinema foi divertido e maravilhoso, decoramos a entrada da sala de leitura com a passarela da fama, todas as salas que passaram foi
uma festa.

Realizamos nesse mês as matrículas para 2022. Recebemos várias famílias que para o ano que vem estará presente conosco. Essas
matrículas foram realizadas presencialmente, respeitando os protocolos de segurança.

Participamos de um reunião da coordenadoria da Educação Especial para alinharmos algumas ações no atendimento das nossas crianças com
necessidades especiais.

Elaboramos junto com Planejamento escolar o quadro de classe para 2022.

Atendemos a comunidade escolar em todas as suas especificidades, realizamos  matrículas, mantendo sempre o termo de colaboração com
dia, ofertando vagas sem surgirem.

Foi realizados com os funcionários uma pequisa sobre benefícios, relativos a empresa. https://docs.google.com/forms/d/
1e7SHOY48YY1R7lPmjxIUu76MAZi3CcW7F2DX64xV0P0/viewanalytics, (resultados da pesquisa)

A equipe gestora participou de reuniões e formações da SEC (Secretaria de Educação e Cidadania). Nas formações pedagógicas. com tema:
Mapeamento do saber e letramento. Nas reuniões adminsitrativas foram elencados vários assuntos, como:

Setor de planejamento;
Protocolos sanitários;
Setor da merenda.
Calendário 2022;

Retomamos os TFC's ( trabalho de formação continuada) com professores de modo presencial.

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

META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

Etapa concluída

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Com retomada das aulas presenciais, sendo que  98% da demanda atendida optaram para retomada, estamos em contato direto com as
famílias, estreitando cada dia mais o vículo com as mesmas.  O diário digital é uma ferramenta de suma importância para a aferição das
presenças de nossas crianças. Nesse mês de setembro estamos concluindo essa etapa.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

Etapa concluída

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Fiscalização e orientação na utilização dos IPI’s para todos os colaboradores (máscara, face sheild ou óculos de segurança, toucas
descartáveis, luvas descartáveis, aventais de TNT);
Organização dos espaços e brinquedos: tudo foi organizado de modo que atendêssemos as nossas crianças conforme o decreto
estabelecido;
Retomada dos cuidados com toda equipe escolar;
Sanitização de unidade escolar.
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1 | Bloco de Musica Completude: 0,00 %

2 | Formação continuada de todos os segmentos Completude: 0,00 %

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Etapa cumprida

2| Resultados Alcançados
100% de contatos com as famílias
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar.
Resultados positivos na acolhida e adaptação das crianças.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Oferecer um atendimento adequado as nossas crianças por meio de aulas presenciais e atividades do portal EDUSJC;
Qualidade da alimentação oferecida;
Execução dos protocolos sanitários.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Etapa cumprida.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Construção do parque sonoro Completude: 0,00 %

4 | Semana divertida Completude: 0,00 %

5 | Brincar é reciclar Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Professoras:

Contexto de aprendizagem - Capítulo 6 do Currículo;
Necessidades da unidade;
Planejamento mensal.
Protocolos Sanitários.

Educadoras:

BNCC e Concepção de criança;
Necessidades da unidade;
Planejamento mensal.
Protocolos Sanitários.

Equpe de Apoio:

Organização dos espaços;
Necessidades da unidade;
Protocolos Sanitários.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Construção do Parque Sonoro e instrumentos musicais de materiais não estruturados.

Descrição:

Etapa concluída

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Eventos realizados na unidade escolar.

Descrição:

Nesse mês realizamos  a semana divertida, com atividades diferenciadas. Tivemos oficina de brinquedos recicláveis, festa da fantasia, gincana entre outras,
sempre respeitando os protocolos de segurança. Essas atividades foram realizadas em sala de aula.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Frequencias de alunos Completude: 0,00 %

7 | Publicações Completude: 0,00 %

8 | Comunicados Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Etapa concluída

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Diário digital;
Frequencia do CITE;
Interações via WhatsApp.
Controle individual do professor.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Junto com as prestações de contas mensais, enviamos também o relatório das ações do mês envolvendo toda comunidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

PortalEdu;
Propostas do portal;
Informativos do Combate contra Dengue e escola segura (Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Protocolos Sanitários; ( Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Murais externos das salas de aulas com as propostas realizadas das turmas presenciais;
Cardápios da merenda escolar;
Link de frequencia dos alunos remotos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

Resumo refeição.pdf

Síntese Professor outubro.pdf

SEMANA DIVERTIDA sala 06.pdf

SALA INTERATIVA BLOCO LITERATURA.pdf

SALA INTERATIVA BLOCO DE MÚSICA.pdf

Registro Semanal Educador outubro.pdf

CARTA DE AGRADECIMENTO DAS FAMILIAS.pdf

EXPLORAÇÃO DOS PAINÉIS SONOROS (1).pdf

DEGUSTAÇÃO DA HORTA.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃODE META NOVEMBRO 2021
De 01/11/2021 a 30/11/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 Metas Propostas

1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

No mês de novembro realizamos com nossas crianças, o mês sonoro. A professora de música junto com as equipes de salas prepraram várias
atividades lúdicas para que todas as crianças tivesse acesso a vários portadores sonoros.

Com a retomada obrigatória do Pré I e Pré II, as crianças do berçário e infantil acabaram retornando em uma escala maior.

Realizamos busca ativa, atendimento com comundade, matrículas de novos alunos.

Manutenção da nossa horta.

Foi realizada um pesquisa de satisfação com as
famílias https://docs.google.com/forms/d/1TfuVapMAgUV6eSqqoXsaqf4mPUWzu9D7EHTHAAbeqwM/viewanalytics.

Participamos das seguintes reuniões

03/11- Reunião Setorizada no CEFE com a Orientadora de Escola;

05/11- Reunião de Diretores - Setor  Planejamento Escolar;

12/11- Reunião de Diretores  (CEFE)  Chefe de Divisão Rosilene; 

19/11- Lista do direcionamento  Pré II para escolas do fundamental, dar ciência as pais/ responsáveis;

26/11 - Assessoria com a orientadora de ensino Denise.

 

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

META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

Etapa concluída

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Com retomada das aulas presenciais, sendo que  98% da demanda atendida optaram para retomada, estamos em contato direto com as
famílias, estreitando cada dia mais o vículo com as mesmas.  O diário digital é uma ferramenta de suma importância para a aferição das
presenças de nossas crianças. Nesse mês de setembro estamos concluindo essa etapa.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

Etapa concluída

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Fiscalização e orientação na utilização dos IPI’s para todos os colaboradores (máscara, face sheild ou óculos de segurança, toucas
descartáveis, luvas descartáveis, aventais de TNT);
Organização dos espaços e brinquedos: tudo foi organizado de modo que atendêssemos as nossas crianças conforme o decreto
estabelecido;
Retomada dos cuidados com toda equipe escolar;
Sanitização de unidade escolar.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Etapa cumprida
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1 | Novembro Sonoro Completude: 0,00 %

2 | Formação continuada Completude: 0,00 %

3 | Parque Sonoro Completude: 0,00 %

2| Resultados Alcançados
100% de contatos com as famílias
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar.
Resultados positivos na acolhida e adaptação das crianças.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Oferecer um atendimento adequado as nossas crianças por meio de aulas presenciais e atividades do portal EDUSJC;
Qualidade da alimentação oferecida;
Execução dos protocolos sanitários.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Inserção do Bloco de Música na rotina das crianças

Descrição:

Realizamos no mês de Novembro, com toda unidade escolar o Mês sonoros, com atividades temáticas, diferentes instrumentos sonoros. A sala de leitura foi
decorada de modo que as crianças tivessem acesso a diferentes sons e instrumentos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Esse mês de novembro as professoras elaboraram o relatório geral e individual das crianças, para apresentação na reunião de pais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Direcionamento Completude: 0,00 %

5 | Brincar é reciclar Completude: 0,00 %

6 | Frequencias de alunos Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Construção do Parque Sonoro e instrumentos musicais de materiais não estruturados.

Descrição:

Etapa concluída

 

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

Reunião de pais com os alunos do pré II, sobre o direcionamento de 2022. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Etapa concluída

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Diário digital;
Interações via WhatsApp.
Controle individual do professor.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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7 | Publicações Completude: 0,00 %

8 | Divulgações Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Junto com as prestações de contas mensais, enviamos também o relatório das ações do mês envolvendo toda comunidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Propostas do portal;
Informativos do Combate contra Dengue e escola segura (Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Protocolos Sanitários; ( Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Murais externos das salas de aulas com as propostas realizadas das turmas presenciais;
Cardápios da merenda escolar;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

PORTFOLIO BEBÊS SEGUNDO SEMESTRE (4).pdf

11 de novembro - Empreende Virtual SEC.docx (1).pdf

Relatório Pré II.pdf

BLOCO DE MÚSICA.pdf

BLOCO DE LITERATURA.pdf

RESUMO NOVEMBRO.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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META DEZEMBRO 2021
De 01/12/2021 a 31/12/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 Metas Propostas

1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

No mês de dezembro organizamos os espaços e os murais externos para encerramento do ano letivo. Realizamos reunião de pais, de modo
presencial, aliás, foi maravilhoso poder ter a comunidade presencialmente na nossa unidade escolar. Tivemos uma participação em torno de
80% nas reuniões, sempre respeitando os protocolos de segurança. Devido ao encerramento do ano letivo, preparamos atividades
diversificadas com as crianças e em parceria com alguns funcionários da General Motors do Brasil, conseguimos a doação de presentes de
fecharmos o ano com muito mais alegria para nossas crianças. No ano de 2019, os mesmos funcionários fizeram uma parceira conosco,
realizando uma festa linda e presentes para as crianças da nossa unidade. Em 2020 devido a pandemia a festa foi adiada, nesse ano (2021) 
efetivamos a parceria novamente, mas devido aos protocolos de segurança, em comum acordo com nossos parceiros  ficou acordado da
seguinte forma: Eles levaram os presentes e cada professora ficou responsável em entregar e comunicar as famílias. Foi maravilhoso ver
nossas crianças tão felizes com essa ação. O reconhecimento da comunidade do trabalho realizado foi fantástico.

A equipe gestora participou de alguns encontros promovidos pela SEC – Secretaria de Educação e Cidadania:

03/12- Reunião de Diretores com a chefe de divisão Rosilene;

06/12- Reunião Setorizada no CEFE com a Orientadora de Escola;

2021 foi um ano de muitas conquistas e metas alcançadas. Terminamos o ano com o sentimento de dever cumprido, dever não de obrigação,
mais sim de realização.

 

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

META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

Etapa concluída

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Com retomada das aulas presenciais, sendo que  98% da demanda atendida optaram para retomada, estamos em contato direto com as
famílias, estreitando cada dia mais o vículo com as mesmas.  O diário digital é uma ferramenta de suma importância para a aferição das
presenças de nossas crianças. Nesse mês de setembro estamos concluindo essa etapa.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

Etapa concluída

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Fiscalização e orientação na utilização dos IPI’s para todos os colaboradores (máscara, face sheild ou óculos de segurança, toucas
descartáveis, luvas descartáveis, aventais de TNT);
Organização dos espaços e brinquedos: tudo foi organizado de modo que atendêssemos as nossas crianças conforme o decreto
estabelecido;
Retomada dos cuidados com toda equipe escolar;
Sanitização de unidade escolar.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Etapa cumprida
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1 | Construção do parque sonoro Completude: 0,00 %

2 | Reunião de pais Completude: 0,00 %

3 | Encerramento do ano letivo Completude: 0,00 %

2| Resultados Alcançados
100% de contatos com as famílias
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar.
Resultados positivos no atendimento de toda comunidade.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Oferecer um atendimento adequado as nossas crianças por meio de aulas presenciais e busca ativa;
Qualidade da alimentação oferecida;
Execução dos protocolos sanitários.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Construção do Parque Sonoro e instrumentos musicais de materiais não estruturados.

Descrição:

Etapa concluída

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

No mês de dezembro realizamos as reunões de pais presenciais, foi muito bom ter a comunidade presente ativamente na unidade escolar. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Eventos realizados na unidade escolar.

Descrição:

Em parceria com alguns funcionários da General Motors do Brasil, arrecadamos presentes para serem entregues a nossas crianças. Nos anos anteriores
tivemos a participação de alguns funcionários no evento, mas devido a panademia, infelizmente tivemos que fazer algumas  alterações, mas mesmo assim foi
muita alegria para nossas crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Brincar é reciclar Completude: 0,00 %

5 | Frequencias de alunos Completude: 0,00 %

6 | Publicações Completude: 0,00 %

7 | Divulgações Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Projeto “Brincar é reciclar”.

Descrição:

Etapa concluída

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Diário digital;
Interações via WhatsApp.
Controle individual do professor.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Junto com as prestações de contas mensais, enviamos também o relatório das ações do mês envolvendo toda comunidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Propostas do portal;
Informativos do Combate contra Dengue e escola segura (Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Protocolos Sanitários; ( Checklist fixado no mural da entrada da unidade)
Murais externos das salas de aulas com as propostas realizadas das turmas presenciais;
Cardápios da merenda escolar;
Apresentação dos portfólios do encerramento letivo 2022.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

DIA DE ENTREGA DE PRESENTES.pdf

DECORAÇÃO DA UNIDADE.pdf

MURAIS EXTERNOS.pdf

ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM PARCEIROS.pdf

REVITALIZAÇÃO DA HORTA.pdf

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS.pdf

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE PAIS.pdf

BRN3C2AF43AD9B0_033029.pdf

BLOCO DE MÚSICA (3).pdf

BLOCO DE LITERATURA (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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META JANEIRO 2022
De 01/01/2022 a 31/01/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Metas Propostas

1.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

No mês de janeiro iniciamos com a RPA ( Reunião pedagógica administrativa 1ª parte), para planejarmos a organização dos espaços e tempo. 

Realizamos a reunião de pais das crianças da ala Berçário, para que os mesmos  conhecessem os espaços da escola, as normas e
combinados a serem seguidos no decorrer do ano letivo. Ressaltamos também os protocolos de higiene e saúde.

A equipe gestora participou de alguns encontros promovidos pela SEC – Secretaria de Educação e Cidadania:

 25/01 - Reunião com as Gestoras de contrato - Plano de trabalho

27/01 - Apresentação das novas gestoras de parceira e suas respectivas Unidades Escolares;

31/01 - Supervisão escolar e setor da informática.

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

META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

Etapa concluída

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Etapa concluída

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

Etapa concluída

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Fiscalização e orientação na utilização dos IPI’s para todos os colaboradores;
Organização dos espaços e brinquedos: tudo foi organizado de modo que atendêssemos as nossas crianças conforme o decreto
estabelecido;
Retomada dos cuidados com toda equipe escolar;
Sanitização de unidade escolar.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Etapa cumprida

2| Resultados Alcançados
100% de contatos com as famílias para a retomada das aulas.
Efetivação do cumprimento dos protocolos sanitários por toda comunidade escolar.
Espaços organizados par atendimento das crianças com segurança e qualidade, acolhimento de professores, colaboradores e famílias de
forma afetiva gerando resultados positivos no atendimento de toda comunidade.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
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1 | Formação continuada de todos os segmentos Completude: 0,00 %

2 | Reunião de pais Completude: 100,00
%

3 | Publicações Completude: 100,00
%

Oferecer um atendimento adequado as nossas crianças por meio de aulas presenciais e busca ativa.
Execução dos protocolos sanitários.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Realizamos nossa primeira RPA ( reunião pedagógica  adminstrativa) com os colaboradores de todos os segmentos da unidade escolar. Nessa primeira parte
da RPA  seguimos a pauta abaixo:

Acolhida ( café da manhã e um vídeo multivacional);
Retomada da atribuição de salas;
Normas da instuição e Normas da unidade escolar;
Combinados;
Organização dos horários dos colaboradores;
Organização dos espaços.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

Realizamos a reunião de pais  nesse mês de janeiro com as famíias da ala berçário, evidenciando o período de adaptação para os bebês, esclarecendo
dúvidas e efetivandoos combinados além de proporcionar a todos conhecerem os espaços da unidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Junto com as prestações de contas mensais, enviamos na plataforma SGTS (Setor de Gestão do Terceiro Setor) também o relatório de desempenho do mês,
com a descrição das ações realizadas na unidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

SECRETARIA (2).pdf

REUNIÃO NA SEC COM A SUPERVISOR ESCOLAR E SETOR DE INFORMÁTICA.pdf

REUNIÃO DE PAIS PRIMEIRA PARTE EM JANEIRO.pdf

REUNIÃO COM A GESTÃO DE PARCERIA SOBRE PLANO DE TRABALHO.pdf

REUNIÃO COM A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSOCIAÇÃO LÍRIOS DO CAMPO.pdf

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EDUCADORAS.pdf

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO.pdf

ORGANIZAÇÃO DAS SALAS.pdf

MURAIS DE ACOLHIDA.pdf

EQUIPE DE APOIO.pdf

EQUIPE DA COZINHA JANEIRO.pdf

ADMINISTRATIVO.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE META FEVEREIRO 2022
De 01/02/2022 a 28/02/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

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

No mês de fevereiro foi realizada a segunda parte da  Reunião Pedagógica Administrativa  envolvendo todos os segmentos da Unidade
Escolar, com a seguinte pauta:

Organização dos espaços;
horários da rotina escolar;
Orientações de acordo com o nível escolar;
Retomada dos protocolos de segurança.

Antes do início das aulas foi realizada a segunda parte da reunião de pais com as turmas de Indfantil II, Pré I e Pré II  favorecendo a
adaptação e acolhida das crianças e das famílias.

Retomamos com as professoras o planejamento do período de Adapatação e acolhimento, visando sempre um atendimento de qualidade
das nossas crianças e famílias.

Nesse mês de fevereiro o trabalho de formação continuada das educadoras foi totalmente voltado para a adaptação das crianças e na
organização das salas.

Retomamos os projetos institucionais, como: Coleta do óleo, Escola Segura, Brigada da Dengue com toda comunidade escolar.

Realizamos  com as turmas do Pré II  um Workshop sobre a escola segura, eles visitaram todos os espaços da unidade, fizeram um
levantamento dos espaços seguros e quais precisam de segurança e cuidados, combinados de sala e área externa, no final receberam um
certificado simbólico de participação. 

Fevereiro foi um mês com muitas descobertas e retomadas de ações para toda comunidade escolar.

 

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
100% de contatos com as famílias para a retomada das aulas.
Efetivação do cumprimento dos protocolos sanitários por toda comunidade escolar.
Acolhimento e adaptação das crianças e famílias

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Ofertar um atendimento adequado as nossas crianças por meio de aulas presenciais e busca ativa.
Execução dos protocolos sanitários.

Atividades Desenvolvidas
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file:///opt/sgts-sjc/server/173/relatorios-execucao/No%20dia%2001%20foi%20realizada%20a%20Reuni%25C3%25A3o%20pedag%25C3%25B3gica%20administrativa%20com%20todos%20os%20segmentos%20da%20Unidade%20Escolar.%20Onde%20foram%20retomados%20os%20protocolos%20de%20seguran%25C3%25A7a%20e%20as%20orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es%20especificas%20para%20cada%20grupo.%20Com%20as%20professoras%20foram%20retomados%20os%20Documentos%20norteadores%20sobre%20Adapta%25C3%25A7%25C3%25A3o%20e%20acolhimento%20e%20os%20Espa%25C3%25A7os%20que%20educam.%20%20Todos%20os%20espa%25C3%25A7os%20foram%20pensados%20para%20acolher%20as%20fam%25C3%25ADlias%20e%20as%20crian%25C3%25A7as%20com%20seguran%25C3%25A7a.%20%20Realizamos%20uma%20pesquisa%20com%20as%20fam%25C3%25ADlias%20pelo%20grupo%20de%20WhatsApp,%20para%20esclarecer%20qual%20o%20meu%20melhor%20dia%20e%20hor%25C3%25A1rio%20para%20realizarmos%20a%20reuni%25C3%25A3o%20de%20pais.%20A%20partir%20desta%20escuta%20ficou%20estabelecido%20que%20as%20reuni%25C3%25B5es%20seriam%20realizadas%20no%20dia%2002%20para%20todas%20as%20turmas,%20sendo%20online%20para%20os%20alunos%20que%20j%25C3%25A1%20frequentavam%20a%20escola%20e%20presencial%20para%20os%20pais%20novos.%20As%20equipes%20de%20salas%20realizaram%20as%20reuni%25C3%25B5es%20em%20pequenos%20e%20grandes%20grupos,%20nos%20hor%25C3%25A1rios%20escolhidos%20pelas%20fam%25C3%25ADlias%20garantindo%20assim,%20a%20participa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20todos.%20Nesta%20reuni%25C3%25A3o%20foram%20apresentadas%20as%20equipes%20de%20sala,%20equipe%20gestora%20e%20toda%20a%20equipe%20escolar%20de%202022.%20Foram%20realizados%20escalonamentos%20para%20os%20momentos%20de%20entrada%20e%20sa%25C3%25ADda%20evitando%20assim%20aglomera%25C3%25A7%25C3%25B5es%20e%20a%20dissemina%25C3%25A7%25C3%25A3o%20da%20COVID-19.%20%20Houve%20uma%20participa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20significativa%20dos%20pais%20e%20respons%25C3%25A1veis%20durante%20este%20m%25C3%25AAs,%20o%20que%20proporcionou%20as%20crian%25C3%25A7as%20uma%20adapta%25C3%25A7%25C3%25A3o%20tranquila%20e%20segura.%20Oferecendo%20a%20todos%20o%20direito%20de%20estar%20na%20Unidade%20Escolar,%20respeitando%20as%20necessidades,%20especificidades%20e%20individualidade%20de%20cada%20crian%25C3%25A7a.%20%20Recebemos%20um%20156%20de%20elogio%20da%20fam%25C3%25ADlia%20da%20aluna%20Helena%20do%20PR%25C3%2589%20I%20D,%20neste%20a%20m%25C3%25A3e%20elogia%20toda%20equipe%20do%20CEDIN%20Santo%20Ant%25C3%25B4nio%20pelo%20trabalho%20realizado%20e%20principalmente%20pela%20equipe%20de%20sala%20da%20filha.%20A%20equipe%20da%20secretaria%20realizou%20as%20matriculas%20que%20estavam%20faltando,%20para%20completar%20o%20n%25C3%25BAmero%20de%20crian%25C3%25A7as%20atendidas%20pelo%20convenio%20respeitando%20as%20orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es%20da%20portaria%20de%20matricula.%20%20%20As%20educadoras%20reorganizaram%20os%20diversos%20espa%25C3%25A7os%20externo,%20salas%20de%20aulas,%20e%20os%20espa%25C3%25A7os%20que%20educam%20para%20acolherem%20as%20fam%25C3%25ADlias%20e%20crian%25C3%25A7as.%20Todos%20os%20espa%25C3%25A7os%20da%20unidade%20escolar%20foram%20preparados%20para%20garantir%20a%20seguran%25C3%25A7a%20e%20o%20bem-estar%20das%20crian%25C3%25A7as.%20Neste%20m%25C3%25AAs%20os%20T.F.C%20realizados%20com%20as%20educadoras%20foram%20destinados%20a%20adapta%25C3%25A7%25C3%25A3o%20e%20acolhimento%20das%20fam%25C3%25ADlias.%20Para%20as%20professoras%20os%20T.F.C%20foram%20destinados%20aos%20assuntos%20administrativos%20a%20adapta%25C3%25A7%25C3%25A3o%20e%20acolhimento%20das%20fam%25C3%25ADlias,%20crian%25C3%25A7as%20e%20equipe%20escolar.%20E%20uma%20vez%20por%20m%25C3%25AAs%20foram%20realizadas%20as%20forma%25C3%25A7%25C3%25B5es%20com%20a%20equipe%20de%20cozinha%20e%20A.S.G.%20Os%20assuntos%20abordados%20foram%20assuntos%20administrativos%20e%20demandas%20especificas%20da%20unidade%20escolar.%20A%20equipe%20de%20A.S.G%20est%25C3%25A3o%20realizando%20diariamente%20a%20limpeza%20e%20higieniza%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20todos%20os%20espa%25C3%25A7os%20da%20Unidade%20Escolar.%20A%20brigada%20da%20dengue%20realizou%20o%20checklist%20em%20todos%20os%20espa%25C3%25A7os%20da%20Unidade%20Escolar%20e%20n%25C3%25A3o%20foram%20encontrados%20larvas%20ou%20criadouros.%20No%20dia%2028%20foi%20enviado%20o%20checklist%20por%20email%20para%20o%20setor%20de%20zoonoses.%20A%20equipe%20gestora%20participou%20das%20forma%25C3%25A7%25C3%25B5es%20propostas%20pela%20Secretaria%20de%20Educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20e%20Cidadania.


1 | Formação continuada Completude: 100,00
%

2 | Reunião de pais Completude: 100,00
%

3 | Frequência escolar Completude: 0,00 %

4 | Murais informativos Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Com as professoras:

Retomada do planejamento da adaptação e acolhimento;
Mapeamento dos saberes;
Vídeo Construção da Escrita.

Com as educadoras e equipe de apoio:

Adaptação e acolhimento;
Organização dos espaços.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

Reunião de pais das turmas de educação infantil. Realizamos nesse mês de fevereiro a segunda parte da reunião de pais, com as famílias do Infantil II ao Pré
II. 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

No mês de fevereiro retomamos com as professoras o controle de frequência  e busca ativa das crianças. Ressaltamos a importância do preenchimento diário
do controle de frequência, através do Diário Digital. 

As professoras têm que preencher o Diário de Classe que semanalmente é verificado pela direção.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Na recepção da unidade escolar fizemos um mural para que os pais possam estar sempre informados sobre a escola, como:

Cardápio das refeições servidas (alterados semanalmente);
Horários de atendimento da unidade escolar (secretaria) e equipe gestora;
Informes da Brigada da Dengue e Escola Segura;
Laudos de Dedetização, limpeza da caixa d'água;
Protocolos de Segurança.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

diário de classe fevereiro (1).pdf

Controle de frequência.pdf

RPA parte 2.pdf

ESCOLA SEGURA - PRÉ II.pdf

REUNIÃO DE PAIS FEVEREIRO (1).pdf

FORMAÇÃO DE PROFESSORES (5).pdf

ADAPTAÇÃO DO BERÇÁRIO II B 2022 (1).pdf

ADAPTAÇÃO DO BERÇÁRIO I.pdf

24 de fevereiro.docx.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META MARÇO 2022
De 01/03/2022 a 31/03/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Meta 01 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco ) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.

Etapa 02: Formação Continudada

2.1 - TFC (trabalho de formação continuada)

Meta 04 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentais em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvovimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira.

Etapa 01 - Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

1.1 - Publicação dos resutados referente a unidade escolar conforme comunicado 016/SDG/18

1.3 - Acompanhamento de frequencia dos alunos.

Atividades extra plano:

Pesquisa de satisfação - Acolhimento e adaptação, com os alunos novos; Foi enviado pela SEC - Secretaria de Educação e Cidadania uma
pesquisa de satisfação para as novas famílias que ingressaram na unidade escolar, com o objetivo de melhorar nosso atendimento. 
Vistoria da  Brigada Dengue  e entrega da planilha de controle ao setor Zoonoses: Nossa comissão da Brigada da Dengue faz as vistorias
semanais, para que assim possamos cumprir todas as orientações do combate contra dengue e enviamos o relatório de controle na última
sexta-feira do mês.
Vistoria da Criança Segura, com os nossos fiscais mirins e a representante do projeto Profª Ana Paula:  Vistoria dos fiscais mirins do projeto
Escola Segura em todos os espaços da escola, para levantarmos as melhorias que devemos realizar, como: Proteção das quinas do self
service, da pia dos banheiros da ala berçário, pois os bebês estão crescendo e podem bater a cabeça.
11 novas matrículas, devido as transferencias : no mês de março realizamos 11 matrículas, devido as transfarências das crianças que
mudaram de bairro e fizeram a opção do meio período. 
Aquisição de brinquedos  para as salas de aulas; No mês de março adquirimos alguns brinquedos para as salas de aulas, com objetivo de
enriquecer os momentos lúdicos das crianças.

2| Resultados Alcançados
Meta 1

TFC (Trabalho de Formação Continuada) com professoras e educadoras da unidade, com 100% de participação dos colaboradores

Meta 4

Relatório de desempenho do mês de março realizado com 100% das metas cumpridas;

Através do controle do diário de classe tivemos 85% de presença, as faltas foram justificadas com atestados médicos e justificativas das famílias

Pesquisa de satisfação - 85% das famílias responderam a pesquisa.

100% das vistorias realizadas da Dengue e da Escola segura.

100% das matrículas atendidas.

100% dos brinquedos foram distribuídos em sala de aula.
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1 | Etapa 2 - Formação continuada Completude: 0,00 %

2 | Etapa 01 - Divulgação dos resultados referente a unidade escolar Completude: 0,00 %

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Meta 1

Proporcionou novas aprendizagens, troca de experiências e uma reflexão da prática educativa.

Meta 4

Evidências quanto da qualidade do atendimento as crianças.

Valorização do espaço escolar pelas famílias e diminuição das faltas sem justificativas.

Reflexão das ações com a equipe e possíveis ajustes na rotina a partir da opinião das famílias.

Ambiente seguro e higienizado evitando proliferação de mosquitos

Crianças matriculadas e vivenciando experiências no espaço escolar,

Salas de aulas mais enriquecidas com a aquisição dos brinquedos, agregando mais qualidade em nosso atendimento .

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

Nesse mês de março os TFC's ( trabalho de formação continuada, foram realizadas pela Orientadora de Escola Lidiane e pela Diretora de Escola
Patrícia, utilizando alguns recursos para enriquecer as formçãoes, como: Textos, Vídeos, rodas de conversas, devolutivas

2.1-  No mês de março foi realizado com as professoras formações para construção do Planejamento Anual:

Modalidades Organizativas de tempo: Projeto investigativo
Diagnóstico de escrita;
Currículo de São José dos Campos;
Boas práticas.

As necessidades da Unidade Escolar, foi colocada em alguns encontros também, como: 

Acolhida e adaptação;
organização do tempo e espaço;
Aviso gerai.

O Trabalho de formação continuada com as educadoras, a Diretora de Escola Patrícia, inciou as formações neste mês com os seguites temas, utilizando
algumas estratégias, como: Textos do caderno do educador, vídeos, ferramentas do Goolgle forms.

Acolhida e adaptação;
Hora do sono

Realizamos com as educadoras um google forms, sobre a acolhida e adaptação, sendo que as mesmas deveriam evidenciar o que foi bom e o que pode ser
melhorado.

Foram tratados também as necessidades de unidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

1.1 - Publicação dos resultados referente a unidade escolar conforme comunicado 016/SDG/18.

Junto com as prestações de contas mensais, postamos na plataforma SGTS (Setor de Gestão do Terceiro Setor) também o relatório de desempenho do mês,
com a descrição das ações realizadas na unidade escolar.

1.3 - Acompanhamento da frequência dos alunos:

Através do Diário de Classe digital, realizamos o acompanhamento semanal da frequência dos alunos, permitindo realizarmos a busca ativa, quando
necessário. As professoras entran em contaro com as famílias através do telefone fixo ou via WhatsApp. Temos um impresso, para que a família justifique as
faltas e tomem ciências das leis vigentes.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

IMPRESSO JUSTIFICATIVA DE FALTAS PRE I E PRE II.pdf

VISTORIA DA BRIGADA CONTRA DENGUE.pdf

TFC Professor março.pdf

SEGUNDA ETAPA DO PROJETO ESCOLA SEGURA.pdf

ROTINA DA ESCOLA (1).pdf

Março - Visita técnica Delza.pdf

ESCOLA SEGURA vistoria das crianças.pdf

DIÁRIO DE CLASSE MES MARÇO.pdf

COMPRA DE BRINQUEDOS PARA AS SALAS DE AULAS.pdf

BLOCO DE MÚSICA (4).pdf

BLOCO DE LITERATURA (2).pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATÓRIO DE EXCUÇÃO DE META ABRIL 2022
De 01/04/2022 a 30/04/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

 Meta 01 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.

Etapa 02: Formação Continuada

2.1 - TFC (trabalho de formação continuada)

Meta 04 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentais em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira.

Etapa 01 - Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

1.1 - Publicação dos resultados referente a unidade escolar conforme comunicado 016/SDG/18

1.3 - Acompanhamento de frequência dos alunos.

Atividades extraplano:

Reunião de Pais com o Pré II – Transição da educação Infantil para o Ensino Fundamental – Projeto Recupera. No dia 01 de abril de 2022, foi
realizada em nossa unidade escolar uma reunião de pais dos alunos do Pré II, para comunicar e conscientizar as famílias da importância da
transição da educação infantil para o ensino fundamental e apresentação do Projeto Recupera Alfabetização, da Secretaria de Educação e
Cidadania de São José dos Campos que tem como objetivo assegurar as habilidades fundamentais dos alunos de Pré II ao 2º ano do ensino
fundamental, minimizando assim os impactos da pandemia na vida escolar dos nossos alunos. A parceria escola x família é fator primordial
para o sucesso desse projeto. Foi entregue para cada criança um Kit com dois jogos: Lince e Soletrando. Esses jogos foram enviados para
casa, com objetivo de apoiar o processo de alfabetização das crianças.
Semana literária com a coordenação da professora da sala de Interativa Ana Paula. Durante a semana de 18 a 20 de abril, realizamos várias
atividades  literárias, como Teatro, contação de histórias, apresentação com fantoches e encerramos com baile do contos de fadas. As crianças
vieram para escola fantasiadas dos personagens que mais gostavam.  Foi uma semana divertida e enriquecedora na unidade escolar.
No decorrer do mês de abril, realizamos 03 matrículas, devido às transferências de crianças que mudaram de bairro. 

 

2| Resultados Alcançados
 

Meta 1

 TFC (Trabalho de Formação Continuada) 100% de participação dos colaboradores da unidade escolar

 Meta 4

 Relatório de desempenho do mês de abril realizado com 100% das metas cumpridas.

Conhecimento da equipe gestora da necessidade da busca ativa.

 Extraplano

90% da participação das famílias na reunião de pais

100% da participação das crianças e equipe de escola.

100% das matrículas atendidas.
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1 | Acompanhamento da frequencia Completude: 0,00 %

2 | Trabalho de Formação Continuada Completude: 0,00 %

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
 Meta 1

 Proporcionou novas aprendizagens, troca de experiências e uma reflexão da prática educativa.

 Meta 4

 Transparência no trabalho realizado na unidade e escola

Ciência das famílias quanto a importância da frequência e justificativa das faltas quando necessários.

Extra plano

Conscientização das famílias sobre a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental  e a importância no processo de aprendizagem.

Criança x adulto envolvidos no mundo literário e no faz-de-contas.

Crianças matriculadas e vivenciando experiências no espaço escolar.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Realizamos o controle da frequencia semanal, para que assim possamos fazer a busca ativa, das crianças faltosas. Nossa unidade escolar não há crianças de
evasão. As faltas estão justificadas por meio de atestados médicos ou justificativa da família por impresso próprio da unidade escolar. A conscientização das
famílias da importânica da frequência escolar, faz com que o processo de aprendizagem tenham avanços significativos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Publicação dos resultados referente a unidade escolar conforme comunicado 016/SDG/18. Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

No mês de abril realizamos com toda equipe escolar o TFC ( trabalho de formação continuada). As formações são divididas em 03 grupos: Professoras,
educadoras e Equipe de apoio ( Cozinha, Auxiliares de Limpeza e Administrativo).

As formações das professoras e educadoras são ministradas pela Orientadora de Escola Danielle Almeida e da equipe de Apoio pela Diretora de Escola
Patricia Martin. 

As formações são divididas de acordo com cada segmentos;

As pautas de formações nesse mês de abril, com as professoras foram:

Espaços que educam;
Demandas da unidade escolar;
organização da sala de referência.

Os temas citados acima foram trabalhados em grupo para parte teórica e na organização da sala,  de acordo com grupo etário.

As estratégias utilizadas foram:

Textos impressos;
Ferramentas Google: Pedlet;
Fotos ;
Registros;

As formações das educadoras tiveram os seguintes temas:

Espaços que educam;
Confecção de materiais

As educadoras são divididas em 03 grupos devido a demanda, assim garantimos as formações para todas.

As estratégias utilizadas foram:

Textos impressos;
Matriais diversos para confeção de materiais;
Necessidades da unidade escolar.

Realizamos com a equipe de apoio a formação mensal, para alinharmos nossa rotina e sanar possíveis dúvidas, com os temas Espaços que educam,
organização da rotina e assuntos da unidade escolar. No dia-a-dia, muitas ações ficam no automático, esse momento tem o objetivo de refletirmos sobre
nossas ações,  melhorando a cada dia o atendimento das crianças.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

Junto com as prestações de contas mensais, postamos na plataforma SGTS (Setor de Gestão do Terceiro Setor) também o relatório de desempenho do mês,
com a descrição das ações realizadas na unidade escolar, ressaltandos assim as evidênicas quanto a qualidade de atendimento das nossas crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
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Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

Reunião de pais recupera.pdf

Síntese professoras.pdf

Síntese educadoras.pdf

SEMANA LITERÁRIA (1).pdf

BLOCO DE MÚSICA MAIO.pdf

BLOCO DE LITERATURA .pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META MAIO 2022
De 30/05/2022 a 30/05/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

Meta 01 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.

Etapa 02: Formação Continuada

2.1 - TFC (trabalho de formação continuada)

2.2 – Formação extracurricular

 

Meta 04 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentais em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira.

Etapa 01 - Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

1.1 - Publicação dos resultados referente a unidade escolar conforme comunicado 016/SDG/18

1.3 - Acompanhamento de frequência dos alunos.

 

Plano de trabalho - prorrogação maio de 2022 a maio de 2024

Meta 01 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.

Etapa 01: 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.

1.1. Trabalho de formação continuada

1.1.1 - TFC (trabalho de formação continuada)

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

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

 

Meta 03 – Imprimir intencionalidade Educativa ás práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagens.

3.2 – Contra Turno

3.2.2 – Elaborar junto as crianças momentos de escuta sobre o que gostariam do contra turno.

 

Meta 04 –Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças.

4.1 – Elevar os índices de aprendizagem dos bebês ás crianças, em favor do desenvolvimento integral.

4.1.1 – Mapeamento dos saberes por grupos etários

4.1.4 – Elaboração da documentação pedagógica

Extra Plano
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Tarde Musical - realizamos uma tarde musical com a presença do músico Tiago Villela, interagindo com as crianças de todos os grupos etários.
Participação do Dia do Desafio - todas as crianças e equipe de escola participaram de uma tividade física no coletivo para evidenciarmos a
importância da atividade fisíca;
Pesquisa com os colaboradores da unidade escolar referente as formações, realizada pela SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), para
todos os segmentos.
Participação da equipe gestora nas reunião realizadas pela Secretaria de Educação e Cidadania.
Participação das professoras no Faça Bonito. Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
realizamos um estudo de caso e a socialização das opiniões,  sobre como agir diante de situações de abuso e algumas dicas para proteção de
crianças e adolescentes e o desenvolvimento de um processo de socialização e educação com direitos e respeito.

 

2| Resultados Alcançados
 Meta 01 -

100% da participação de todos os colaborações da unidade escolar nas formações;
Participação efetiva de todos os segmentos da unidade escolar na Palestra da Ingrid Vaconcellos;

Meta 04 -

Relatório de desempenho do mês de maio realizado com 100% das metas cumpridas
Conhecimento da equipe gestora da necessidade da busca ativa.

Plano de trabalho - prorrogação maio de 2022 a maio de 2024

Meta 01 -

100% da participação de professoras e educadoras da unidade escolar nas formações;
100% de respostas da pesquisa com as educadoras e professoras sobre tecnologia nas formações.

 Meta 03 – Imprimir intencionalidade Educativa ás práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagens.

Participação dos alunos do Infantil II ao Pré II na escuta, sobre as ações do contra turno

Meta 04 -

Averiguação d0s avanços no processo de aprendizagem das nossas crianças.
Registro das ações e prática educativa na elaboração das propostas.

Extra Plano

Comunidade escolar inserida no universo musical.
Participação de comunidade escolar no dia do desafio;
100% da participação de todos os colaboradores da unidade escolar; 
16 professoras e equipe gestora na formação do Faça Bonito.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
 Meta 01 -

Reflexão da prática educativa.
Momento de interação e reflexão para toda equipe escolar.

Meta 04 -

Trânsparencia no trabalho realizado na unidade escolar.
Ciência das famílias quanto a importância da frequência e justificativa das faltas quando necessários.

Plano de trabalho - prorrogação maio de 2022 a maio de 2024

Meta 01 -

Proporcionou novas aprendizagens, troca de experiências e uma reflexão da prática educativa
Professoras e educadoras refletindo  sobre o uso da tecnologia cotidiano escolar.

 Meta 03 – Imprimir intencionalidade Educativa ás práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagens.

Contra turno dinâmico, interativo e produtivo.

Meta 04 -
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1 | Trabalho de formação continuada Completude: 0,00 %

2 | Etapa 1- Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar. Completude: 0,00 %

Visibilidade do desenvolvimento das crianças no processo de aprendizagem em todos os grupos etários.
Propostas significativas para os avanços das crianças

Extra Plano

Participação ativas das crianças na tarde musical
Conscientização das crianças e equipe de escola da importância das atividades fisícas.
Visibilidade dos trabalhos de formação continuada dos colaboradores de todos os segmentos.
Conscientização da importância de termos um olhar a mais nos sinais demonstrados pelas crianças.

 

 

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 03: Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Formação Continuada

Descrição:

2.1 Nessa quinzena de maio foram realizadas as formações com as professoras e educadoras, com seguintes temas:

Orientações sobre o relatório Geral e Individual;
Organização do Mapeamento do Saberes;
Planejamento semanal;
Currículo de São Jose dos Campos;
Faça Bonito;
A Arte de se alimentar;

2.2 - Formação Extracurricular

Palestra com a psicológa Ingrid Vasconcellos, com tema: Inteligência Emocional - estamos vivendo tempos pós pandemia, com muitas mudanças e essa
palestra auxiliou nossos colaboradores a refletir sobre as emoções e o quanto a elas norteiam nossas ações dentro da unidade escolar. A palestra foi realizada
em pequenos grupos devido a nossa demanda na sala de aula, nos organizamos de uma forma que a rotina das crianças não tivesse nenhuma alteração. O
tema abordado foi devido algumas situações que estamos vivenciando nessa retomada do cotidiano escolar. Todos nós passamos por um período muito
atípico e com isso surgiram vários fatores que inteviram em nosso dia-a-dia e o emocional é de extrema importância para o um atendimento de qualidade de
nossas crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | 1.1.1 - Trabalho de formação continuada Completude: 0,00 %

4 | 1.2.1 - Realizar auto avaliação individual junto a equipe escola, elencando as dificuldades e expectativas de
cada colaborador em relação ao uso da tecnologia.

Completude: 0,00 %

5 | 3.2.2 - Elaborar estações de brincadeiras (propostas significativas) com a participação das crianças. Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 03: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira
Etapa: Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

Descrição:

1.1 - Publicação dos resultados referente a unidade escolar conforme comunicado 016/SDG/18.

Junto com as prestações de contas mensais, postamos na plataforma SGTS (Setor de Gestão do Terceiro Setor) também o relatório de desempenho do mês,
com a descrição das ações realizadas na unidade escolar.

1.3 - Acompanhamento de frequência dos alunos.

Realizamos semanalmente o controle de frequência dos alunos, através do diário digital, assim temos conhecimento das presenças e faltas, para realizarmos
a busca ativa.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está
inserido.
Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Descrição:

Realizamos com toda equipe de escola uma formação para assuntos da unidade escolar e o tema trabalho em equipe.

Reunimos  a equipe escolar  de todos os segmentos em dois momentos, após o horário de atendimento das crianças, para  pontuarmos alguns combinados na
rotina escolar (como: hora das refeições, organização do refotório), contra turno, organização dos espaços, assuntos administrativos). No segundo momento 
abordamos o tema: trabalho em equipe,  ressaltando  a importância de alinharmos nossas ações com o objetivo de melhorar o atendimento das nossa crianças
e mantermos nosso ambiente de trabalho harmonioso. Realizamos junto com toda equipe de escola uma avaliação para pontuarmos como o trabalho em
equipe está sendo realizado e o que deve ser melhorado. Foi enriquecedor e produtivo, pois poder reunir toda a equipe no mesmo tempo e espaço é de
grande valia para os avanços do nosso trabalho.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está
inserido.
Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Descrição:

Realizamos juntos as educadores e professoras uma auto avaliação, sobre o uso da tecnologia nas formações. Houve a participação de todas e nessa
avaliação tivemos como visualizar a importância da tecnologia na aquisição de mais conhecimentos e como foi benéfica nos avanços das formações. Deram
sugestões de ferramentas que gostariam de utilizar e aprimorar as que já fazem uso.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | 4.1.1 - Mapeamento dos saberes por grupos etários. Completude: 0,00 %

7 | 4.1.4 - Elaboração da documentação pedagógica Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 04: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Contra Turno

Descrição:

Em roda de conversa com as crianças pequenas, foi inserido o tema contraturno, as professoras levaram para essas conversas o questionamento sobre o que
as mesmas gostariam que tivessem no nosso contraturno. Elas sugeriram que o projeto Vem Brincar no Delza, seja retomado. " Muito legal quando todo
mundo brinca junto".

Nesse mês de maio durante o contraturno realizaram gincanas entre salas e ficou combinado que o projeto  segundo semestre. Foi realizado ainda uma lista
de sugestões de brincadeiras para serem inseridas no projeto e sempre lembrando do envolvimentos das crianças bem pequenas e bebês.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

Foi realizado nesse mês de maio o mapeamento dos saberes com todos os grupos etários. O mapeamento é uma ferramenta que torna visível os avanços de
nossas crianças no processo de aprendizagem. Através de propostas que evidencie a aprendizagem das crianças tivemos como mensurar seus avanços
através de comparativos do início do semestre. Tornando assim uma ferramenta primordial para um planejamento efetivo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

O acompanhamento da prática é realizada através de pauta de observação elaborada pelas professoras com a orientadora de escola Danielle. Um documento
que norteia as ações pedagógicas do professor junto as crianças.

A Orientadora após as formações realizadas com o tema: Espaços que educam, elaborou um documento para acompanhamento dos espaços na sala de
referência e assim elencar os pontos positivos e o que pode ser melhorado, para avançar. na aprendizagem das crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos
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Nome Observações

VISTORIA DA BRIGADA CONTRA DENGUE MAIO.pdf

Trabalho em Equipe e Assuntos da Unidade Escolar.pdf

TARDE MUSICAL COM O TIAGO VILELA.pdf

REGISTRO DO ACOMPANHAMENTO DA PRÁTICA.pdf

PAUTA DE OBSERVAÇÃO.pdf

PAUTA DE ACOMPANHAMENTO AGENDADO.docx.pdf

Formação Extracurricular.pdf

DIÁRIO DE CLASSE MAIO.pdf

1. PLANO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES - CEDIN PROF.ª DELZA GIOVANELLI.docx (1).pdf

AÇÕES 18 DE MAIO 2022 (3) (2).pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META JUNHO 2022
De 01/06/2022 a 30/06/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

Meta 01 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.

Etapa 1.2 - Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais.

1.2.2 - Boas práticas.

1.2.3 - Avaliação.

Meta 02 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade.

Etapa 2.2 – Eventos

2.2.2 - Festa Junina.

Meta 03 - Imprimir intencionalidade Educativa ás práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagens.

Etapa 3.1 - Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento.

3.1.3 - Pesquisa de satisfação junto às crianças.

Etapa 3.2 – Contraturno

3.2.3- Avaliação junto ás crianças das ações desenvolvidas.

Extra Plano

Realizamos mês de junho de 2022 nosso dia Família, com o tema "Eu amo quem cuida de mim". Esse dia foi organizado com a participação
de toda equipe escolar. . Uma professora e uma Educadora utilizaram um teclado e cantara músicas acolhedoras para receber as famílias,
elas foram acomodadas no nosso pátio nos tapetes temáticos das salas de aulas. Um grupo de educadoras e professoras encenaram uma
peça musical  “ O caso do Bolinho” que foi apresentado para as famílias e crianças.  Foi um sucesso com a participação de 85% dos pais. O
dia da Família na escola é um evento de grande valia para toda comunidade escolar, pois é um meio de estreitarmos nosso vínculo com as
famílias x crianças. Trazer as famílias para dentro do contexto escolar possibilita a escola ter avanços significativos no atendimento de
qualidade das crianças.
A Equipe gestora participou todas as formações e convocações realizadas pela Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos
Campos, sendo:
Reunião com os Diretores, orientações e organizações da pesquisa de satisfação com as crianças; A escola como espaço de proteção
(Rede protetiva)
Trabalho de  formação continuada, específico da sala de leitura e música.
Trabalho de formação Continuada com os professores do PRÉ II e professores alfabetizadores.
No dia 26/06/2022 a OSC fez uma capacitação para todas as diretoras e secretárias das unidades escolares, com tema Inteligência
Emocional, aconteceu no Centro de Formação Educacional e Capacitação Evoluir Sempre, foi uma manhã muito produtiva e enriquecedora
para o crescimento profissional e pessoa l de todos.

2| Resultados Alcançados
 

| Metas Propostas

Meta 01 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
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1 | 1.2.2 - Boas práticas Completude: 0,00 %

Etapa 1.2 - Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais

1.2.2 -Participação de 100% das professoras e educadoras.

1.2.3 - Todos os envolvidos nas boas práticas realizaram a avaliação.

Meta 02 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade.

2.2.2 - 100% da participação de toda equpe escolar e crianças na organização da Festa.

Meta 03 - Imprimir intencionalidade Educativa ás práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagens.

3.1.3 - Participação de 95% das crianças de Infantil II ao Pré II na pesquisa de satifação da sala de referência.

3.2.3-  100% das crianças de Pré II avaliaram a  proposta da Gincana

Extra plano

Participação de 85% da comunidade escolar;
Participação da equipe gestora 100% nas convocações;
100% da participação das secretarias e direção na proposta da OSC.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Metas Propostas

Meta 01 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.

Etapa 1.2 - Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais

1.2.2 -Troca de experiências e uma reflexão da prática tecnológica a serviço da educação.

1.2.3 - Através da avaliação, temos a possibilidade de estar aprimorando as formações partindo das necessidades do grupo.

Meta 02 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade.

2.2.2 - O envolvimento de todos na organização da Festa  Junina, fortaleceu o vínculo escola x família x criança.

Meta 03 - Imprimir intencionalidade Educativa ás práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagens.

3.1.3 -  Através da pesquisa, teremos a possibilidade de organizar dos espaços da sala de referência e adquirir brinquedos valorizando a escuta das
crianças

3.2.3-  Reestruturação do contraturno para o segundo semestre

Extra plano

Fortalecimento de vínculo escola x família
Participação efetiva da equipe gestoras nas reuniões e convocações, para garantir o atendimento de qualidade
Capacitação profissional e pessoal

Atividades Desenvolvidas
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2 | 1.2.3 - Avaliação Completude: 0,00 %

3 | 2.2 - Festa Junina Completude: 0,00 %

4 | 3.1.3 - Pesquisa de satisfação junto às crianças Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 04: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está
inserido.
Etapa: Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades Escolares.

Descrição:

As educadoras e professoras foram separadas em grupos menores, respeitando sempre a rotina das crianças, para que atendimentos das mesmas sejam
priorizados. Realizamos as boas práticas na sala de informática da nossa unidade escolar, para que todas tivessem acesso digital. Conforme avaliação
realizada no mês anterior (maio),  foram elencadas algumas ferramentas para aprimorar a tecnologia em favor da educação: google forms, Drive, Canvas,
powerpoint, word online, desta forma nessas formações a equipe pode  ter acesso aos mesmos para experienciar e tirar dúvidas. Foram momentos de muito
aprendizado para o grupo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está
inserido.
Etapa: Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades Escolares.

Descrição:

Ao realizar os encontros, solicitamos às participantes que avaliassem as boas práticas, pois a avaliação é uma ferramenta que nos auxilia a aprimorar  nossas
ações futuras nas formações. Essa avaliação foi realizada através do Google forms, 

 100% das envolvidas ficaram satisfeitos com as boas práticas e estaremos realizando mais ações assim.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Eventos

Descrição:

Nossa festa Junina será realizada no mês de julho, mas para que ocorra uma festa linda e organizada realizamos no mês d e junho, ensaios das danças com
as crianças. As educadoras ficaram responsáveis na preparação de materiais, focamos nas decorações e organização geral da festa. As crianças auxiliaram
na confecção das bandeirinhas, na organização dos espaços, na elaboração dos murais externos. Foi um mês animado para todos os envolvidos na
comunidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | 3.2.3 - Avaliação, junto às crianças, das ações desenvolvidas Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 04: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento.

Descrição:

Foi realizada com as crianças de Infantil II ao Pré II uma pesquisa de satisfação da sala de referência, enviada pela SEC, para que assim possamos nos
subsidiar de informações para melhor atendê-las. Ter a escuta das crianças nos faz refletir sobre as ações que acontece no contexto escolar. A sala de
referência é um espaço fundamental nos avanços da aprendizagem e desenvolvimento. Essa pesquisa foi realizada através de rodas de conversas com as
crianças, onde elas pontuaram o espaço na sala que mais gostavam sugestões de espaços a serem confeccionadas, sugestões de brinquedos entre outros. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Contra Turno

Descrição:

Avaliação realizada com as crianças do Pré II foi sobre a proposta da gincana. No mês abril foi realizada com as crianças de Pré II, uma roda de conversa
sobre as propostas do contraturno. Nessa lista elencada, a Gincana foi uma proposta sugerida pelas crianças que ficou em evidência. Nos meses de maio e
junho, a Gincana foi realizada com brincadeiras, como:

Morto ou vivo;
Mão na lata;
Corrida da bolinha na água;
Trilha das cores;
Água na garrafa;
Bola na balde.

Dividiram as crianças em três grupos, esses grupos foram nomeado com nome de cores. No decorrer dos dias as equipes foram acumulando pontuação e no
final do mês fizeram a entrega das medalhas, confeccionadas pelas educadoras. Após o término da Gincana realizamos uma avaliação com as crianças, para
que assim possamos aprimorar essa proposta de acordo com a especificidade de cada grupo etário.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

AVALIAÇÃO SOBRE A AULA MINISTRADA DO USO DAS FERRAMENTAS DO G.pdf

PREPARAÇÃO PARA FESTA NA ROÇA.pdf

EU AMO QUEM CUIDA DE MIM JUNHO.pdf

ENSAIO DAS APRESENTAÇÕES PARA FESTA NA ROÇA.pdf

BOAS PRÁTICAS.pdf

AVALIAÇÃO SOBRE AS GINCANAS.pdf

Próximas Atividades
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# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META JULHO 2022
De 01/07/2022 a 31/07/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

Meta 01 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.

Etapa 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 o
desenvolvimento integral.

1.1.1 – Trabalho de Formação Continuada

1.1.4 – Avaliações das ações desenvolvidas

Meta 02 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade.

Etapa 2.1 – Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças

2.1.1 – Reunião de pais

Meta 03 - Imprimir intencionalidade Educativa ás práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagens.

Etapa 3.1 - Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento.

3.1.4- Avaliação das ações desenvolvidas

Etapa 3.3 – Horta

3.3.1 – Roda de conversa com todas as crianças sobre a horta: o que plantar e os combinados da manutenção da horta

Atividade 3.3.2 - Plantio

Meta 04 - Garantir o monitoramento de prátcas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças.

Etapa 4.1 - Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral

Extra Plano

No mês de julho realizamos nossa Festa na roça (Festa Julina). No mês anterior foram organizados todos os preparativos para que esse
evento. Houve a participação de toda comunidade escolar na preparação e no dia da festa. Tivemos apresentação de dança, comidas típicas,
brincadeiras, brinquedos infláveis, foi um tarde divertida e produtiva. A festa foi realizada para estreitar os laços entre família e escola, como
momentos de interação e entreterimento. 

2| Resultados Alcançados
Meta 01 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Munícipio no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.

Etapa 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 o desenvolvimento
integral.

1.1.1 – Participação de 100% das professoras e educadoras;

1.1.4 – Participação total de todas as equipes de salas

Meta 02 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade.
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Etapa 2.1 – Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças

2.1.1 – Participação de 75% dos pais na reunião de pais.

2.2.2 - Participação de toda comunidade escolar nos preparativos da Festa na Roça.

Meta 03 - Imprimir intencionalidade Educativa ás práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagens.

Etapa 3.1 - Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento.

3.1.4-  Participação de 75% na avalição do primeiro semestre

Etapa 3.3 – Horta

3.3.1 – Participação efetiva das crianças de Infantil II ao Pré II.

3.3.2 - Participação de todas as crianças do Pré I no plantio da horta

Meta 04 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças.

Etapa 4.1 - Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral

4.1.2 - Todos os murais da unidade escolar atualizados, com informações e experiências das crianças.

Extra Plano

Participação de 90% da comunidade escolar na Festa na Roça.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Meta 01 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças atendidas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região
do Munícipio no qual o CEDIN/CECOI está inserido.

Etapa 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 o desenvolvimento
integral.

1.1.1 – Reflexão e troca de experiências da prática educativa.

1.1.4 – Possibilidade aprimoramento no trabalho em equipe a serviço da criança.

Meta 02 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade.

Etapa 2.1 – Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças

2.1.1 – Transparência no trabalho realizado com as crianças

2.2.2 - Aprimoramento nas ações realizadas com as crianças

Meta 03 - Imprimir intencionalidade Educativa ás práticas pedagógicas, organizando experiências e
vivências em situações estruturadas de aprendizagens.

Etapa 3.1 - Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança,
por meio dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

3.1.4-  Novas ações baseadas na valorização da comunidade atendida

Etapa 3.3 – Horta

3.3.1 – O interesse efetivo das crianças e de toda comunidade escolar no projeto da Horta

3.3.2 - Conscientização das crianças para uma alimentação saudável.

Meta 04 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas
dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento das crianças.

Etapa 4.1 - Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral
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1 | Trabalho de Formação Continuada Completude: 0,00 %

2 | Avaliações das ações desenvolvidas Completude: 0,00 %

4.1.2 -Conscientização da comunidade atendida sobre as propostas realizadas pela unidade escolar, valorizando as
ações educativas.

Extra Plano

Fortalecimento de vínculo escola x família, com a participação efetiva das famílias e equipe de escola.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 04: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está
inserido.
Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Descrição:

Os encontros de trabalho de formação continuada foram realizados com os diferentes segmentos.

As professoras participaram do trabalho de formação continuada, duas vezes por semana (terças e quintas-feiras), sob a orientação da Orientadora de
Escola Danielle e da Diretora de Escola Patricia. Os assuntos elencados abaixo foram:

Pauta de reunião de pais;
Necessidades da unidade escolar;
Retomada do planejamento para o segundo semestre / contraturno

Para a Pauta de reunião pais os professores foram divididos por nível, colocando as necessidades e especificidade de cada grupo etário. Os avisos gerais
foram reforçados pela Diretora Patrícia. Nas necessidades da Unidade Escolar, foi elaborado junto com o grupo um plano de ações que as educadoras teriam
acesso no recesso escolar, para que nossas crianças tenham um atendimento de qualidade. Nesse plano de ação, foi organizado propostas pertinentes a
cada nível e uma rotina diferenciada. Nesse também foi retomado o planejamento do segundo semestre e restruturação do contraturno.

As Educadoras, participaram das formações duas vezes por semana, realizando a organização da Festa da Roça e elaborando as propostas que foram
realizadas no recesso escolar. Com as orientações da Equipe gestora, separamos as educadoras em grupos por grupo etário, assim a propostas elaboradas
estariam em conformidade com a faixa etária.

Nesse mês de julho realizamos uma reunião pedagógica administrativa com todos o segmentos, para ajustarmos as ações do segundo semestre, retomar
combinados e avalair o primeiro semestre.

Realizamos nesse mês de julho, nossa RPA com todos os segmentos: Equipe de apoio, educadoras e professoras. Para alinharmos nossas ações para
segundo semestre. A pauta da reunião foi:

organização dos espaços;
Eventos para o segundo semestre;
Avaliação das ações postivas do primeiro semestre e o que pode ser melhorado para o segundo semestre;
Assuntos administrativo.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Reunião de pais Completude: 0,00 %

4 | Avaliação das ações desenvolvidas Completude: 0,00 %

5 | Roda de conversa com todas as crianças sobre a horta: o que plantar e os combinados da manutenção da
horta

Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 04: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está
inserido.
Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Descrição:

Realizamos uma avaliação com toda equipe de escola, para elencarmos pontos positivos e o que deve ser melhorado para o segundo semestre com as
equipes de salas, através de um formulário do Google forms, para subsidiar nossas ações do segundo semestre. Nos pontos positivos foram ressaltados: A
organização dos espaços, a rotina, as formações, o trabalho em equipe. Pontos a melhorar: Horário das refeições das crianças, retomar o projeto a arte de se
alimentar, para evitarmos o desperdício de alimentos. O contraturno, precisa de reestruturação.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças.

Descrição:

Foi realizada a reunião de pais de encerramento do primeiro semestre em vários dias, de acordo com o grupo etário, utilizamos a sala interativa e as salas 13
e 14. A reunião transcorreu de forma tranquila e produtiva, por ser em horários alternados o atendimento das crianças não teve nenhuma alteração, foram
entregues o relatório geral e individual. A diretora Patricia Martin e a Orientadora Daniele conversaram com todos os presentes na reunião, ressaltando alguns
avisos gerais. Tivemos a participação 75% de participação das famílias. A reunião de pais é um momento importante para escola x família, através dessa ação
a família consegue visualizar os avanços das crianças e a importância da escola no desenvolvimento das mesmas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento.

Descrição:

Na reunião de pais foi entregue um impresso, para que as famílias tivessem a oportunidade de expressar sua visão da escola nesse primeiro semestre. Foi
uma devolutiva positiva do nosso trabalho e parceria. Poder ouvir a comunidade nos faz repensar sempre nas ações realizadas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Plantio Completude: 0,00 %

7 | Apresentar os resultados obtidos para comunidade através de murais informativos Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 04: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Horta

Descrição:

Foi realizado uma roda de conversa com todas as crianças do Infantil I ao Pré II. A equipe de sala conversou com as crianças sobre a horta na escola, seus
benefícios e foi listado pelas mesmas o que gostariam de plantar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Horta

Descrição:

Ficou combinado entres as salas, que cada sala iria plantar em um canteiro em nossa horta, as professoras organizaram as crianças em pequenos grupos e
através de uma escala pré-estabelecida e todos tiveram a oportunidade de fazer o plantio. Em uma reunião com as professoras levantamos a questão da
manutenção da horta se surgiram alguns questionamentos, como: Quem irá fazer essa manutenção? Em que momento? Como será realizada? Então em
comum acordo ficou decidido que a turma do Pré I, estará realizando essa manutenção, uma semana para cada sala de Pré I. Eles tiveram o auxílio de um
ASG (Auxiliar de serviços gerais), a tarde a professora responsável daquela semana dividi as crianças em pequenos grupos, e esse grupo vai até a horta, para
aguar, tirar ervas naninhas, fiscalizar, lembrando que todos da unidade escolar estão envolvidos nesse projeto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

No mural de entrada foram fixadas informações relevantes ao atendimento da unidade escolar, como: cardápio da merenda, brigada da dengue e escola
segura, horários de atendimento, projeto da horta, laudo da dedetização e limpeza da caixa d’água.

Nos murais externos das salas de aula, foram confeccionados pelas crianças com tema Junino. As crianças utilizaram diversos materiais, para elaboração dos
murais, como: Canetas hidrocores, lápis de cor, folhas de diversas cores, cola, material reciclável, entre outros, como o auxílio da equipe de sala.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

pág. 5 05/09/22 13:03



Nome Observações

AVALIAÇÃO FUNCIONÁRIOS.pdf

Síntese Professoras.pdf

Reunião de equipe.pdf

RODA DE CONVERSA COM AS CRIANÇAS.pdf

PREPARAÇÃO PARA O MURAL DA FESTA NA ROÇA.pdf

PREPARAÇÃO PARA FESTA NA ROÇA (1).pdf

PLANTIO NA HORTA DO DELZA.pdf

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DE PAIS.pdf

AVALIAÇÃO DO SEMESTRE E REUNIÃO DE PAIS.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Patricia Olivia Morais dos Anjos Martin
Responsável Técnico
CPF 121.823.798-86
RG 23.046.180-3
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RELATORIO DE EXCUÇÃO DE META AGOSTO 2022
De 01/08/2022 a 31/08/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli
Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
META 1  - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO

Etapa 1.3 – Organizar os espaços, tempos e materiais de modo que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças.

Atividade 1.3.1 – Organização e manutenção dos espaços da Unidade escolar

META 2 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil

Etapa 2.1 – Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças

Atividade 2.1.5 – Pesquisa de Satisfação

META 3 -  Imprimir a intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagem.

Etapa 3.1 - Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança

Atividade 3.1.2 - Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa

Etapa 3.2 – Contra turno

Atividade 3.2.1 – Organizar junto as crianças momentos de escuta sobre o que gostariam no contra turno

META 4 – Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças.

Etapa 4.1 - Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral

Atividade 4.1.1 -  mapeamento dos saberes por grupos etários

Atividade 4.1.3 – Monitoramento de frequência no diário digital

 

Extra Plano

Nesse mês de agosto foi realizado o Seminário da Educação. As professoras e equipe gestoras, participaram desse evento pela Secretaria de
Educação e Cidadania.

Realizamos a reunião de pais do alunos Pré II para dar continuidade ao projeto Recupera, com a distribuição de jogos para o apoio no processo de
alfabetização das crianças.

Em parceria com Merenda Escolar, os alunos do Pré i irão fazer parte do Projeto Alimentação Saudável, aluno inteligente, onde terão
acompanhamento da alimentaçã , peso e altura, juntamente com as famílias.

 

2| Resultados Alcançados
META 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO

Atividade 1.3.1 – Todos os espaços estão organizados

META 2 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil

Atividade 2.1.5 –  70% da participação dos pais

META 3 Imprimir a intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagem.
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1 | Organização e manutenção dos espaços da Unidade escolar Completude: 0,00 %

2 | Pesquisa de Satisfação Completude: 0,00 %

Atividade 3.1.2 -  Participação efetiva das crianças de Infantil II ao Pré II

Etapa 3.2 – Contra turno

Atividade 3.2.1 – Participação das crianças de Infantil II ao Pré II e equipe dos berçários, de acordo com a especificidade de cada faixa etária

META 4 – Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças.

Atividade 4.1.1 - Averiguação dos avanços no processo de aprendizagem das nossas crianças

Atividade 4.1.3 –  Acompanhamento da frequências das crianças

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
META 1

Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO

Atividade 1.3.1 – Melhorias na qualidade de atendimento das nossas crianças

META 2 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil

Atividade 2.1.5 –  Entendimento do olhar da família diante das ações esolares

META 3 Imprimir a intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagem.

Atividade 3.1.2 - Valorização das crianças como ser de direitos e protagonista da aprendizagem

Atividade 3.2.1 – Potencialização do espaço de interação.

META 4 – Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças.

Atividade 4.1.1 - Visibilidade do desenvolvimento das crianças no processo de aprendizagem em todos os grupos etários.

Atividade 4.1.3 –  Ciência na frequência das crianças e busca ativa.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 04: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está
inserido.
Etapa: Organizar os espaços, tempos e materiais de modo que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças

Descrição:

No mês de agosto foram organizados os cantos simbólicos das salas de referências. As educadoras e professoras, após a escuta das crianças do Infantil II ao
Pré II através da roda de conversa. A professora trouxe algumas sugestões e fotos de cantos simbólicos de anos anteriores e de outras unidades como
referência, as crianças fizeram uma cotação e o canto simbólico mais votado, foi construído pela equipe de sala com auxílio das crianças. Com as crianças do
berçário, as professoras através das observações diárias da rotina escolar, elencaram qual seria canto simbólico mais adequado a faixa etária. Temas
escolhidos pelas crianças do Infantil II ao Pré II: salão de beleza, cozinha, pizzaria, quarto de bebê, sorveteria.

Temas do Berçário I ao Infantil I: Quarto do bebê e cozinha.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa Completude: 0,00 %

4 | Organizar junto as crianças momentos de escuta sobre o que gostariam no contra turno Completude: 0,00 %

5 | 4.1.1 - mapeamento dos saberes por grupos etários Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 04: Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças.

Descrição:

No mês de agosto realizamos uma reunião de pais com as famílias do Pré II, sobre o Projeto Recupera. Essa reunião foi realizada com a orientadora de escola
Danielle e as professoras das salas de referência. Para dar continuidade no Projeto Recupera, projeto esse destinado a alfabetização das crianças do Pré II
que deu início nesse ano letivo de 2022.  A orientadora de escola explicou as famílias a importância do projeto e por conta disso a sua continuidade,
demonstrando os resultados alcançados no primeiro semestre. No término da reunião entregue um formulário de satisfação para as famílias. Nesse formulário
a família deixou o parecer sobre o projeto e sobre os avanços das crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento.

Descrição:

No mês de agosto, do Infantil II ao Pré II realizaram junto com as crianças uma roda de conversa para elencar qual o tema do projeto investigativo para o
segundo semestre, visto que os projetos estudados no semestre anterior foram fundamentais para as escolhas atuais.

Para o segundo semestre foram elencadas algumas propostas, para que fossem escolhidas as professoras realizaram com as crianças votação, sobre alguns
temas que no decorrer do período elas observaram que os alunos mostravam curiosidades. Sendo alguns deles curiosidades sobre as borboletas, conto
reconto de histórias conhecidas, curiosidades dos animais domésticos entre outros. No dia da votação foi uma grande diversão a cada sala se via a alegria das
crianças para que chegassem ao final da votação; assim   saberiam qual seria o projeto investigativo mais votado.  Os ganhadores foram como: Borboletas,
Explorando os sons, Minha identidade “Quem sou eu”, Brincar com elementos da Natureza, Conhecer as borboletas, Aventuras   das Borboletas, Animais
domésticos, Brincadeiras de Antigamente, Grilos, Conto e recontos de histórias.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Contra Turno

Descrição:

Foi realizado uma roda de conversa com todas as crianças do Infantil I ao Pré II. A equipe de sala conversou com as crianças sobre o contra turno e quais
propostas seriam mais interessantes. Durante a conversa os alunos foram citando quais atividades eles mais gostavam, as professoras realizaram uma lista
com as crianças, sendo ela a escriba. Foi proposto que cada turma elencasse suas atividades preferidas.

Para que envolvesse todas as salas, a cada semana uma sala ficou responsável pela elaboração das atividades e brincadeiras que seriam aplicadas na
semana seguinte, começando pelo infantil l. Foram elencadas algumas, como: pintura com guache, massinhas caseiras, pula bambolê, corre cutia, contação
de histórias, colagem, entre outras. Nos encontros das formações a professora responsável da semana, faz uma escala de rodizio com toda equipe da escola
e socializa com todo grupo, quais atividades serão realizadas e o posto de cada uma, para que assim todas as crianças possam ter autonomia de brincar onde
quiser com acompanhamento do adulto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | 4.1.3 – Monitoramento de frequência no diário digital Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 04: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

Foi realizado nesse mês de agosto o mapeamento dos saberes com todos os grupos etários. O mapeamento é uma ferramenta que torna visível os avanços
de nossas crianças no processo de aprendizagem. Através de propostas que evidencie a aprendizagem das crianças tivemos como mensurar seus avanços
através de comparativos do final do primeiro semestre. Tornando assim uma ferramenta primordial para um planejamento efetivo. 

As propostas realizadas para evidenciar o mapeamento dos saberes, são: Pauta de observação (de acordo com faixa etária), desenhos com descrição das
crianças, sondagem de escrita utilizando palavras no mesmo campo semântico em forma de lista, escrita do nome, registros de observação diária. Todas as
propostas realizadas são de forma individual, observando a especificidade de cada um.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 04: Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

Semanalmente a Diretora de Escola, faz um controle de frequência dos alunos, através do diário digital, para que as presenças e faltas sejam acompanhadas
e caso ocorra a necessidade, realizar a busca ativa dos faltosos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

AVALIAÇÃO DA RETOMADA DO SEGUNDO SEMESTRE (1).pdf

CONFECÇÃO DOS CANTINHOS COM AS EDUCADORAS (1) (2).pdf

RODA DE CONVERSA - contribuições das crianças.pdf

CONTRATURNO DO BERÇÁRIO.pdf

CANTOS SIMBÓLICOS (1).pdf

avaliação Recupera.pdf

avaliação Recupera 2.pdf

REUNIÃO DE PAIS DO PRÉ II.pdf

TFC DO BLOCO DE LITERATURA E MÚSICA.pdf

SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO.pdf

CONTRATURNO (4).pdf

MONITORAMENTO DIÁRIO DIGITAL.pdf

MAPEAMENTO DO SABER.pdf

Próximas Atividades
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo – (CEDIN, Santa Inês III,
Profª Delza Giovanelli Fonseca da Mata - TC nº 61/2018

1. SUMÁRIO GERENCIAL

a. Número de crianças atendidas no mês: 354

b. Atividades Extra Plano de trabalho

Atividade realizada: Reunião da Creche Polo – Janeiro/2023

Descrição: Neste mês de novembro foi realizada a reunião de Pais do Berçário I ao Pré I,
com orientações sobre atendimento em creche polo 2023. A Creche Polo acontece no mês
de janeiro, sendo uma opção para as mães trabalhadoras, que não estão no período
aquisitivo de férias. Tivemos uma participação significativa das famílias

Atividade realizada: Visita de ex-alunas, ação para o processo de transição da
Educação Infantil para o Ensino Fundamental

Descrição: Recebemos em nossa unidade escolar a visita de 3 ex-alunas que saíram do
Pré II em 2021, para conversarem um pouco com as crianças e tirarem dúvidas e contar
como está sendo a experiência delas no primeiro ano do ensino fundamental. As professoras
do Pré II reuniram as turmas em uma única sala, os mesmos tiveram a oportunidade de
fazerem questionamentos sobre a transição. Algumas perguntas foram:

- Vocês levam lanche, ou comem somente na cantina?;
- Cada um tem sua mesa?;
- Na escola tem parque? Tem dia do brinquedo?
- Quantos professores têm na sala?;
- Tem sala de leitura? Tem empréstimo de livros?
Após cada pergunta feita, as ex-alunas respondiam detalhadamente mostrando as

particularidades de cada escola, já que cada uma estuda em um local diferente. Ao término
da conversa, as meninas tiveram a oportunidade de visitar os espaços da escola, revendo
suas ex-professoras e demais crianças.

Atividade realizada: Escola Segura

Descrição: Em nossa unidade escolar temos a comissão da Escola Segura, formada por
04 colaboradoras de diversos segmentos da escola. Elas se revezaram, durante todo ano,
para fiscalizar os espaços e assim pontuar as providências que deviam ser tomadas, para
que a segurança de todos seja preservada. Neste mês de novembro realizamos a proteção
dos suportes dos climatizadores das salas 13 e 14, instalados no solário. Com o
desenvolvimento das crianças do Pré II, os suportes acabaram sendo um risco de acidente,
devido a altura que está instalado. Os suportes foram revestidos com uma espuma e fita
adesiva transparente, assim conseguimos manter a proteção das crianças na utilização do
espaço.

c. Brigada Contra Dengue
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A brigada da dengue na nossa unidade escolar é composta por 06 funcionárias de
diversos setores. Toda sexta-feira cada dois integrantes da brigada fazem a vistoria na
unidade escolar e relatam através do check list, quais as melhorias que devemos realizar.
Nesse mês de novembro ficamos sempre atentos devido às chuvas excessivas. Na última
sexta-feira do mês enviamos o check list ao setor responsável, CCZ - Centro de Controle de
Zoonoses. A assiduidade na fiscalização da brigada da Dengue em nossa unidade, tem sido
um sucesso da não proliferação do mosquito. Os ralos são um vilão nessa luta, então a
utilização da água sanitária constante nos ralos e troca de telas, quando necessário, nos
auxiliou e muito no combate da Dengue.

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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: 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 o
desenvolvimento integral.

Atividade: 1.1.1 – Trabalho de Formação continuada

Descrição: Professoras: Durante o mês de novembro as professoras realizaram a
finalização do mapeamento escolar de acordo com os grupos etários de cada turma, o
mesmo é usado como base para a elaboração dos relatórios geral e individual. As
professoras de BI a Infantil II realizam o preenchimento do documento através de uma pauta
de observação, registrando o que acompanharam de cada criança durante o semestre.

As professoras de Pré I e Pré II, realizaram o mapeamento através de sondagens que
foram feitas individualmente com cada criança, e ficaram armazenadas durante todo o ano
em uma pasta. As sondagens permitem às professoras acompanhar o desenvolvimento de
forma individual de cada aluno. Como exemplo, temo a atividade de lista de palavras do
mesmo campo semântico e sempre da polissílaba para monossílaba.

Ao término do preenchimento das sondagens e observações, as professoras iniciaram a
elaboração dos planejamentos geral e individual. Os relatórios individuais foram escritos
considerando as aprendizagens, observações e particularidades de cada criança. No
relatório geral de cada turma foi descrito detalhadamente as propostas e planejamentos
desenvolvidos em sala durante todo o semestre.

Também foi realizada pelas professoras e equipe gestora o plano de ação para a mostra
cultural. Durante as formações foram discutidas e elaboradas as etapas e o que cada turma
deveria apresentar na exposição. O tema escolhido foi "As Cores da Copa". Então
realizamos um sorteio dos 32 países participantes da copa de 2022. Cada sala ficou
responsável por trabalhar com as crianças a bandeira e alguma curiosidade do país
sorteado.

Educadoras: As educadoras realizaram a preparação dos materiais que foram utilizados
pelas turmas na confecção das atividades expostas na Mostra Cultural. Montaram e
organizaram as construções das crianças de cada país sorteado, pois o processo formativo
sobre a Mostra e a elaboração da proposta com as crianças foram trabalhadas em
formações anteriores.
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Cozinha: A equipe de cozinha recebeu as normas e orientações em relação ao projeto
de alimentação saudável que foi desenvolvido com as turmas de Pré I, em parceria com o
Setor da Merenda da Prefeitura de São José dos Campos na questão sobre a pesagem e
como ocorre a alimentação das crianças. Também foram instruídas sobre a organização dos
espaços da cozinha, conforme a orientação da Visita Técnica da Merenda Escolar, como: O
preparo da alimentação e amostras, organização de todos os espaços, uniformes,
higienização, entre outros.

Meta 2 – Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil

Etapa: 2.2 – Eventos

Atividade: 2.2.3 – Mostra Cultural

Descrição: A Mostra Cultural foi realizada no dia 30/11 com o tema: "As cores da
Copa". As atividades e confecções de todas as turmas foram expostas no pátio, corredores e
nos murais. As professoras e educadoras organizam os espaços utilizando os mochileiros
das salas de forma que as famílias e crianças pudessem transitar de maneira tranquila por
toda a exibição. As turmas de BI e BII realizaram as propostas com a bandeira e
curiosidades do país: Brasil. As demais turmas de infantil I a Pré II trabalharam nos países
sorteados anteriormente.

Enviamos convites via WhatsApp e na agenda para a visita. Foi um sucesso a Mostra
Cultural, as participações das famílias foram significativas.

Atividade: 2.2.4 – Avaliação

Descrição: Foi realizada com as professoras e educadoras uma avaliação via Google
Formulários. Os mesmos tiveram que expor as suas opiniões em relação à organização da
Mostra Cultural, relatando os pontos positivos e a melhorar que consideraram pertinentes ao
evento, para que na próxima Mostra Cultural possamos fazer melhor ainda. Iremos fazer um
compilado das respostas, para socializar com o grupo, no ano de 2023.

Meta 3 – Imprimir a intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas,
organizando experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.

Etapa: 3.1 – Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências
socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento

Atividade 3.1.4 – Avaliação das ações desenvolvidas

Descrição: Foi elaborado pela orientadora de escola Danielle um Google Formulário
que as professoras responderam em relação às ações pedagógicas do segundo semestre.
As perguntas foram:

- Durante as propostas pedagógicas desenvolvidas na sala de referência nos momentos
de interação em pequenos grupos. Para você, estes foram momentos: Muito produtivos,
produtivos, pouco produtivos ou não foram promovidos;

- A sua interação e comunicação com a equipe de sala e crianças;
- As temáticas desenvolvidas durante os TFC's contribuíram para o seu

aperfeiçoamento das práticas em sala?
- As boas práticas compartilhadas pelas suas colegas durante as formações

contribuíram para o seu aprendizado e repertoriou a sua prática pedagógica?
- Palavra livre. Caso queira, deixei uma sugestão.

Todas as professoras responderam o formulário de acordo com as consignas. A Orientadora
de Escola fez a compilação, para que possa nortear as ações das formações posteriores.
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Meta 4 – Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em
observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e desenvolvimento das
crianças.

Etapa: 4.1 – Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do
desenvolvimento integral.

Atividade: 4.1.1 – Mapeamento dos saberes por grupos etários

Descrição: Foi elaborado pela Orientadora de Escola Danielle um Google formulário
que as professoras responderam sobre o mapeamento dos saberes por grupos etários. As
professoras de BI, B II e Infantil I preencheram um questionário com as seguintes perguntas:

- Quantos bebês se reconhecem ao serem chamados pelo nome, diferenciando-se de
outras pessoas?;

- Quantos bebês expressam necessidades, desejos e emoções por meio de gestos,
balbucios ou palavras com intencionalidade de comunicação?

As professoras do Infantil II preencheram as seguintes perguntas:
- Quantas crianças identificam a escrita do próprio nome em diferentes contextos?;
- Quantas crianças que a seu modo desenham, traçam letras ou outros sinais gráficos?

As Professoras de Pré I preencheram a seguinte pergunta:
- Quantas crianças escrevem convencionalmente o próprio nome?

As professoras de Pré II preencheram tabelas com as seguintes informações das crianças:
Hipóteses de escrita, crianças que escrevem o nome com autonomia e observações. Todos
os formulários foram preenchidos pelas professoras conforme as consignas.

Depois dos formulários devidamente preenchidos, foi feito uma tabulação, através de
gráficos, para que assim possamos visualizar os avanços das crianças de uma forma mais
efetiva.

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

Meta 1 - Etapa: 1.
Atividade: 1.1.1 – Trabalho de Formação continuada. 100% dos funcionários em
formação continuada.

Meta 2 - Etapa: 2.2
Atividade: 2.2.3 – Mostra Cultural. Participação de 90% das famílias

Atividade: 2.2.4 – Avaliação da Mostra Cultural. 100% de participação dos funcionários
na avaliação da Mostra Cultural.

Meta 3 - Etapa: 3.1
Atividade 3.1.4 – Participação efetiva de todas as professoras no preenchimento da

avaliação proposta pela Orientadora de Escola.

Meta 4 - Etapa: 4.1
Atividade: 4.1.1 – Mapeamento dos saberes por grupos etários. 100% de participação

das professoras com o preenchimento da avaliação.
Extra Plano:

● Reunião Creche Polo - Participação de 80% das famílias do Berçário I ao Pré I.
● Visita de ex-alunas do Pré II de 2021 - Participação de todas as salas do Pré II na

visita das ex- alunas.
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● Escola Segura - Participação efetiva da comissão da Escola Segura

4. IMPACTO DAS AÇÕES NOS INDICADORES DO PROJETO

Meta 1- Etapa: 1.1 -
Atividade: 1.1.1 – Trabalho de Formação continuada. Aprimoramento do trabalho em
equipe em prol do desenvolvimento pleno da criança.

Meta 2 - Etapa: 2.2
Atividade: 2.2.3 – Interação família x escola, com avanços significativos para toda

comunidade escolar.

Atividade: 2.2.4 – Equipe escola com um olhar de melhorias na organização de
eventos.

Meta 3 - Etapa: 3.1
Atividade 3.1.4 - Melhorias na prática pedagógica nas formações

Meta 4 - Etapa: 4.1
Atividade: 4.1.1 Visualização efetiva dos avanços das crianças de todos os grupos

etários.

Extra Plano:

● Reunião Creche Polo - Conscientização das famílias sobre a Creche Polo e período
de férias.

● Visita de ex-alunas do Pré II de 2021 - Os alunos de Pré II tiveram a oportunidade
de ver o ensino fundamental pelo olhar de outro aluno e não somente pelos
profissionais da escola.

● Escola Segura - Ambiente seguro para todos.

___________________________  ____________________________
Cláudio José dos Santos  Patrícia Olívia Morais dos Anjos Martin

Responsável pela Entidade  Responsável Técnico
CPF: 547.880.488-68  CPF: 121.823.798-86

RG: 8.944.958-7 RG: 23.046.180-3
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