
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - JANEIRO/22
De 03/01/2022 a 31/01/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Flávio Lenzi) - TC n.º 12/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
                                   Relatório referente mês de janeiro 2022

No mês de janeiro a unidade escolar se manteve fechada durante dia 01/01/22 a 24/01/2022, devido ao mês de férias, iniciamos nossas atividades
em 24/01/2022, onde após a reunião de transição a Diretora Joyce juntamente com a ex-diretora Fernanda se dirigiram para unidade para
apresentação do prédio e verificação dos patrimônios. Fernanda se colocou à disposição para qualquer informação caso fosse necessário. Entre dia
25 e 26 de janeiro a diretora e secretária aproveitaram para se apropriarem das listas de alunos e verificar prontuários, solicitamos senhas para
acessos a vários sistemas e atendemos inúmeras ligações informando sobre o início as aulas.

No dia 26 de janeiro iniciaram a equipe da cozinha e da limpeza, foi garantido a equipe todos os protocolos sanitários, utilização de máscara,
aferição de temperatura, disponibilidade de álcool em gel em todos os ambientes da escola e tapete sanitizante na entrada da escola. No dia 27 de
janeiro recebemos a equipe de professores e educadores foi feito um café coletivo com toda equipe com intuito de aproximar e acolher a mesma.

Foi realizado um mutirão com a equipe para organizar e limpar todos os espaços da escola, visto que escola foi recém reformada e era necessário
esta ação para receber nossas crianças e comunidade. No dia 28 de janeiro a diretora realizou a atribuição de sala e fez algumas orientações
pertinentes para o momento, logo após professoras e educadoras iniciaram a organização das salas e iniciaram a confecção dos murais de boas-
vindas, seguindo a orientação da orientadora de escola Sônia. Deste modo conforme previsto garantimos que a escola estivesse preparada para
receber nossas crianças.

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

 

24/01/2022 – Reunião de transição, dos IMIs para CEDINs

Apresentação da chefia
Entrega das chaves da Unidade Escolar
Patrimônio
Ambientes
Manutenção
Segurança do prédio e bens patrimoniais
Limpeza

 

 

31/01/2022 - Reunião com a supervisão de ensino no CEFE

Assunto: Orientações n°01/SSE/2022 e n° 02/SSE/2022 com a Supervisão de Ensino e treinamento com o setor de Informática sobre o sistema e-
sistae

 

2| Resultados Alcançados

Alunos devidamente matriculados
Cumprimento do calendário escolar
Matriculamos 11 crianças da escola renascer
Recebemos as 251 crianças de forma segura e com qualidade.
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar;
100% de contatos com as famílias;
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1 | meta 2 Completude: 50,00 %

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Oferecer um ambiente organizado e limpo para toda a comunidade escolar.

Atividades Desenvolvidas

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

Descrição:

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

Descrição:

1.1 Realizamos na última semana do mês, um grande mutirão com toda equipe do  Cedin Flávio Lenzi, para que a escola estivesse preparada para nossa
criança e comunidade, os funcionários  limparam e organizaram todos os espaços da escola, pois a unidade escolar passou por uma grande obra no ano de
2021, por este motivo tivemos um trabalho árduo nesses primeiros dias,e com o empenho da equipe conseguimos atingir nossa meta. Professoras e
educadoras deixaram tudo bem organizado os cantos da sua sala, confeccionaram tapetes, mobiles e mais alguns itens para compor a sala e também
produziram os murais de boas-vindas, respeitando as orientações da orientadora pedagógica Sônia.

Etapa: Reunião de acolhida dos funcionários.

Descrição:

1.2 Recebemos a equipe com um café coletivo, preparamos uma acolhida com todos os funcionários, realizamos um grande círculo, a Diretora e a Orientadora
solicitou que cada colaborador contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até momento, logo após todos se apresentaram e relataram brevemente
sobre sua vida pessoal e profissional.

 Etapa: Socialização da rotina da unidade escolar;

Descrição:

1.3 Socializamos a rotina escolar com a equipe escola, explicando como será o nosso trabalho para o ano letivo 2022, salientamos a importância da equipe
seguir as orientações pedagógicas e administrativas assim realizarmos um trabalho de excelência.

 

 

 

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Reunião 31-01  Mesa café comunitário (funcionários)

 Equipe Cedin Flávio Lenzi  entrega das chaves da Unidade Escolar

 cantinho simbólico  cantinho simbólico

 café coletivo

Outros Documentos
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Nome Observações

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Joyce Leal de Carvalho
Responsável Técnico
CPF 309.266.198 -29
RG 32.802.834-4

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - FEVEREIRO/22
De 01/02/2022 a 28/02/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Flávio Lenzi) - TC n.º 12/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Metas Propostas

 

No dia 02/02/2022 realizamos Reunião de pais no dia 02/02 (novos e também pais que já eram da escola), organizamos o espaço para receber
todos os pais e responsáveis, na pauta tratamos assuntos direcionados a organização do  nosso  trabalho,  logo após a Diretora apresentou toda
equipe em seguida a orientadora Sônia falou sobre o pedagógico e se colocou a disposição para sanar dúvidas, no período da tarde    RPA (reunião
administrativa pedagógica )no período da tarde, recebemos todo o grupo escola, a equipe gestora preparou a pauta com assuntos pertinentes para o
grupo, preparamos uma  dinâmica e uma lembrança para deixar este momento acolhedor  .O  primeiro dia letivo foi 03 de fevereiro, foi com grande
alegria que  receber  nossas crianças na unidade escolar. Durante todo o mês a equipe respeitou os protocolos sanitários de higiene na rotina
escolar. Permanecemos utilizando as máscaras e passando álcool em gel nas mãos, aferindo a temperatura e fazendo o uso correto do tapete
sanitizante no hall de entrada da unidade.

Durante todo o mês de fevereiro foram realizadas várias solicitações no sistema SOL, para sanar alguns problemas diagnosticados ao passar dos
meses.

A equipe gestora durante todo o mês de fevereiro realizou vários atendimentos com as famílias e também colaboradores.

Participação da equipe escola nas formações e reuniões oferecidas pela SEC e outros:

 

 01/02/2022- Recebemos a visita de acolhida aos novos Cedins das orientadoras de ensino Fabiana e Maria Alice.

03/02/2022- Recebemos a visita das orientadoras Deide e Najla para nos dar boas vindas.

O8/02/2022- Calendário escolar entregue para ser homologado no setor de vida escolar.

10/02/2022- Calendário escolar homologado.

11/02/2022- Reunião Setorizada com a orientadora Sônia no CEFE (Centro de Formação do Educador).

16/02/2022- Recebemos a visita supervisora Marilia para verificação da disposição dos móveis das salas (criança-segura)

23/02/2022- A orientadora de ensino Fabiana, realizou uma visita técnica, foi feito check list sobre o plano de trabalho, e explicou como será o seu
trabalho e da orientadora Deide. Logo após verificou andamento da Unidade Escolar, verificando quadro de funcionários se estávamos com quadro
completo

18/02/2022- Reunião Setorizada com a orientadora Sônia, no CEFE.

2| Resultados Alcançados
Resultados Alcançados

- Em fevereiro foi realizada um total de 34  matriculas novas.

- Cumprimento da proposta pedagógica da Rede de Ensino Municipal.

- Acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem das crianças.

 - Cumprimento do PLANO DE TRABALHO proposto.

- Integração e parceria com a comunidade de aprendizagem.

- Transparência nas ações pedagógicas e financeiras realizadas pela OSC.
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1 | Meta 2 etapa 2 item 2.1 Completude: 100,00
%

2 | Meta 4 etapa 1 item 1.1 Completude: 25,00 %

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 

Realização do Trabalho de Formação Continuada com toda equipe escolar;
Garantia de uma Educação de qualidade realizando a organização interna da U.E, para a retomada presencial de nossas crianças;
Comunicação da equipe gestora com os responsáveis, esclarecendo todos os procedimentos necessários a serem cumpridos na escola para a
inicio das aulas ;
Oferta de um ambiente organizado e limpo, alimentação de qualidade para garantir as nossas crianças, bem-estar e um atendimento adequado
e de qualidade.
No final do mês de fevereiro obtivemos um total de 266 crianças matriculadas na unidade escolar

Atividades Desenvolvidas

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

Descrição:

Durante todo o mês fevereiro realizamos o diagnóstico da unidade escolar com as adequações da rotina escolar, observando a necessidade de cada turma.
Salientamos a responsabilidade de um bom acolhimento e adaptação, após dois anos sem o fluxo de 100% presencial das crianças, devido a pandemia, este
retorno nos causou um grande entusiasmo.  Durante o mês de fevereiro  foi realizado cronograma de parque, solário, horário de refeições, garantindo   uma
rotina que estabelecesse o desenvolvimento integral das crianças e respeitando os diretos de aprendizagens conviver, brincar, participar, explorar, expressar e
conhecer-se.

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

 

A equipe gestora orientou os colaboradores sobre a importante dos vínculos nestes primeiros dias com as crianças e responsáveis, ressaltamos que é
fundamental transmitir confiança no trabalho realizado, acolher com carinho e responsabilidade respeitando a criança como um ser único, e nós enquanto
espaço de interação e socialização sabemos que algumas crianças precisam de um tempo maior para sua adaptação.

Nos TFCs do mês de fevereiro com professoras e educadoras, as pautas formativas contemplaram a adaptação e acolhimento, com orientações pontuais, o
compartilhamento do plano para esse momento, avaliando e ajustando os itens necessários, a organização do educador referência, com textos que serviram
de subsídio para nossos estudos, entre outros.

Ainda durante o mês de fevereiro, com os professores, trabalhamos sobre o uso das tecnologias, mais especificamente sobre o DRIVE, sobre a produção dos
murais e o cronograma e também sobre o mapeamento dos saberes das crianças, prevendo a escuta ativa, observação e registro.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
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Galeria de Fotos

 proposta com materias sonoros

 proposta com amido de milho e água

 Adaptação - momento de música no solário  brincando na areia
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 Brincadeira de encaixe  contação de história com dobradura poesia a borboletas

 contação de história Léo e a Baleia  colagem com elementos da Natureza

 circuito com tapete mãos e pés  exploração no tanque de areia
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 proposta com canetinha  momento do parque
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 momento da acolhida
 adaptação - pintura de guache no azulejo
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 acolhida - pintura de água  contação de historia com dobradura poesia a borboletas

 cesto de tesouro

 momento refeição

pág. 7 09/05/22 10:13



 hora da história , reconto

 exploração com matérias não estruturado, potes e caixas

 desenho com interferência , folha em formato oval e canetinha.  Acolhida com fantasia , diversão pura .

pág. 8 09/05/22 10:13



 Reunião de pais - Acolhida

 proposta cadê achou
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 momento da refeição  momento da acolhida
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 hora do banho  Brincando com a caixa de bolas
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 Primeiro Dia letivo

 Início Ano Letivo 2022
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 aferição de temperatura

 R. P orientadora Sônia

 Reunião de pais 02-02-22  R.P Diretora Joyce

Outros Documentos

Nome Observações

horariosinstitucionais.docx.pdf horários institucionais

Escala de entrada.pdf escala de entrada

ACOLHIMENTO 2022. (1).pdf plano de acolhimento

08_02.pdf TFC

08-02.pdf TFC

T.F.C 08_02_2022.pdf TFC

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Joyce Leal de Carvalho
Responsável Técnico
CPF 309.266.198 -29
RG 32.802.834-4

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - MARÇO/22
De 01/03/2022 a 31/03/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Flávio Lenzi) - TC n.º 12/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Descrição das ações realizadas na escola no mês de março:

Efetivação de novas matrículas, conforme lista de classificação da SEC;
Reuniões de equipe gestora semanais para socialização e encaminhamentos das necessidades da UE;
Atendimento a comunidade sobre desenvolvimento da criança;
Acompanhamento Diagnóstico inicial de aprendizagem;
Entrega das agendas as famílias/crianças;
Preenchimento do formulário google sobre adaptação e acolhida;
Cumprimento do calendário escolar homologado;
Acompanhamento e controle de frequência das crianças matriculadas;
Sanitização realizadas nos dias 16 e 30 de março de 2022;
Preenchimento diário de refeições google formulário;
Preparo de 4.129 refeições servidas as crianças;
Entrega de planilha setor merenda total de refeições oferecidas em março.

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

04/03/22- Recebemos a visita do Secretário da Educação Jhonis Rodrigues de Almeida Santos, onde o mesmo foi entrevistado pela emissora SBT, a
entrevista foi direcionada para os munícipes sobre a inscrição para ingresso na educação infantil.

04/03/22- Enviamos uma pesquisa de satisfação aos pais, sobre acolhimento e adaptação.  Essa pesquisa visa escutar as famílias, assim como,
verificar o trabalho desempenhado no início do ano letivo como o da acolhida e a adaptação das nossas crianças.

14/03/22- Formação com a equipe da cozinha e direção, treinamento de saldos estocáveis, saldo de carnes e saldo de polpas.

17/03/22- Reunião no CEDEMP (Centro de Educação Empreendedora) – aumento de módulos B I até Inf I.

 18/03/22- Reunião com a equipe auxiliar de serviços gerais, alinhamento de atribuições e verificação de rotina diária.

25/03/22- Trabalho de formação Continuada com a participação professora Ana Paula (Pré II) e orientadora Sônia no  CEFE (Centro de Formação do
Educador).

29/03/22- Reunião Setorizada com a Orientadora de Ensino.

30/03/22- Reunião de Gestores da Educação Infantil, realizada pelo Google Meet,.

 

2| Resultados Alcançados
2 – Resultados Alcançados

Alunos devidamente matriculados
Cumprimento do calendário escolar
Matriculamos 34 crianças novas na escola
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar
100% de contatos com as famílias;
Pesquisa de satisfação sobre acolhimento e adaptação

Total de matriculados em março 273 crianças

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
3 – Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
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1 | Meta 1 Etapa : 1.2 Completude: 25,00 %

2 | Meta 1 Etapa 2.1 Completude: 15,00 %

3 | Meta 2 - Etapa N ° 2 - 2.2 - 2.3 Completude: 100,00
%

 

Oferecer um ambiente organizado e limpo para toda a comunidade escolar

Atividades Desenvolvidas

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

Descrição:

Etapa 1.2 - Elencamos com o grupo algumas ações que já eram feitas na escola como Dia da família, Festa Junina e Amostra Cultural, para este ano iremos
manter essas ações, pois também o nosso plano de trabalho contempla as mesmas.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

Etapa: 2.1 – A diretora da escola participou da reunião com o setor de planejamento, onde foi abordado a ampliação de demanda do Cedin Flávio Lenzi. Com
esta ampliação iremos atender 328 crianças de 0 a 6 anos. A partir dessa reunião realizamos ligações para lista de espera e solicitamos a presença para
efetivação de matrícula em 01/04/2022.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Meta 2 -Etapa N° 3 - 3.1 Completude: 100,00
%

5 | Meta 4 - Etapa N° 1 - 1.2 e Etapa N ° 2 - 2.1 Completude: 25,00 %

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

Descrição:

Etapa 2.2 - Em março equipe das salas do BI. BII e Inf I, aprimoraram os cantos simbólicos, realizaram as construções de materiais para os cantinhos
simbólicos faz de conta, murais, tapetes e móbiles, possibilitando que as crianças estabeleçam múltiplas relações dos espaços e materiais.

 Etapa 2.3 - Professoras: Os TFCs do mês de março foram destinados ao Planejamento, iniciando com a elaboração do planejamento e posteriormente as
modalidades organizativas. Durante esses encontros, foram realizadas devolutivas individuais feitas pela orientadora em relação ao planejamento geral.

Educadoras:  Os TFCs do mês de marçõ foram destinados à pesquisa do grupo em relação a formação e planejamento do contraturno, tomando
conhecimento do marcas do Contraturno com foco nos seus princípios e a elaboração das propostas.

Equipe Apoio: Neste mês de março trabalhei com as equipes sobre as questões de rotina diária e atribuição, com foco nas interações entre a equipe. Durante
todo mês realizei algumas orientações individuais, ressaltando a importância do trabalho em grupo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

3.1 - Realizamos com a equipe escola uma pesquisa realizada na ferramenta google formulários, onde elencamos sobre os conhecimentos prévio das
professoras, educadoras e secretária, quais as dificuldades que encontram em algumas ferramentas.

 

 

 

Pontos de Atenção:

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

Descrição:

1.2 -  As professoras  do Inf II e Pré I ,realizaram uma roda de conversa com um  diálogo com o grupo todo de classe em busca de envolver e investigar os
interesses das crianças, sendo assim cada docente perguntou para o grupo de sala suas preferências na Escola e a partir disso ,procuraram  evidenciar em no
planejamento momentos em que as crianças sejam engajadas no processo de aprendizagem valorizando seus interesses.Portanto na turma do Pré I ficou
evidenciado interesse por jogos, já no infantil II o interesse foi na investigação de animais e bichos do jardim assim como também, atividades com pintura.

2.1-         ESCUTA DAS CRIANÇAS SOBRE O CONTRATURNO

Em sala referência com os pequenos a professora Ana Paula Pré II A , realizou uma assembleia sobre o contraturno em nossa escola.Os mais votados e
citados pelas crianças foram: pintura de rosto, confecção de balangandã, tanque de areia, brinquedão, canto literário e pular corda.Algumas crianças relataram
que gostariam de ficar menos tempo na fila da pintura de rosto, às vezes o horário do contraturno encerra e alguns não conseguiram receber a pintura em
seus rostinhos.Mas no geral gostaram muito e os alunos que têm irmãos na escola, adoraram a ideia de encontrar e brincar um pouco com eles.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 PINTURA NO AZULEJO COM GUACHE_  MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS
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 EMPILHANDO POTES_
 CHUVINHA DE PAPEL
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 ALIMENTAÇÃO_

 Meta 2 etapa 2.2
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 EDUCADORA CONFECCIONANDO CAIXAS PARA EMPILHAR _

 Mural - Meta 5 etapa 1.1

 Proposta_ Desenho de interferência com formas geométricas_

 Proposta_ Boliche com garrafas pet_
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 Proposta_ Bola no cesto_  Proposta_ Amarelinha_
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 Organização do mural.

 Riscantes com canetinha na cartolina
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 Pintura em papel pardo na parede

 Jogar e encaixar bolinhas nos furos do tecido

 Fazendo bolinhas de sabão  Brincando com tecidos
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 Brincando com jogos de encaixe

 ESCRITA DO NOME COM APOIO

 DESENHO COM DIFERENTES SUPORTES AO AR LIVRE  Chamada (reconhecendo o próprio nome )
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 CONFECCIONANDO O MURAL DA SALA _ Meta 2 etap .2.2
 CONFECÇÃO DA CHAMADA_ Meta 2 etap. 2.2

pág. 12 09/05/22 10:13



 CONFECÇÃO DA CAIXA DE SURPRESA E DA CHAMADA DE FOTOS BII B
- Meta 2 etap 2.2

 Pré I B - Roda de Conversa ( Escuta da criança) Meta 4 etap1.2

 Pré I A Assembléia - Escuta das Crianças - Meta 4- etap. 1.2  Infantil II_ Pré I Roda de Conversa - Valorizando a Escuta Meta 4 etap. 1.2
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 Meta 4 - etapa 1.2

 brincando de faz de conta na frente do espelho

 Brincando com areia, objetivo não estruturado e balde no jabuti

 momento contra turno

pág. 14 09/05/22 10:13



 Proposta recortem e colagem

 desenho da formiga

 Lista de nome  Projeto investigando , bicho de jardim minhoca

pág. 15 09/05/22 10:13



 corpo gesto e movimento, interação com as crianças e músicas

 materiais não estruturados
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 proposta caixa de música

 prposta melecas (macarrão)

pág. 17 09/05/22 10:13



 proposta circuito

 Proposta brincando no espelho

 Organização do mural  hora da troca

pág. 18 09/05/22 10:13



 Meta 4 etapa 2.1

 Meta 2- etapa 2.2
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 Roda chamada  Jogo dominó
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 contação de história  Pintura no patio
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 proposta de desenho livre

 proposta com jogos de encaixe

 momento na área externa
 cantinho lanchonete (contraturno)
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 momento literário

 brincadeira de movimento e música
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 brincadeira de bolinha de sabão

Outros Documentos

Nome Observações

tfc ed 15 e 17_03.pdf
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Cópia de PPT HTC Planejamento .pdf

Pesquisa uso da tecnologia.pdf Pesquisa uso da tecnologia - Meta 2 etapa 3.1

Nome Observações

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Joyce Leal de Carvalho
Responsável Técnico
CPF 309.266.198 -29
RG 32.802.834-4

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - ABRIL/22
De 01/04/2022 a 30/04/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Flávio Lenzi) - TC n.º 12/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

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

Etapa 01 - Calendário Escolar /Projeto Político Pedagógico

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

Etapa 02 - Oferta de vagas

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

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

Etapa 02 - Eventos

Atividade 2.1 - Dia da família.

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

Etapa 02 - Contra turno

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

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

Etapa 01- Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças , em favor do desnvolvimento integral.

Atividade 1.2  Mapeamento dos saberes.

ATIVIDADE EXTRAPLANO:

Efetivação de novas matrículas, conforme lista de classificação da SEC;
Reuniões com a equipe Poliedro para ação de Pascoa na Unidade Escolar;
Atendimentos individualizados com  a famílias  sobre desenvolvimento da criança;
Cumprimento do calendário escolar homologado;
Acompanhamento e controle de frequência das crianças matriculadas;
Sanitização realizadas nos dia 20 de abril;
Preenchimento diário de refeições google formulário;
Preparo de 3.349 refeições servidas as crianças;
Entrega de planilha setor merenda total de refeições oferecidas em abril.
Ação de Páscoa com todas as Crianças da escola;
Dia da família na escola 
Ações realizadas na unidade escolar e participações das reuniões realizadas pela SEC (Secretaria de Educação e Cidadania):

01/04/22- Reunião de pais com a turma do Pré II,  sobre o programa recupera e  entrega dos jogos pedagógicos. Iniciamos uma conversa
também sobre a transição para o ensino fundamental.

04/04/22-  Reunião com o colégio Poliedro para ajustes das ações de Páscoa na Unidade Escolar.

06/04/22- Supervisoras da merenda estiveram na unidade escolar para realizar o checklist.

11/04/22- Reunião  sobre a elaboração e registro dos relatórios de desempenho (atividades), com a equipe de Orientadores da Secretaria da
Educação( rede parceira ).

13/04/22-  Ação dos alunos do colégio Poliedro  Páscoa ( partilha, doação de tempo)”. Realizamos também um almoço especial para  os
funcionários e foi entregue uma  lembrancinha de páscoa.

27/04/22- Cadastramento da Matriz Curricular na plataforma SED (Secretaria Escolar Digital).
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1 | Meta 1 - Etapa 1- Atividade1.1 Completude: 0,00 %

2 | Meta 1 - Etapa 2 - Atividade 2.2 Completude: 0,00 %

28/04/22- Visita in loco da orientadora Fabiana .

28/04/22- Reunião com a equipe do Planejamento orientações sobre o Censo Escolar no CEFE (Centro de Formação do Educador).

29/04/22- Dia da Família na escola - Convite aos pais para participação de oficinas com famílias e crianças ;

29/04/22- Visita da Orientadora de Ensino Deide, verificação da Unidade Escolar para o “Dia da Família”

No mês de Abril , realizamos uma ação juntamente com o colégio Poliedro , envolvendo os alunos da Poliedro e nossas crianças, os alunos
passaram a tarde  na unidade escolar participando do contraturno, brincando e interagindo. Ao final das atividades entregaram uma caixa de
bombom para cada criança.

No dia 29/05/22 ( sexta-feira), aconteceu em nossa escola o Dia da Família, foi uma tarde muito agradável, abrimos o portão as 14h00, as
famílias foram recepcionadas com dois funcionários um tocando e outra cantando, logo após os pais pegaram seus filhos e participaram das
oficinas seguintes, massinhas, máscara, barangandã ,sala sensorial, pintura de rosto, oficina de dança infantil.

 

 

2| Resultados Alcançados
Matriculamos 24 crianças novas na escola;
100% de contatos com as famílias;
Total de matriculados em abril 292 crianças;
Preparamos  de 3.349 refeições servidas as crianças.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Alunos devidamente matriculados;
Cumprimento do calendário escolar;
Acompanhamento da aprendizagem dos níveis do Pré I e Pré II;
Obtivemos avanços significativos no processo de hipóteses de leitura e escrita das crianças do Pré II;
Manuntenção dos protocolos de higiene e saúde na rotina escolar.

 

Atividades Desenvolvidas

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

Descrição:

Atividade 1.1 – Elaborar anualmente o calendário escolar, seguindo orientações da SEC ( SECRETARIA EDUCAÇÃO E CIDADANIA), garatindo os 200 dias
letivos

 O calendário escolar já foi elaborado pela diretora em fevereiro e homologado pela supervisora da SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), garantindo os
200 dias letivos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Meta 3 - Etapa 2 - Atividade 2.1 Completude: 0,00 %

4 | Meta 4 - Etapa 2 - Atividade 2.2 Completude: 0,00 %

5 | Meta 5 - Etapa 1 - Atividade 1.2 Completude: 0,00 %

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

Descrição:

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

Realizamos  as seguintes  ações, verificamos diariamente a lista de inscritos se a vaga estiver disponível , a secretaria faz as ligações para o responsável e
solicita para vir retirar impressos com os documentos solicitados no ato da matricula, temos um caderno onde registramos as ligações realizadas e também um
caderno com os canhotos com respectivas assinaturas da entrega da documentação.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

Atividade 2.1 – Dia da família

 

Realizamos no dia 29/04/2022 o Dia da Família, neste dia houve várias oficinas destinadas para comunidades e crianças , deixamos o parque aberto como
mais uma atração do evento, foi um momento de acolhimento e aproximação com a  comunidade, foi gratificante para equipe observar como a comunidade é
participativa . O evento aconteceu das 14h00 às 17h00 com as seguintes oficinas: barangandã ,pintura de rosto, confecção de máscara, massinha , sala
sensorial e tivemos venda de alimentos .

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

 Atividade 2.2 Elaboar estações de bincadeiras (propostas significativas)com a participação das crianças;

 Nas formações do mês de abril foi realizado planejamentos do contraturno com as professoras e educadoras, pensando sempre em um espaço acolhedor e
lúdico, prezando as interações com as diferentes faixas etárias .

Pontos de Atenção:

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

Descrição:

Atividade  1.2 Mapeamento dos saberes

No mês de fevereiro foi realizado o mapeamento dos saberes para subsidiar o planejamento realizada em março pelas professoras. Favorecendo o
desenvolvimento integral, em anexo a tabela (documentos e fotos).

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Meta 5 Etapa 1.2

Outros Documentos

Nome Observações

LIVRO DE CONTATO COM OS PAIS.RESPONSÁVEIS.pdf meta 1 etapa 2.2

LIVRO DE MATRICULA - CEDIN FLAVIO LENZI.pdf meta 1 etapa 2.2

TERMO DE CIENCIA PARA EFETIVAÇÃO DA VAGA - ABRIL.22.pdf Meta 1 etapa 2.2

DIA DA FAMÍLIA IPPLAN.docx Meta 3 N° 2 etapa 2.1

Contra turno.docx Meta 4 Etapa 2.2

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

pág. 4 04/06/22 11:13



Joyce Leal de Carvalho
Responsável Técnico
CPF 309.266.198 -29
RG 32.802.834-4

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - MAIO/22
De 01/05/2022 a 31/05/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Flávio Lenzi) - TC n.º 12/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 

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

Etapa 01 - Calendário Escolar/Projeto Político Pedagógico.

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

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

Etapa 02- Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades
da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

2.3 - TFC’S com os diferentes segmentos.

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

3.2 - Boas práticas.

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

Etapa 03 - Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

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

ATIVIDADE EXTRAPLANO:

Efetivação de novas matrículas, conforme lista de classificação da SEC;
Atendimentos individualizados com  a famílias  sobre desenvolvimento da criança;
Cumprimento do calendário escolar homologado;
Acompanhamento e controle de frequência das crianças matriculadas;
Preenchimento diário de refeições google formulário;
Preparo de 4.493 refeições servidas as crianças;
Entrega de planilha setor merenda total de refeições oferecidas em maio.
Ações realizadas na unidade escolar e participações das reuniões realizadas pela SEC (Secretaria de Educação e Cidadania):

04/05/22- Setorizada- Formação de música no CEFE. (Centro de Formação do Educadores).

06/05/22- Setorizada- Educação Especial no CEFE.

06/05/22- Ação “Dia das Mães” Mural decorativo e espaço para fotografia da família.

11/05/22- Reunião da Rede Parceria, com o Ricardo Alexandre, coordenador de Ensino.

18/05/22- Fechamento do Censo Escolar.

18/05/22- Visita administrativa da supervisora Rosemaura.

18/05/22- Visita  da Orientadora de Ensino Deide para acompanhamento pedagógico com Orientadora Sônia.

20/05/2022- Setorizada sobre os espaços no CEDIN Santo Antônio

20/05/22- Supervisoras da merenda estiveram na unidade escolar para realizar o checklist.

25/05/22- Reunião da Rede Parceria com o Ricardo, coordenador de ensino e as assistentes sociais Lucimara e Aliciana.

26/05/22- Visita in loco da Gestora de parceria Fabiana.

31/05/22- Entrega do PPP/2022

pág. 1 24/06/22 09:02



1 | Meta 1 Etapa 1.5 Completude: 0,00 %

2 | meta 2 -Etapa n° 2 - atividade 2.3 Completude: 0,00 %

2| Resultados Alcançados
2 – Resultados Alcançados

Matriculamos 23 crianças ;
100% de contatos com as famílias;
Total de matriculados em maio 303 crianças;
Preparamos  de 4.493 refeições servidas as crianças.
Foram garantidas as formações para todos os segmentos da Unidade Escolar

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
3 – Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Alunos devidamente matriculados;
Cumprimento do calendário escolar;
Manutenção dos protocolos de higiene e saúde na rotina escolar.

Atividades Desenvolvidas

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

Descrição:

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

 No mês de maio a equipe gestora retomou as avalições realizadas no final do ano letivo de 2021 realizada com grupo IMI Flávio Lenzi, com o grupo escola e
tendo como referência as informações obtidas, elaborou o PPP para o ano de 2022, seguindo as orientações da supervisão de ensino. Este documento visa
planejar, executar e avaliar ações dentro do âmbito escolar para um ensino de qualidade.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Meta 2 - Etapa n° 3 - atividade 3.1 Completude: 0,00 %

4 | Meta 5 - Etapa 1 - Atividade 1.1 Completude: 0,00 %

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

Descrição:

Atividade 2.3 - TFC’S com os diferentes segmentos.

Professores :Durante o mês de maio, demos continuidade aos estudos sobre a organização da sala referência, com vivências do espaço organizado,
evidenciando a importância da intencionalidade do professor e como está e deve estar atrelada ao documentos, como o Currículo da Rede e para isso as
professoras fizeram um trabalho em grupo, buscando as referências do Currículo. Fizemos ainda a leitura e proposições do CONAE, retomamos a importância
dos Cuidados com a Primeira Infância, destacando o dia 18 de maio e por fim, as orientações para a elaboração do relatório de acompanhamento da
aprendizagem e reflexões em grupo para apoiar o professor.

Educadores: Durante o mês de maio, demos continuidade aos estudos sobre os Cuidados com a Primeira Infância, entrelaçando o documento Caderno do
Educador. Realizamos trabalho em pequenos grupos, registrando as ações intencionais dos adultos em relação aos cuidados com os bebês e crianças
durante a rotina, refletindo e socializando no grande grupo. Fizemos ainda a leitura compartilhada de um texto sobre a rotina e a importância do nosso papel
na garantia dos direitos das crianças, bem como vídeos que ressaltaram a data do dia 18 de maio.

 TFC com a Equipe de Apoio: Iniciei a apresentação do projeto espaços que educam,  com todos os  segmentos da  escola, realizaram a leitura do
documento, logo após fizemos uma  roda de conversa sobre observar os espaços da unidade escolar, ressaltei também que cada profissional poderá contribuir
com ideias  para aprimorar os espaços.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

Atividade 3.2 – Boas Práticas

As professoras e  educadores  usam  diversas  ferramentas tecnológicas, utilizam o drive da escola, realizando pasta por sala, fazem preenchimentos de
avaliações no google forms, utilizam o computador diariamente para preenchimento do diário digital ,utilizam google docs e google apresentação para
 trabalhos em pequenos grupos, usaram a ferramentas ped let para inserir imagens no trabalho no TFC entre outros.

Pontos de Atenção:

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

Descrição:

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

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

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

Realizamos um mural informativos, que evidenciaram os resultados alcançados da aprendizagem das crianças do Pré II, durante os primeiros meses do ano .
Desta forma pais e comunidade puderam observar através dos gráficos o avanço obtidos.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 REVITALIZANDO O MURAL DA SALA_  PROPOSTA BRINCANDO NO TÚNEL_
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 Pintando a parede azulejada com tinta e pincel

 Meta 5 - Etapa 1 Atividade 1.1

 Meta 2- Etapa 3 Atividade 3.1

 Meta 2- Etapa 3 Atividade 3.1 (5)
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 Meta 2- Etapa 3 Atividade 3.1 (4)

 Meta 2- Etapa 3 Atividade 3.1 (3)

 Meta 2- Etapa 3 Atividade 3.1 (2)

 Meta 2- Etapa 2 Atividade 2.3 (5)
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 Meta 2- Etapa 2 Atividade 2.3 (4)
 Meta 2- Etapa 2 Atividade 2.3 (3)

 Meta 2- Etapa 2 Atividade 2.3 (2)

 Jogos de Trilhas
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 formação- Equipe apoio

 formação -EDUCADORAS- maio

 formação -EDUCADORA  formação - Equipe apoio
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 Explorando músicas e luzes coloridas na sala escura

 Escrita do nome com letras moveis
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 ENCAPANDO CAIXAS

 Dinâmica formação equipe apoio
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 Desenho Pedro Vira Porco Espinho no papel celofane

 Contagem termo a termo dos palitinhos

 BRINCANDO COM MATERIAL NÃO ESTRUTURADO

Outros Documentos

Nome Observações

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Joyce Leal de Carvalho
Responsável Técnico
CPF 309.266.198 -29
RG 32.802.834-4

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

pág. 12 24/06/22 09:02



DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - JUNHO/22
De 01/06/2022 a 30/06/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Flávio Lenzi) - TC n.º 12/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 

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

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

3.3 - Avaliação;

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

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

1.4 – Palestras

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

Etapa 2 - Contra turno

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

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

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

1.2 - Mapeamento dos saberes

1.3 -  Monitoramento de frequência no diário digital.

ATIVIDADES EXTRAPLANO:

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

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

06/06- Reunião com as diretoras com as Gestoras da Rede Parceira, via Google Meet.

08/06- Reunião setorizada sobre Sondagem de Escrita

22/06- Reunião setoriza sobre as matérias realizadas e divulgadas no 1º semestre.

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

29/06- Reunião no CEFE com  palestrante Dra Ana Carla  - O impacto da escuta e do acolhimento – A escola como espaço de proteção.

Demais ações realizadas na U.E:

01/06/22- Entrega do Projeto Político Pedagógico  na Cidade da Educação setor vida escolar.

03/06/22 - Vistoria brigada da dengue realizada pela Educadora  Veronica  .

08/06/22- Planilha enviada Auxilio Brasil.

10/06/22 - Vistoria brigada da dengue realizada pela ASG Sandra .

20/06/22- Supervisora da merenda esteve na unidade escolar para realizar o checklist.

20/06/22- Reunião com as professoras das salas do Inf II, Pré I e Pré II.

23/06/22- Visita técnica das Gestoras de parceria Maria Alice  e Fernanda, para acompanhar o contra turno.

24/06/22 - Vistoria brigada da dengue realizada pela ASG Silvia.
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1 | Meta 2 - Etapa 3 atividade 3.3 Completude: 0,00 %

2 | Meta 3 Etapa 1 atividade 1.4 Completude: 0,00 %

Durante todo o mês de Junho , realizamos ações envolvendo a comunidade escolar , arrecadando alimentos e prendas para a nossa Festa
Julina ,também houve ensaio das crianças para apresentação no dia da festa. Em TFC com professores, educadores e demais
seguimentos, fizemos o plano de ação para planejar as  barracas de brincadeiras,comidas e bebidas.

2| Resultados Alcançados
Atendimento de qualidade em período integral para  299 crianças.

-Realização de 7 novas matriculas.

-Produção de 8.984 refeições no mês de junho, seguindo o cardápio e as orientações do setor de merenda da SEC.

- Participação dos responsáveis do Berçário I , BII e Inf. II na palestra sobre mordida, palestra realizada pelo google mett online

- Realização de momentos formativos em relação as propostas do contra turno

- Controle de frequência  diária das crianças.

- Acompanhamento na prática pedagógica .

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Cumprimento do calendário escolar;
Redução de número de faltas injustificadas.
Acompanhamento da aprendizagem dos níveis do Pré I e Pré II;
Obtivemos avanços significativos no processo de hipóteses de leitura e escrita das crianças do Pré II;

 

Atividades Desenvolvidas

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

Descrição:

Atividade 3.3

Avaliação:

 

Realizamos uma avaliação atavés do google formulário, referente a uso da tecnologia, está avaliação demonstrou que a nossa equipe está se aprimorando
cada dia mais , porém é necessário mais investimentos em algumas ferramentas tecnológicas, para o segundo semestre a equipe gestora   irá verificar
estratégias para as formações.

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Meta 4 - etapa 2 atividade 2.2 Completude: 0,00 %

4 | Meta 5 etapa 1 atividade 1.2 e 1.3 Completude: 0,00 %

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

Descrição:

Atividade 1.4 – Palestra:

 

No dia 09 junho às 19h30 realizamos uma palestra através do google meet com o tema: Por que as crianças mordem ?  com a Psicologa Jennifer (amiga da
escola).“O ponto de partida foi conversar com as famílias para explicar o porquê das mordidas, mostrar a normalidade delas no desenvolvimento infantil e
assegurar que seriam feitas intervenções pedagógicas para evitá-las”, 

A psicóloga  esclareceu que praticamente todas as crianças, entre 1 e 3 anos, em algum momento,  irão usar ou usarão tal conduta. Disse também que esse
recurso praticamente desaparece quando a linguagem está mais desenvolvida. A Diretora Joyce   enfatizou que as professoras e educadoras ficam atentas.
“Quando a mordida ocorre, é comum as famílias acharem que o filho não está sendo devidamente cuidado. Daí a importância do engajamento e da
transparência por parte da escola”, em realizar a ocorrência e ligar comunicando a família. A psicóloga para finalizar deixou 15 minutos para as perguntas e
esclareceu todas as questões citadas. Foi um momento muito enriquecedor podendo tirar dúvidas e angústias dos pais, assim promovemos mais segurança  e
estreitando vínculos com as famílias.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

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

 

Em TFC (trabalho de formação continuada) professoras e educadoras , realizaram o planejamento do contra turno, diante do interesse das crianças e escuta
realizada anteriormente em roda de conversa. Deixamos varias propostas no pátio e parque da escola  como : Cesto com experimentação com elementos da
natureza com massinha, fantasia , explorando caixas, matérias não estruturados, amarelinha , cantinho da arte, tanque de areia, brinquedões , tapetes com
jogos de construção e basquete, todas essas propostas visam garantir a interação entre as diferenças faixas etárias .

 

Pontos de Atenção:

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

Descrição:

Atividade  1.2 Mapeamento dos saberes

Visando elevar os índices de aprendizagem das crianças do Pré II, a orientadora de escola Sônia, elaborou um plano de ação com propostas significativas  e
com intencionalidade para subsidiar novas aprendizagem, a orientadora visita a turma do Pré II A semanalmente e orientada sempre a professora referência e
também a professora alfabetizadora. Todo mês a orientadora preenche a planilhas e também posta na plataforma  e-sistae e verifica avanços da turma e ponto
que precisa investir nas crianças.

Atividade 1.3 Monitoramento de frequência no diário digital

Semanalmente  a equipe gestora acompanha  o diário digital pelo sistema e-sistae e também através de uma planilha elaborada pela equipe administrativa
que visa verificar diariamente a fidelidade do preenchimento dos lançamentos das presenças e ausências ,também  fizemos uma planilha de alunos faltosos
,que as professoras anotam as crianças que estão com cinco ou mais faltas consecutivas, após realizam a ligação e se acontecer de ficar por dez dias faltando
a  Diretora vai até a casa para verificar o que está acontecendo com a criança.

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 meta 3 atividade 1.4

 Avaliação tecnologia. Meta 2 etapa 3 atividade 3.3
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 Avaliação do uso da tecnologia Meta 2 etapa 3 atividade 3.3

Outros Documentos

Nome Observações

Acompanhamento frequência - ligação para as famílas Meta 5.pdf Acompanhamento frequência - ligação para as famílas Meta 5

Meta 4 - Etapa 2 atividade 2.2.pdf Meta 4 - Etapa 2 atividade 2.2

plano de ação pré ii pré silábicos Meta 5- atividade 1.2.pdf plano de ação pré II -pré silábicos Meta 5- atividade 1.2

junho - planejamento contra turno. Meta 4 etapa 2 atividade 2.2.pdf junho - planejamento contra turno. Meta 4 etapa 2 atividade 2.2

Diario digital - Diariamente Meta 5- atividade 1.3.pdf Diario digital - Diariamente Meta 5- atividade 1.3

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

Joyce Leal de Carvalho
Responsável Técnico
CPF 309.266.198 -29
RG 32.802.834-4

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - JULHO/22
De 01/07/2022 a 31/07/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Flávio Lenzi) - TC n.º 12/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

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

 

Etapa -2- Ofertar vaga

 

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

 

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

 

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

 

Atividade 2.3 - TFC’S com os diferentes segmentos.

 

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

 

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

 

Atividade 1.1 - Reunião de Pais e Responsáveis;

 

Atividade1.5 - Pesquisa de satisfação;

 

Etapa 2- Eventos

 

Atividade 2.2 - Festa julina

 

Atividade 2.4 – Avaliação

 

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

 

Etapa 1 - Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento.
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Atividade 1.1 - Acolhida/ adaptação;

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

 

Atividade 1.3 - Pesquisa de satisfação junto às crianças;

 

Atividade 1.4 - Avaliação das ações desenvolvidas;

 

Etapa 2 – Contraturno

 

Atividade 2.3 -  Avaliação das ações desenvolvidas;

 

ATIVIDADES EXTRAPLANO:

Demais ações realizadas na U.E:

04/07/22 a 07/07/22- Reunião de Pais

05/07/22- Entrega do google forms monitoramento de frequência  setor - SOE

07/07/22 - Vistoria brigada da dengue realizada pela ASG Sandra  .

08/07/22- Festa Julina 16h00 às 20h00.

11/07/22 à 22/07/22  Recesso escolar (atendimento) .

11/07/22 à 22/07/22- Organização da Unidade Escolar, almoxarifado pedagógico, transformação de almoxarifado geral para sala de multiuso,
confecção de cortinas (refeitório funcionários e sala da equipe gestora) e almofadas  para cantos de leitura, revitalização do jardins da unidade,
reorganização refeitório crianças e dos funcionários .

13/07/22- Supervisora da merenda esteve na unidade escolar para realizar o checklist.

18/07/22- Visita técnica da Gestora de parceria Maria

25/07/22 - Vistoria brigada da dengue realizada pela ASG Silvia.

25/07/22- Retorno professores, inicio 2° semestre

 Realizamos em nossa unidade escolar uma grande festa julina, onde pudemos observar ainda mais como a comunidade aprecia eventos na escola.
Durante o tempo de recesso no  mês de Julho , realizamos ações  de organização dos ambientes.

2| Resultados Alcançados
Cumprimento do calendário escolar homologado;
Acolhida no retorno ao 2ºsemestre  junto à comunidade escolar;
Participação efetiva das famílias nas reuniões de Pais e Responsáveis;
Participação de 85% das famílias na festa Julina;
Reorganização dos espaços para o segundo semestre de 2022

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Fortalecimento da parceria escola/família;
Participação ativa das crianças na pesquisa de satisfação realizada;
Oferta de uma alimentação rica e saudável para 100% das crianças atendidas durante todo o período de dias letivos e recesso escolar;
Participação efetiva dos funcionários nas pesquisas e avaliação realizadas do 1 º semestre;
Apresentação dos avanços das crianças através da leitura dos relatórios gerais e individuais das crianças atendidas na Unidade Escolar.

Atividades Desenvolvidas
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1 | Meta 1 -etapa 2 - atividade 2.3 Completude: 0,00 %

2 | meta 2 - etapa 2 atividade 2.3 Completude: 0,00 %

3 | meta 3 - etapa 1- atividade 1.1 Completude: 0,00 %

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

Descrição:

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

 

Elaboramos um documento administrativo,  planner onde as professoram colocam registram a frequência diária das crianças , acontecendo também o
acompanhamento da frequência por meio do diário digital, garantindo assim o acompanhamento e monitoramento das vagas existentes na U.E, temos 
também um livro  onde as professoras anotam as ligações realizadas para os responsáveis quando há baixa freqüência. A Diretora e a secretária entram na
lista de inscritos diariamente  na platorma e-sistae para verificar se há criança na lista para ser chamada e se houver disponibilidade de  vaga na unidade
escolar, a secretária realiza a ligação para o responsável para efetivar a matrícula.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Atividade 2.3 - TFC’S com os diferentes segmentos.

 

Os TFCs do mês de julho, dos docentes, foram destinados para as avaliações do semestre, bem como plano de ação para a organização e revitalização dos
espaços da sala referência que seriam deixados para os educadores e no retorno, foram utilizados para o planejamento geral e modalidades organizativas.

Os TFCs do mês de julho, dos educadores, foram destinados a organização para a festa julina e para as avaliações de encerramento do semestre e no
retorno, para o acolhimento e elaboração da propostas do contraturno.

Com a equipe de apoio foi destinado para as atribuições e divisões de tarefas, iniciei a formação  com mensagem “Tempo de florir” logo depois usei a seguinte
questão “ Como posso florir a vida do colega de trabalho e a minha vida profissional, e para encerrar foi entregue um papel para cada membro da equipe, que
deverá escrever uma frase para florir a vida da colega e logo após entregar para o colega.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | meta 3 - etapa 2 - atividade 2.2 e 2.4 Completude: 0,00 %

5 | Meta 4 - etapa 1 atividade 1.1,1,2,1,3 e 1.4 Completude: 0,00 %

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

Descrição:

Atividade 1.1 - Reunião de Pais e Responsáveis;

As reuniões de pais aconteceram do dia 04/07 ao dia 07/04, no período da manhã 7h15 e no período da tarde 15h. As equipes elaboraram coletivamente a
pauta do encontro que foi tratado os seguntes assuntos : primeiramente realizaram uma acolhida (mensagem ),seguindo a pauta com a apresentação  por
meio do Power Point o relatório geral, e os relatórios individuais foram entregue as pais presente para realizarem a leitura, também destinado um tempo para
recados gerais  como a adequação do horário de entrada, contribuição voluntária, agenda escolar,orientação para ministrar medicamento dentro da unidade
escolar, recesso escolar e  para finalizar a reunião falaram sobre a importância da  vacinação está em dia  . Houve uma excelente participação dos pais.

 

Atividade1.5 - Pesquisa de satisfação;

Ao término das reuniões as professoras disponibilizaram o link de acesso do google forms da pesquisa de satisfação da Reunião de pais, o intuito de verificar
se a Reunião foi verificar sobre a clareza das informações, horário e palavra livre.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

Etapa 2- Eventos

 

Atividade 2.2 - Festa julina

No dia 08/07/02022 realizamos uma grande festa julina, com apresentação das crianças , barracas de bricadeiras ( pescaria, boca do palhaço, frango na
panela), tivemos também comidas típicas bolinho caipira, pastel, cachorro quente, pipoca, algodão doce, churros entre outros doces . A Grande atração foi um
touro mecânico e tobagã. Com este evento arrecadamos o valor de 11.537,75 , que terá como objetivo realizar a semana da criança  e também fazer
aquisições de brinquedos para os  cantos simbólicos e projetos relacionados ao planejamento do professor, logo após o evento fizemos a aquisição de um
freezer para as demandas das festa e da escola.

 

 

 

 

 

Atividade 2.4 – Avaliação

 

Ao final do evento realizamos uma avaliação no mural de acesso da entrada da escola , onde os pais e familiares puderam contribuir com sua avaliação
deixando escrito na bandeirinha 98%  dos pais ficaram satisfeito e felizes com o evento.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | meta 4 - etapa 2 - atividade 2.3 Completude: 0,00 %

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

Descrição:

Atividade 1.1 -Acolhida/ adaptação - No dia 25/07/22   para acolher nossas crianças  foi realizado um mural de boas vindas e um decoração com balões na
entrada da unidade escolar para receber as crianças, colocamos música para contagiar com alegria e entusiasmo. Está agendado com Tiago Vilela ( músico
infantil) um tarde alegre no dia 19/08/22 ( sexta -feira) como marco de  acolhida.

 

 

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

Conforme resultado da pesquisa de satisfação enviada da Secretária da Educação com as crianças sobre a sala de referência, as professoras darão
continuidade aos seus planejamentos

 

Atividade 1.3 - Pesquisa de satisfação junto às crianças;

 

Assim que as crianças retornaram as  professoras Inf II a Pré II , fizeram um pesquisa de satisfação com as crianças sobre a Festa Julina , elencaram junto as
crianças O que mais gostaram.

 

Atividade 1.4 - Avaliação das ações desenvolvidas;

 

Foi realizada uma avaliação com as professoras  no google forms com ações desenvolvidas das metas PPP( Projeto Politico  Pedagógico). O objetivo da
avaliação do Projeto Político Pedagógico no 1º semestre, foi de acompanhar as ações realizadas e o seu desenvolvimento, a partir das metas estabelecidas e
dos planejamentos elaborados em consonância com as mesmas, destacando o que foi possível realizar e quais seriam os investimentos para o próximo
semestre. Os resultados das avaliações serviram de norteadores do planejamento do 2º semestre, considerando os investimentos destacados e colocando-os
em prática.

 

.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

Etapa 2 – Contraturno

 

Atividade 2.3 -  Avaliação das ações desenvolvidas;

Em TFC foi realizado uma  avaliação com professores e educadores das atividades desenvolvidas no contraturno durante o primeiro semestre. O objetivo da
avaliação do contraturno, foi para acompanhamento do processo de planejamento e execução das propostas, interesse das crianças e postura dos
educadores, utilizando o resultado para qualificar o atendimento às crianças, validando o que deu certo e realizando os ajustes necessários.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 meta 2 - etapa 2 ativ. 2.4 avaliação festa Julina

Outros Documentos

Nome Observações

Meta 3 - Atividade 1.1 - Resultado da avaliação Reunião de pais..csv Meta 3 - Atividade 1.1 - Resultado da avaliação Reunião de pais.

PAUTA TFC EDUCADORAS - JULHO.pdf PAUTA TFC EDUCADORAS - JULHO

pauta e sintese tfc professoras - julho.22.pdf pauta e sintese tfc professoras - julho.22

meta 4 etapa 1 ativ. 1.4.pdf meta 4 etapa 1 ativ. 1.4

meta 4 etapa 1 ativ. 1.3 .pdf meta 4 etapa 1 ativ. 1.3

meta 4 etapa 1 ativ. 1.2.pdf meta 4 etapa 1 ativ. 1.2

Meta 4- etapa 1 - ativ. 1.1.pdf Meta 4- etapa 1 - ativ. 1.1

Meta 3- Etapa 2 Atividade 2.2 Festa Julina .pdf Meta 3- Etapa 2 Atividade 2.2 Festa Julina

meta 3 -etapa 1 atividade 1.1.pdf meta 3 -etapa 1 atividade 1.1

meta 2- etapa2 ativ 2.3 TFC demais segmentos.pdf meta 2- etapa2 ativ 2.3 TFC demais segmentos

meta 2 - etapa 2 atividade 2.3 grupo 2 - educadoras.pdf meta 2 - etapa 2 atividade 2.3 grupo 2 - educadoras

livro de matriculas - julho.22.pdf livro de matriculas - julho.22

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Joyce Leal de Carvalho
Responsável Técnico
CPF 309.266.198 -29
RG 32.802.834-4

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