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1 | Meta 3 etapa 3 Completude: 100,00
%

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

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC Nº 72/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 

   No inicio do mês de fevereiro, organizamos a escola para garantir a chegada das crianças  com um ambiente agradável e acolhedor, onde as
mesmas pudessem se sentir confiante. Foi realizado também um planejamento diferenciado levando em conta as  primeiras semanas de
adaptação.  
Tivemos a Reunião Pedagógica Administrativa (RPA), com os funcionários para traçar estratégias para nosso ano letivo, também aproveitamos
para falarmos das normas da Instituição, da orientação da circular 01/ DEI/2018, orientações sobre alunos faltosos e combinados internos.

Nos dias 19, 20 e 21,  foi realizado  a reunião de pais, para orientações como: horário de entrada e saída das crianças, itens que devem conter
na mochila, deixar devidamente assinado quem será o responsável em retirar a criança da unidade escolar entre outros assuntos pertinentes a
escola.

2| Resultados Alcançados
Sobre Avaliação da Reunião de pais:

Participaram da avaliação 110 pais, 85  responderam  que estava tudo ótimo  e 25 que estava bom.

COMENTÁRIOS:

Estou muito satisfeita com tudo, o carinho e atenção das educadoras. Só tenho a agradecer por tudo.

A reunião foi maravilhosa muito bem clara, prazeroso o jeito que a professora conversou, gostei muito.

Mais professoras nas salas.

Professora fala bem e é super calma, por mim foi ótimo.

Foi muito bom, amei.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas
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2 | Meta 2 etapa 5 Completude: 100,00
%

3 | Meta 4 etapa 10 Completude: 100,00
%

4 | Meta 5 etapa 10 Completude: 100,00
%

5 | Meta 5 etapa 11 Completude: 100,00
%

Meta: Ampliar os espaços brincantes fazendo uso do corredor um local de interação e brincadeira entre as faixas etárias.
Etapa: Construindo com o grupo o cronograma do plano de ação para confecção e instalação dos materiais que farão parte dos corredores que comunicam.

Descrição:

Foi feito um novo cronograma para realizar as manutenções necessarias no decorrer do ano e também as professoras aproveitaram para reformar os mesmos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Aumentar a participação do grupo de pais para representação no cotidiano escolar, visando uma gestão democrática
Etapa: Organização de todo o material construído na vigência do convênio.

Descrição:

Esta sendo construído um portifólio com todas as pautas de reuniões feitas com a Comissão de Pais, referente a meta dois.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Reestruturar os planejamentos e as proposta de movimento junto as crianças de acordo com os estudos do brincar para o desenvolvimento integral.
Etapa: Organização de todo o material construído na vigência do convênio.

Descrição:

Foi construído o Marcas da Unidade, através de estudos realizados em TFC.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Retomando os planejamentos de Linguagem Oral Escrita inserindo o brincar dentro deste Âmbito de conhecimento para confiar na capacidade de se
comunicar e de expressar suas próprias ideias.
Etapa: Elaboração dos planejamentos de linguagem com foco no brincar, através da reestruturação dos planejamentos existentes na Unidade.

Descrição:

A elaboração esta sendo construída a partir das observações da adaptação e dos diagnósticos realizados neste período. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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1 | Meta 2 etapa 5 Completude: 100,00
%

2 | Meta 2 etapa 2 Completude: 100,00
%

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

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC Nº 72/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 No dia 13/03/2020, ás 7h30 da manhã foi realizado uma Palestra informativa sobre a doença COXSACKIEVIRUS (pé, mão e boca), com a
equipe da Unidade Básica Saúde, pois tivemos alguns casos aqui na Unidade Escolar e resolvemos conscientizar os pais para que fiquem
atentos aos sintomas das crianças, assim evitando que as mesmas passem para os amigos. A gerente da UBS, Eliane ressaltou a importância
de levar ao médico, pois em alguns casos as crianças precisam tomar antibióticos, outro ponto importante é a questão de que as bolinhas
podem sair nos antebraços e nas pernas também, não só ficando no pé, mão e boca.
Realizamos na Unidade Escolar uma pesquisa com os responsáveis dos alunos novos com o tema “Adaptação e Acolhimento”.
O CEDIN Mário Donizete Borges, a partir de 23/03/2020 teve suas atividades pedagógicas suspensas, obedecendo ao Decreto nº 18.476 de 18
de março de 2020 da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, conforme Art. 7º que diz: Fica recomendada, no âmbito do município, por
prazo indeterminado, a não realização de : Inciso III – atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de
ensino pública e privada.
Desde o dia  23/03/2020, começamos a distribuição dos kits Merenda, fornecido para todas as crianças matriculadas na Unidade Escolar.
Todos os dias são feitas comidas fresquinhas e entregues aos pais ou responsáveis das 11h as 13h00.

2| Resultados Alcançados
Através de bilhetes, convidamos os pais e responsáveis para participarem da Palestra Informativa sobre a COXSACKIEVIRUS, também
conhecida como Pé, Mão e Boca. Tivemos a participação  de 18 pais na Palestra.
Resultado da pesquisa de Adaptação e Acolhimento :  Participaram  49 pais, média de: 51% do Berçário I, 32% do Berçário II e 16% por cento
de outros níveis atendidos na Unidade. O resultado da pesquisa foi satisfatório, pois além de criar novos vínculos fortalecemos o que já
tínhamos em nossa Unidade.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Aumentar a participação do grupo de pais para representação no cotidiano escolar, visando uma gestão democrática
Etapa: Organização de todo o material construído na vigência do convênio.

Descrição:

O portfolio foi construído através de registros, pautas e fotos dos encontros que tivemos durante a meta dois, com a Comissão de Pais. Nele reconhecemos a
importância da parceria família/escola.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ABRIL
De 01/04/2020 a 30/04/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
A Unidade CEDIN Mário Donizete Borges teve no mês de Abril  de 2020 suas atividades pedagógicas 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 indeterminado, a não realização de:

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

1º A suspensão das aulas na rede de ensino pública do Município, de que 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 município, após o
retorno das aulas. 

Desta forma, justifica-se o não atendimento às crianças a partir de 23 de março de 2020 até a presente data. 

A organização dos colaboradores da Unidade Escolar se deu através da seguinte forma: permaneceram trabalhando na escola a Diretora e a
Orientadora, a cozinheira e uma auxiliar de cozinha, a secretária, ASGs e as estagiárias  cumprindo o horário de 6 horas diárias. Os demais
funcionários gozaram férias do dia 01/04/2020 a 30/04/2020. A Diretora junto a O.E realizaram a elaboração do PPP, revezaram o momento de
entrega dos marmitex com as famílias, seguindo as orientações que foram dadas pela SEC e organizaram outras demandas referente a parte
burocrática. A cozinheira ficou produzindo os alimentos para os marmitex que estão sendo servido para as famílias carentes diariamente, a ASG
realizou o seu trabalho aproveitando o momento oportuno para revisitar a limpeza mais profunda dos ambientes que se faziam necessários, já que a
escola encontra -se vazia, sem alguns funcionários e sem as nossas crianças, as estagiárias realizaram o trabalho de confecção de materiais
pedagógicos para as salas de aula e  móbiles para o pátio,  contribuindo com a organização dos espaços.

Os pais e ou responsáveis foram informados pela equipe gestora através de bilhetes entregues juntos com as marmitex, cartazes expostos na frente
da escola sobre os sites de propostas pedagógicas, recomendados pela SEC, de acordo com cada faixa etária para que os alunos pudessem
realizar atividades educativas  durante esse momento crítico que estamos vivendo. A O.E passou a gozar férias a partir de 22/04/2020.

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos
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1 | Meta 2 etapa 5 Completude: 100,00
%

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

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Em nossa Unidade realizamos uma escala para o retorno dos funcionários que estavam de férias. Através desta, montamos dois grupos sendo um
no período da manhã e outro no período da tarde, que se juntaram  a equipe da cozinha, limpeza, Diretora e a secretária para a entrega dos kits
marmitas. A cozinheira e auxiliares faziam todo o preparo da comida e depois embalavam para que a Diretora junto com a secretaria fizessem a
entrega das mesmas das 11h as 13h, para os responsáveis dos alunos matriculados.

As professoras realizaram os estudos pessoais assistindo as LIVES dos links enviados pela SEC, realizando reflexões em forma de texto, acerca dos
mesmos para posterior entrega para a orientadora de escola, e orientaram suas educadoras sobre a organização e confecção de materiais para sala.
Foram reformados os cantinhos simbólicos e painéis sonoros, trocadas as faixas de plástico adesivo dos murais, confeccionados mobiles, tenda,
envelopes para guardar as atividades das crianças e brinquedos não estruturados, limpeza e organizações dos armários e brinquedos, numerar e
plastificar os livros, apontar os lápis.

A equipe da limpeza executou a faxina na unidade escolar lavando os vidros, janelas, banheiros e corredores, além disso, também realizou a faxina
 do refeitório, retirando  os lixos e organizando a área externa da creche.

A Diretora realizou junto a Karine do planejamento, as confirmações do Educa Censo através de whathapp e e-mails. Entregou as máscaras que a
Instituição Lírios do Campo forneceu para todos os seus funcionários. Participou de encontro online, com os diretores e a Cristine de Angelis Pinto
secretária de Educação e Cidadania, para agradecer todo empenho das equipes gestoras até o momento.

Houve a antecipação dos feriados para quase todos os funcionários, já que uma equipe ficou realizando a entrega do kit marmita. A antecipação dos
feriados ocorreu do dia 22/05 á 02/06/2020, com o retorno no dia 03/06.

 

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Aumentar a participação do grupo de pais para representação no cotidiano escolar, visando uma gestão democrática
Etapa: Organização de todo o material construído na vigência do convênio.

Descrição:

Através das reuniões de Comissão de Pais, executadas  no ano letivo de 2019 e início de 2020, foi realizado o portfólio com as pautas e fotos dos encontros.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JUNHO
De 01/06/2020 a 30/06/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
     O RELATÓRIO DESCRITO ABAIXO SE REFERE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERIODO DE SUSPENSÃO DE AULAS-
COVID 19. SEGUE EM ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL.

    No dia 01/06/2020, os funcionários ainda estavam gozando dos feriados que foram antecipados, assim permanecendo na Unidade apenas a
equipe da cozinha e a equipe gestora realizando o preparo e entrega do kit marmita das 11h ás 13h00.

         Feriados antecipados: 22/05 (6ªf) 11/06 – Corpus Christi -

                                                 25/05 (2ªf)  09/07 – Feriado Estadual Revolução 32

                                                 26/05 (3ªf)  12/06 – Dia compensado da emenda do Feriado Corpus Christi

                                                 27/05 (4ªf)  10/07 – Dia compensado da emenda do feriado da Revolução 32

                                                 28/05 (5ªf)  27/07 – Aniversário SJC

                                                 29/05 (6ªf)  13/10 – Dia do Professor antecipado

                                                 01/06 (2ªf) 30/10 -  Dia do Servidor postergado.

          No retorno do dia 02/06/2020, demos continuidade ao ano letivo com o atendimento á comunidade e realizando as matriculas. Todos os
funcionários foram novamente orientados quanto aos cuidados necessários para o bem estar de todos, e manter o distanciamento seguro.

          Foi feito uma reunião respeitando o distanciamento social e com pequenos grupos no refeitório (local aberto e arejado), para reforçar a
importância dos cuidados que cada um deve ter em relação ao protocolo de saúde e higiene, como: lavar com frequência as mãos ou utilizar álcool
em gel 70, trocar a máscara  a cada 3 horas no máximo, não compartilhar objetos de uso pessoal, diminuir a quantidade de pessoas no refeitório,
banheiro e secretaria.

        Para atender ao objeto do Termo de Colaboração, foram realizadas 02 matriculas, totalizando o número de crianças do contrato.

       A entrega das marmitas para as crianças matriculadas continuou em junho, fornecendo o total de 1.787 marmitex no mês. Em anexo, foto de
algumas entregas realizadas e a lista de controle diário.

      Para retornar as atividades com as crianças após o recesso e férias  escolares, fizemos um T.F.C com as professoras para decidimos qual seria
a melhor forma de realizar a busca ativa das famílias, então as professoras optaram por criar um grupo de whatsapp, por ser um aplicativo de facil
acesso. Depois de decidido por criar o grupo, as professoras utilizaram os cadernos que cada sala tem com o nome do responsável e telefone para
inseri-los nos grupo. Os pais que trocaram o número do celular,  verificamos se estavam  retirando a marmita para atualizar o telefone.  Foram
realizados telefones para outras pessoas autorizadas a retirar a criança para buscar um novo telefone de contato com os pais.

       Após a criação dos grupos, algumas mães preferiram retirar as propostas impressas na unidade escolar no horário da entrega  do Kit marmita, e
só enviar as fotos, videos ou aúdio, para o grupo de whatsapp. Quando a criança está no grupo e não participam das interações, as professoras
ligam para saber se esta tudo bem e se a mãe conseguiu realizar com a criança as propostas.

      Cada dia é colocado no grupo o link da proposta do portal do LEDI (Laboratório de Educação Digital e Interativa), mas também deixamos em
frente à secretaria um cartaz com os links da semana. A  interação com as crianças acontece  todo os dias da semana, seja com a professora da
sala regular ou com a professora da sala de leitura interativa, auxiliando os responsáveis que tenham dificuldades de acessar o portal e interagindo
com as crianças com vídeos e audíos.

      Para orientar as professoras  na confecção das propostas o  canal LEDI (Laboratório de Educação Digital e Interativa), esta proporcionado 
formações todas as quartas-feiras com temas de ferramentas tecnologicas como:

10/06/2020 – Aprendizagem Inovadoras

17/06/2020 – Google Meet

24/06/2020 – Google Drive

     Na unidade escolar as professoras tiveram formações e orientações sobre como organizarem as propostas para o portal do LEDI, e de como
documentar as interações remotas com as crainças e familias, além de darmos continuidade ao Marcas do programa institucional Espaços que
Esducam.

 Em anexo, síntese, fotos e print das formações.
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       Segue os links das propostas do dia 15/06 á 19/06/2020:

https://drive.google.com/drive/folders/1RzAvu0io6zOuRSoZNOLGIIAoffUwQ1ia

https://drive.google.com/drive/folders/1RuVhy5ouMMjWmh-_6oktjX4pyBSFLaj_

https://drive.google.com/drive/folders/1ra-51PXshIV88dXoIdUVfIpETzg9aFiv

https://drive.google.com/drive/folders/1GKBRnGsEMwumQyNz6_Cs3LyJk5DqOiDt

https://drive.google.com/drive/folders/1R2FFCyp2SPs7quw2BYGldK-RdtAVH8NN

https://drive.google.com/drive/folders/1o1yQDV7Ocwa2rkmBZyR9T7grITGFVJl_

https://drive.google.com/drive/folders/1hwT7EbLhAPPm6n3Lf79BAwMw0QU5Far7

 

Links das propostas do dia 22/06 á 26/06/2020

https://drive.google.com/drive/folders/16l6oU2ud8imCkIzPb4zGn1Ct6wkNlYqy

https://drive.google.com/drive/folders/1GwmBa4MZo2qPZA-WQFNhYoaLRpPjaOF0

https://drive.google.com/drive/folders/1EmL2Zl7NsKPPT1iTSmz01b_tZ9lBXxKl

https://drive.google.com/drive/folders/1A727jl5zIqeYGB9yGESv3HSDhk-ybla2

https://drive.google.com/drive/folders/1r9EplLBV0WalFYdpt563kZL5NDfQgR2q

https://drive.google.com/drive/folders/1IX2hCH2H9T0cKb77fM3N6OsSzzjPfifa

 

        Links das propostas do dia 29/06 á 03/07/2020

https://drive.google.com/drive/folders/1dKXqKO4YYBswOMYYbR_kqzEjlUXnVxjn

https://drive.google.com/drive/folders/1RHCkQZJiDKvg4FvmmpTrzvth_9umiDfd

https://drive.google.com/drive/folders/1kC-guIkpw4h_jZ5tUNL6OI41Pd3dUwKP

https://drive.google.com/drive/folders/18cRBAT6Zi3fnRtu3ir2XF9K_R9-ePW16

https://drive.google.com/drive/folders/1wMpfYCZXlYSx1JkfP3mH6sPfpX5LaiVr

https://drive.google.com/drive/folders/1Lj-GdAg_2ohIOLA5c7KITZbmzExc-zMw         

         Das propostas do mês, as famílias destacaram:

No berçário I: Vamos brincar de chocalho.

No berçário II: Circuito.

No Infantil I: Jogo das tampas.

No Infantil II: Pintura com borra de café.

No Pré I: Escrita dos nomes com letras móveis.

No Pré II: Lista dos brinquedos.

          Em anexo fotos e print de vídeos das crianças nas propostas e nas interações.

         A equipe gestora participou  das seguintes reuniões no mês de junho:

01/06: Reunião com a Chefe de Divisão da Educação Infantil - Marcia Ramos (online);

04/06: Reunião com a Orientadora de Ensino – Renata Dias (online);

10/06: Reunião com a Dirigente da Entidade - Ivanice Lima (presencial com toda equipe gestora);

17/06: Reunião Sala de Leitura - orientações quanto ao uso de imagens (online);

19/06: Reunião Dirigentes e Diretores - orientações sobre Relatório de desempenho e entregas de marmitas (online);

19/06: Reunião AEE;

26/06: Reunião Setorizada - Devolutiva Atividades Remotas (online);

 

            A cada quinze dias a equipe da Urbam comparece na Unidade Escolar para realizar  o serviço de  Sanitização no prédio. Após o
procedimento todos os funcionários são orientados a ficarem na parte externa aproximadamente 1 hora, pois o cheioro é muito forte.

           As metas propostas no plano vigente foram todas atingidas nos prazos previstos com sucesso.
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2| Resultados Alcançados
A partir de 3 junho os professores disponibilizaram os links das atividades remotas toda semana via whatsapp. Foi colocado um cartaz no portão da
escola com o link e as famílias que procurarem a escola, receberam as propostas impressas.

Os professores recebem mensagens das crianças e dos familiares, totalizando, 90 participações das crianças/família nas propostas durante as
semanas 22/06 á 03/07/2020.

Entramos em contato com 71 famílias neste mês, pois não haviam participado das propostas, para saber como estão se precisavam de algo.

As entregas das marmitas permaneceram para as crianças matriculadas, mantendo quase sempre o mesmo número de entregas. As orientações
sobre os cuidados na hora da retirada do Kit marmita ficam fixados no mural em frente à secretaria para que todos tenham ciência da importância de
segui-los, assim respeitando á todos. Disponibilizamos também o link para o acesso: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1FczMDpCqrWOIp-
BCY7LqOxXdUPjjQsKI

 

As formações realizadas pelas professoras no portal do LEDI auxiliarem para as construções das propostas, criações de formulários no Google
Chrome e pastas de arquivo no Google Drive.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
                         Com a devolutiva das famílias podemos observar o quanto às crianças ficaram felizes ao receber e realizar as propostas. Com as
interações as professores e educadoras, puderam estreitar o vínculo com as crianças e famílias. Dentre os relatos enviados no grupo verificamos
que as crianças sempre pedem para assistir novamente os vídeos das professoras como o vídeo do Patinho Colorido da sala 01, berçário.

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

pág. 3 30/11/20 13:46

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1FczMDpCqrWOIp-BCY7LqOxXdUPjjQsKI


 Sanitização.  Sanitização.

pág. 4 30/11/20 13:46



 Sanitização

 Limpeza da sala.

 Limpeza da sala.  Limpeza da sala.

pág. 5 30/11/20 13:46



 Limpeza da sala.  Entrega do Kit Marmita.

 Entrega do Kit Marmita.

 Entrega do Kit Marmita.

pág. 6 30/11/20 13:46



 Entrega do Kit Marmita.  Entrega das propostas aos pais .

 Entrega das atividades aos pais e responsáveis.

 Entrega das atividades aos pais.

pág. 7 30/11/20 13:46



 Construindo um painel para gravar vídeos.

 Depois de pronto o painel .

 Outros Documentos

Nome Observações

PLANO DE TRABALHO COVID SÃO JOSE (2).pdf

INTERAÇÕES COM AS FAMÍLIAS REMOTAMENTE INF I.pdf

INTERAÇÕES COM AS FAMÍLIAS REMOTAMENTE BII.pdf

INTERAÇÕES COM AS FAMÍLIAS REMOTAMENTE BI II.pdf

INTERAC ̧ÃO COM AS FAMÍLIAS REMOTAMENTE PRÉ II.pdf

GRAFICO JUNHO.pdf

Rotina com Adequac ̧oẽs (2) (1).pdf

Rotina Semanal Dia Quinze.pdf

Rotina da 2ª Semana.pdf

Resumo Live LEDI 17.06 PROF MARCIA (1).pdf

resumo 17.06 ledi.pdf

planejamento 15.06 a 19.06 (1).pdf

Live LEDI 2.pdf

Live de quarta (1).pdf

17 jun LEDI.pdf

Equipe da cozinha Junho.pdf

Entrega do Kit marmita Junho.pdf

Fotos Junho.pdf

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

pág. 8 30/11/20 13:46



pág. 9 30/11/20 13:46



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JULHO
De 01/07/2020 a 31/07/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

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

 

2| Resultados Alcançados
     

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
             

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

pág. 1 30/11/20 13:46



 Reforma  Confecção do tapete

pág. 2 30/11/20 13:46



 Live no portal do LEDI

 Palestra

 Palestra - Ferramentas e Metodologia aplicadas para aulas remotas e sobre o
retorno das aulas após Pandemia.

 Confeccionando uma lata para contar história.

pág. 3 30/11/20 13:46



 Confecções dos envelopes para enviar as propostas.  Confecções dos envelopes para enviar as propostas.

pág. 4 30/11/20 13:46



 Limpeza da área externa  Limpeza do banheiro feminino.

 Limpeza das salas.

 Outros Documentos

Nome Observações

PLANO DE TRABALHO COVID SÃO JOSE (2).pdf

pág. 5 30/11/20 13:46



Grafíco de Interações .pdf

Resumo LEDI PROF MÁRCIA.pdf

Resumo do LEDI Miriam.pdf

Resumo do LEDI Michelle.pdf

Portfólio no coletivo.pdf

Portfólio 2.pdf

Gráfico da entregas da MARMITA.pdf

Devolutiva de Feedbacks Damares.pdf

Devolutiva de Feedbacks Camila.pdf

Portfólio 2.pdf

Grafíco de Interações .pdf

RELATÓRIO DE DESEMPENHO MÊS DE JULHO ....pdf

FICHAS CADASTRAIS.pdf

Gráfico INTERAÇÃO, LIGAÇÃO E IMPRESSO.pdf

Gráfico KIT MARMITA.pdf

VANIA AP.pdf Kit marmita entregue no mês de Julho, sala 05.

VANIA AL_.pdf Kit marmita entregue no mês de Julho, sala 07.

MIRIAM.pdf Kit marmita entregue no mês de Julho, sala 04.

MICHELLE.pdf Kit marmita entregue no mês de Julho, sala 06.

MARCIA.pdf Kit marmita entregue no mês de Julho, sala 03.

BRUNA.pdf Marmitas entregue no mês de Julho sala 2

Nome Observações

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

pág. 6 30/11/20 13:46



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO AGOSTO
De 01/08/2020 a 31/08/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

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

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

pág. 1 30/11/20 13:47



 Entrega de massinha para a turma do Berçário II.  Kit com papéis e guache.

pág. 2 30/11/20 13:47



 Kit com cola, lápis, borracha, giz de cera e lápis de cor.  Kit com cola, lápis, borracha, giz de cera e lápis de cor.

 Reunião de Pais (vídeo chamada).

 Reunião de Pais (vídeo chamada).

pág. 3 30/11/20 13:47



 Chamada reunião de pais (online).  Chamada reunião de pais (online).

pág. 4 30/11/20 13:47



 Chamada reunião de pais (online).  Reunião de Pais (online).

pág. 5 30/11/20 13:47



 Reunião de Pais (online).  Reunião de Pais (online).

pág. 6 30/11/20 13:47



 Reunião de Pais (online).
 Reunião de pais (online).

pág. 7 30/11/20 13:47



 Reunião de pais (online).

 Kit pedagógico

pág. 8 30/11/20 13:47



 Kit pedagógico  Kit pedagógico

 kit do Pré II

 kit do Pré II

pág. 9 30/11/20 13:47



 kit do Pré II  T.F.C

 T.F.C do mês de agosto  Sanitização

 Sanitização  Sanitização

pág. 10 30/11/20 13:47



 CONFECÇÃO DOS ENVELOPES PARA AS PROPOSTAS IMPRESSAS  CONFECÇÃO DOS ENVELOPES PARA AS PROPOSTAS IMPRESSAS

pág. 11 30/11/20 13:47



 CONFECÇÃO DOS ENVELOPES PARA AS PROPOSTAS IMPRESSAS  CONFECÇÃO DOS ENVELOPES PARA AS PROPOSTAS IMPRESSAS

pág. 12 30/11/20 13:47



 Proposta Infantil II  Proposta Infantil II

pág. 13 30/11/20 13:47



 Proposta Infantil II
 Proposta Berçário II

pág. 14 30/11/20 13:47



 Proposta Berçário II
 Proposta Berçário I II

pág. 15 30/11/20 13:47



 Proposta Berçário I II

 Outros Documentos

Nome Observações

PLANO DE TRABALHO COVID SÃO JOSE (2).pdf

REUNIÕES DE PAIS.pdf

Resumo do LEDI PROF. Miriam YOU TUBE NIVEL AVANÇADO I.pdf

Resumo do LEDI PROF. Camila YOU TUBE NIVEL BÁSICO.pdf

Resumo do LEDI PROF. Márcia METODOLOGIAS ATIVAS.pdf

Resumo do LEDI - CANVA PROF. Damares.pdf

RELATÓRIO DE DESEMPENHO ATIVIDADES AGOSTO.pdf

Cardápio.pdf

MARMITA AGOSTO PRÉ II.pdf Controle de entrega das marmitas.

MARMITA AGOSTO PRÉ I B.pdf Controle de entrega das marmitas.

MARMITA AGOSTO PRÉ I A.pdf Controle de entrega das marmitas.

MARMITA AGOSTO INF II.pdf Controle de entrega das marmitas.

MARMITA AGOSTO INF I.pdf Controle de entrega das marmitas.

MARMITA AGOSTO BI BII.pdf Controle de entrega das marmitas.

MARMITA AGOSTO BII.pdf Controle de entrega das marmitas.

PROPOSTAS PRÉ II AGOSTO.pdf Proposta impressa retirada na Unidade Escolar

PROPOSTAS PRÉ I A AGOSTO.pdf Proposta impressa retirada na Unidade Escolar

PROPOSTAS INF II AGOSTO.pdf Proposta impressa retirada na Unidade Escolar

PROPOSTAS INF I AGOSTO.pdf Proposta impressa retirada na Unidade Escolar

PROPOSTAS BII AGOSTO.pdf Proposta impressa retirada na Unidade Escolar

PROPOSTAS BI BII AGOSTO.pdf Proposta impressa retirada na Unidade Escolar

Tabela de temperatura.pdf

pág. 16 30/11/20 13:47



 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

pág. 17 30/11/20 13:47



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO SETEMBRO
De 01/09/2020 a 30/09/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

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

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Marmitas prontas  Marmita pronta.

pág. 1 30/11/20 13:47



 Preparo das marmitas.

 Preparo das marmitas.

pág. 2 30/11/20 13:47



 Devolutiva do Infantil II / Pré I.  Devolutiva do Infantil II / Pré I.

pág. 3 30/11/20 13:47



 Devolutiva do Infantil II / Pré I.
 Devolutiva do Infantil II / Pré I.

pág. 4 30/11/20 13:47



 Devolutiva do Infantil II / Pré I.  Devolutiva do Infantil II / Pré I.

pág. 5 30/11/20 13:47



 Devolutiva do Infantil II / Pré I.
 Devolutiva do Infantil II / Pré I.

pág. 6 30/11/20 13:47



 Devolutiva do Infantil II.
 Devolutiva do Infantil II.

pág. 7 30/11/20 13:47



 Devolutiva do Infantil II.  Devolutiva do Infantil II.

pág. 8 30/11/20 13:47



 Devolutiva do Infantil II.

 Devolutiva do Infantil I.

pág. 9 30/11/20 13:47



 Devolutiva do Infantil I.

 Devolutiva do Infantil I.

pág. 10 30/11/20 13:47



 Devolutiva do Infantil I.
 Devolutiva do Berçário II.

pág. 11 30/11/20 13:47



 Devolutiva do Berçário II.
 Devolutiva do Berçário II.

pág. 12 30/11/20 13:47



 Devolutiva do Berçário II.
 Devolutiva da sala do Berçário I /II, aluno Andrew Miguel

pág. 13 30/11/20 13:47



 Devolutiva da sala do Berçário I /II, da aluna Priscila.

 Devolutiva da sala do Berçário I /II, Kalleb e kaio, os gêmeos.

pág. 14 30/11/20 13:47



 Devolutiva da sala do Berçário I /II  Busca atina na residência da aluna Ana Lívia Pereira Gomes da Silva

 Na residência da família Magalhães .  A professora Vânia Aparecida junto com a educadora Sara foram até a
residência da família Magalhães, levar as propostas impressas e o kit

pedagógico para os alunos Khyara Emanuelly Magalhães Soares da Silva,
Elias Lucca Magalhães Soares da Silva, Ketelyn Vitória Magalhães da Silva e
Laura Gabrielly Magalhães da Silva, todos matriculados em nossa Unidade.

pág. 15 30/11/20 13:47



 Na casa da família Magalhães .  A equipe do Berçário I/II junto com a professora Damares foram até a
residência da família Magalhães, levar as propostas impressas e o kit

pedagógico para os alunos Khyara Emanuelly Magalhães Soares da Silva,
Elias Lucca Magalhães Soares da Silva, Ketelyn Vitória Magalhães da Silva e
Laura Gabrielly Magalhães da Silva, todos matriculados em nossa Unidade.

 Sanitização  Sanitização

pág. 16 30/11/20 13:48



 Busca ativa na residência do aluno Lorenzo Miguel de Oliveira.

 Busca ativa na residência do aluno Cauan Henrique de Araújo Silva

 Busca ativa na residência da aluna Yasmin Almeida Pereira  Busca ativa na residência do aluno Kauã Gabriel Ramalho da Silva

pág. 17 30/11/20 13:48



 Busca ativa na residência do aluno Kauã Gabriel Ramalho da Silva  Busca ativa na residência da aluna Alice de Almeida Bonifácio

 Outros Documentos

Nome Observações

PLANO DE TRABALHO COVID SÃO JOSE (2).pdf

RELATÓRIO DE DESEMPENHO ATIVIDADES setembro 00.pdf

Controle de entregas dos kits 2.pdf

controle de entregas dos kits 1.pdf

Registro da reunião com a mãe Adriana A. Silva.pdf

Registro da Reunião com a mãe Eliane oliveira da Cruz.pdf

RESUMO CANAL LEDI Marcia.pdf

RESUMO CANAL LEDI DAMARES.pdf

RESUMO CANAL LEDI 23 09.pdf

RESUMO CANAL LEDI 16 09.pdf

RESUMO CANAL LEDI 09 09.pdf

Portfólio Prof. Vânia Aparecida.pdf

Portfólio Prof. Vânia Almeida.pdf

Portfólio Prof. Renata.pdf

Portfólio Prof. Miriam.pdf

Portfólio Prof. Michelle.pdf

Portfólio Prof. Damares.pdf

Portfólio Prof. Camila.pdf

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

pág. 18 30/11/20 13:48



pág. 19 30/11/20 13:48



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO OUTUBRO
De 01/10/2020 a 31/10/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

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

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

pág. 1 30/11/20 13:48



 Professoras receberam presentes do dia dos professores .

 Confeccionando jogo pedagógico.

pág. 2 30/11/20 13:48



 Educadora, confeccionando jogo pedagógico.

 Educadora, confeccionando jogo pedagógico.

 Equipe da cozinha, preparando a comida para começar a montar as marmitas
fresquinhas.

 Revitalização do Cantinho de Artes

pág. 3 30/11/20 13:49



 Revitalização do cantinho de Artes (funcionário Izael colocando a prateleira).

 Entrega de marmita.

pág. 4 30/11/20 13:49



 Entrega de marmitas  ENTREGA DE MARMITAS E PROPOSTAS

pág. 5 30/11/20 13:49



 Entrega das propostas  Entrega das marmitas das 11h00 ás 13h00.

pág. 6 30/11/20 13:49



 Entrega das propostas e dos kits, no horário de entrega das marmitas

 Entrega das propostas e dos kits, no horário de entrega das marmitas.

pág. 7 30/11/20 13:49



 Entrega das propostas no horário de entrega das marmitas  Hora do banho

pág. 8 30/11/20 13:49



 Escrita do nome
 Hora da história

pág. 9 30/11/20 13:49



 Desenho da Laura  Proposta com guache

pág. 10 30/11/20 13:49



 Limpeza do refeitório da Unidade Escolar .

 Limpeza do corredor da Unidade Escolar .

 T.F.C das educadoras com o tema Socioemocional.  T.F.C das educadoras com o tema Socioemocional.

pág. 11 30/11/20 13:49



 T.F.C das educadoras com o tema Socioemocional.  T.F.C das educadoras com o tema Socioemocional.

 Antes da revitalização do cantinho de Artes  Antes da revitalização do cantinho de Artes

 Revitalização do cantinho de Artes, após as professoras realizarem os
estudos do capitulo 6 do Currículo de São José dos Campos.

 Revitalização do cantinho de Artes, após as professoras realizarem os
estudos do capitulo 6 do Currículo de São José dos Campos.

pág. 12 30/11/20 13:49



 Revitalização do cantinho de Artes, após as professoras realizarem os
estudos do capitulo 6 do Currículo de São José dos Campos. (depois)

 Revitalização do cantinho de Artes, após as professoras realizarem os
estudos do capitulo 6 do Currículo de São José dos Campos.

 Dinâmica do espelho  Encontro com a Equipe de apoio (Cozinha, Limpeza e Estagiárias), com o
tema Socioemocional.

 Encontro com a Equipe de apoio (Cozinha, Limpeza e Estagiárias), com o
tema Socioemocional.

 Outros Documentos

Nome Observações

RELATÓRIO DE DESEMPENHO ATIVIDADES outubro 01.pdf

Matrícula 2021.pdf

Cardápio de outubro.pdf

pág. 13 30/11/20 13:49



RESUMO LEDI de outubro Miriam.pdf

RESUMO CANAL LEDI. Damares.pdf

Live outubro LEDI Prof. Vania Almeida.pdf

Live LEDI 28.10 Prof. Renata.pdf

Live LEDI 14-10 Prof. Camila.pdf

Live LEDI 07.10Prof. Renata.pdf

LIVE LEDI 07.10.2020 PROFª MARCIA.pdf

LEDI 21.10.2020 Prof. Vania Ap.pdf

PLANO DE TRABALHO COVID SÃO JOSE (2).pdf

VID-20201023-WA0089.mp4

VID-20201027-WA0261.mp4 Interação da turma do Pré I / II

VID-20201028-WA0091.mp4 Interação da turma do Infantil II/ Pré I

VID-20201028-WA0116.mp4 Interação da turma do Infantil II

VID-20201023-WA0116.mp4 Interação da turma do Infantil I

VID-20201030-WA0047.mp4

VID-20201021-WA0071.mp4 Interação da turma do Berçário II

VID-20201008-WA0055.mp4 Interação da turma do Berçário I/II

VID-20201027-WA0006.mp4 Interação da turma do Berçário I/II

Nome Observações

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO NOVEMBRO
De 01/11/2020 a 30/11/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

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

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

 Mural com informações sobre o protocolo de saúde e higiene.  Entrega das marmitas

pág. 1 11/02/21 09:54



 Entrega das marmitas  Entrega das propostas

pág. 2 11/02/21 09:54



 Proposta todos contra a dengue.
 Entrega das propostas.

pág. 3 11/02/21 09:54



 Entrega das marmitas.

 Entrega das marmitas.

pág. 4 11/02/21 09:54



 Entrega de propostas no horário da marmita.

 Sanitização da escola.

 Sanitização da escola.  Limpeza diária.

pág. 5 11/02/21 09:54



 Limpeza diária.

 Conscientizando as crianças/ família sobre o combate a Dengue.

 Devolutiva da aluna Emanuelle, proposta Animais de estimação.

 Devolutiva do aluno Calebe, da proposta Animais de estimação.

pág. 6 11/02/21 09:54



 Interação da semana.  Interação da semana .

pág. 7 11/02/21 09:54



 A diretora Camila realizou uma reunião com a Mãe da aluna Lara Menezes de
Souza, da professora Vânia Almeida do Pré II, para explicar o processo de
direcionamento para o 1º ano do Ensino Fundamental, e aproveitou para

orientar a mesma sobre a importância de participar das propostas.

 Outros Documentos

Nome Observações

PROPOSTAS REMOTAS E INTERAÇÕES - CEDIN MÁRIO DONIZETE Pesquisa.pdf Resultado da pesquisa sobre as Propostas Remotas e
Interações.

Visita tecnica de 16-11-2020 (1).pdf Relatório de visita técnica

RELATÓRIO DE DESEMPENHO ATIVIDADES NOVEMBRO.pdf

Anexo II - Circular nº 0043-DEB-2020 - GRUPO 2.pdf

Circular nº 0043-DEB-2020 - Transição da Educação Infantil para o 1º Ano do Ensino
Fundamental (2).pdf

Controle de temperatura.pdf

PLANO DE TRABALHO COVID SÃO JOSE (2).pdf

 Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

pág. 8 11/02/21 09:54



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

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

pág. 9 11/02/21 09:54



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DEZEMBRO
De 01/12/2020 a 31/12/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

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

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos

pág. 1 11/02/21 09:55



 Entrega dos presentes doados pelos funcionários da empresa GM. Todos
seguiram os protocolos de segurança e higiene.

 Entrega dos presentes doados pelos funcionários da empresa GM. Todos
seguiram os protocolos de segurança e higiene.
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 Entrega dos presentes doados pelos funcionários da empresa GM. Todos

seguiram os protocolos de segurança e higiene.
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 Entrega dos presentes doados pelos funcionários da empresa GM. Todos
seguiram os protocolos de segurança e higiene.

 Reunião com a dirigente Ivanice Lima.
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 A dirigente Ivanice Lima, compareceu a nossa Unidade Escolar para
agradecer aos funcionários a dedicação e empenho que tiveram durante este

ano tão atípico.

 Dia do T.F.C com os funcionários da cozinha e da limpeza.

 Dia do T.F.C com os funcionários da limpeza e cozinha.  Entrega da devolutiva para a professora Damares.

 No dia 18/12 a Diretora Camila fez o Feedback com todos os funcionários da
creche.

 Entrega dos presentes doados pelos funcionários da empresa GM. Todos
seguiram os protocolos de segurança e higiene.
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 Refazendo a marcação do chão, seguindo o protocolo de segurança.

 Prontas para serem entregues aos pais, junto com a fruta.
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 Começando a montar as marmitas.

 Marmita feita com carinho pela equipe da Cozinha.
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 Entrega das propostas.  Entrega das propostas.
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 A professora Damares do berçário I/II junto com as educadoras, foram á
residência dos alunos Khyara Emanuelly Magalhães Soares da Silva, Elias

Lucca Magalhães Soares da Silva, Ketelyn Vitória Magalhães da Silva e Laura
Gabrielly Magalhães da Silva, matriculados em nossa unidade escolar entregar
as propostas e uma cesta básica a família, pois na pandemia COVID-19 foram

morar em outro bairro.

 Entrega das propostas para a Khyara Emanuelly Magalhães Soares da Silva,
Elias Lucca Magalhães Soares da Silva, Ketelyn Vitória Magalhães da Silva e

Laura Gabrielly Magalhães da Silva.

 Faxina de final de ano na unidade escolar, limpando e organizando para o
próximo ano.

 Faxina de final de ano na unidade escolar, limpando e organizando para o
próximo ano.
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 Faxina de final de ano na unidade escolar, limpando e organizando para o
próximo ano.

 Sanitização na Unidade Escolar.

 Sanitização na Unidade Escolar.  Sanitização na Unidade Escolar.

 Sanitização na Unidade Escolar.

 Outros Documentos

Nome Observações

Cardápio.pdf Cardápio de dezembro

PAUTA REUNIÃO DE PAIS 10 A 16 DE DEZEMBRO.docx

RELATÓRIO DE DESEMPENHO ATIVIDADES DEZEMBRO 0.pdf

REUNIÃO DE DIRECIONAMENTO.pdf
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PLANO DE TRABALHO COVID SÃO JOSE (2).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

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6
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RELATÓRIOS
JANEIRO Á DEZEMBRO 

2021



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JANEIRO
De 01/01/2021 a 31/01/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
No mês de janeiro a secretaria da unidade escolar permaneceu aberta para tirar dúvidas e orientar os pais sobre a central de inscrições. A partir
deste mesmo período todas as escolas que faziam as inscrições deixaram de realizar a mesma, passando a acontecer na Secretaria de Educação e
Cidadania. Também foram efetuadas algumas matrículas.

No dia 27/01/2020 foi feito o acolhimento de todos os funcionários que estavam retornando das férias, do mesmo modo com os que já estavam na
creche. Aproveitamos o momento para retomar o protocolo de saúde e higiene, em seguida a diretora distribuiu uma plantinha (Suculenta), a todos.

O café especial foi servido seguindo o distanciamento social, usando máscara, luva e touca, cada funcionário no seu horário.

A diretora participou de sua primeira reunião do ano no Centro de Formação do Educador – CEFE, com a presença do novo Secretario de Educação
e Cidadania Jhonis Rodrigues Almeida Santos e também a nova chefe de divisão da Educação Infantil Maria das Graças Oliveira.

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Sanitização na Unidade escolar.  Sanitização na Unidade escolar.
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 Reunião

 Primeira reunião no Centro de Formação do Educador – CEFE.
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 Lembrancinhas de Boas Vindas.

Outros Documentos

Nome Observações

RELATÓRIO DE DESEMPENHO ATIVIDADES JANEIRO 01.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FEVEREIRO
De 01/02/2021 a 28/02/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 – Metas Propostas

 

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

 

02/02/2021- Reunião com a chefe de divisão Maria das Graças Oliveira ás 13h30 no CEFE.

03/02/2021- Reunião de retorno dos Especialistas ás 13h30 no CEFE.

05/02/2021- Reunião - Merenda Michele ás 14h30 via Meet

11/02/2021- Reunião com a chefe de divisão Maria das Graças Oliveira ás 13h30.

12/02/2021 – Reunião com as diretoras dos Lírios do Campo para alinhar o calendário de 2021.

24/02/2021- Reunião- Orientações sobre o relatório de atividades mensal ás 10h00 via Meet.

24/02/2020- Reunião- Com a vigilância epidemiológica ás 13h30, no CEFE.

             Iniciamos o mês com o retorno das crianças no dia 08/02, junto com o retorno das estagiarias. 

             No dia 10/02 recebemos em nossa Unidade Escolar a visita da Orientadora de Ensino Renata Maria.

             No dia 12/02 todas as diretoras da Lírios do Campo se reuniu para fazer o calendário escolar do ano de 2021.

            A partir do dia 15/02, as professoras começaram a preencher o Diário de Retorno Gradual no Esec desde o início do ano letivo, também foi entregue
aos pais um panfleto com orientações da volta as aulas.

            O calendário Escolar foi entregue no dia 16/02, no setor da Vida Escolar para homologação, após o recebimento do mesmo foi socializado com as
professoras e educadoras.

            24/02 – A equipe gestora criou no DRIVE a pasta para colocar documentos da SEC 2021.  

             A diretora fez alguns ajustes na unidade escolar para melhor circulação de pessoas, demarcando o chão tanto nos corredores internos como nas
salas, também alteramos a saída da creche sinalizando com avisos nas paredes e setas no chão.

 

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

 

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

 

           Através do grupo de whatsapp estão sendo encaminhadas as propostas que estão no portal do LEDI (Laboratório de Educação Digital Interativa),
também é disparado no grupo o link para os pais terem acesso diretamente ao portal.

     As devolutivas são realizadas pelo grupo mesmo, algumas famílias preferem mandar no privado, porém a professora deixa a critério dos responsáveis.
Todas as devolutivas são registradas no DRIVE da escola.

 

●     etapa 2 - comunicação com as famílias e crianças
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               A comunicação se da por meio de telefonemas, ligações e mensagens, quando necessário vamos até a residência para saber se mudou de
endereço ou telefone. Recebemos os pais para reunião com hora marcada e também tiramos dúvidas na secretaria da escola.  Os receios que surgem
geralmente as professoras conseguem sanar no próprio grupo.

             Na semana do dia 01/02/ 2021, foi realizada uma pesquisa com os pais para saber quais deles tinha interesse em participar das aulas presenciais,
respeitando o limite de 35% da capacidade permitida. Ao entrar em contato com as famílias por ligação telefônica, as professoras aproveitaram para se
apresentar e perguntar para a mesma se poderia inclui-las nos grupos de whatsapp da Unidade Escolar.

             Após fazerem os levantamentos das crianças que queriam retornar a creche, as professoras junto à diretora fizeram o cronograma e ressaltaram que
era apenas uma vez na semana, período parcial nas primeiras semanas. Também avisou sobre o horário escalonado na entrada e saída dos pequenos.
Entramos novamente em contato com os pais para informá-los que a partir do dia 22/02/2021, iria aumentar o número de vezes que as crianças passariam a
frequentar a escola, passando de 1 (uma) vez na semana para 2 (duas) vezes, seguindo todos os protocolos. As turmas seriam divididas em três grupos
amarelo, vermelho e verde.

         Os cronogramas são sempre enviados nas quintas-feiras da semana anterior para que os pais se organizem.

        As propostas impressas são disponibilizadas para os pais e/ou responsáveis, na saída das crianças do presencial e no horário do kit marmitas para as
crianças do ensino remoto.

 

●     etapa 3 - formação dos funcionários dos diferentes segmentos

 

A etapa foi concluída.

 

●     etapa 4 - protocolo de higienização

 

            A limpeza acontece diariamente em todos os locais da Unidade Escolar, logo no início do dia é colocado solução sanitizante no tapete, e quando os
funcionários e alunos então chegando na escola é aferida a temperatura e colocado álcool em gel na mão, ainda no período da manhã logo que fecha os
portões é feita a limpeza de  todos os corredores e painéis, também são limpos balcão, maçanetas e relógio de ponto.

            As salas são lavadas todos os dias no período da tarde, os funcionários ficaram incumbidos de entrarem nas salas para limpar os banheiros e
higienizarem locais que necessitem no mesmo momento, de manhã.  No meio do período é colocado novamente o sanitizante no tapete, pois com o tempo
quente evapora a solução.

        Depois que as crianças saem da escola é feito a limpeza dos brinquedos, e organizado novos kits individuais.

        Os funcionários da creche estão fazendo o uso corretamente dos EPIs de segurança, usando máscara, face shield e álcool em gel, além de manter o
distanciamento.

       Em todas as portas da salas tem o suporte com álcool em gel para uso da comunidade, funcionários e crianças.

 

●     etapa 5 - entrega das marmitas

 

            As marmitas estão sendo preparas e colocadas nas embalagens conforme vão aparecendo às demandas, assim as mesmas não perdem a
temperatura. Todos os dias a cozinheira prepara as refeições e os acompanhamentos (fruta/ bolo/ barra de cereal), de acordo com cardápio estipulado pela
nutricionista da prefeitura, mantendo uma alimentação saudável e adequada as crianças.

          A distribuição das marmitas acontece a partir das 11h30 para quem está frequentando a escola, e ao 12h00 para as crianças que estão no ensino
remoto. Os pais que veem buscar as crianças e já levam o kit marmita, ao termino das aulas presenciais continuamos com as entregas.

 

pág. 2 10/05/21 14:59



2 – Resultados Alcançados

 

       Criação da comissão de pais

 

●     PLANO EMERGENCIAL - COVID19:

 

        Foram servidas 1.150 refeições neste mês / 281 atividades impressas entregues / 177 número de crianças que deram devolutivas.

 

3 – Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 

 Segue anexo do gráfico em Fotos/Documentos

 

Atividades Desenvolvidas

 

Descrição das atividades realizadas

Meta: 06

Etapa: 02

 

Descrição: Formação Continuada.

No decorrer do mês de fevereiro os T.F.Cs foram voltados para orientações do Retorno Gradual, Caderno do Professor, Diário Digital e o DRIVE da
escola, além de fazer alguns ajustes necessários para atender as crianças/famílias.

Outro tema do encontro foi os cantos diversificados, onde a orientadora Lidiane trouxe para os estudos das professoras ideias e sugestões de leitura sobre
o assunto.

Já os T.F.Cs das educadoras foram para conversar sobre o plano de ação do Retorno Gradual das crianças e fazer alguns reajustes.

 

Meta: 07

Etapa: 01

 

Descrição:

A diretora encaminhou um bilhete aos pais e/ou responsáveis para convidá-los a participarem da comissão de pais do ano de 2021. Após o convite
fechamos um grupo de comissão com 06 participantes, contando com a equipe gestora. E a nossa primeira reunião foi agendada para o dia 04/03/2021.

 

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
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1 | Meta 01 etapa 02 Completude: 100,00
%

2 | Meta 7 da etapa 1 Completude: 100,00
%

3 | Meta 07 etapa 01 Completude: 100,00
%

4 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

No decorrer do mês de fevereiro os T.F.Cs foram voltados para orientações do Retorno Gradual, Caderno do Professor, Diário Digital e o DRIVE da escola,
além de fazer alguns ajustes necessários para atender as crianças/famílias. Outro tema do encontro foi os cantos diversificados, onde a orientadora Lidiane
trouxe para os estudos das professoras ideias e sugestões de leitura sobre o assunto.

Já os T.F.Cs das educadoras foram para conversar sobre o plano de ação do Retorno Gradual das crianças e fazer alguns reajustes.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

A diretora encaminhou um bilhete aos pais e/ou responsáveis para convidá-los a participarem da comissão de pais do ano de 2021. Após o convite fechamos
um grupo de comissão com 06 participantes, contando com a equipe gestora. E a nossa primeira reunião foi agendada para o dia 04/03/2021.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

Devido á pandemia do Covid-19 e as orientações recebidas em reunião com a equipe gestora e com a Secretaria de Educação e Cidadania, optou-se por não
realizar a reunião de pais no início do ano letivo 2021.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

6 | Meta 6 etapa 02 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: 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:

É feito através do Diario de Retorno Gradual e participação das proposta do portal LEDI, com devolutivas no grupo de whatsapp e formalário de coleta de
dados da Secretaria de Educação e Cidadania.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: 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:

Durante o ano de 2020 foi feito mês a mês, a atualização das publicações conforme comunicado 016/SDG/18, no site da entidade, como atualização dos
salários dos funcionários, termo de ajuste, plano de trabalho, estatuto Social, ata da atual diretoria, relatório mensal da prestação de contas, relação de
dirigentes da entidade, relação de prestadores de serviços, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, regulamento de compras, regulamento de
contratação de pessoal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

Durante o ano de 2020 foram realizadas formações com todos os seguimentos da Unidade Escolar, sobre o tema protocolo de higiene, saúde e o plano de
retorno e Socioemocional, já com os professores além destes temas foi apresentado o Currículo Municipal da educação Infantil e alguns assuntos pertinentes
a unidade. Para as educadoras foram iniciados o estudo do Currículo Municipal e em alguns encontros abordamos o programa institucional Espaços que
Educam. 

Tanto a equipe da limpeza com a da cozinha participaram de reuniões para aperfeiçoamento do serviço prestado.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 Proposta com peças de encaixe realizada na sala do Inf I/ II, seguindo os
protocolos de saúde e higiene.

 Proposta com peças de encaixe, realizada na sala seguindo os protocolos de
saúde e higiene.

 Proposta realizada seguindo os protocolos de saúde e higiene do Inf II/ Pré I.  Proposta realizada seguindo os protocolos de saúde e higiene.
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 Mural informativo para os pais/comunidade, com informações do cronograma
de retorno gradual.

 Entrada das crianças na Unidade Escolar, seguindo todos os protocolos de
Saúde e higiene.

 Entrada das crianças na Unidade Escolar.  Convite da comissão de pais e/ ou responsável.
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 Palestra da Vigilância Epidemiológica no CEFE (Centro de Formação do
Educador).

 Entrega da marmita e da proposta impressa aos pais no horário de saída dos
alunos presenciais.
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 Sanitização da Unidade Escolar  Sanitização da Unidade Escolar
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 24/02/2020- Reunião com o Secretário de Educação e Cidadania e logo
depois, a palestra Vigilância Epidemiológica

Outros Documentos

Nome Observações

GRÁFICO.pdf

Pauta tfc educadoras.pdf

pauta tfc 16 2 2021.pdf

pauta tfc 12 2 2021.pdf

Tabela de aferição da temperatura.pdf Tabela de aferição temperatura corporal dos funcionários

Relação das entregas do Face Shield.pdf Lista da entrega do Face Shield.

Lista de entrega do Kit marmitas.pdf Lista de entrega do Kit marmita.

Lista das propostas impressas..pdf Lista das propostas impressas

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MARÇO
De 01/03/2021 a 31/03/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 – Metas Propostas

 

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

 Durante este mês tivemos as seguintes reuniões:

 

05/03/ 2021 - Reunião com a Chefe de Divisão Maria das Graças ás 15h00 no CEFE.

12/03/2021 - Coletiva de impressa do Prefeito e Secretário da Educação ás 16h00.

26/03/2021 - Reunião Pedagogia dos Sonhos  ás 10h00 .

29/03/2021 – Reunião de alinhamento de ações de impressos relacionados à busca ativa.

29/03/2021 – Reunião com o Ricardo do SOE / Patrícia AAE / Karine LEDI.

02/03 – O funcionário da manutenção montou os armários que a entidade Lírios do Campo comprou para as salas 01,02 e 04 para organizar os colchões
das crianças que ficavam em cima dos balcões. Obs: Foram compradas as madeiras cortadas para a confecção dos armários.

03/03- Tivemos a visita da Nice em nossa unidade para fazer algumas alterações no quadro de funcionário, a secretária Priscila, foi promovida a
Professora da sala 04 e a Viviane foi contratada para trabalhar na secretaria, a professora Miriam foi transferida de unidade e veio a professora Vanessa.

04/03 – Francisca Francineide auxiliar de cozinha foi realizar o exame ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), exame este de rotina que é feito
anualmente pela equipe da cozinha. Neste mesmo dia foi realizada a reunião com a comissão de pais.

15/03- Através do T.F.C foi criado um novo grupo para a Brigada contra dengue.

16/03- Recebemos a visita da Elisangela e Olívia da Secretaria de Educação e Cidadania, para analisar o prédio.

24/03- Recebemos o laudo de Autismos Infantil do aluno Heitor Soares e já entramos em contato com a Maria Isabel do AAE e alteramos o cadastro no
SED e E-sec.

           Para atender ao objeto do Termo de Colaboração, foram realizadas 21 matrículas, conforme vai aparecendo às crianças no sistema a secretária
junto com a diretora, entra em contato com a família para realizar a matricula.

         No período da tarde as educadoras confeccionam os envelopes para serem entregues no horário da marmita, também fazem a higienização dos
materiais usados pelas crianças, este processo acontece todos os dias de limpar e separar novamente em saquinhos, potes e galões para serem usados
novamente com segurança.

       

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

 

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

 

           Através do grupo de whatsapp estão sendo encaminhadas as propostas que estão no portal do LEDI (Laboratório de Educação Digital Interativa),
também é disparado no grupo o link para os pais terem acesso diretamente ao portal.

     As devolutivas são realizadas pelo grupo mesmo, algumas famílias preferem mandar no privado, porém a professora deixa a critério dos responsáveis.
Todas as devolutivas são registradas no DRIVE da escola.
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●     etapa 2 - comunicação com as famílias e crianças

 

               Continuamos com a comunicação por meio de telefonemas, ligações e mensagens, quando necessário vamos até a residência para saber se
mudou de endereço ou telefone. Recebemos os pais para reunião com hora marcada e também tiramos dúvidas na secretaria da escola.

         Os cronogramas são sempre enviados nas quintas-feiras da semana anterior para que os pais se organizem.

        As propostas impressas são disponibilizadas para os pais e/ou responsáveis, na saída das crianças do presencial e no horário do kit marmitas para
as crianças do ensino remoto.

      No dia 22/03, foi encaminhado um link com a pesquisa sobre o Protocolo de Saúde aos pais dos alunos que estão no presencial.

     A reunião com a comissão de pais aconteceu no dia 04/03, no primeiro momento foram feitas as apresentações e comunicado o papel da comissão de
pais na Unidade Escolar.

    A equipe gestora sempre está entrando em contato com as famílias que as professoras não conseguem contato.

●     etapa 3 - formação dos funcionários dos diferentes segmentos

 

A etapa foi concluída.

 

●     etapa 4 - protocolo de higienização

 

            A limpeza acontece diariamente em todos os locais da Unidade Escolar, logo no início do dia é colocado solução sanitizante no tapete, e quando
os funcionários e alunos então chegando à escola são aferidos a temperatura e colocado álcool em gel na mão, ainda no período da manhã logo que
fecha os portões é feita a limpeza de todos os corredores e painéis, também são limpos balcão, maçanetas e relógio de ponto.

            As salas são limpas todos os dias no período da tarde, os funcionários ficaram incumbidos de entrarem nas salas para limpar os banheiros e
higienizarem locais que necessitem no mesmo momento, de manhã.  No meio do período é colocado novamente o sanitizante no tapete, pois com o
tempo quente evapora a solução.

        Depois que as crianças saem da escola é feito a limpeza dos brinquedos, e organizado novos kits individuais.

        Os funcionários da creche estão fazendo o uso corretamente dos EPIs de segurança, usando máscara, face shield e álcool em gel, além de manter o
distanciamento.

       Em todas as portas das salas tem o suporte com álcool em gel para uso da comunidade, funcionários e crianças.

      A sanitização aconteceu nas seguintes datas:

 

02/03/2021 Sanitização ás 16h00

15/03/2021 Sanitização ás 16h30

17/03/2021 Dedetização ás 16h00

24/03/2021 Sanitização ás 16h45.

 

●     etapa 5 - entrega das marmitas

 

            As marmitas estão sendo preparas e colocadas nas embalagens conforme vão aparecendo às demandas, assim as mesmas não perdem a
temperatura. Todos os dias a cozinheira prepara as refeições e os acompanhamentos (fruta/ bolo/ barra de cereal), de acordo com cardápio estipulado
pela nutricionista da prefeitura, mantendo uma alimentação saudável e adequada as crianças.

          A distribuição das marmitas acontece a partir das 11h30 para quem está frequentando a escola, e ao 12h00 para as crianças que estão no ensino
remoto. Os pais que veem buscar as crianças e já levam o kit marmita, ao termino das aulas presenciais continuamos com as entregas.

 

2 – Resultados Alcançados

        Plano de ação do Projeto Reciclando
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1 | Meta 6 etapa 01 Completude: 100,00
%

2 | Meta 6 etapa 02 Completude: 100,00
%

3 – Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 

 PLANO EMERGENCIAL - COVID19:

 

        Foram servidas 1.595 refeições neste mês / 509 atividades impressas entregues / 172 Kit pedagógico.

 

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 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: Incluir o Bloco de Música na rotina das crianças.

Descrição:

         No dia 04 de março a diretora Camila Macedo e a orientadora Lidiane Lúcid, fizeram o T.F.C, voltado para a apresentação do Plano de trabalho. Após
contextualizar um pouco sobre as metas, etapas e objetivos, foram apresentadas algumas brincadeiras com os sons para embasar a pesquisa que a diretora
solicitou. Cada professora iria pesquisar conforme a faixa etária atendida em sua sala, quais instrumentos musicais (reais/confeccionados), seriam adequados
para se trabalhar com as crianças.

     Em seguida a diretora Camila pediu para que as professoras fizessem o levantamento dos instrumentos musicais, adequados às faixas etárias e
entregassem no próximo encontro.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Meta 08 etapa 01 Completude: 100,00
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Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

              Nas formações com as professoras em T.F.Cs encaminharam-se, os seguintes temas Proposta Remota do LEDI, Apresentação do Plano de trabalho,
Diário digital e Diário gradual, Documentação Pedagógica,  Mapeamento, Apresentação do Projeto Reciclagem. Com as educadoras os temas foram Brigada
contra Dengue, Protocolos de Saúde e Higiene, Apresentação do Plano de Trabalho (bloco de música), e Apresentação do Projeto de Reciclagem.

             Na formação da equipe da cozinha voltamos a falar sobre a manipulação dos alimentos, gramaturas,  etiquetas de embalagens abertas e o descarte
de amostras coletadas das refeições dos alunos e destinamos um tempo para tirar dúvidas sobre a entrega das marmitas.

             No encontro com o grupo de limpeza (ASG), este mês foi retomado as atribuições de cada um,  visando a qualidade no serviço prestado, pois o
trabalho deles é importante para manter o ambiente seguro, para receber as crianças em nossa Unidade Escolar. Foi informado também que é interessante
evitar entrar na sala para retirar o lixo no período da manhã, pois o funcionário estaria furando a bolha de cada turma.

           

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Reciclando.

Descrição:

       Por meio dos encontros em T.F.C a diretora Camila apresentou a proposta do   Projeto Reciclando fazendo uma introdução sobre o assunto para as
professoras e educadoras, também explicou os objetivos de abordarem este tema. Para embasar está conversa foram exibidos dois vídeos, sobre o uso
correto das lixeiras, e o tempo que os materiais demoram em se decompor na natureza. Depois deste momento solicitamos as mesmas que pensassem de
que maneira poderíamos implantar o projeto na escola, com a participação da comunidade escolar.

        Em seguida fizeram um plano de ação com as ideias levantadas durante os encontros. No final a equipe gestora fez a compilação do plano de ação para
começar a desempenhar as propostas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 Armário montado na sala do Infantil I, para guardar colchonetes e materiais
pedagógicos.

 Armário montado na sala do Berçário para guardar colchonetes e materiais
pedagógicos.
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 Formação com a equipe da cozinha.  Formação com a equipe da cozinha.

 Os envelopes confeccionados pelas educadoras para serem entregues no
horário da marmita.

 Entrega das propostas impressas no horário da marmita.
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 Entrega das marmitas das 11h30 ás 13h00.

 Entrega das marmitas das 11h30 ás 13h00.

 T.F.C do dia 23/03/2021 sobre Documentação Pedagógica
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 T.F.C do dia 23/03/2021 sobre Documentação Pedagógica, seguindo os
protocolos de saúde.

 T.F.C do dia 23/03/2021 sobre Documentação Pedagógica
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 Agradecimento de uma avó no grupo de whatsapp.

 Aluno brincando com materiais de largo alcance.
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 Aluna participando de uma proposta, utilizando tinta na aula presencial.  Aluno participando de uma proposta, utilizando tinta na aula presencial.

 Mensagem colada no envelope das propostas impressas.

 Sanitização do dia 15/03/2021.

 Sanitização do dia 15/03/2021.  Entrada escalonada das crianças na Unidade Escolar, seguindo todos os
protocolos de saúde.
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 Entrada escalonada das crianças, seguindo todos os protocolos de saúde.  Entrada escalonada das crianças, seguindo todos os protocolos de saúde.

 Entrada escalonada das crianças, seguindo todos os protocolos de saúde.  Entrada escalonada das crianças, seguindo todos os protocolos de saúde.

 Formação das professoras no dia 08/03/2021.  Formação das professoras no dia 08/03/2021.
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 Formação das professoras no dia 08/03/2021.  Sanitização da Unidade Escolar, no período da tarde.

 Sanitização da Unidade Escolar, no período da tarde.

Outros Documentos

Nome Observações

PLANO DE AÇÃO Projeto Reciclagem.pdf
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Cardápio.pdf Cardápio fornecido pela nutricionista da Secretaria de Educação e
Cidadania.

Pauta ASG .pdf

REUNIÃO Cozinha.pdf

Pauta educadoras 31 03.pdf

Pauta professora 30 03.pdf

INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERTIDOS PARA FAZER COM AS
CRIANÇAS.pdf

Instrumentos para o berçário I II.pdf

Síntese 09.03 Prof marcia.pdf

tfc 16 3 2021 Professoras.pdf

Nome Observações

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ABRIL
De 01/04/2021 a 30/04/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 – Metas Propostas

 

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

 

 06/04/2021 - Reunião com o Secretário de Estado da Educação do de São Paulo Rossieli Soares, e a presidente da Undime São Paulo, Marcia
Bernardes ás 15h00. Orientações de como os funcionários deveriam fazer a inscrição e quais seriam os critérios que o diretor deveria usar para validar as
inscrições.  Os funcionários que têm direito no momento a tomar a vacina contra a Covid-19 são: maiores de 47 anos de idade, estar ativo nas escolas e
ter contatos com as crianças. Precisará comprovar com dois holerites.

07/04/ 2021 - Reunião com a Chefe de Divisão Graças Oliveira e Claudia Khouri ás 9h00. Continuação das informações passada na ultima reunião,
ressaltando a importância do comprometimento e ética de todos os profissionais, pois terá penalidade para quem tentar burlar o sistema e cabe ao diretor
passar uma lista com os nomes de todos os funcionários da Unidade, destacando os que têm acima de 47 anos de idade e que esta trabalhando na
escola.

08/04/2021- Tivemos a visita das supervisoras Fátima e Renata na unidade escolar, para verificar se estávamos seguindo os protocolos sanitários.

09/04/2021 – Reunião com a Roberta do administrativo. Compartilhando informações de como o funcionário deve preencher a ficha, visto que a maioria
estava tendo dificuldades em fazer a inscrição.

12/04/2021- As funcionárias com idade acima de 47 anos, foram vacinadas no CEFE (Centro de Formação do Educador), seguindo o escalonamento feito
pela diretora.

 

14/04/2021- Recebemos as orientadoras de ensino Renata Dias e Renata Maria, para uma visita técnica, a Renata Maria veio se despedir também, pois
estava cobrindo a licença maternidade. Andamos pela unidade escolar e depois conversamos sobre assuntos pertinentes ao plano de trabalho.

 

16/04/2021 – Reunião de Diretores com a Chefe de Divisão Graça, Ricardo e Karine as 8h00. A Graça iniciou falando sobre os protocolos sanitários:
Agrupamentos, EPIs, Distanciamento e Brigada contra a Covid-19. As supervisoras Adriana e Rosemaura estão fazendo visitas nas unidades escolares
fazendo um checklist, este mesmo poderá ser utilizado na brigada contra a Covid-19. Depois foi a vez do Ricardo Alexandre do SOE (Setor de Orientação
Educacional), falar um pouco sobre o Cuidado com a Criança, Busca Ativa e as organizações das propostas, registros e evidências. Pediu para termos
pontualidade nas entregas dos dados solicitados. Em seguida a Karina do setor do planejamento, explicou sobre o Censo Escolar que na 1º etapa teria
que responder um questionário com perguntas relacionadas ao COVID-19, depois na 2º etapa, seria para conferir a situação de cada aluno e verificar se
migrou de um sistema para o outro.

19/04/2021- Demos inicio a 1º etapa do Censo Escolar, que era responder um questionário.

 

20/04/2021- Foi entregue para os funcionários óculos de segurança, assim garantimos mais segurança no ambiente de trabalho, além de seguir
corretamente os protocolos sanitários. Os óculos são ideias para os profissionais do berçário, já que por muitas vezes acabam pegando as crianças no
colo.

 

20/04/2021 – Reunião sobre Cuidados com a primeira Infância ás 9h30. Durante a reunião foi passado um vídeo do Ricardo, explicando sobre o cuidado
com a primeira infância e o fala também do objetivo geral e especifico do SOE. Citou alguns documentos norteadores como Marco Legal da primeira
Infância, Constituição 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente e Sistema de Garantia de Direito.

22/04/2021- 2º etapa do Censo, verificar todas as turma e confirmar se todos os alunos migraram, caso necessário, admiti-los na turma de origem.

22/04/2021- Limpeza da caixa d’água.
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27/04/2021- Reunião com os Diretores e Dirigentes ás 13h30, para anunciar que a Chefe de divisão Graça Oliveira foi para o Ensino Fundamenta, porém
ainda não se sabe quem estará no lugar dele. Teve uma nova organização das Orientadoras de Ensino, agora teremos uma Orientadora para o
Pedagógico e outra para fazer a visita técnica da Gestão de parceria.

 

 27/04/2021- Encaminhamos ao setor do planejamento o Recibo do Censo Escolar.

 

29/04/2021- Reunião com as Diretoras e Orientadoras ás 08h00. O assunto da reunião foi sobre o contraturno e o caderno do Educador, tema que será
trabalho nos T.F.Cs deste ano.

 

 Reuniões com a Orientadora de Escola:

09/04/2021 - Setorizada Gestão do cotidiano para apoiar a aprendizagem.

16/04/2021 -  Setorizada SOE cuidados com a primeira infância.

30/04/2021 - Setorizada, Gestão do cotidiano para apoiar a aprendizagem.

 

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

 

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

 

A etapa foi concluída.

 

 

●     etapa 2 - comunicação com as famílias e crianças

 

  A comunicação com as famílias continua sendo por meio de telefonemas, ligações e mensagens, quando necessário vamos até a residência para saber
se mudou de endereço ou telefone, pois não conseguimos contato pelos meios acima citados. Recebemos os pais para reunião com hora marcada e
também tiramos dúvidas na secretaria da escola.  

       As professoras encaminham semanalmente o cronograma com os dias de cada turma, e aproveita também para ofertar aos pais a possibilidade para
a próxima semana, organizando novamente a escala, e respeitando a capacidade máxima permitida de 35%.

      Junto com as propostas impressas são disponibilizados os kits pedagógicos  para os pais e/ou responsáveis, na saída das crianças do presencial e no
horário do kit marmitas para as crianças do ensino remoto.

      De quarta-feira á sexta-feira, fica uma educadora no horário da entrega das marmitas para auxiliar as mães que não conseguem responder o CITE
(Centro de Inovações e tecnologias Educacionais), ou não tem acesso à internet, depois deste período é feito com a secretária da Unidade. 

 

 

·      etapa 3 - formação dos funcionários dos diferentes segmentos

 

A etapa foi concluída.

 

●     etapa 4 - protocolo de higienização

 

            A limpeza acontece diariamente em todos os locais da Unidade Escolar, logo no início do dia é colocado solução sanitizante no tapete, e quando
os funcionários e alunos então chegando à escola são aferidos a temperatura e colocado álcool em gel na mão, ainda no período da manhã logo que
fecha os portões é feita a limpeza de todos os corredores e painéis, também são limpos balcão, maçanetas e relógio de ponto.

            As salas são limpas todos os dias no período da tarde, os funcionários ficaram incumbidos de entrarem nas salas para limpar os banheiros e
higienizarem locais que necessitem no mesmo momento, de manhã.  No meio do período é colocado novamente o sanitizante no tapete, pois com o
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1 | Meta 6 etapa 01 Completude: 100,00
%

tempo quente evapora a solução.

        Depois que as crianças saem da escola é feito a limpeza dos brinquedos, e organizado novos kits individuais.

        Os funcionários da creche estão fazendo o uso corretamente dos EPIs de segurança, usando máscara, face shield, óculos de segurança e álcool em
gel, além de manter o distanciamento.

       Em todas as portas das salas tem o suporte com álcool em gel para uso da comunidade, funcionários e crianças.

      A sanitização aconteceu nas seguintes datas:

 

08/04/2021 Sanitização ás 16h00

14/04/2021 Sanitização ás 16h00

22/04/2021 Sanitização ás 16h00

29/04/2021 Sanitização ás 16h00

 

 ●     etapa 5 - entrega das marmitas

 

            As marmitas estão sendo preparas e colocadas nas embalagens conforme vão aparecendo às demandas, assim as mesmas não perdem a
temperatura. Todos os dias a cozinheira prepara as refeições e os acompanhamentos (fruta/ bolo/ barra de cereal), de acordo com cardápio estipulado
pela nutricionista da prefeitura, mantendo uma alimentação saudável e adequada as crianças.

          A distribuição das marmitas acontece a partir das 11h30 para quem está frequentando a escola, e ao 12h00 para as crianças que estão no ensino
remoto. Os pais que veem buscar as crianças e já levam o kit marmita, ao termino das aulas presenciais continuamos com as entregas.

         De terça-feira á quinta-feira, fica uma educadora no horário que o portão abre para auxiliar o responsável que tem dificuldade em preencher o
portaledusjc ou que não tenha internet em sua residência.

 

2| Resultados Alcançados
       

        Através da busca ativa realizada pelas professoras, educadoras e equipe gestora, conseguimos contato com todos os pais. Ressaltamos ainda
a importância da participação das crianças

no ensino presencial ou remoto, mas que todos realizem as propostas.

        PLANO EMERGENCIAL - COVID19:

         Foram servidas 1.502 refeições neste mês /  436 atividades impressas entregues juntos com os  Kits pedagógicos.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
         Através das devolutivas no grupo do whatsapp e retirada de impressos no horário de entrega do  kit marmita,  as professoras estão
conseguindo manter o vínculo com as  crianças e famílias  auxiliando - as  na realização das  propostas. Com diálogo entre escola e família,
podemos observar a satisfação dos pais em participar da vida escolar dos filhos, assim garantindo o direito de sua aprendizagem.

Atividades Desenvolvidas
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Meta: Prorrogação 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: Incluir o Bloco de Música na rotina das crianças.

Descrição:

O planejamento foi elaborado pela a professora da Sala de leitura, que também ficará responsável pelo bloco de música. O mesmo será adaptado neste
primeiro momento, por conta da Pandemia Convid-19, pois estamos trabalhando com pequenos grupos e a professora deverá trabalhar através dos meios
tecnológicos.

O cronograma do bloco de música foi realizado junto com o da sala de leitura, pois iremos trabalhar apenas 2 (dois),  dias na semana, que serão as quartas-
feiras para a sala de leitura e a sextas-feiras para o bloco de música, neste dias todos os níveis serão contemplados. As aulas serão online enquanto durar
este período de pandemia.

Foi executada a compra da bandinha (instrumentos musicais), de brinquedo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

Neste mês aconteceram as seguintes formações: 

Professoras 

01/04/2021- Administrativo – Semana da Família na Escola.

06/04/2021- Apresentação do novo portal e Buscas ativas.

08/04/2021- Boas Práticas (mapa conceitual).

13/04/2021 – Orientações das devolutivas para o preenchimento da tabela do SOE.

13/04/2021- Pedagogia dos Sonhos (online).

15/04/2021- Capítulo 6.3 Gestão do Cotidiano.

20/04/2021- Educação Especial – transtorno do Espectro Autista (online).

22/04/2021- Vídeo do Coordenador de Ensino do SOE e Estudo de caso.

27/04/2021- Documentação Pedagógica.

29/04/2021- Brigada Contra a Covid-19

  

Educadoras

 

 09/04/2021-  Administrativo – Semana da Família na Escola..

23/04/2021- Vídeo do Coordenador de Ensino do SOE e Estudo de caso.

27/04/2021-  Brigada contra a Covid-19

 

Equipe da cozinha e da limpeza (ASG)

 

20/04/2021 – Apresentação do Projeto Reciclagem e Brigada contra o Covid-19

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

6 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Eventos.

Descrição:

Neste mês de Abril tivemos em nossa Unidade Escolar a Semana da Família, a equipe gestora juntos com as professoras e educadoras, fizeram um plano de
ação para este evento com bastantes brincadeiras e desafios.  Assim ficou organizada nossa semana:

 

Segunda-feira: Postar o vídeo realizado pelas professoras fazendo o convite para participarem, em seguida a primeira proposta, encaminhar  fotos da família.

Terça-feira: Disparar nos grupos o teatro A Dona Baratinha para o berçário e a Linda Rosa juvenil para o Infantil II em diante.

Quarta-feira: Convite para dançar diferentes ritmos de musicas.

Quinta-feira: Brincadeira corrida do ovo na colher e a outra foi para imitar os bichos.

Sexta-feira: Contação de história “Canta passarinho” e “A Joaninha que perdeu as pintinhas”, com a confecção no final de um passarinho e uma joaninha. Os
materiais foram entregues no horário do almoço aos pais e responsáveis para a confecção dos mesmos.

 Todos os dias foram postados vídeos com as propostas aos pais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Reciclando.

Descrição:

A equipe gestora fez uma formação para apresentar a meta aos colaborados. Através destes encontros com todos os seguimentos da escola, para abortada o
tema que iremos trabalhar com as crianças, os mesmos foram dando ideias de como trabalhar a Reciclagem no ambiente escolar. Assim as professoras junto
com os demais funcionários fizeram o plano de ação, envolvendo a comunidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: 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:

É feito através do Diário de Retorno Gradual e participação das propostas do portal CITE (Centro de Inovações e tecnologias Educacionais), com devolutivas
no grupo de whatsapp e formulário de coleta de dados da Secretaria de Educação e Cidadania.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 01: 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:

Está sendo feito mês a mês, a atualização das publicações conforme comunicado 016/SDG/18, no site da entidade, como atualização dos salários dos
funcionários, termo de ajuste, plano de trabalho, estatuto Social, ata da atual diretoria, relatório mensal da prestação de contas, relação de dirigentes da
entidade, relação de prestadores de serviços, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, regulamento de compras, regulamento de contratação de
pessoal.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Confecção do notebook para o cantinho simbólico da sala.  Construção do jogo quebra-cabeça.
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 Confecção de jogo pedagógico.

 Confecção de envelopes .
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 Educadoras, confeccionando o cenário do teatro Semana da Família.  Educadora arrumando o mural.
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 Mural com proposta realizada na escola.  Mural com proposta realizada na escola.

 Mural com proposta realizada na escola.

 Mural com proposta realizada na escola.
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 Entrega das propostas aos pais/ responsáveis, no horário das 11h30 ás
13h00.

 Entrega das propostas e do Kit pedagógico.

 Entrega das propostas e do kit pedagógico.  Entrega das propostas no horário da marmita.
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 Sanitização da escola no período da tarde.

 Após várias busca ativa na casa da aluna, a mãe veio até a Unidade Escolar
conversar com a Diretora.
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 Higienização das salas no período da tarde!

Outros Documentos

Nome Observações

BRN3C2AF43AD9B8_007124 Síntese do T.F.C das professoras.pdf

NF - Kit Bandinha.pdf

PLANO DE AÇÃO RECICLAGEM.pdf

Pauta professoras 01 04.pdf

Pauta educadoras 27 04.pdf

ABRIL (19.04 a 30.04) - MARMITEX B1, B2, INF.PRÉ.pdf Cardápio referente ao mês de abril.

ABRIL (19.04 a 30.04) - PRESENCIAL B1, B2, INF.PRÉ.pdf Cardápio referente ao mês de abril.
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CRONOGRAMA DA SALA DE LEITURA E BLOCO DE MÚSICA.pdf

BRN3C2AF43AD9B8_006773 REGISTRO DE VISITA.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

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MAIO
De 01/05/2021 a 31/05/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 – Metas Propostas

 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

 

03/05/2021- Matriz Curricular –Censo Escolar 2021.

04/05/2021- Palestra com a Psicóloga Vanúbia sobre Saúde Emocional para todos os funcionários. A equipe gestora organizou 2 (dois) grupos,
sendo um das 13h00 ás 14h30 e o outro das 14h30 as 16h00 para evitar qualquer tipo de aglomeração. A Psicóloga começou convidando á todos
para fazer um exercício (respiração diafragmática), logo depois o bate papo com a turma, entre uma conversa e outra fazia perguntas pertinentes ao
tema relacionado. No final fez uma dinâmica com bexiga e levantou algumas reflexões, sempre deixando os mesmos a vontade para relatar algum
fato que ocorreu durante a pandemia que o marcou muito.

05/05/2021- As funcionárias foram tomar 2º Dose da vacina contra o Convid-19.

05/05/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Fernanda.

05/05/2021- Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Bernadete.

12/05/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Mariana.

12/05/2021- Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Maria.

14/05/2021- Reunião Setorizada ás 8h00.

14/05/2021- Reunião ás 13h30 - Diretores da rede parceira para apresentar a nova chefe da Divisão de Educação Infantil Rosilene Santos.

14/05/2021- Maria Isabel do Atendimento Educacional Especializado (AEE), veio conversar com a equipe gestora e a professora Priscila sobre o
aluno Heitor Soares.

17/05/2021- Visita técnica da Orientadora de ensino Renata Dias.

19/05/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Wilma.

19/05/2021- Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Raiane.

20/05/2021- Foi realizado confirmação do a Declaração do Censo Escolar 2021.

26/05/2021- Reunião de Diretores – Rede parceira ás 09h00.

26/05/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Adriana.

26/05/2021- Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Renata.

28/05/2021- Foi encaminhado aos pais um link da pesquisa Rotina de Aulas Presenciais e Não Presenciais. Esta pesquisa teve o  intuito de saber se
os responsáveis têm interesse em mandar as crianças no mês de junho, além de comunicar que os grupos agora irão frequentar a escola uma
semana sim outra não, respeitando a capacidade de 35%. Caso necessário à professora da sala poderá abrir outra turma, fazendo um rodizio maior.
A pesquisa ficou aberta até o dia 31/05/2021, logo depois fechou para que as professoras pudessem organizar os grupos de acordo com capacidade
de cada sala.

31/05/2021- Entrega do Projeto Político Pedagógico (PPP), no setor da Vida Escola.

 

 Reuniões com a Orientadora de Escola:

14/05/2021- Setoriza Organização do cotidiano às 8h. 

 

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

 

A etapa foi concluída.

 

 

etapa 2 - comunicação com as famílias e crianças

 

Cada mês que passa a equipe gestora junto com as professoras procuram achar a melhor maneira de ter uma comunicação direta e certeira com as
crianças/famílias. Ainda continuamos usando os meios tecnológicos como, os telefonemas, ligações de vídeo e mensagens. A equipe gestora alterna
com as educadoras que ficam no horário da entrega das marmitas e propostas, para tentar abordar alguns pais que não atendem nenhum dos
recursos acima citados, neste mesmo período auxiliamos os pais que não tem acesso a internet para preencher o portal do CITE (Centro de
Inovações Tecnológicas Educacionais), procurando oferecer meios e condições em que as crianças participem de alguma forma das propostas, mas
quando não conseguimos contato no horário da marmita, vamos fazer a visita na residência.

Conversamos com os pais para entender o que houve, quais caminhos podemos percorrer para que a criança não fiquem sem as atividades.
Sempre que vamos fazer a visita na casa, já levamos as propostas impressas e nos colocamos a disposição para retirar a mesma novamente.

Mantemos contatos com a maioria dos pais pelo grupo de whatsapp e alguns que preferem contato no particular. Através destes grupos
encaminhamos as propostas, escalas das turmas do presencial, bilhetes, avisos, links e algumas solicitações, além de fixar no mural central da
escola.

 

etapa 3 - formação dos funcionários dos diferentes segmentos

 

A etapa foi concluída.

 

etapa 4 - protocolo de higienização

 

  Os funcionários são orientados a fazer a limpeza da unidade escolar, seguindo os protocolos sanitários. Todos os dias da semana a equipe se dividi
para garantir uma limpeza de qualidade para as crianças e os colaboradores que passam pelo local. Antes de abrir o portão é passado álcool em
todas as maçanetas e superfícies, colocado também produto sanitizante no tapete que fica na entrada da escola. A equipe gestora recebe as
crianças no horário da entrada com a secretária, que fazem a aferição da temperatura, passa álcool em gel nas mãos e orienta os pais sobre a
importância de usarem máscaras.

 Ao fechar o portão é realizada a limpeza dos corredores interno e externo, assim como os murais que ficam neles.

            As salas são higienizadas todos os dias no período da tarde, os funcionários ficaram incumbidos de entrarem nas salas para limpar os
banheiros e higienizarem locais que necessitem no mesmo momento, de manhã.  Antes dos pais retornarem para pegar as crianças que estão na
aula presencial, é colocado novamente o produto sanitizante no tapete, efetuada a aferição da temperatura e passado álcool em gel nas mãos.

        Depois que os alunos saem da escola as educadoras fazem a limpeza dos brinquedos, e organizado novos kits individuais.

        Todos os funcionários da creche estão fazendo o uso corretamente dos EPIs de segurança, usando máscara, face shield, óculos de segurança
e álcool em gel, além de manter o distanciamento.

       Em todas as portas das salas tem o suporte com álcool em gel para uso da comunidade, funcionários e crianças.

      A sanitização aconteceu nas seguintes datas:

         

13/05/2021- Sanitização ás 16h30

20/05/2021- Sanitização ás 16h30

27/05/2021 - Sanitização ás 16h30

 

 

etapa 5 - entrega das marmitas
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1 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

2 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

 

A equipe da cozinha continua preparando as marmitas diariamente, seguindo as orientações das supervisoras da merenda escolar para embalar as
mesmas conforme vão aparecendo às demandas, assim conserva a temperatura dos alimentos. A cozinheira prepara as refeições, enquanto outra
manuseia os acompanhamentos (fruta/ bolo/ barra de cereal), de acordo com cardápio estipulado pela nutricionista da prefeitura, mantendo uma
alimentação saudável e adequada as crianças. As frutas são cloradas antes de serem colocadas no saquinho.

As distribuições das marmitas acontecem a partir das 11h30 para quem está frequentando a escola, pois os pais que já retiram as crianças
aproveitam para levar a marmita, evitando aglomeração. Depois que as mesmas foram embora ao 12h00, é liberado para as crianças do não
presencial.

Os pais que veem buscar as crianças e já levam o kit marmita, ao termino das aulas presenciais continuamos com as entregas.

         De quarta-feira á sexta-feira, fica uma educadora no horário que o portão abre para auxiliar o responsável que tem dificuldade em preencher o
portal CITE (Centro de Inovações e Tecnologias Educacionais), ou que não tenha internet em sua residência.

2| Resultados Alcançados
        Foram servidas 1.569 refeições neste mês, 462 atividades impressas entregues e 256 Kits pedagógico.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Neste mês foi realizado com os pais a avaliação da Semana da Família e a avaliação do Bloco de Música. 

Tivemos a participação de 105 pais na avaliação da Semana da Família, onde  39% gostaram da proposta enviar foto da família, 10,5% o teatro
A Dona Baratinha/ Linda Rosa Juvenil, 22,9% Dançar diferentes ritmos musicais, 17,1% Brincadeira da colher / Imitar os bichos e 10,5%
Contação de história “Canta passarinho”e “A Joaninha que perdeu as pintinhas”,com a confecção no final de um passarinho e uma joaninha.
Já na pesquisa do Bloco de música participaram 164 responsáveis, que responderam da seguinte forma: 93,9% tem interesse nas aulas, 93,9%
tem auxiliado no desenvolvimento da oralidade das crianças, levando-as a cantar, balbuciar ou produzir sons com objetos e o corpo e 95,1% 
possui interesse em receber novas propostas e recursos sonoros para seu (sua) filho (a).

As duas pesquisas foram pensadas e elaboradas para aprimorar o trabalho desempenhado na Unidade Escolar, além de ouvir a comunidade.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 01: 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:

É realizado através do Diário de Retorno Gradual e participação das propostas do portal CITE (Centro de Inovações e tecnologias Educacionais), com
devolutivas no grupo de whatsapp e formulário de coleta de dados da Secretaria de Educação e Cidadania.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Meta 6 etapa 01 Completude: 100,00
%

4 | Meta 07 etapa 02 Completude: 100,00
%

5 | Meta 6 etapa 02 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: 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:

Está sendo realizado  mês a mês, a atualização das publicações conforme comunicado 016/SDG/18, no site da entidade, como atualização dos salários dos
funcionários, termo de ajuste, plano de trabalho, estatuto Social, ata da atual diretoria, relatório mensal da prestação de contas, relação de dirigentes da
entidade, relação de prestadores de serviços, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, regulamento de compras, regulamento de contratação de
pessoal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 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: Incluir o Bloco de Música na rotina das crianças.

Descrição:

Como ainda estamos em período de pandemia, a professora da sala Interativa está trabalhando no formato não presencial com todos os alunos.  As interações
acontecem por meio de links, áudios e vídeo de histórias gravadas usando um ou mais instrumentos sonoros. Antes de começar a aula a mesma já explica
como será a proposta. Em seguida manda a atividade e aguarda até uma das crianças começarem a dar devolutiva do que foi proposto, mas durante este
percurso a professora Renata vai instigando a imaginação dos pequenos. Dali em diante a comunicação é garantida.

Todas as propostas que são inseridas nos grupos são previamente pensadas como cada família irá realizar e se são acessíveis a todos, caso precisem
também encaminhamos materiais para a confecção da proposta sugerida. No decorrer do projeto a professora irá trabalhar com todos os instrumentos
musicais.

Foi encaminhado aos pais o link da  pesquisa avaliativa das aulas de Música realizadas pela professora Renata , com o objetivo de aperfeiçoar o trabalho já
desenvolvido.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Eventos.

Descrição:

Neste mês foi realizado com os pais a avaliação da Semana da Familia. Tivemos a participação de 105 pais, onde  39% gostaram da proposta enviar foto da
família, 10,5% o teatro A Dona Baratinha/ Linda Rosa Juvenil, 22,9% Dançar diferentes ritmos musicais, 17,1% Brincadeira da colher / Imitar os bichos e
10,5% Contação de história “Canta passarinho”e “A Joaninha que perdeu as pintinhas”,com a confecção no final de um passarinho e uma joaninha.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Meta 08 etapa 01 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

Durante os T.F.Cs de maio foram trabalhados os seguintes temas:

04/05/2021- Palestra com a Psicóloga "Saúde Emocional".

06/05/2021-Documentação Pedagógica / Drive, Busca ativa e tabela de interações.

11/05/2021- Documentação Pedagógica  e TFC especifico para as professoras do Pré I/II.

13/05/2021- Documentação Pedagógica / Drive, Busca ativa e tabela de interações.

18/05/2021- TFC para professores do ensino regular com Equipe da Educação Especial (Online).

20/05/2021- TFC sobre o Combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescentes.

25/05/2021- TFC específico - Abordagem do Currículo da REM acerca do “Desenvolvimento na Primeira Infância” (Online).

27/05/2021- Assuntos Administrativos. TFC assuntos administrativos. Atendimento presencial - novo formato / Leitura da orientação  Nº 001/DEI/2021/
Protocolos sanitários / Uniformes.

 

Educadoras:

04/05/2021- Palestra com a Psicóloga "Saúde Emocional".

14/05/2021 – TFC sobre Reciclagem / Treinamento da Urbam. Neste encontro conversamos com as educadoras sobre o projeto que a Urbam está
implantando nas escolas municipais de São José dos Campos. Como é um tema que faz parte do plano de trabalho da Unidade daremos  continuidade em
outros encontros.

21/05/2021- TFC sobre o Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

28/05/2021 - TFC assuntos administrativos. Atendimento presencial - novo formato / Leitura da orientação Nº 001/DEI/2021/ Protocolos sanitários / Uniformes.

 

Equipe da Cozinha e ASG:

04/05/2021- Palestra com a Psicóloga "Saúde Emocional".

28/05/2021 - TFC assuntos administrativos. Atendimento presencial - novo formato / Leitura da orientação Nº 001/DEI/2021/ Protocolos sanitários / Uniformes.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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7 | Meta 6 etapa 02 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Reciclando.

Descrição:

As professoras levaram o tema Reciclagem para a sala e de acordo com seu nível e suas especificidades abordaram o tema com as crianças, colocaram no
seu planejamento, ações que as crianças pudessem perceber que em pequenos atos dentro da escola já estaríamos contribuindo para a preservação o meio
ambiente.

Após a socialização com os pequenos, foram aprecendadas algumas lixeiras para coletar diferentes tipos de resíduo, logo depois demos ênfase nas que mais
usamos dentro da escola. A turma do pré fez um passeio na escola, visitando os lugares onde são depositados os lixos, sempre respeitando os protocolos de
saúde e higiene, em seguida observaram que tinha apenas uma lixeira na sala para todos os tipos de lixo, então ficou acordado que todas as salas teriam uma
lixeira apenas para papéis recicláveis.

Para envolver as famílias foram colocados no mural da escola alguns cartazes feitos pelas crianças falando sobre a importância de fazer separação correta do
lixo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

Neste mês tivemos a formação extracurricular ministrada pela psicóloga Vanúbia, sobre Saúde Emocional para todos os funcionários. A equipe gestora
organizou 2 (dois) grupos, sendo um das 13h00 às 14h30 e o outro das 14h30 às 16h00 para evitar qualquer tipo de aglomeração. A Psicóloga começou
convidando á todos para fazer um exercício (respiração diafragmática), logo depois iniciou o bate-papo com a turma, entre uma conversa e outra fazia
perguntas pertinentes ao tema relacionado para o grupo responder. Este momento foi excelente para os profissionais, pois puderam colocar seus medos,
angustias e inseguranças pra fora e expressar a preocupação que estão passando neste período de pandemia, que vem desencadeando uma série de
sentimentos. No final fez uma dinâmica com bexiga e levantou algumas reflexões, mostrando que somos fortes e iremos passar pela pandemia, mas para isto
precisamos mudar alguns hábitos também.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 Construção do baú dos sonhos.
 Jogo pedagógico que foi enviado para casa.

pág. 7 12/07/21 10:52



 Confecção de chocalho.

 Proposta desenvolvida na Unidade Escolar com as crianças.

pág. 8 12/07/21 10:52



 Kits prontos ( 1 pedaço papel pardo e giz de cera).

 Separando os materiais para o kit pedagógico.

 Educadora confeccionando caixa de empilhar do Berçário I.

 Trabalhando as cores das lixeiras e quais tipos de resíduos cada uma recebe,
com a turma do Pré II.
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 Mural de conscientização a comunidade escolar.  Construindo brinquedos com materiais recicláveis.

 Construindo brinquedos com materiais recicláveis.

 TFC das educadoras, sobre o "Combate ao abuso e exploração sexual de
criança e adolescentes".

 Palestra sobre a Saúde Emocional .  Palestra sobre a Saúde Emocional .
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 Higienização realizada pela funcionária da escola na sala do Berçário I/II, logo
após a saída das crianças do presencial.

 Sanitização da Unidade Escolar.
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 Sanitização da Unidade Escolar.

Outros Documentos

Nome Observações

Escalonamento - MAIO (1) ANDREA ATUALIZADO.docx Escala da turma do berçário I/II, referente ao mês de maio.

Lista do kit pedagógico 03.pdf

Lista do kit pedagógico 02.pdf

Lista do kit pedagógico 01.pdf

Entrega das propostas impressas MAIO.pdf

Entrega das Propostas de Maio.pdf

Entrega das propostas Maio Vânia.pdf

Cardápio Maio.pdf

ESCALA 24 A 28 DE MAIO 2021.pdf

Pesquisa Semana da Família.pdf

Pesquisa Bloco de Música ..pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

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

pág. 12 12/07/21 10:52



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MAIO
De 01/05/2021 a 31/05/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 – Metas Propostas

 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

 

03/05/2021- Matriz Curricular –Censo Escolar 2021.

04/05/2021- Palestra com a Psicóloga Vanúbia sobre Saúde Emocional para todos os funcionários. A equipe gestora organizou 2 (dois) grupos,
sendo um das 13h00 ás 14h30 e o outro das 14h30 as 16h00 para evitar qualquer tipo de aglomeração. A Psicóloga começou convidando á todos
para fazer um exercício (respiração diafragmática), logo depois o bate papo com a turma, entre uma conversa e outra fazia perguntas pertinentes ao
tema relacionado. No final fez uma dinâmica com bexiga e levantou algumas reflexões, sempre deixando os mesmos a vontade para relatar algum
fato que ocorreu durante a pandemia que o marcou muito.

05/05/2021- As funcionárias foram tomar 2º Dose da vacina contra o Convid-19.

05/05/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Fernanda.

05/05/2021- Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Bernadete.

12/05/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Mariana.

12/05/2021- Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Maria.

14/05/2021- Reunião Setorizada ás 8h00.

14/05/2021- Reunião ás 13h30 - Diretores da rede parceira para apresentar a nova chefe da Divisão de Educação Infantil Rosilene Santos.

14/05/2021- Maria Isabel do Atendimento Educacional Especializado (AEE), veio conversar com a equipe gestora e a professora Priscila sobre o
aluno Heitor Soares.

17/05/2021- Visita técnica da Orientadora de ensino Renata Dias.

19/05/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Wilma.

19/05/2021- Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Raiane.

20/05/2021- Foi realizado confirmação do a Declaração do Censo Escolar 2021.

26/05/2021- Reunião de Diretores – Rede parceira ás 09h00.

26/05/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Adriana.

26/05/2021- Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Renata.

28/05/2021- Foi encaminhado aos pais um link da pesquisa Rotina de Aulas Presenciais e Não Presenciais. Esta pesquisa teve o  intuito de saber se
os responsáveis têm interesse em mandar as crianças no mês de junho, além de comunicar que os grupos agora irão frequentar a escola uma
semana sim outra não, respeitando a capacidade de 35%. Caso necessário à professora da sala poderá abrir outra turma, fazendo um rodizio maior.
A pesquisa ficou aberta até o dia 31/05/2021, logo depois fechou para que as professoras pudessem organizar os grupos de acordo com capacidade
de cada sala.

31/05/2021- Entrega do Projeto Político Pedagógico (PPP), no setor da Vida Escola.

 

 Reuniões com a Orientadora de Escola:

14/05/2021- Setoriza Organização do cotidiano às 8h. 

 

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

 

A etapa foi concluída.

 

 

etapa 2 - comunicação com as famílias e crianças

 

Cada mês que passa a equipe gestora junto com as professoras procuram achar a melhor maneira de ter uma comunicação direta e certeira com as
crianças/famílias. Ainda continuamos usando os meios tecnológicos como, os telefonemas, ligações de vídeo e mensagens. A equipe gestora alterna
com as educadoras que ficam no horário da entrega das marmitas e propostas, para tentar abordar alguns pais que não atendem nenhum dos
recursos acima citados, neste mesmo período auxiliamos os pais que não tem acesso a internet para preencher o portal do CITE (Centro de
Inovações Tecnológicas Educacionais), procurando oferecer meios e condições em que as crianças participem de alguma forma das propostas, mas
quando não conseguimos contato no horário da marmita, vamos fazer a visita na residência.

Conversamos com os pais para entender o que houve, quais caminhos podemos percorrer para que a criança não fiquem sem as atividades.
Sempre que vamos fazer a visita na casa, já levamos as propostas impressas e nos colocamos a disposição para retirar a mesma novamente.

Mantemos contatos com a maioria dos pais pelo grupo de whatsapp e alguns que preferem contato no particular. Através destes grupos
encaminhamos as propostas, escalas das turmas do presencial, bilhetes, avisos, links e algumas solicitações, além de fixar no mural central da
escola.

 

etapa 3 - formação dos funcionários dos diferentes segmentos

 

A etapa foi concluída.

 

etapa 4 - protocolo de higienização

 

  Os funcionários são orientados a fazer a limpeza da unidade escolar, seguindo os protocolos sanitários. Todos os dias da semana a equipe se dividi
para garantir uma limpeza de qualidade para as crianças e os colaboradores que passam pelo local. Antes de abrir o portão é passado álcool em
todas as maçanetas e superfícies, colocado também produto sanitizante no tapete que fica na entrada da escola. A equipe gestora recebe as
crianças no horário da entrada com a secretária, que fazem a aferição da temperatura, passa álcool em gel nas mãos e orienta os pais sobre a
importância de usarem máscaras.

 Ao fechar o portão é realizada a limpeza dos corredores interno e externo, assim como os murais que ficam neles.

            As salas são higienizadas todos os dias no período da tarde, os funcionários ficaram incumbidos de entrarem nas salas para limpar os
banheiros e higienizarem locais que necessitem no mesmo momento, de manhã.  Antes dos pais retornarem para pegar as crianças que estão na
aula presencial, é colocado novamente o produto sanitizante no tapete, efetuada a aferição da temperatura e passado álcool em gel nas mãos.

        Depois que os alunos saem da escola as educadoras fazem a limpeza dos brinquedos, e organizado novos kits individuais.

        Todos os funcionários da creche estão fazendo o uso corretamente dos EPIs de segurança, usando máscara, face shield, óculos de segurança
e álcool em gel, além de manter o distanciamento.

       Em todas as portas das salas tem o suporte com álcool em gel para uso da comunidade, funcionários e crianças.

      A sanitização aconteceu nas seguintes datas:

         

13/05/2021- Sanitização ás 16h30

20/05/2021- Sanitização ás 16h30

27/05/2021 - Sanitização ás 16h30

 

 

etapa 5 - entrega das marmitas
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1 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

2 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

 

A equipe da cozinha continua preparando as marmitas diariamente, seguindo as orientações das supervisoras da merenda escolar para embalar as
mesmas conforme vão aparecendo às demandas, assim conserva a temperatura dos alimentos. A cozinheira prepara as refeições, enquanto outra
manuseia os acompanhamentos (fruta/ bolo/ barra de cereal), de acordo com cardápio estipulado pela nutricionista da prefeitura, mantendo uma
alimentação saudável e adequada as crianças. As frutas são cloradas antes de serem colocadas no saquinho.

As distribuições das marmitas acontecem a partir das 11h30 para quem está frequentando a escola, pois os pais que já retiram as crianças
aproveitam para levar a marmita, evitando aglomeração. Depois que as mesmas foram embora ao 12h00, é liberado para as crianças do não
presencial.

Os pais que veem buscar as crianças e já levam o kit marmita, ao termino das aulas presenciais continuamos com as entregas.

         De quarta-feira á sexta-feira, fica uma educadora no horário que o portão abre para auxiliar o responsável que tem dificuldade em preencher o
portal CITE (Centro de Inovações e Tecnologias Educacionais), ou que não tenha internet em sua residência.

2| Resultados Alcançados
        Foram servidas 1.569 refeições neste mês, 462 atividades impressas entregues e 256 Kits pedagógico.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Neste mês foi realizado com os pais a avaliação da Semana da Família e a avaliação do Bloco de Música. 

Tivemos a participação de 105 pais na avaliação da Semana da Família, onde  39% gostaram da proposta enviar foto da família, 10,5% o teatro
A Dona Baratinha/ Linda Rosa Juvenil, 22,9% Dançar diferentes ritmos musicais, 17,1% Brincadeira da colher / Imitar os bichos e 10,5%
Contação de história “Canta passarinho”e “A Joaninha que perdeu as pintinhas”,com a confecção no final de um passarinho e uma joaninha.
Já na pesquisa do Bloco de música participaram 164 responsáveis, que responderam da seguinte forma: 93,9% tem interesse nas aulas, 93,9%
tem auxiliado no desenvolvimento da oralidade das crianças, levando-as a cantar, balbuciar ou produzir sons com objetos e o corpo e 95,1% 
possui interesse em receber novas propostas e recursos sonoros para seu (sua) filho (a).

As duas pesquisas foram pensadas e elaboradas para aprimorar o trabalho desempenhado na Unidade Escolar, além de ouvir a comunidade.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 01: 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:

É realizado através do Diário de Retorno Gradual e participação das propostas do portal CITE (Centro de Inovações e tecnologias Educacionais), com
devolutivas no grupo de whatsapp e formulário de coleta de dados da Secretaria de Educação e Cidadania.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Meta 6 etapa 01 Completude: 100,00
%

4 | Meta 07 etapa 02 Completude: 100,00
%

5 | Meta 6 etapa 02 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: 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:

Está sendo realizado  mês a mês, a atualização das publicações conforme comunicado 016/SDG/18, no site da entidade, como atualização dos salários dos
funcionários, termo de ajuste, plano de trabalho, estatuto Social, ata da atual diretoria, relatório mensal da prestação de contas, relação de dirigentes da
entidade, relação de prestadores de serviços, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, regulamento de compras, regulamento de contratação de
pessoal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 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: Incluir o Bloco de Música na rotina das crianças.

Descrição:

Como ainda estamos em período de pandemia, a professora da sala Interativa está trabalhando no formato não presencial com todos os alunos.  As interações
acontecem por meio de links, áudios e vídeo de histórias gravadas usando um ou mais instrumentos sonoros. Antes de começar a aula a mesma já explica
como será a proposta. Em seguida manda a atividade e aguarda até uma das crianças começarem a dar devolutiva do que foi proposto, mas durante este
percurso a professora Renata vai instigando a imaginação dos pequenos. Dali em diante a comunicação é garantida.

Todas as propostas que são inseridas nos grupos são previamente pensadas como cada família irá realizar e se são acessíveis a todos, caso precisem
também encaminhamos materiais para a confecção da proposta sugerida. No decorrer do projeto a professora irá trabalhar com todos os instrumentos
musicais.

Foi encaminhado aos pais o link da  pesquisa avaliativa das aulas de Música realizadas pela professora Renata , com o objetivo de aperfeiçoar o trabalho já
desenvolvido.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Eventos.

Descrição:

Neste mês foi realizado com os pais a avaliação da Semana da Familia. Tivemos a participação de 105 pais, onde  39% gostaram da proposta enviar foto da
família, 10,5% o teatro A Dona Baratinha/ Linda Rosa Juvenil, 22,9% Dançar diferentes ritmos musicais, 17,1% Brincadeira da colher / Imitar os bichos e
10,5% Contação de história “Canta passarinho”e “A Joaninha que perdeu as pintinhas”,com a confecção no final de um passarinho e uma joaninha.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Meta 08 etapa 01 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

Durante os T.F.Cs de maio foram trabalhados os seguintes temas:

04/05/2021- Palestra com a Psicóloga "Saúde Emocional".

06/05/2021-Documentação Pedagógica / Drive, Busca ativa e tabela de interações.

11/05/2021- Documentação Pedagógica  e TFC especifico para as professoras do Pré I/II.

13/05/2021- Documentação Pedagógica / Drive, Busca ativa e tabela de interações.

18/05/2021- TFC para professores do ensino regular com Equipe da Educação Especial (Online).

20/05/2021- TFC sobre o Combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescentes.

25/05/2021- TFC específico - Abordagem do Currículo da REM acerca do “Desenvolvimento na Primeira Infância” (Online).

27/05/2021- Assuntos Administrativos. TFC assuntos administrativos. Atendimento presencial - novo formato / Leitura da orientação  Nº 001/DEI/2021/
Protocolos sanitários / Uniformes.

 

Educadoras:

04/05/2021- Palestra com a Psicóloga "Saúde Emocional".

14/05/2021 – TFC sobre Reciclagem / Treinamento da Urbam. Neste encontro conversamos com as educadoras sobre o projeto que a Urbam está
implantando nas escolas municipais de São José dos Campos. Como é um tema que faz parte do plano de trabalho da Unidade daremos  continuidade em
outros encontros.

21/05/2021- TFC sobre o Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

28/05/2021 - TFC assuntos administrativos. Atendimento presencial - novo formato / Leitura da orientação Nº 001/DEI/2021/ Protocolos sanitários / Uniformes.

 

Equipe da Cozinha e ASG:

04/05/2021- Palestra com a Psicóloga "Saúde Emocional".

28/05/2021 - TFC assuntos administrativos. Atendimento presencial - novo formato / Leitura da orientação Nº 001/DEI/2021/ Protocolos sanitários / Uniformes.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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7 | Meta 6 etapa 02 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Reciclando.

Descrição:

As professoras levaram o tema Reciclagem para a sala e de acordo com seu nível e suas especificidades abordaram o tema com as crianças, colocaram no
seu planejamento, ações que as crianças pudessem perceber que em pequenos atos dentro da escola já estaríamos contribuindo para a preservação o meio
ambiente.

Após a socialização com os pequenos, foram aprecendadas algumas lixeiras para coletar diferentes tipos de resíduo, logo depois demos ênfase nas que mais
usamos dentro da escola. A turma do pré fez um passeio na escola, visitando os lugares onde são depositados os lixos, sempre respeitando os protocolos de
saúde e higiene, em seguida observaram que tinha apenas uma lixeira na sala para todos os tipos de lixo, então ficou acordado que todas as salas teriam uma
lixeira apenas para papéis recicláveis.

Para envolver as famílias foram colocados no mural da escola alguns cartazes feitos pelas crianças falando sobre a importância de fazer separação correta do
lixo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

Neste mês tivemos a formação extracurricular ministrada pela psicóloga Vanúbia, sobre Saúde Emocional para todos os funcionários. A equipe gestora
organizou 2 (dois) grupos, sendo um das 13h00 às 14h30 e o outro das 14h30 às 16h00 para evitar qualquer tipo de aglomeração. A Psicóloga começou
convidando á todos para fazer um exercício (respiração diafragmática), logo depois iniciou o bate-papo com a turma, entre uma conversa e outra fazia
perguntas pertinentes ao tema relacionado para o grupo responder. Este momento foi excelente para os profissionais, pois puderam colocar seus medos,
angustias e inseguranças pra fora e expressar a preocupação que estão passando neste período de pandemia, que vem desencadeando uma série de
sentimentos. No final fez uma dinâmica com bexiga e levantou algumas reflexões, mostrando que somos fortes e iremos passar pela pandemia, mas para isto
precisamos mudar alguns hábitos também.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 Construção do baú dos sonhos.
 Jogo pedagógico que foi enviado para casa.
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 Confecção de chocalho.

 Proposta desenvolvida na Unidade Escolar com as crianças.
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 Kits prontos ( 1 pedaço papel pardo e giz de cera).

 Separando os materiais para o kit pedagógico.

 Educadora confeccionando caixa de empilhar do Berçário I.

 Trabalhando as cores das lixeiras e quais tipos de resíduos cada uma recebe,
com a turma do Pré II.
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 Mural de conscientização a comunidade escolar.  Construindo brinquedos com materiais recicláveis.

 Construindo brinquedos com materiais recicláveis.

 TFC das educadoras, sobre o "Combate ao abuso e exploração sexual de
criança e adolescentes".

 Palestra sobre a Saúde Emocional .  Palestra sobre a Saúde Emocional .
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 Higienização realizada pela funcionária da escola na sala do Berçário I/II, logo
após a saída das crianças do presencial.

 Sanitização da Unidade Escolar.

pág. 11 12/07/21 10:52



 Sanitização da Unidade Escolar.

Outros Documentos

Nome Observações

Escalonamento - MAIO (1) ANDREA ATUALIZADO.docx Escala da turma do berçário I/II, referente ao mês de maio.

Lista do kit pedagógico 03.pdf

Lista do kit pedagógico 02.pdf

Lista do kit pedagógico 01.pdf

Entrega das propostas impressas MAIO.pdf

Entrega das Propostas de Maio.pdf

Entrega das propostas Maio Vânia.pdf

Cardápio Maio.pdf

ESCALA 24 A 28 DE MAIO 2021.pdf

Pesquisa Semana da Família.pdf

Pesquisa Bloco de Música ..pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JUNHO
De 01/06/2021 a 30/06/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 – Metas Propostas

 

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

 

02/06/2021 - TFC – Equipe de apoio e Cozinha 

02/06/2021- Início dos cadastros dos funcionários da Educação para a vacina contra o COVID-19.

02/06/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Taynara

02/06/2021 - Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionaria Viviane.

07/06/2021 – Reunião da Rede Parceira as 9h00. Foram abordados os seguintes assuntos: Censo, Organização do setor, GED, Patrimônio, Compra de
materiais, Contribuição voluntária, Festa Junina, SOL, Setor de Orientação Educacional (SOE), Cadeira de rodas, Ofício, registro de acidentes, Diário
Digital, Visita da Equipe da Urbam, retirada de bens e organização de grupos presenciais.

09/06/2021 - Vistoria da Dengue feita pela funcionaria Fernanda.

09/06/2021- Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Bernadete.

12/06/2021- Todos os funcionários da escola foram vacinados na Casa do Idoso ou no Centro de formação do Educador (CEFE).

16/06/2021 - Vistoria da Dengue feita pela funcionária Mariana.

16/06/2021 - Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Maria Flor.

17/06/2021- Visita Técnica da Orientadora de Ensino Renata.

21/06/2021- Arraia online – Durante duas semanas as professoras e educadoras, postaram nos grupos da escola brincadeiras e propostas ligadas a
cultura da festa junina, além das comidas típicas.

22/06/2021- Reunião sobre a Pesquisa de satisfação para as crianças do Infantil II, Pré I e Pré II.

23/06/2021 - Vistoria da Dengue feita pela funcionária Wilma.

23/06/2021 - Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Lidiane.

25/06/2021 – Reunião de Diretores e Dirigentes da rede parceiras. Esta reunião foi para tratar de algumas ações que precisam ser realizadas antes do
recesso escolar.

29/06/2021- Tivemos a presença do Prof. Jonatas e sua equipe para o plantio de mudas e árvores de pequeno porte frutífera em nossa Unidade Escolar.

30/06/2021 Vistoria da Dengue feita pela funcionaria Adriana.

30/06/2021 - Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Renata.

Reunião com a Orientadora de escola:

11/06/2021- Setoriza Registro de participação / atendimento presencial e não presencial.

18/06/2021- Setorizada pedagogia dos sonhos

22/06/2021- Reunião sobre a Pesquisa de satisfação

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

 

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

pág. 1 25/08/21 09:49



 

●     etapa 1 - atividades remotas

 

A etapa foi concluída.

 

 

●     etapa 2 - comunicação com as famílias e crianças

 

Cada mês que passa a equipe gestora junto com as professoras procuram achar a melhor maneira de ter uma comunicação direta e certeira com as
crianças/famílias. Ainda continuamos usando os meios tecnológicos como, os telefonemas, ligações de vídeo e mensagens. A equipe gestora alterna com
as educadoras que ficam no horário da entrega das marmitas e propostas, para tentar abordar alguns pais que não atendem nenhum dos recursos acima
citados, neste mesmo período auxiliamos os pais que não tem acesso a internet para preencher o portal do CITE (Centro de Inovações Tecnológicas
Educacionais), Procurando oferecer meios e condições em que as crianças participem de alguma forma das propostas, mas quando não conseguimos
contato no horário da marmita, vamos fazer a visita na residência.

Conversamos com os pais para entender o que houve, quais caminhos podemos percorrer para que a criança não fiquem sem as atividades. Sempre que
vamos fazer a visita na casa, já levamos as propostas impressas e nos colocamos a disposição para retirar a mesma novamente.

Mantemos contatos com a maioria dos pais pelo grupo de whatsapp, temos pouquíssimo o que preferem contato no particular. Através destes grupos
encaminhamos as propostas, escalas das turmas do presencial, bilhetes, avisos, links e algumas solicitações, além de fixar no mural central da escola.

Na ultima semana deste mês as professoras da sala regular entraram em contato com os pais para agendar um horário com eles para reunião de pais,
que ocorrera no início de julho. Já a professora da sala interativa, encaminhou uma pesquisa aos responsáveis para saber qual seria a melhor foram de
realizar a reunião. A maioria preferiu que fosse um vídeo gravado, pois muito tem dificuldade de utilizar algumas ferramentas como Meet, e os outros o
acesso a internet.

 

 ·      etapa 3 - formação dos funcionários dos diferentes segmentos

 

A etapa foi concluída.

 

●     etapa 4 - protocolo de higienização

 

Os funcionários são orientados a fazer a limpeza da unidade escolar, seguindo os protocolos sanitários. Todos os dias da semana a equipe se dividi para
garantir uma limpeza de qualidade para as crianças e os colaboradores que passam pelo local. Antes de abrir o portão é passado álcool em todas as
maçanetas e superfícies, colocado também produto sanitizante no tapete que fica na entrada da escola. A equipe gestora recebem as crianças no horário
da entrada com a secretária, que fazem a aferição da temperatura, passa álcool em gel nas mãos e orienta os pais sobre a importância de usarem
máscaras.

 Ao fechar o portão é realizada a limpeza dos corredores interno e externo, assim como os murais que ficam neles.

            As salas são higienizadas todos os dias no período da tarde, os funcionários ficaram incumbidos de entrarem nas salas para limpar os banheiros e
higienizarem locais que necessitem no mesmo momento, de manhã.  Antes dos pais retornarem para pegar as crianças que estão na aula presencial, é
colocado novamente o produto sanitizante no tapete, efetuado a aferição da temperatura e passado álcool em gel nas mãos.

        Depois que os alunos saem da escola as educadoras fazem a limpeza dos brinquedos, e organizado novos kits individuais.

        Todos os funcionários da creche estão fazendo o uso corretamente dos EPIs de segurança, usando máscara, face shield, óculos de segurança e
álcool em gel, além de manter o distanciamento.

       Em todas as portas das salas tem o suporte com álcool em gel para uso da comunidade, funcionários e crianças.

       No final do mês iniciamos a faxina nas salas, refeitórios e corredores lavando os vidros, portas e janelas.

      A sanitização aconteceu nas seguintes datas:

         

09/06/2021 – Sanitização ás 16h00

16/06/2021 – Sanitização ás 16h30

23/06/2021 – Sanitização ás 16h00.

30/06/2021 – Sanitização ás16h00
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1 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

2 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

●     etapa 5 - entrega das marmitas

 

A equipe da cozinha continua preparando as marmitas diariamente, seguindo as orientações das supervisoras da merenda escolar para embalar as
mesmas conforme vão aparecendo às demandas, assim conserva a temperatura dos alimentos. A cozinheira prepara as refeições, enquanto outra
manuseia os acompanhamentos (fruta / bolo/ achocolatado / barra de cereal), de acordo com cardápio estipulado pela nutricionista da prefeitura,
mantendo uma alimentação saudável e adequada as crianças. As frutas são cloradas antes de serem colocadas no saquinho.

As distribuições das marmitas acontecem a partir das 11h30 para quem está frequentando a escola, pois os pais que já retiram as crianças aproveitam
para levar a marmita, evitando aglomeração. Depois que as mesmas foram embora ao 12h00, é liberado para as crianças do não presencial.

Os pais que veem buscar as crianças e já levam o kit marmita, ao termino das aulas presenciais continuamos com as entregas.

Quinta-feira, fica uma educadora no horário que o portão abre para auxiliar o responsável que tem dificuldade em preencher o portal CITE (Centro de
Inovações e Tecnologias Educacionais), ou que não tenha internet em sua residência.

 

 

2| Resultados Alcançados
Foram servidas 1.563 refeições neste mês, 510 atividades impressas entregues e 134 Kits pedagógicos.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Realizamos o Arraiá online na semana do dia 21/06 á 02/07/2021, com muitas brincadeiras e propostas para as crianças e família. Neste
planejamento tivemos a participação de quase todas as crianças matriculadas na escola, tanto no presencial quanto no não presencial, com
devolutivas de fotos, vídeos e mensagens.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 01: 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:

É realizado através do Diário de Retorno Gradual e participação das propostas do portal CITE (Centro de Inovações e tecnologias Educacionais), com
devolutivas no grupo de whatsapp e formulário de coleta de dados da Secretaria de Educação e Cidadania.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Meta 6 etapa 01 Completude: 100,00
%

4 | Meta 08 etapa 01 Completude: 100,00
%

5 | Meta 6 etapa 03 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: 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:

Está sendo realizado  mês a mês, a atualização das publicações conforme comunicado 016/SDG/18, no site da entidade, como atualização dos salários dos
funcionários, termo de ajuste, plano de trabalho, estatuto Social, ata da atual diretoria, relatório mensal da prestação de contas, relação de dirigentes da
entidade, relação de prestadores de serviços, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, regulamento de compras, regulamento de contratação de
pessoal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 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: Incluir o Bloco de Música na rotina das crianças.

Descrição:

Depois de conversar com as crianças sobre o projeto, reciclagem e propor algumas atividades voltadas para este tema, as professoras fizeram uma oficina
com as crianças com intuito de utilizar os materiais recicláveis que estamos separando na escola, dando continuidade as propostas do bloco de música,
utilizando algumas práticas adotadas para as confecções de instrumentos musicais.  Cada professora organizou os diversos materiais na sala e deixou ao
alcance das crianças para que escolhessem quais objetos utilizariam para a criação do instrumento. Durante esta atividade as crianças tiveram autonomia
para decidir o que usar para sua construção, o professor só intervia quando era solicitado.

Após a produção, utilizaram dos mesmos para cantar músicas do seu cotidiano, trazendo consigo várias gargalhadas, momento de  diversas  aprendizagens,
pois, além de aprenderem a reutilizar e ressignificar os materiais, também trazem um pouco da sua cultura quando escolhem a música para compartilhar com
seus colegas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Reciclando.

Descrição:

Recebemos a doação de um estrado de cama e fixamos na parede, para utilizar como horta vertical, a professora do Pré II, resgatou algumas fotos da horta
que tínhamos em parceria com o pessoal da UBS (Unidade Básica de Saúde), para embasar a conversa. Levou as crianças para visitar o local onde foi
instalada a estrutura de madeira, depois perguntou o que poderia fazer naquele espaço, dando algumas sugestões. Em seguida, a professora avisou que o
estrado seria pintado para maior conservação, até que fosse utilizado para a plantação, com os materiais recicláveis que estamos recebendo.

Sobre as garrafas pets, continuamos arrecadando com a participação da comunidade. Deixamos na entrada da unidade, um cesto onde os mesmos ao
entrarem poderiam colocar as garrafas. Seguimos, encaminhando bilhetes nos grupos e avisando os responsáveis que trazem as crianças na aula presencial.
Todas as salas estão com os lixos devidamente sinalizados, para que qualquer um possa identificar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Meta 6 etapa 02 Completude: 100,00
%

7 | Meta 07 etapa 02 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Reorganização do contraturno da unidade.

Descrição:

No encontro de formação com as educadoras a orientadora Lidiane, apresentou a proposta e os objetivos, a serem trabalhos nos próximos encontros,
alternando com as pílulas (Formação dos Educadores), material recebido da Secretaria de Educação e Cidadania.  

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

Professoras:

01/06/2021-Documentação Pedagógica e organização da pesquisa (retorno em junho para o presencial).

08/06/2021- Ajustando nossa documentação (Presencial e Não presencial).

10/06/2021- Combate ao trabalho Infantil

15/06/2021- Orientações sobre o Registro do semestral das crianças.

17/06/2021- TFC para realizar o registro coletivo dos alunos.

22/06/2021- TFC para realizar o registro individual dos alunos.

24/06/2021 - TFC para realizar o registro individual dos alunos. 

29/06/2021- Orientações para reunião de pais / Plantio das árvores frutíferas

 

Educadoras:

 11/06/2021 - Combate ao trabalho Infantil

18/06/2021- Plano de ação, Arraia online.

25/06/2021- Caderno do Educador e Contraturno.

 

Cozinha e equipe da limpeza:

 

22/06/2021 - Apresentação da Brigada contra a dengue.

Como iremos abordar nos próximos encontros o tema “Combate a Dengue”, iniciamos a formação falando da brigada contra a Dengue, que já existe na
unidade escolar.  

 

Todos os encontros são realizadas as sínteses e colocadas (coladas), no caderno de formação de cada segmento. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Eventos.

Descrição:

Festa Junina

Durante o momento de formação a Diretora Camila, solicitou às professoras que fizessem um plano de ação voltado para o Arraia online do CEDIN Mario
Donizete Borges, com brincadeiras e desafios para as crianças, já que ainda não podemos realizar na unidade escolar, devido á pandemia que assola nosso
país. Pensando em atingir as 210 crianças matriculadas, ficou decidido junto com as professoras, educadoras e equipe gestora que seria do dia 21/06 á
02/07/2021 (duas semanas). Com o apoio da cozinheira gravamos dois vídeos ensinando a fazer receitas típicas desta época como o bolo de milho e a
canjica, também foi gravado vídeos ensinando algumas brincadeiras com boca de palhaço, derruba garrafa e corrida de saco, além da dança.

Para garantir a diversão, as educadoras confeccionaram alguns kits que irão auxiliar na realização das brincadeiras.

Segue o cronograma abaixo:

22/06- Brincadeira Derruba garrafas

23/06- Quais comidas típicas vocês conhecem? (vídeo ensinando a preparar uma receita).

24/06- Quais brincadeiras típicas vocês conhecem? (vídeo)

25/06- Dançar músicas juninas (Professoras irão encaminhar o vídeo).

28/06- TBT junino- Compartilhar fotos com os trajes caipira

29/06- Brincadeira Boca do Palhaço

30/06- Corrida do saco.

01/07- Desenho de festa junina.

02/07- Dançar música juninas  (Educadoras irão encaminhar o vídeo).

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 Formação sobre o cultivo dos pomares nativo.

 Plantando uma muda de árvore frutífera.
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 Plantio de 4 árvores frutíferas na entrada da unidade Escolar.

 TBT junino, aluna Pré I.
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 Propostas: Comidas típicas e TBT junino.
 

pág. 9 25/08/21 09:49



 Propostas Comidas típicas e TBT junino.
 Brincadeira Boca do palhaço, Berçário II

 Proposta TBT Junino, da aluninha do Berçário I
 Proposta, comidas típicas. Aluno do Infantil I
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 Brincadeira Boca do palhaço, aluna do Berçário II.  Confeccionando chocalho com garrafa pet.
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 Construção de pandeiro, utilizando material reciclável.
 Construção um pandeiro com material reciclável.
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 Confeccionando um chocalho.

 Chocalho feito pelo aluno, depois de pronto.

 Horário de entrada das crianças, seguindo todos os protocolos de segurança.  Entrada das crianças ás 7h00, na creche.
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 TFC das professoras realizado pela orientadora Lidiane.  Encontro realizado com as educadoras.

 Serviço de sanitização que é realizado uma vez por semana, no prédio da
escola.

 Retirada das propostas impressas.
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 Horário de retirada das marmitas.

 Mural com informações pertinente a escola.
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 Limpeza dos corredores da unidade escolar.

 Limpeza da frente da creche.
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 Limpeza do berçário I II.

 Higienização da sala 05.

 Auxiliando a mãe no preenchimento da frequência no portal CITE.  Entrega do kit marmita
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 Entrega do kit marmita ao pai de uma aluna.

Outros Documentos

Nome Observações

TFC Educadoras junho.pdf

SÍNTESE- PROFESSORA PRISCILA-01.06 (1).pdf

sintese 08 de junho 2021..pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JULHO
De 01/07/2021 a 31/07/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 – Metas Propostas

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS:

02/07/2020 – Reunião de pais das 09h00 ás 12h00. As professoras fizeram uma pesquisa para saber qual seria a melhor forma e horário para
realizar a reunião, a maioria optou pela chamada de vídeo na sexta.

06/07/2021-Recebemos a visita da Supervisora da merenda Adriana no período da manhã e no período da tarde a visita do Secretário da Educação
Jhonis para conhecer a Unidade Escolar.

06/07/2021- Recesso escolar das professoras e da Orientadora do dia 06 á 20/07/2021.

07/07/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Taynara.

07/07/2021- Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionaria Viviane.

13/07/2021- Visita da Leandra, Renata Dias, Renata Maria, Maria Alice, Mariana, Tamira e Ricardo para anotar algumas informações sobre a
necessidade de manutenção do prédio escolar.

14/07/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Fernanda.

17/07/2021 - Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionaria Bernadete.

21/07/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Mariana.

21/07/2021 - Reunião da Educação Infantil / Rede Parceira ás 10h00, para novas orientações do Plano São Paulo, dentre outras informações como
merenda, protocolos e organização da escola.

21/07/2021- A partir deste data, a unidade escolar retornou para o período Integral, recebendo as crianças que optaram pelo ensino presencial.

21/07/2021 - Brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionaria Maria.

28/07/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Wilma.

29/07/2021- LIVE: Retorno das aulas com segurança das 09h00 ás 11h00. Medidas de prevenção á Covid-19.

  

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

 

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

 

A etapa foi concluída.

  

etapa 2 - comunicação com as famílias e crianças

 Cada mês que passa a equipe gestora junto com as professoras procuram achar a melhor maneira de ter uma comunicação direta e certeira com as
crianças/famílias. Ainda continuamos usando os meios tecnológicos como, os telefonemas, ligações de vídeo e mensagens. A equipe gestora alterna
com as educadoras que ficam no horário da entrega das marmitas e propostas, para tentar abordar alguns pais que não atendem nenhum dos
recursos acima citados, neste mesmo período auxiliamos os pais que não tem acesso a internet para preencher o portal do CITE (Centro de
Inovações Tecnológicas Educacionais), Procurando oferecer meios e condições em que as crianças participem de alguma forma das propostas, mas
quando não conseguimos contato no horário da marmita, vamos fazer a visita na residência.
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Conversamos com os pais para entender o que houve, quais caminhos podemos percorrer para que a criança não fiquem sem as atividades.
Sempre que vamos fazer a visita na casa, já levamos as propostas impressas e nos colocamos a disposição para retirar a mesma novamente.

Mantemos contatos com a maioria dos pais pelo grupo de whatsapp, temos pouquíssimo o que preferem contato no particular. Através destes grupos
encaminhamos as propostas, escalas das turmas do presencial, bilhetes, avisos, links e algumas solicitações, além de fixar no mural central da
escola.

Na ultima semana deste mês as professoras da sala regular entraram em contato com os pais para agendar um horário com eles para reunião de
pais, que ocorrera no início de julho. Já a professora da sala interativa, encaminhou uma pesquisa aos responsáveis para saber qual seria a melhor
foram de realizar a reunião. A maioria preferiu que fosse um vídeo gravado, pois muito tem dificuldade de utilizar algumas ferramentas como Meet, e
os outros o acesso a internet.

 

 

etapa 3 - formação dos funcionários dos diferentes segmentos

 

A etapa foi concluída.

 

etapa 4 - protocolo de higienização

 

Os funcionários são orientados a fazer a limpeza da unidade escolar, seguindo os protocolos sanitários. Todos os dias da semana a equipe se dividi
para garantir uma limpeza de qualidade para as crianças e os colaboradores que passam pelo local. Antes de abrir o portão é passado álcool em
todas as maçanetas e superfícies, colocado também produto sanitizante no tapete que fica na entrada da escola. A equipe gestora recebem as
crianças no horário da entrada com a secretária, que fazem a aferição da temperatura, passa álcool em gel nas mãos e orienta os pais sobre a
importância de usarem máscaras.

 Ao fechar o portão é realizada a limpeza dos corredores interno e externo, assim como os murais que ficam neles.

            As salas são higienizadas todos os dias no período da tarde, os funcionários ficaram incumbidos de entrarem nas salas para limpar os
banheiros e higienizarem locais que necessitem no mesmo momento, de manhã.  Antes dos pais retornarem para pegar as crianças que estão na
aula presencial, é colocado novamente o produto sanitizante no tapete, efetuado a aferição da temperatura e passado álcool em gel nas mãos.

        Depois que os alunos saem da escola as educadoras fazem a limpeza dos brinquedos, e organizado novos kits individuais.

        Todos os funcionários da creche estão fazendo o uso corretamente dos EPIs de segurança, usando máscara, face shield, óculos de segurança
e álcool em gel, além de manter o distanciamento.

       Em todas as portas das salas tem o suporte com álcool em gel para uso da comunidade, funcionários e crianças.

       No final do mês iniciamos a faxina nas salas, refeitórios e corredores lavando os vidros, portas e janelas.

      A sanitização aconteceu nas seguintes datas:

         

07/07/2021 – Sanitização ás 16h00

14/07/2021 – Sanitização ás 16h30

28/07/2021 – Sanitização ás 16h00.

 

etapa 5 - entrega das marmitas

 

A equipe da cozinha continua preparando as marmitas diariamente, seguindo as orientações das supervisoras da merenda escolar para embalar as
mesmas conforme vão aparecendo às demandas, assim conserva a temperatura dos alimentos. A cozinheira prepara as refeições, enquanto outra
manuseia os acompanhamentos (fruta / bolo/ achocolatado / barra de cereal), de acordo com cardápio estipulado pela nutricionista da prefeitura,
mantendo uma alimentação saudável e adequada as crianças. As frutas são cloradas antes de serem colocadas no saquinho.

As distribuições das marmitas acontecem a partir das 11h30 para quem está frequentando a escola, pois os pais que já retiram as crianças
aproveitam para levar a marmita, evitando aglomeração. Depois que as mesmas foram embora ao 12h00, é liberado para as crianças do não
presencial.

Os pais que veem buscar as crianças e já levam o kit marmita, ao termino das aulas presenciais continuamos com as entregas.

Quinta-feira, fica uma educadora no horário que o portão abre para auxiliar o responsável que tem dificuldade em preencher o portal CITE (Centro de
Inovações e Tecnologias Educacionais), ou que não tenha internet em sua residência.
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1 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

2| Resultados Alcançados
Durante este mês, foram servidas 1.136 refeições e 119 atividades impressas entregues no horário da distribuição do kit marmita, para as crianças
que os responsáveis optaram pelo ensino não presencial.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
A escola encaminhou nos grupos de whatsapp o link para que os pais/responsáveis pudessem responder a pesquisa sobre o evento Semana da
Família, que ocorreu totalmente de forma online, no mês de abril.

 Respostas das famílias referente a primeira pergunta:

 

 Qual foi a proposta que seu (sua) filho (a), mais gostou?

 39% de enviar foto da família, 10,5% O teatro A Dona Baratinha/ Linda Rosa juvenil, 22,9% Dançar diferentes ritmos musicais, 17,1% Brincadeira da
colher / Imitar os bichos, 10,5 Contação de história “Canta passarinho” e “A Joaninha que perdeu as pintinhas”, com a confecção no final de um
passarinho e uma joaninha.

 

Quem mais participou dos desafios? 

75,2% Mãe, 1,9% Pai, 13,3% Irmã/Irmãos, 9,5% Outros

 

As propostas foram fáceis de realizar? 

96,2% sim, 3,8 não

 

Tivemos a participação de 105 pais. 

 

Na avaliação da festa Junina tivemos a participação de 122 crianças.

 

Quais brincadeiras vocês gostaram mais?

47 - Boca do palhaço, 30- Derruba lata, 28- Pescaria e 17-Boliche.

 

Vocês gostaram do que foi enviado para brincar em casa? 

122 – Sim

 

Preferem vários dias ou um dia só? 

100- vários dias

22- um dia só

 

Atividades Desenvolvidas
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2 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

3 | Meta 09 etapa 01 Completude: 100,00
%

4 | Meta 07 etapa 01 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: 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:

Acompanhamento de aprendizagem do segmento Pré- escola:

Na primeira quinzena do mês de junho as professoras do Pré II, foram informadas sobre a entrega do mapeamento dos saberes da turma, no dia 14/07/2021.
Data esta que foi prorrogada pela Secretaria de Educação e Cidadania (SEC), para o dia 30/06/2021. Este mapeamento foi feito apenas para os alunos que
estavam frequentando a unidade escolar, que optou pela aula presencial.

 Ficando assim, a tabela preenchida:

05 crianças conseguem relatar as experiências vividas, seguindo a sequência lógica na narração dos acontecimentos e 23 não conseguem relatar.

22 crianças leem com diferentes propósitos: para buscar uma informação, para se entreter, para compreender, entre outros e 6 crianças não .

19 crianças conseguem escrever o seu nome com autonomia, mas 9 ainda não conseguem.

Os 28 alunos encontrasse na hipótese Pré Silábico (PS).

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: 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:

É realizado através do Diário de Retorno Gradual e participação das propostas do portal CITE (Centro de Inovações e tecnologias Educacionais), com
devolutivas no grupo de whatsapp e formulário de coleta de dados da Secretaria de Educação e Cidadania.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: 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:

Está sendo realizado  mês a mês, a atualização das publicações conforme comunicado 016/SDG/18, no site da entidade, como atualização dos salários dos
funcionários, termo de ajuste, plano de trabalho, estatuto Social, ata da atual diretoria, relatório mensal da prestação de contas, relação de dirigentes da
entidade, relação de prestadores de serviços, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, regulamento de compras, regulamento de contratação de
pessoal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Meta 6 etapa 02 Completude: 100,00
%

6 | Meta 07 etapa 02 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

As professoras entraram em contato com os pais, avisando que no início do mês aconteceria a reunião de encerramento do 1º semestre, mas para que todos
pudessem participar da mesma, estaria realizando uma pesquisa com intenção de saber o melhor horário e dia. Depois desta interação, foi feito uma análise
das respostas e ficou decidido que o encontro seria através de vídeo chamada com 5 responsáveis por vez, com seus horários agendados, já que a
ferramenta escolhida pelos pais não comporta muita gente ao mesmo tempo.

Durante as chamadas houve a necessidade de chamar alguns pais depois no privado, pois apesar de marcarem o horário não conseguiram atender a ligação
da professora.

Dentre as informações específicas de cada sala, estavam as seguintes:

- Retorno das aulas no dia 21/07/2021, período integral.

- Cores das escalas (verde e amarela).

- O atendimento no recesso será seguindo as cores de cada grupo.

- Continuará servindo marmitas.

- O uso obrigatório de máscara para as crianças maiores de 4 anos.

- Caso tenha interesse em participar das aulas presenciais, avisar com antecedência.

Todas as reuniões aconteceram na sexta-feira, dia 02/07/2021.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

Formações das professoras:

01/07/2021- Fechamento dos documentos referentes ao 1º Semestre.

23/07/2021- RPA : Orientações retorno 2º semestre/ 2021

29/07/2021- Orientação acerca do “Protocolo de retorno”.

30/07/2021 – Continuação das orientações do “Protocolo de retorno”.

 

Formações das Educadoras:

23/07/2021- RPA: Orientações retorno 2º semestre/ 2021

30/07/2021- Orientação acerca do “Protocolo de retorno”.

 

Funcionários da Cozinha e equipe de apoio (ASG):

23/07/2021- RPA: Orientações retorno 2º semestre/ 2021

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Eventos.

Descrição:

Neste semestre foram avaliadas as formações que as professoras tiveram e os eventos (online), como a Semana da Família na Escola e a Festa Junina.
Através das devolutivas conseguiremos melhorar os proximos eventos e garantir formações mais enriquecedoras.  

Avaliação Semana da Família na Escola, participaram o total de 105 pais.

Os pais/responsáveis avaliaram a programação  inteira, desde a quantidade de dias, como as propostas encaminhadas junto com os materiais para realização
da mesma.

Avaliação  da Festa Junina foram 122 participações.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Sanitização na unidade escolar .  Sanitização na unidade escolar.

 Reunião - Protocolos de Retorno.  Reunião Pedagógica e Administrativa .
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 Visita do Secretário da Educação de Cidadania a nossa Unidade Escolar.

 Reunião Pré II
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 Reunião de retorno as aulas com segurança.

 Reunião de pais 1° semestre - Infantil I
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 Reunião de pais 1° semestre - Infantil I ...  Reunião de pais (Online).
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 Reunião de pais (online).  

 Reunião de pais - Sala do Berçário 1  
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 Organização da escola para o retorno dos alunos.

 Organização da escola para o retorno dos alunos.
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 Limpeza completa da cozinha.
 Agendamento da reunião do Infantil e Pré I
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 BILHETE DA REUNIÃO DE PAIS.

Outros Documentos

Nome Observações

PAUTA DA REUNIÃO PRÉ II 1 SEMESTRE (2021) (1).pdf

PAUTA DA REUNIÃO DE PAIS 2021 Professora.pdf

PAUTA DA REUNIÃO DE PAIS 2021 Camila.pdf

Síntese do dia 29 de julho Professora Andréa.pdf

BRN3C2AF43AD9B8_008392 Saldo da entrega das marmitas..pdf

BRN3C2AF43AD9B8_008387 Cardápio do dia 12 á 20 07 2021.pdf

Avaliação do dia da Família.pdf

Avaliações das formações.pdf

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM PRÉ II (TABULAÇÃO).pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO AGOSTO
De 01/08/2021 a 31/08/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 

 

1 – Metas Propostas

 

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

1.2   

02/08/2021- Retorno das crianças que optaram pelo ensino presencial no mês de agosto.

02/08/2021- Tivemos a visita das orientadoras Renata e Maria Alice, para acompanhar o retorno das crianças no 2º semestre e verificar os protocolos,
organizações dos espaços e o acolhimento.

04/08/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Adriana e brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária

06/08/2021- Reunião com a Karine e Franciele do Planejamento Escolar às 13h00, tratar do direcionamento da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental. Primeira etapa conferir endereço dos alunos do Pré II, junto aos pais.

06/08/2021- Reunião da Rede Parceira com a chefe de Divisão Roseli às 14h00, para informações sobre o uso do parque e brinquedos de madeira,
também deu instruções sobre o uso do mesmo. Explicou a alteração na forma de lançar presença no Diário Digital e por fim sinalizou a importância do
escalonamento no horário da entrada e saída das crianças.

11/08/2021- Entrega dos notebooks e recebimento dos Chromebooks da equipe do patrimônio, as professoras entregaram os notebooks antigos nesta
mesma data.

11/08/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Taynara Gama.

16/08/2021- Visita da Supervisora Fátima, verificar se estão sendo cumpridos os protocolos de segurança na U.E.

18/08/2021- Visita técnica da Orientadora Pedagógica Denise às 13h00.

18/08/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Fernanda e também a entrega de 312 máscaras para as crianças acima de 4 anos de idade.

19/08/2021- Visita técnica da orientadora Renata para assessoria.

19/08/2021- Início da conferência de endereço dos alunos do Pré II.

24/08/2021- Visita da chefe de divisão Rosilene e a Elisangela.

25/08/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Mariana.

30/08/2021- Reunião com a rede parceira, sobre a rematrícula, projeção do quadro de classe 2022 e direcionamento do Infantil II / Pré I com a equipe do
planejamento, logo em seguida a reunião continuou com a chefe de divisão Rosilene, que tratou dos seguintes assuntos: Diário Digital atualizado,
Documentação, Marmitas e formulário de ocorrência.

 

Reuniões com a orientadora de escola:

27/08/2021-  Reunião Setorizada / Organização do cotidiano.

 

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

 

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

 

A etapa foi concluída.

 

 

●     etapa 2 - comunicação com as famílias e crianças

 

Continuamos usando os meios tecnológicos como, os telefonemas, ligações de vídeo e mensagens para as crianças que optaram pelo ensino não
presencial, utilizamos também o horário da entrega das marmitas para conversar com alguns pais que precisam tirar dúvidas dos alunos que estão no
remoto. A busca ativa acontece para todos os alunos que se ausentarem sem nenhuma justificativa.

 Os grupos de whatsApp servem como uma agenda digital, onde a equipe gestora e professoras encaminham bilhetes e recados, quando os pais
precisarem falar sobre assuntos pessoais, manda no particular da professora, também temos o whatsapp da unidade escolar.

 

Este mês tivemos cerca de 20 alunos apenas no não presencial.

 

·      etapa 3 - formação dos funcionários dos diferentes segmentos

 

A etapa foi concluída.

 

●     etapa 4 - protocolo de higienização

 

A equipe de apoio (ASG), seguem fazendo a limpeza da unidade escolar, seguindo os protocolos sanitários. Todos os dias da semana a equipe se dividi
para garantir uma limpeza de qualidade para as crianças e os colaboradores que passam pelo local. Antes de abrir o portão é passado álcool em todas as
maçanetas e superfícies, colocado também produto sanitizante no tapete que fica na entrada da escola. A equipe gestora recebem as crianças no horário
da entrada com a secretária, que fazem a aferição da temperatura, passa álcool em gel nas mãos e orienta os pais sobre a importância de usarem
máscaras.

 Ao fechar o portão é realizada a limpeza dos corredores interno e externo, assim como os murais que ficam neles.

            As salas são higienizadas todos os dias no período da tarde, os funcionários ficaram incumbidos de entrarem nas salas para limpar os banheiros e
higienizarem locais que necessitem no mesmo momento, de manhã.  Antes dos pais retornarem para pegar as crianças que estão na aula presencial, é
colocado novamente o produto sanitizante no tapete, efetuado a aferição da temperatura e passado álcool em gel nas mãos.

        Depois que os alunos saem da escola as educadoras fazem a limpeza dos brinquedos, e organizado os kits.

        Todos os funcionários da creche estão fazendo o uso corretamente dos EPIs de segurança, usando máscara, face shield, óculos de segurança e
álcool em gel, além de manter o distanciamento.

       Em todas as portas das salas tem o suporte com álcool em gel para uso da comunidade, funcionários e crianças.

      Temos o borrifador, usado para higienizar os brinquedos do parque, solário e etc. 

 

      A sanitização está acontecendo a cada 15 dias:

         

04/08/2021 – Sanitização ás 17h20

18/08/2021 – Sanitização ás 17h20

 

●     etapa 5 - entrega das marmitas

 

A equipe da cozinha continua preparando as marmitas diariamente, seguindo as orientações das supervisoras da merenda escolar para embalar as
mesmas conforme vão aparecendo às demandas, assim conserva a temperatura dos alimentos. A cozinheira prepara as refeições, enquanto outra
manuseia os acompanhamentos (fruta / bolo/ achocolatado / barra de cereal), de acordo com cardápio estipulado pela nutricionista da prefeitura,
mantendo uma alimentação saudável e adequada as crianças. As frutas são cloradas antes de serem colocadas no saquinho.

A alimentação das crianças que estão no ensino presencial acontece nos horários institucionais da escola, o almoço e a janta são servidos em recipiente
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1 | Meta 9 etapa 01 Completude: 100,00
%

2 | Meta 9 etapa 01 Completude: 100,00
%

de isopor, preparado por um profissional da cozinha, levando em consideração a preferência de cada criança. A professora também faz a oferta dos
legumes e verduras (guarnições).

As distribuições das marmitas acontecem a partir das 12h00 para quem não está frequentando a escola.

 

 

2| Resultados Alcançados
        Foram ofertadas  3.070 refeições sólidas e 112 sopas neste mês de agosto, totalizando 3.183, juntando as refeições consumidas na unidade e
as enviadas para casa.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Neste período tivemos o retorno de 98% das crianças na unidade escolar. Após toda a equipe ajustar os espaços da escola e garantir que os
protocolos de segurança estão sendo seguidos rigorosamente, todos os dias. Desde a entrada da escola que aferimos a temperatura de todos e
disponibilizamos álcool em gel, como nas salas, refeitórios e parques que sinalizamos o chão para que as crianças mantenham um distanciamento
seguro umas das outras, além disso, mantemos a higienização dos brinquedos e materiais pedagógicos diariamente.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 01: 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:

É realizado através do Diário de Retorno Gradual e participação das propostas do portal CITE (Centro de Inovações e tecnologias Educacionais), com
devolutivas no grupo de whatsapp e formulário de coleta de dados da Secretaria de Educação e Cidadania.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: 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:

Está sendo realizado mês a mês, a atualização das publicações conforme comunicado 016/SDG/18, no site da entidade, como atualização dos salários dos
funcionários, termo de ajuste, plano de trabalho, estatuto Social, ata da atual diretoria, relatório mensal da prestação de contas, relação de dirigentes da
entidade, relação de prestadores de serviços, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, regulamento de compras, regulamento de contratação de
pessoal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Meta 6 etapa 01 Completude: 100,00
%

4 | Meta 6 etapa 02 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Incluir o Bloco de Música na rotina das crianças.

Descrição:

Neste mês de agosto, as propostas de aprendizagem oferecidas dentro do projeto “Musicando na creche”, foram de forma a possibilitar percepção do som,
propriedades do som, ritmos e cultura, desenvolvimento da atenção, concentração e memória, despertar o gosto musical, conhecimento de diversos tipos de
instrumentos musicais e suas funções, perceber e expressar sensações e sentimentos através das músicas, percepção do som, agudo, grave, alto e baixo.

Para estimular o gosto musical das crianças e a participação das propostas, a professora levou para a sala os instrumentos musicais e alguns fantoches,
materiais utilizados para melhor desenvolvimento das atividades do bloco de música.  Ao longo desses encontros a professora pode notar as preferência e
particularidades de cada criança em relação ao ritmo musical.

No berçário os bebês automaticamente, buscava o som e mesmo sem ainda engatinharem, viravam para pegar aquilo que chamava sua atenção pela
sonoridade, já na turma do Infantil II, as crianças cantaram e dançaram a canção “Enquanto seu lobo não vem”.  Brincaram e se divertiram, fazendo alterações
de vozes do agudo para o grave. Fizeram no tom alto e baixo, todos queriam ser o lobo.

Para as crianças Pré I/II a professora ofertou um repertório de músicas da nossa cultura brasileira como o forró, samba e MPB.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Meta 7 etapa 01 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

PROFESSORAS:

03/08/2021- T.F.C Específico sala de Leitura/ Planejamento

05/08/2021- T.F.C sobre Letramento

10/08/2021- T.F.C Continuação formação sobre Planejamento

12/08/2021- T.F. C Administrativo / Entrega dos Chromebook

17/08/2021- Documentação pedagógica/ Projeto Intergeracional

19/08/2021- Organização dos documentos.

24/08/2021- T.F.C Específico Multiletramento

26/08/2021- T.F.C Documentação Pedagógica

 

EDUCADORAS:

 

16/08/2021- T.F.C Administrativo / Orientações

24/08/2021- T.F.C Cuidado e bem-estar

26/08/2021- T.F.C Cuidado e bem-estar

COZINHA:

05/08/2021- Orientações das refeições e horários

EQUIPE DE APOIO:

18/08/2021- Cuidados com as áreas externa nos períodos de chuva/ Nova rotina de limpeza.

Durante o encontro mensal com a equipe de limpeza, conversamos sobre a rotina da escola e os protocolos de segurança, além de retomar a formação sobre
a Dengue. Estamos próximos dos períodos chuvosos e com isto temos que redobrar a atenção. Na unidade fazemos a limpeza das calhas, ralos e vasos,
porém é importante ficar de olho nas áreas externa, para não deixar acumular água em objeto como os brinquedos que todos os dias são colocados no
parque.

Para ajudar nesta inspeção os funcionários da limpeza conta com a ajuda da brigada contra a dengue que já existe há um tempo na Unidade. Uma vez na
semana fazem vistoria na escola inteira, caso encontre algum recipiente com água já fazemos a retirada do mesmo. Ao longo desse processo compartilhamos
está informações com as crianças, ensinando a importância de não deixar lixo no chão e guardar corretamente os brinquedos, além de orientá-los a conversar
com os responsáveis sobre o cuidado de manter as calhas, caixa d'água, baldes e vasos de flores limpos e secos.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Meta 6 etapa 03 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

No dia 10/08/2021, realizamos a reunião com a comissão de pais para orientá-los de como a escola está seguindo os protocolos de segurança.  A diretora
Camila explicou como está sendo feita a limpeza da unidade, marcações dos espaços e a utilização das áreas externas. Ressaltou a importância de seguir os
escalonamentos feitos para diminuir a quantidade de pessoas entrando e saído da creche no mesmo momento, que é muito importante respeitar os horários.
Aproveitou o momento pra avisar as mães que as crianças que apresentarem algum sintoma, como febre, resfriado, tosse, coriza, diarreia ou vomito, não
mandar para escola. Orientou que o melhor a se fazer, é leva-los ao médico e só retornar quando estiver melhor, para a segurança de todos.

Em seguida avisou sobre as demandas deste mês:

Já iniciamos a verificação dos endereços das crianças que irão para o Ensino Fundamental, chamamos os responsáveis para fazer este processo e
colher a assinatura.
Sobre o dia da família, avisamos que será do mesmo jeito da realizamos no primeiro semestre, mas que poderiam dar ideias já que será online.

                Por fim, explicou sobre a central de agendamento, já que a maioria dos pais estão com dúvida de como realizar o agendamento para fazer a
inscrição. No final servimos café aos pais, seguindo todos os protocolos de segurança.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 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: Reorganização do contraturno da unidade.

Descrição:

Os TFC’s do mês de agosto foram trabalhados com as educadoras o tema Cuidado e bem-estar, através das orientações enviadas pelas Orientadoras de
Ensino Vivian e Pabila a orientadora Lidiane. Visando adequações necessárias para o contraturno. Cuidados com a hora do banho e trocas para os bebês e
crianças bem pequenas, desta maneira este momento do cotidiano deve ser planejado, sendo este o período em que a criança tem uma atenção mais
individualizada do adulto, possibilitando o acolhimento e conversa, tornando um momento especial. Para as crianças Pequenas falamos sobre os cuidados
com a troca de vestimentas que deve ser incentivada a autonomia das crianças, tendo o adulto como auxiliar mais experiente. Tivemos também após as
explanações teóricas um momento de troca de boas práticas entre as educadoras.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 Manipulando os instrumentos musicais .

 História cantada, utilizando o violão na sala do Pré I.
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 História cantada para a turma do Berçário I.  Projeto Musicando na creche, sala do infantil II.

 Projeto ''Musicando na creche'', música da dona aranha.

 Aluna do Berçário II no refeitório almoçando .

 Painel sonoro do Berçário.

 Sanitização da Unidade Escolar.
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 Vistoria dos protocolos de segurança, óculos e máscaras.  Vistoria dos protocolos de segurança, dispenser de álcool gel nas portas das
salas.

 Vistoria dos protocolos de segurança, demarcações no chão da unidade.  Vistoria dos protocolos de segurança, tapete sanitizante.
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 T.F.C Contraturno Educadoras

 T.F.C Contraturno Educadoras 1º grupo

 T.F.C Administrativo com as educadoras.  T.F.C Administrativo com as educadoras.
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 T.F.C Administrativo das professoras.

 Reunião com a professora do AEE, junto com a professora da sala regular.

 Reunião com a comissão de pais.  Reunião com a comissão de pais.
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 Café coletivo com as representantes da comissão de pais.

 Entrega dos Chromebooks das professoras.

 Entrada escalonada do Berçário, seguindo os protocolos de segurança.  Entrada escalonada do Berçário, seguindo os protocolos de segurança.

Outros Documentos

Nome Observações

Saldo das Refeições.pdf

Síntese Educadora 31 8 2021.pdf

Sintese HTC Prof. Marcia 24.08.21 (1).pdf

Síntese 26 08 2021.pdf

1631283862242_1631283823061_SINTESE TFC Educadora.pdf

Cardápio das crianças..pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO SETEMBRO
De 01/09/2021 a 30/09/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
01/09/2021- Visita da nossa dirigente Ivanice. Olhou todos os ambientes da unidade.

01/09/2021- início da rematrícula para 2022.

01/09/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Wilma e brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Lidiane.

03/09/2021- Reunião no CEFE às 9h30, assunto: Cuidado com a Primeira Infância.

08/09/2021- Definição do Pré II, conversar com os pais/ responsáveis.

08/09/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Adriana e brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Renata.

13/09/2021- Reunião online - Educação Especial às 14h00.

14/09/2021- Fim das rematrículas na unidade escolar.

15/09/2021- Reunião com a Dirigente às 9h00.

15/09/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Taynara Gama e brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Viviane.

17/09/2021- Reunião no planejamento, fazer a projeção do quadro de classe 2022.

22/09/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Fernanda e brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Bernadete.

27/09/2021- Abertura do dia da família Online/presencial.

29/09/2021- Visita técnica das Orientadoras de ensino Renata e Denise na Unidade Escolar.

29/09/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Mariana e brigada contra o COVID-19, realizada pela funcionária Maria Flor.

Reuniões com a Orientadora de Escola:

01/09/2021- Reunião Setorizada no período da Manhã.

24/09/2021- Reunião Setorizada no período da manhã.

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

 

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

 

A etapa foi concluída.

 

 

etapa 2 - comunicação com as famílias e crianças

 

Devido ao retorno presencial das crianças na unidade escolar a comunicação com as famílias vem ocorrendo pessoalmente na porta com as
professoras, em atendimento com a equipe gestora ou por cartazes espalhados pela unidade, por tanto concluímos esta etapa.
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1 | Meta 07 etapa 1 Completude: 100,00
%

etapa 3 - formação dos funcionários dos diferentes segmentos

 

A etapa foi concluída.

 

etapa 4 - protocolo de higienização

 A equipe de apoio (ASG), seguem fazendo a limpeza da unidade escolar, seguindo os protocolos sanitários. Todos os dias da semana a equipe se
dividi para garantir uma limpeza de qualidade para as crianças e os colaboradores que passam pelo local. Antes de abrir o portão é passado álcool
em todas as maçanetas e superfícies, colocado também produto sanitizante no tapete que fica na entrada da escola. A equipe gestora recebem as
crianças no horário da entrada com a secretária, que fazem a aferição da temperatura, passa álcool em gel nas mãos e orienta os pais sobre a
importância de usarem máscaras.

 Ao fechar o portão é realizada a limpeza dos corredores interno e externo, assim como os murais que ficam neles.

 As salas são higienizadas todos os dias no período da tarde, os funcionários ficaram incumbidos de entrarem nas salas para limpar os banheiros e
higienizarem locais que necessitem no mesmo momento, de manhã.  Antes dos pais retornarem para pegar as crianças que estão na aula
presencial, é colocado novamente o produto sanitizante no tapete, efetuado a aferição da temperatura e passado álcool em gel nas mãos.

        Depois que os alunos saem da escola as educadoras fazem a limpeza dos brinquedos, e organizado os kits.

        Todos os funcionários da creche estão fazendo o uso corretamente dos EPIs de segurança, usando máscara, face shield, óculos de segurança
e álcool em gel, além de manter o distanciamento.

        Em todas as portas das salas tem o suporte com álcool em gel para uso da comunidade, funcionários e crianças.

        Temos o borrifador, usado para higienizar os brinquedos do parque, solário e etc.

      A sanitização está acontecendo a cada 15 dias:

 01/09/2021 - Sanitização as 17h20.

14/09/2021- Sanitização as 17h20.

28/09/2021- Sanitização as 17h20.

 

etapa 5 - entrega das marmitas

 

Com o retorno de 98% das crianças ao ensino presencial, não será mais necessário fazer as marmitas, já que estão sendo servidas presencialmente
na unidade escolar, assim concluímos esta etapa.

 

 

 

2| Resultados Alcançados
        Foram servidas 5.709 refeições entre almoço e pré - janta durante o mês de setembro, juntando as refeições enviadas para casa. Atingimos
98% das crianças frequentando a unidade escolar.

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Conseguimos conversar com os 42 pais/responsáveis das crianças do Pré II, sobre o direcionamento dos alunos para o ensino fundamental.
Explicando que é de suma importância manter os dados atualizados e corretos, além de avisar caso mude de endereço durante este processo.

Atividades Desenvolvidas
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2 | Meta 07 etapa 2 Completude: 100,00
%

3 | Meta 06 etapa 1 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

Reunião de pais.

Ao longo do processo de conferência de endereço e assinatura para o direcionamento das crianças do Pré II para o 1º ano, a diretora Camila, conversou
pontualmente com os pais e responsável sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental, também informou que ainda não sabemos o nome
da escola que cada crianças irá frequentar no próximo ano, mas  assim que chegar a lista com os nomes das escolas de origem, iremos entrar em contato
para que os pais venham novamente assinar a lista e saber o prazo para a matrícula.

Este ano ainda não será possível levar as crianças para conhecer a escola de ensino fundamental, mas que estaremos buscando estratégias para mostrar um
pouquinho de como será no próximo ano.

Orientou a importância de manter os dados atualizados e corretos, e caso alguma família mude de endereço, o responsável deverá avisar na secretaria da
escola imediatamente.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Eventos.

Descrição:

Dia da família na escola 

Em formação com as professoras e educadoras fizemos o plano de ação da semana da família. Nestes encontros concluímos que seriam 4 dias com
propostas que as crianças pudessem começar na escola e terminar na sua residência com o auxílio e participação dos pais/responsáveis. Na sexta-feira dia
24/09/2021, encaminhamos o cronograma apresentado a programação do evento presencial/online.

Segunda-feira: Abertura do evento com tapete vermelho e fotos das famílias colocadas no mural de entrada, também entregue na porta as lembrancinhas
(chaveiro), realizada com desenhos das crianças e fotos das famílias, junto com um doce. Todos os dias da programação ficou uma música com som ambiente
para que os pais possam deixar seus filhos na unidade escolar, assim como o tapete vermelho e as fotos expostas no mural.

Terça-feira: Vídeos preparados individualmente por salas, que foi enviado nos grupos de WhatsApp e também no privado dos pais que não participam dos
mesmos. Cada sala escolheu sua canção e a professora Renata ficou incumbida de editar e postar.

Quarta-feira: Ateliê Sonoro, neste dia usamos a sala da professora Camila para montar o Ateliê. Deixamos expostos todos os materiais (garrafas pets, latas e
pote de shampoo e creme), necessários para construção dos instrumentos sonoros, juntamente com os fios de nylon, elástico, milho, contact cortado em
formas geométricas, etc. Entre uma turminha e outra era realizada a higienização da sala para que a próxima entrasse no Ateliê. 

Quinta-feira: Construção do balangandã. As educadoras deixaram o ambiente arrumado com os materiais expostos para que a turminha da sala tivesse
autonomia para confeccionar seu próprio brinquedo, porém as mesmas ficaram auxiliando, quando necessário. As crianças fizeram o brinquedo na escola e
também levaram os materiais cortados para fazer em casa com sua família.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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COVID-19, o coral da escola está limitado apenas as crianças da própria sala, pois estamos seguindo os protocolos de segurança.

4 | Meta 06 etapa 2 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Incluir o Bloco de Música na rotina das crianças.

Descrição:

A professora Renata da sala interativa, que já estava trabalhando com as crianças a música como uma forma sonora de expressar sentimentos, costumes e
condutas sociais, através dos instrumentos musicais, também utilizou do conhecimento prévio das crianças para construção do coral. Durante algumas
semanas a professora foi dialogando com os pequenos no momento da roda de conversa, ao comentar sobre a ideias de cantar para a família e encaminhar
um vídeo, encorajo-os a escolherem a canção para cantar na semana da família. Todas as salas passaram pelo mesmo processo de escolha da música. A
professora organizou as aulas do dia 23 e 24/09, para gravar os vídeos das crianças cantando.

Para ajudar nas gravações foi utilizado o violão. Como apoio, as professoras das salas regularem também cantavam com as crianças no momento da
acolhida. Devido estarmos passando pelo momento de pandemia

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Meta 08 etapa 1 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

PROFESSORAS:

02/09/2021- Documentação pedagógica: Hipóteses de Escrita para o PRÉ I E PRÉ II;

09/09/2021- Currículo de Educação Infantil de São José dos Campos: Planejamento;

13/09/2021- Documentação pedagógica: Planejamento x Mapeamento;

15/09/2021- Contextos de aprendizagens;

21/09/2021- Espaços da sala de referência;

23/09/2021- Organização do plano de ação da semana da família.

28/09/2021- Gestão do cotidiano Rituais.

30/09/2021- Elaboração do texto sobre rituais para o Marcas

 

EDUCADORAS:

 

02/09/2021- Orientações sobre as propostas no momento da saída;

09/09/2021- Apresentação da cartilha: Cuidado com a primeira infância/ Lembres das vistorias.

13/09/2021- Construção do Plano de ação da semana da Família.

15/09/2021- Construção do Plano de ação da semana da Família, continuação.

23/09/2021- Organização dos materiais utilizados na semana da família.

28/09/2021- Cuidado com o bem-estar: Higiene e saúde bocal

30/09/2021- Cuidado com o bem-estar: Higiene e saúde bocal

 

 COZINHA:

20/09/2021- Cuidados que devemos tomar nos períodos chuvosos / Orientação do CHECKLIST da merenda.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Meta 09 etapa 1 Completude: 100,00
%

7 | Meta 09 etapa 2 Completude: 100,00
%

8 | Meta 06 etapa 3 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Reciclando.

Descrição:

Na realização do evento família na escola realizamos diversas propostas para as crianças e famílias, entre elas foram a realização do Ateliê Sonoro.
Encaminhamos aos pais, bilhete solicitando garrafa pet, potes de shampoo e creme, latas, tampas de garrafas e papelão. Organizamos um ambiente para as
confecções de instrumentos utilizando apenas materiais recicláveis, que recebemos dos pais e alguns dispensando pela equipe de cozinha. Brinquedos
construidos: chocalho, tambor, castanholas, reco-reco. 

Reutilizamos também madeiras velhas para fazer plaquinhas para nosso cantinho das árvores frutíferas, além disso a turminha da professora Priscila,  fizeram 
regador usando um galão de plástico para regar as árvores.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: 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:

É realizado através do Diário de Retorno Gradual e participação das propostas do portal CITE (Centro de Inovações e tecnologias Educacionais), com
devolutivas no grupo de whatsapp e formulário de coleta de dados da Secretaria de Educação e Cidadania.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: 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:

Está sendo realizado mês a mês, a atualização das publicações conforme comunicado 016/SDG/18, no site da entidade, como atualização dos salários dos
funcionários, termo de ajuste, plano de trabalho, estatuto Social, ata da atual diretoria, relatório mensal da prestação de contas, relação de dirigentes da
entidade, relação de prestadores de serviços, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, regulamento de compras, regulamento de contratação de
pessoal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 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: Reorganização do contraturno da unidade.

Descrição:

No mês de setembro continuamos com a nossa formação para o contraturno, visando os cuidados com o bem estar da crianças. Elencando temas como o
banho e a higiene bucal das crianças,  que são momentos que exigem cuidados pelo adulto, bem como situações repletas de contextos de aprendizagem e de
autocuidado por parte das crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Ensaio do Pré II, para o vídeo da semana da família na escola. Apresentação
da música "Eu uma barata na careca do vovô".

 Ensaio das crianças do Inf. I II, para a apresentação do vídeo da semana da
família.

 Lista de direcionamento para o 1º ano do Ensino Fundamental, confirmação
de endereço.

 Lista de direcionamento para o 1º ano do Ensino Fundamental, confirmação
de endereço.
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 Lista de direcionamento para o 1º ano do Ensino Fundamental, confirmação
de endereço.

 Lista de direcionamento para o 1º ano do Ensino Fundamental, confirmação
de endereço.

 Lista de direcionamento para o 1º ano do Ensino Fundamental, confirmação
de endereço.

 Lista de direcionamento para o 1º ano do Ensino Fundamental, confirmação
de endereço.
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 Aluna Agatha do Pré II, participando da oficina.  Ateliê Sonoro da turma do Infantil II, construção de castanholas .

 Construção de tambores no ateliê sonoro, com a professora Renata.  Construção de chocalho no ateliê sonoro.
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 Mural informativo próximo a secretaria da escola, no hall de entrada.

 Plaquinha da árvore frutífera plantada recentemente para o projeto.

 Semana da família 2º semestre.

 Sanitização .
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 Sanitização na Unidade Escolar.

 Reunião com a equipe da cozinha.
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 Rematrícula 2022

 Mural feito com os desenhos realizados pelas crianças do BII INF I.
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 Mural feito com os desenhos realizados pelas crianças do INF I.

 Higienização dos brinquedos .

 Formação com os funcionários da cozinha.

 Formação com a equipe da cozinha..
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 Identificação das árvores frutíferas.

 Turma do Pré II escreveram o nome da árvore frutífera na plaquinha.

 Confecção da plaquinha, árvore frutífera Uvaia INF I/ II.

 Abertura da semana da família.
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 Abertura da semana da família (entrada das famílias).

Outros Documentos

Nome Observações

Visita técnica.pdf Visita técnica.

Síntese professora ..pdf

Síntese professora Vânia.pdf

Sintese educadora Wanessa 17 9 2021.pdf

Síntese da professora Camila.pdf

SÍNTESE DA EDUCADORA SARA.pdf

SÍNTESE DA EDUCADORA SARA.pdf Síntese da educadora Sara.

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO OUTUBRO
De 01/10/2021 a 31/10/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

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

 

01/10/2021- Reunião com a Chefe de divisão Rosilene às 15h00. Durante a reunião foi explicado com funcionará o professor alfabetizador, fornecido
pela Secretaria de Educação e Cidadania, também foram abordados outros assuntos como Merenda Escolar, Dia das crianças, Congresso da Jovem
Pan e a alteração que teve a portaria Nº 225/SEC/2021. Neste mesmo dia recebemos a visita da Cristina, agente da vigilância sanitária que solicitou
alguns documentos para a inspeção da unidade.

04/10/2021- Inicio da Rematrícula dos alunos novos para o ano de 2022.

06/10/2021- Foi entregue para cada sala um termômetro digital.

06/10/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Wilma.

08/10/2021- Assinatura do quadro de classe para o ano de 2022 no setor de Planejamento Escolar.

08/10/2021- Realizamos um dia muito especial para comemorar o dia das crianças, com brincadeira divertidas. As crianças confeccionaram
máscaras, assistiram um filme e brincaram com massinha e depois levaram para casa.

13/10/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Adriana e Brigada contra a COVID-19, realizada pela professora Renata.

15/10/2021- Comemoração do dia do professor com um almoço especial e entrega de lembrancinhas.

15/10/2021- Fechamento do Educacenso 2021.

20/10/2021- Vistoria da Dengue feita pela funcionária Taynara Gama e Brigada contra a COVID-19, realizada pela secretária Viviane.

21/10/2021- Palestra com a Psicóloga Ingrid.

25/10/2021- Reunião com a chefe de divisão Rosilene às 15h30, assuntos da pauta: Professor alfabetizador, Calendário 2022, Reunião de pais,
Passeios, eventos e excursões, Portaria 36/SEC/2017, Circular Nº001/DEI/2018 e Orientação 001/DEB/2021.

26/10/2021- Oficina de plantio com as professoras.

27/10/2021- Vistoria da Dengue feita pela educadora Fernanda e Brigada contra a COVID-19, realizada pela auxiliar de cozinha Bernadete.

 

Reuniões com a Orientadora de Escola:

06/10/2021- Reunião Setorizada no CEFE (Centro de Formação do Educador).

22/10/2021- Reunião Setorizada sobre as Orientações registro/relatório de aprendizagem 2º semestre.

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

 

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

 

A etapa foi concluída.
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etapa 2 - comunicação com as famílias e crianças

 

A etapa foi concluída.

 

etapa 3 - formação dos funcionários dos diferentes segmentos

 

A etapa foi concluída.

 

etapa 4 - protocolo de higienização

 

        A equipe de apoio (ASG), seguem fazendo a limpeza da unidade escolar, seguindo os protocolos sanitários. Todos os dias da semana a equipe
se dividi para garantir uma limpeza de qualidade para as crianças e os colaboradores que passam pelo local. Antes de abrir o portão é passado
álcool em todas as maçanetas e superfícies, colocado também produto sanitizante no tapete que fica na entrada da escola. A equipe gestora
recebem as crianças no horário da entrada com a secretária, que fazem a aferição da temperatura, passa álcool em gel nas mãos e orienta os pais
sobre a importância de usarem máscaras.

         Ao fechar o portão é realizada a limpeza dos corredores interno e externo, assim como os murais que ficam neles.

            As salas são higienizadas todos os dias no período da tarde, os funcionários ficaram incumbidos de entrarem nas salas para limpar os
banheiros e higienizarem locais que necessitem no mesmo momento, de manhã.  Antes dos pais retornarem para pegar as crianças que estão na
aula presencial, é colocado novamente o produto sanitizante no tapete, efetuado a aferição da temperatura e passado álcool em gel nas mãos.

        Depois que os alunos saem da escola as educadoras fazem a limpeza dos brinquedos, e organizado os kits.

        Todos os funcionários da creche estão fazendo o uso corretamente dos EPIs de segurança, usando máscara, face shield, óculos de segurança
e álcool em gel, além de manter o distanciamento.

       Em todas as portas das salas tem o suporte com álcool em gel para uso da comunidade, funcionários e crianças.

      Temos o borrifador, usado para higienizar os brinquedos do parque, solário e etc. 

 

      A sanitização está acontecendo a cada semana:

         

05/10/2021- Sanitização às 17h20

18/10/2021- Sanitização às 17h20

26/10/2021- Sanitização às 17h20

 

etapa 5 - entrega das marmitas

 

A etapa foi concluída.

 

2| Resultados Alcançados
   Foram servidas 4.951 refeições entre almoço e pré - janta durante o mês de outubro, juntando as refeições enviadas para casa.

Realizamos 27 matrículas para o ano letivo de 2022, entre os níveis berçário II, Infantil I e II.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Aconteceu durante este período uma pesquisa sobre os benefícios dos funcionários entre outras perguntas relacionadas ao vínculo empregatício. A
diretora irá citar algumas das perguntas, porém a pesquisa na íntegra estará em anexo. No total participaram os 35 funcionários que responderam da
seguinte forma: 100% trabalha com carteira assinada, 100% realizam as atribuições de acordo com o que está na carteira de trabalho, 97,1% recebe
na data prevista ou antes, e 68,6% responderam que recebem passe para ir trabalhar, 28,6% vai de carro e 2,8% mora próximo a unidade escolar,
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1 | Meta 06 etapa 2 Completude: 100,00
%

2 | Meta 08 etapa 2 Completude: 100,00
%

vai andando. Em relação a alimentação, 100% almoça e toma café na unidade.

Durante este processo tivemos alguns funcionários que não sabiam como consultar seu FGTS, explicamos aos que tinham dúvidas e agora eles têm
o aplicativo e podem consultar quando necessitar, outro ponto positivo é que também conseguiram ver o saldo.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

Temas das formações realizadas na unidade escolar  no mês de outubro:

PROFESSORAS

05/10 - Planejamento: Revisão e andamentos.

07/10 - Gestão do cotidiano: Rituais.

14/10 -Apresentações dos mapas conceituais sobre gestão do cotidiano: Rituais.

19/10 - Apresentações dos mapas conceituais sobre gestão do cotidiano: Rituais

21/10 - Palestra com o tema: Trabalho em equipe.

26/10 -Oficina de Plantio em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente.

28/10 - Orientações sobre a circular 01/DEI/2018 e assuntos administrativos

  

EDUCADORAS

 

21/10 - Palestra com o tema: Trabalho em equipe.

26/10 - Orientações sobre a circular 01/DEI/2018 e assuntos administrativos

28/10 - Orientações sobre a circular 01/DEI/2018 e assuntos administrativos (continuação).

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Meta 09 etapa 1 Completude: 100,00
%

4 | Meta 09 etapa 1 Completude: 100,00
%

5 | Meta 6 etapa 3 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

Formação extracurricular:  Trabalho em Equipe.

Recebemos em nossa unidade escolar a psicóloga Ingrid, para conversar com os colaboradores de todos os seguimentos. O tema abordado foi Trabalho em
equipe e estações, trazendo reflexões e contextos de empatia.

Para que todos participassem, foi elaborado um cronograma dividindo as equipes, somente a equipe da cozinha que teve que sair uma por vezes, para não
atrapalhar o andamento das refeições.

A psicóloga trouxe dentro da palestra uma dinâmica, cada pessoa teria que retirar um pedaço de papel na caixa e ler em voz alta o que estava escrito e
compartilhar um pouco do que compreendia daquela consigna, mas dentro da caixa havia mais de um pedaço de papel com a mesma escrita. No final, quando
todos já tinham falado, ela disse, vocês observaram que mais de uma pessoa pegou a mesma frase e a descreveu de forma diferente, pois bem, o trabalho em
equipe conta com opiniões diferentes, porém se somar tudo junto podemos  concluir algo maior, independente do que uma pessoa só almeja. O trabalho em
equipe depende uns dos outros, cada um é especial, e carrega consigo conhecimentos diferente.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: 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:

É realizado através do Diário de Retorno Gradual e participação das propostas do portal CITE (Centro de Inovações e tecnologias Educacionais), com
devolutivas no grupo de whatsapp e formulário de coleta de dados da Secretaria de Educação e Cidadania.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: 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:

Está sendo realizado mês a mês, a atualização das publicações conforme comunicado 016/SDG/18, no site da entidade, como atualização dos salários dos
funcionários, termo de ajuste, plano de trabalho, estatuto Social, ata da atual diretoria, relatório mensal da prestação de contas, relação de dirigentes da
entidade, relação de prestadores de serviços, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, regulamento de compras, regulamento de contratação de
pessoal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Meta 08 etapa 1 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Reorganização do contraturno da unidade.

Descrição:

No mês de outubro demos continuidade  a formação dos educadores sobre os cuidados com o bem-estar, tendo uma olhar apurado para a prevenção de
acidentes a partir da Circular Nº01/DEI/2018. Realizamos também uma formação socioemocional com a presença da psicóloga Ingrid, falando da importância
do trabalho em equipe e finalizamos o mês falando dos princípios do contraturno e avaliação do mesmo para adequações para o ano de 2022.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Reciclando.

Descrição:

Dando continuidade ao projeto, após um tempo recebendo doações da comunidade (garrafas pet), as professoras participaram da oficina com o prof. Jonas, o
biólogo Théo e a Vânia.  Eles trouxeram mais de 100 mudas de chá e legumes.  As professoras usaram algumas e ficou um pouco para realizar este trabalho
com as crianças. As mesmas colocaram em prática toda a orientação que receberam da equipe da Secretaria do Meio Ambiente, aprendendo o sistema de
irrigação e plantio das mudas para depois aplicar as técnicas com as crianças.

Utilizaram nosso estrado de madeira para a horta vertical e o canteiro na parte de trás da unidade, que foram organizados com a colaboração das crianças.
Em seguida do plantio a professora do Pré I escolheu um aluno para também ir plantar uma muda e depois a turma inteira para ir aguar e conhecer as
propriedades de cada muda, associando algumas que utilizamos nas refeições, também puderam sentir o cheiro.

Todas as turmas estão fazendo o revezamento para aguar as mudas do canteiro, pois lá ainda não foi realizado o sistema de irrigação, apenas na horta
vertical feita de garrafas pet e barbante (materiais recicláveis). As crianças do Pré II estão produzindo as plaquinhas de identificação das hortaliças, e os Pré I,
confeccionando cartazes para sinalizar nosso projeto próximo a horta vertical.

Com a sobra de algumas garrafas pet as professoras fizeram a oficina de brinquedos recicláveis, também foram utilizados papéis usados em atividades,
barbantes e tampinhas. Os brinquedos confeccionados foram bilboquê, ioiô, sapinho feliz e foguetes.

Já o grupo do Infantil I/II, a professora aproveitou o projeto que estava trabalhando “Nós e o Espaço”, e em junto com as crianças decidiram fazer um foguete,
com os materiais recicláveis.

Ao realizar com os pequenos uma etapa do projeto, sempre é conversado novamente a de fazer o descarte correto dos materiais e se possível reutilizar o que
conseguir, trazendo peças que possam associar com objetos que tenham em casa e alcance a substituição.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 Turma do Infantil I, conhecendo o canteiro com mudar de chá e de legumes.

pág. 6 05/12/21 09:55



 Socialização e identificação das mudas plantadas no canteiro.  Sentindo o cheiro da muda de hortelã.

 Sanitização

 Sanitização na Unidade Escolar.

 Regando as mudas .  Produzindo ioiô, aproveitando papéis amassados e já utilizados em sala.
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 Primeiro passo para a produção do ioiô, foi amassar o papel.  Parte da construção do foguete.

 Oficina de máscara berçário II.  Oficina com as professoras, para a construção da horta.
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 Mudas recebidas pelo professor Jonas da Secretaria do Meio Ambiente.

 Massinha feita para propostas do dia das crianças.
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 Hora do cineminha, proposta do dia das crianças.

 Garrafas pet, recebidas pelos pais dos alunos.

 Foguete da aluna Maria Eduarda.  Construindo o foguete de materiais recicláveis.

pág. 10 05/12/21 09:55



 Com o auxilio da professora o aluno do Infantil I, confeccionou o brinquedo
bilboquê utilizando garrafa pet, papéis já utilizados para fazer a bolinha e fitas

coloridas.

 Canteiro com mudas de chá e legumes.

 Busca ativa, ir na residência dos responsáveis.  Busca ativa no mês de outubro.
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 Brinquedos construídos com materiais recicláveis.  Brinquedos confeccionados com tampinha de garrafas e retalhos de papel.

 Brinquedo, construindo com tampinhas de garrafas pets.  Brincando no parque e arrumando o cabelo maluco.
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 Brincando na área externa, depois de arrumar os cabelos com tinta lavável.  Brincando de massinha, utilizando palito.

 Brincando de criar formas com a massinha.  brincadeiras no parque, já com o cabelo arrumado.
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 Brincadeiras com máscara.  Aluno do Pré I, plantando uma mudinha.

 Aluno do Pré I, ajudou a plantar uma mudinha no canteiro.  Aluna do Pré II, escrevendo o nome da árvore frutífera para colocar
novamente na placa de identificação.

Outros Documentos

Nome Observações

Vistoria da brigada contra a COVID-19..pdf

Síntese Educadora.pdf

Síntese Educadora 05 e 07 10.pdf

SINTESE 25 10 2021 Professora Damares.pdf

Saldo de fechamento..pdf

Plano de açao Dia das crianças 2021.pdf

Pesquisa com os funcionários.pdf

Lista de presença das professoras que participaram da oficina..pdf Lista de presença das professoras que participaram da oficina.

Check List da brigada contra a dengue, realizada toda semana..pdf Check List da brigada contra a dengue, realizada toda semana.

Avaliação do Contraturno..pdf

_Síntese 14.10 Profª Priscila.pdf _Síntese 14.10 Profª Priscila

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

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO NOVEMBRO
De 01/11/2021 a 30/11/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

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

04/11/2021- Visita das assistentes sociais do CREAS, referente ao processo de inscrições para uma criança de vulnerabilidade.

04/11/2021- Reunião com o pai da aluna Maria Isis.

05/11/2021- Reunião com o setor do Planejamento às 15h00.

09/11/2021- Atendimento a mãe do aluno Ryan do Pré II, no período da manhã.

09/11/2021- Início da organização dos alunos na classe de 2022 e visita da Adriana, supervisora da Merenda junto com o Davi.

11/11/2021- Assessoria da Orientadora de Ensino Denise no período da manhã.

12/11/2021- Reunião no Centro de Formação do Educador (CEFE) as 9h00, para orientações sobre Avaliação final, calendário e Ata dos resultados
finais entre outros.

15/11/2021- Atendimento a mãe da aluna Agatha do Infantil II, no período da manhã.

15/11/2021- Reunião com a equipe da cozinha.

15/11/2021- Aviso a equipe da vigilância epidemiológica sobre o surto da doença Coxsackievírus, mais conhecida como pé, mão e boca.

18/11/2021- Visita da Martha e do Rafael da vigilância epidemiológica, para orientação e verificar os procedimentos adotados dentro da unidade
escolar para acabar com os riscos de contaminação.

22/11/2021- Início da Pesquisa de Satisfação com os pais sobre o retorno das crianças.

22/11/2021- Exposição dos trabalhos realizados durante o ano, mostra cultural, que ficará exposto até o dia 26/11/2021.

24/11/2021- Reunião pelo Meet das 15h00 às 16h00.

25/11/2021- Visita de assessoria técnica com a Orientadora de Ensino Renata.

25/11/2021- Reunião com as Diretoras da Lírios do Campo, para tratar de assuntos administrativos.

26/11/2021- Reunião com os pais sobre a creche polo.

26/11/2021- Reunião com a equipe do Planejamento.

30/11/2021- As crianças foram fazer uma visita na escola E.M.E.F. Prof. Rosa Tomita. Com o consentimento dos pais, os pequenos tiveram uma
recepção das crianças do 1º ano do ensino fundamental, andaram pela escola fazendo observações sobre a estrutura da escola, alguns perceberam
que todas as salas tinham mesas e cadeiras, e a diferença do tamanho dos corredores. Ao entrar em uma das salas, tinha um grupo esperando para
recitar o poema “A Primavera”, escrito por um dos alunos. No final do encontro recebem um pacotinho de balas com uma mensagem.

Reuniões com a Orientadora de Escola:

03/11/2021 – Reunião Setorizada sobre contexto de aprendizagem no CEFE.

24/11/2021- Reunião Setorizada no CEFE.

As vistorias tanto da Brigada Contra a Dengue quanto a do COVID-19, continuam sendo realizadas semanalmente.

 

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

 

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

 

A etapa foi concluída.

 

 

etapa 2 - comunicação com as famílias e crianças

 

A etapa foi concluída.

 

etapa 3 - formação dos funcionários dos diferentes segmentos

 

A etapa foi concluída.

 

etapa 4 - protocolo de higienização

 

        A equipe de apoio (ASG), seguem fazendo a limpeza da unidade escolar, seguindo os protocolos sanitários. Todos os dias da semana a equipe
se dividi para garantir uma limpeza de qualidade para as crianças e os colaboradores que passam pelo local. Antes de abrir o portão é passado
álcool em todas as maçanetas e superfícies, colocado também produto sanitizante no tapete que fica na entrada da escola. A equipe gestora
recebem as crianças no horário da entrada com a secretária, que fazem a aferição da temperatura, passa álcool em gel nas mãos e orienta os pais
sobre a importância de usarem máscaras.

         Ao fechar o portão é realizada a limpeza dos corredores interno e externo, assim como os murais que ficam neles.

            As salas são higienizadas todos os dias no período da tarde, os funcionários ficaram incumbidos de entrarem nas salas para limpar os
banheiros e higienizarem locais que necessitem no mesmo momento, de manhã.  Antes dos pais retornarem para pegar as crianças que estão na
aula presencial, é colocado novamente o produto sanitizante no tapete, efetuado a aferição da temperatura e passado álcool em gel nas mãos.

        Depois que os alunos saem da escola as educadoras fazem a limpeza dos brinquedos, e organizado os kits.

        Todos os funcionários da creche estão fazendo o uso corretamente dos EPIs de segurança, usando máscara, face shield, óculos de segurança
e álcool em gel, além de manter o distanciamento.

       Em todas as portas das salas tem o suporte com álcool em gel para uso da comunidade, funcionários e crianças.

      Temos o borrifador, usado para higienizar os brinquedos do parque, solário e etc. 

 

      A sanitização está acontecendo a cada semana:

         

09/11/2021- Sanitização às 17h20.

23/11/2021- Sanitização às 17h20.

30/11/2021- Sanitização às 17h20

 

etapa 5 - entrega das marmitas

 A etapa foi concluída.

 

 

2| Resultados Alcançados
Foram servidas 5.090 refeições entre almoço e pré - janta durante o mês de novembro.
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1 | Meta 09 etapa 1 Completude: 100,00
%

2 | Meta 06 etapa 1 Completude: 100,00
%

3 | Meta 07 etapa 2 Completude: 100,00
%

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
No período de novembro foi encaminhado aos pais o link da pesquisa de satisfação, para que pudessem avaliar o trabalho desenvolvido na unidade
escolar.

Nesta pesquisa tivemos a participação de todos os pais, inclusive na porta das salas, as professoras disponibilizaram um computador para ajudar os
pais que não tinham meios tecnológicos (celular, computador), para realizar a mesma.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 01: 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:

É realizado através do Diário de Retorno Gradual e participação das propostas do portal CITE (Centro de Inovações e tecnologias Educacionais), com
devolutivas no grupo de whatsapp e formulário de coleta de dados da Secretaria de Educação e Cidadania.

Está sendo realizado mês a mês, a atualização das publicações conforme comunicado 016/SDG/18, no site da entidade, como atualização dos salários dos
funcionários, termo de ajuste, plano de trabalho, estatuto Social, ata da atual diretoria, relatório mensal da prestação de contas, relação de dirigentes da
entidade, relação de prestadores de serviços, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, regulamento de compras, regulamento de contratação de
pessoal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 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: Incluir o Bloco de Música na rotina das crianças.

Descrição:

A professora da sala interativa junto com a professora da sala regular, estão trabalhando com o coral do Pré II, para uma apresentação aos pais e o restante
das crianças da unidade escolar. A música escolhida pela turma faz parte do marco de passagem da educação infantil para o ensino fundamental.

Nome da música: Amigos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Meta 06 etapa 2 Completude: 100,00
%

5 | Meta 06 etapa 3 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Eventos.

Descrição:

Ao selecionar alguns materiais realizados pelas crianças, as professoras colocaram em exposição na Mostra Cultural para que as famílias e comunidade,
conseguissem observar e apreciar as propostas realizadas por todos. Como todo evento, as professoras fizeram junto com a equipe gestora um plano de
ação, onde mencionaram os dias que ficariam expostos as obras e como seria o convite aos pais. No espaço externo da unidade, como os corredores, foram
divulgados os trabalhos, com pequenos textos embasando cada obra, de tudo que foi realizado. No decorrer da semana os pais paravam para tirar fotos e
perguntar ao filho sobre aquilo que estava sendo apresentado, tendo uma interação atenciosa.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

Professoras

 04/11/2021- Organização da documentação pedagógica.

09/11/2021- Relatório Geral

11/11/2021- Empreende Virtual

16/11/2021- Relatório Individual

18/11/2021- TFC Administrativo (demandas da unidade).

23/11/2021- Relatório Individual

25/11/2021- Sistematização dos Rituais para o Marcas.

30/11/2021-Relatório Individual.

 

Educadoras:

 

Os T.F.Cs das educadoras estes mês, foram voltados para a organização da Mostra Cultural e a Avaliação do Contraturno.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 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: Reorganização do contraturno da unidade.

Descrição:

 

As educadoras realizaram a Avaliação do Contraturno, conforme os estudos realizados em momentos de T.F.C. Considerando suas préticas antigas e
reformulando as ações para o ano de 2022.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Bilhete da creche Polo.

 Reunião sobre a creche polo.
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 Reunião sobre a creche polo em janeiro de 2022.  Reunião com os responsáveis, que tiveram interesse na creche polo em
janeiro.

 Proposta escrita do nome com as letras móveis .  Proposta de circuito com bambolê.
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 Projeto Nós e o Espaço. Turma do Inf. I II

 Projeto Investigação.
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 Mostra Cultural.

 Exposições dos trabalhos.

 Escrita do nome com apoio.  Turminha do Pré II, cuidando das árvores frutíferas.
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 Trabalhos expostos na Mostra Cultural.  Trabalhos expostos na Mostra Cultural.

 Trabalho de Formação Continuada das professoras.  Trabalho de Formação Continuada das educadoras.
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 Sanitização.

 RELEITURA DA OBRA DE ARTE ROMERO BRITTO E ESCRITA DO NOME.

 Reconto da história Chapeuzinho Vermelho da turma do Pré II.  Projeto Era uma vez o Gato Xadrez. Exposição dos trabalhos.
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 Mostra Cultural, exposição do reconto dos três porquinhos, trabalhados com
as crianças do Pré I II.

 Limpeza das paredes e chão da sala.

pág. 11 08/01/22 13:47



 Limpeza da sala, logo após o surto vírus Coxsackievirus.

 Instrumentos musicais construídos com materiais recicláveis.

 Higienização da sala.

 Higienização da sala do berçário I.

pág. 12 08/01/22 13:47



 Brinquedos confeccionados com material reciclável.

 Borrifando água na horta, reutilizando garrafa pet como regador.

Outros Documentos

Nome Observações

25_11 - VT e Assessoria - Mário Donizete.pdf

Avaliação com as educadoras, sobre o Contraturno..pdf

TFC DO DIA 18-11-2021 (2).pdf

CARDAPIO NOV._009379.pdf Cardápio de Novembro.

Síntese educadora.pdf Síntese educadora.

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Camila Macedo Sousa Campioni
Responsável Técnico
CPF 384.750.798-22
RG 46432951-6
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DEZEMBRO 2021
De 01/12/2021 a 31/12/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

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

 

01/12/2021- Visita da turma do Pré II na escola E.M.E.F. Prof. Rosa Tomita.

03/12/2021- Reunião no Centro de Formação do Educador

09/12/2021- Reunião com a Comissão de Pais e Apresentação do Coral.

09/12/2021- Visita da vigilância Sanitária.

10/12/2021- Entrega do calendário Escolar 2022, na Secretaria de Educação e Cidadania de SJC.

14/12/2021- Visita das Orientadoras de Ensino Renata Dias, Maria Alice, Denise e Renata Maria.

15/12/2021- Visita da Franciele do Planejamento

16/12/2021- Entrega dos presentes doados pela equipe do Moto Clube.

Reuniões com a Orientadora de Escola:

06/12/2021- Acolhida da rede parceira as orientadoras de escola do CEDIN.

As vistorias tanto da Brigada Contra a Dengue quanto a do COVID-19, continuam sendo realizadas semanalmente.

 

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

 

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

A etapa foi concluída.

 

 

etapa 2 - comunicação com as famílias e crianças

 

A etapa foi concluída.

 

etapa 3 - formação dos funcionários dos diferentes segmentos

 

A etapa foi concluída.

 

etapa 4 - protocolo de higienização

 

        A equipe de apoio (ASG), seguem fazendo a limpeza da unidade escolar, seguindo os protocolos sanitários. Todos os dias da semana a equipe
se dividi para garantir uma limpeza de qualidade para as crianças e os colaboradores que passam pelo local. Antes de abrir o portão é passado
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1 | Meta 09 etapa 1 Completude: 100,00
%

álcool em todas as maçanetas e superfícies, colocado também produto sanitizante no tapete que fica na entrada da escola. A equipe gestora
recebem as crianças no horário da entrada com a secretária, que fazem a aferição da temperatura, passa álcool em gel nas mãos e orienta os pais
sobre a importância de usarem máscaras.

         Ao fechar o portão é realizada a limpeza dos corredores interno e externo, assim como os murais que ficam neles.

            As salas são higienizadas todos os dias no período da tarde, os funcionários ficaram incumbidos de entrarem nas salas para limpar os
banheiros e higienizarem locais que necessitem no mesmo momento, de manhã.  Antes dos pais retornarem para pegar as crianças que estão na
aula presencial, é colocado novamente o produto sanitizante no tapete, efetuado a aferição da temperatura e passado álcool em gel nas mãos.

        Depois que os alunos saem da escola as educadoras fazem a limpeza dos brinquedos, e organizado os kits.

        Todos os funcionários da creche estão fazendo o uso corretamente dos EPIs de segurança, usando máscara, face shield, óculos de segurança
e álcool em gel, além de manter o distanciamento.

       Em todas as portas das salas tem o suporte com álcool em gel para uso da comunidade, funcionários e crianças.

      Temos o borrifador, usado para higienizar os brinquedos do parque, solário e etc. 

 

      A sanitização aconteceu no dia 14/12/2021.

          

etapa 5 - entrega das marmitas

 

A etapa foi concluída.

 

 

2| Resultados Alcançados
        Foram servidas 3.204 refeições entre almoço e pré - janta durante o mês de dezembro, na unidade escolar.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Contamos com a participação de 122 pais e responsáveis na reunião de pais do 2º semestre, realiozada nos dias 13, 14, 15 e 16.

Na avaliação da equipe gestora e na autoavaliação participaram cerca de 29 funcionários. 

No final do ano os funcionários realizam a autoavaliação, afim de refletir sobre o desenvolvimento do seu trabalho durante o ano letivo, e traçar
novas estratégias para o próximo ano. Assim evitando que os meus equívocos voltem a se repetir. O mesmo acontece quando avaliam a equipe
gestora, pois ao escutar os funcionários, fazem uma análise de tudo o que acrescentou e do que precisamos melhorar para não repetir.

 

 

Atividades Desenvolvidas
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2 | Meta 07 etapa 1 Completude: 100,00
%

3 | Meta 06 etapa 1 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: 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:

É realizado através do Diário de Retorno Gradual e participação das propostas do portal CITE (Centro de Inovações e tecnologias Educacionais), com
devolutivas no grupo de whatsapp e formulário de coleta de dados da Secretaria de Educação e Cidadania.

 

Está sendo realizado mês a mês, a atualização das publicações conforme comunicado 016/SDG/18, no site da entidade, como atualização dos salários dos
funcionários, termo de ajuste, plano de trabalho, estatuto Social, ata da atual diretoria, relatório mensal da prestação de contas, relação de dirigentes da
entidade, relação de prestadores de serviços, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, regulamento de compras, regulamento de contratação de
pessoal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

Reunião da comissão de pais

No dia 09 de dezembro a equipe gestora se reuniam na sala dos professores para receber os responsáveis para a reunião da comissão de pais. A diretora
começou a reunião falando sobre os últimos encaminhamentos que teremos na unidade, antes de entrar de recesso. Em seguida disse que reunião de pais
aconteceria no dia 13, 14 e 15/12, no período da manhã com a leitura do relatório geral e a entrega das propostas realizadas no decorrer do ano. Também
informou que as crianças receberão presentes doados pelo grupo do Moto Clube.

Depois falou sobre a data prevista 03/02/2022, para o retorno das crianças e que a reunião de pais novos acontecerá no início do ano letivo.

Para encerrar, agradeceu a parceria dos responsáveis que participaram da comissão durante o ano, ressaltou a importância dos mesmos continuarem a
participar no ano que vem,  e que convidaremos mais pais para compor o grupo, pois são nestes encontros que relatamos  os trabalhos que estamos
realizando e o que pretendemos, dando espaço para que opinem nas ações e sejam de fato ativo na comissão.  Foi entregue um cartão com uma
lembrancinha, como forma de agradecimento.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Meta 08 etapa 1 Completude: 100,00
%

5 | Meta 06 etapa 2 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Incluir o Bloco de Música na rotina das crianças.

Descrição:

No decorrer do mês de novembro a professora da sala interativa ensaiou com o coral a música “Amigos”, para apresentarem aos colegas e funcionários da
escola, como forma de despedida, já que a maioria dos integrantes, irão para outra escola no próximo ano.

No dia 09/12 foi o dia da apresentação, que aconteceu no hall de entrada da escola, em um ambiente decorado para o evento, eles cantaram ao som do violão
e uma bandeiro, para contribuir as crianças também levam os instrumentos musicais da sala.

A apresentação aconteceu de forma coordenada, uma sala por vez e depois a equipe da cozinha e limpeza.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Reciclando.

Descrição:

Na entrada da creche as professoras organizaram um espaço para apresentar e socializar com as famílias e comunidades o que foi construído pelos alunos
durante o Projeto Reciclagem ao longo do ano.

Apresentaram também a horta vertical construída com materiais recicláveis.

Ficaram expostos: as lixeiras identificadas, brinquedos confeccionas, instrumentos musicais, regadores entre outros.  

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

Professora:

 02/12/2021- Entrega da sistematização do texto Rituais

 07/12/2021- Organização da reunião de pais

 17/12/2021- Avaliação final

Os demais encontros foram para organização dos documentos e arquivamento dos mesmos.

 

Educadoras

 

As educadoras aproveitaram os TFCs para organizar as salas, devolução de matérias que não irão necessitar e confeccionar os murais de boas-vindas.
Também ajudaram nas trocas dos cantinhos simbólicos e revitalização.

17/12/2021- Avaliação final.

Os demais seguimentos como auxiliar de cozinha, cozinheira, secretária e auxiliar de serviços gerais também realizaram a avaliação final .

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Arrumando o cantinho simbólico.  Arrumando a sala do infantil I.
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 Avaliação Final..  Avaliação final com os funcionários.

 Avaliação final com os funcionários de todos os seguimentos.  Organização da sala.
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 Organização da sala para o ano letivo de 2022.  Revitalizando o cantinho da leitura.

 Uma professora recolheu as folhas verdes, da nossa horta sustentável de
garrafa pet .

 Última reunião com a comissão de pais do ano 2021.
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 Bilhete da reunião encaminhado nos grupos de whatsApp e colocado nos
murais da escola.

 Reunião de pais, Infantil I II.

 Reunião da comissão de pais.  Reunião da comissão de pais.

 Reunião com os responsáveis, da turma do Infantil I.  Oficina de plantio, projeto Reciclagem.

pág. 8 28/02/22 09:29



 Oficina com as crianças do Pré II.  As crianças ganharam alguns livrinhos, sobre como fazer o plantio das mudas
de legumes.
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 Apresentação do Coral para os amiguinhos e funcionários da unidade escolar.

 Algumas estaquias no copinho e outras que foram plantadas no vaso.
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 Algumas estaquias no copinho e outras que foram plantadas no vaso.

 Apresentação do Coral.

Outros Documentos

Nome Observações

Autoavaliação.pdf

Avaliação da equipe gestora 2021.pdf

REUNIÃO DE PAIS 2021.pdf

PLANO DE AÇÃO reunião de pais 2 semestre.pdf

PAUTA DE REUNIÃO 2021 B I II.pdf

PAUTA DA REUNIÃO INF. I II.pdf

Cardápio.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

Damares de Moraes Oliveira
Responsável Técnico
CPF
RG
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE JANEIRO.
De 01/01/2022 a 31/01/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 

Mês de Janeiro

Cedin Mário Donizete Borges.

De 02/01/2021 a 31/01/2021

 

                                         Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo.

 

                                                                      Sumário Gerencial

 

O RELATÓRIO DESTE PERÍODO É REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULAS -
COVID19. SEGUE EM ANEXO O ARQUIVO EM PDF DO PLANO EMERGENCIAL E DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.

 

1 – Metas Propostas 

 

 No mês de janeiro a nossa unidade escolar se encontrou fechada pois   a equipe estava no período de férias, retornamos no dia 26 janeiro 
 garantindo os protocolos  de saúde . 

Durante o mês a secretária realizou  o arquivamento das documentações da Unidade, organizou armários e a secretaria, Tivemos também a
Reunião Pedagógica Administrativa( RPA) com a presença da diretora Damares e Orientadora Lidiane e todos os funcionários da unidade escolar ,
onde proferimos   sobre o regimento comum das escolas de educação infantil enfatizando sobre os deveres de cada função e a importância dos
mesmos, assuntos administrativos e  normas da instituição  , logo após a orientadora Lidiane  deu  seguimento a RPA  fezendo  a entrega dos
cadernos do professor e educador,  do currículo Infantil de São José dos Campos,  de impressos  como  autorizações de retirada , anamnese do
aluno, ocorrências , autorização de menor e autorização do uso de imagem.

Neste mesmo dia logo pela manhã  foi oferecido a equipe um café colonial  para recepção dos funcionários  ,  logo após esse momento de acolhida
recebemos para uma   palestra  a Psicóloga Laís especialista em psicologia comportamental onde ela ministrou sobre a importância do trabalho de
equipe , durante a vivenciamos   vários momentos de dinâmicas com o grupo.

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

Durente a última semana de janeiro  realizamos também a pintura das laterais das salas 04,05,06 e 07, refeitório e parede do holl de entrada, foi feito
novos painéis do lado de fora das salas citadas ,colocamos alguns vasos de flores na entrada da escola a fim de preparar um ambiente acolhedor
para a comunidade.

A equipe de educadoras e professoras   organizou a sala de referência para receber as crianças em seus retornos, respeitando orientações dadas
por nossa orientadora de escola Lidiane.

a diretora Damares paricipou das seguintes reuniões:

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

Diagnóstico (enviar orientação sobre o assunto até 28 de janeiro);
Material didático;
Protocolo sanitário;
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1 | Formação extracurricular Completude: 100,00
%

Retorno dos professores;
Retorno das aulas;
Manutenção.

 31/01/2022   reunião com a supervisão de ensino no CEFE  Assunto: Orientações com a Supervisão de Ensino e treinamento com o setor de
Informática.

2| Resultados Alcançados
 

2 – Resultados Alcançados 

-  A secretaria da escola apresentou resultado positivo nos trabalhos realizados em janeiro, priorizando o atendimento individualizado e seguro a
comunidade, sobre  orientações e  esclarecimentos de dúvidas trazidas  pelos mesmos.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

 

 A formação continuada é um processo profissionalizante do professor, voltado ao aperfeiçoamento  dos seus saberes necessários para a sala de aula,
tornando-o capaz de oferecer a qualidade de ensino esperada.

Com a informação e o conhecimento compartilhados de maneira bem mais ágil do que no passado, se manter atualizado é requisito indispensável para o
profissional contemporâneo.

Nesse contexto, a escola deve oferecer espaço para que conexões e construções de saberes sejam efetivadas na realidade, a fim de guiar, também, o aluno
no processo.

Portanto, a formação continuada auxilia o professor a potencializar suas práticas pedagógicas, para que ele conheça mais formas de apoiar os pequenos  em
sua jornada. 

Sabendo  da importância de  também trazer para a equipe  momentos ricos que possibilitem melhorias  no  desenvolvimento pessoal e do trabalho em  equipe,
convidamos a psicóloga  Laís que é especialista em psicologia  comportamental para dar uma palestra   sobre  o tema  "A importância do trabalho em equipe 
e minha   postura profissional”. Laís   começou sua   palestra com um texto de acolhida e em sequência ministrou a equipe sobre o tema  , no decorrer  da
mesma  realizou  junto ao grupo  diversas dinâmicas a  fim  de demonstrar a importância de realizar o   trabalho em equipe baseando em relações   
estabelecidas  em respeito e confiança.

Ao decorrer desse momento  a  psicóloga realizou   a análise da equipe  para direcionar a equipe gestora em qual segmento será necessário trabalhar para
fortalecer o vínculo entre toda a equipe,    ao termino passou um relatório simples com o perfil de alguns funcionários. 

.
 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
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Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Damares de Moraes Oliveira
Responsável Técnico
CPF
RG
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE FEVEREIRO.
De 01/02/2022 a 28/02/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 – Metas Propostas 

 

 No mês de fevereiro voltamos a receber as crianças em nossa unidade escolar, Os protocolos sanitários de higiene continuam sendo executados,
conforme as medidas necessárias para o cuidado da saúde com a equipe escola e comunidade escolar. Os colaboradores permaneceram utilizando
máscara, álcool em gel, mantendo o distanciamento social, aferição de temperatura diária e o uso de tapete sanitizante.

Retornamos com 2 estagiárias que são de extrema importância para o apoiar nosso trabalho. Nas primeiras semana de fevereiro  detivemos 
momentos de  adaptação dos pequenos e também acolhimento  das famílias , Tanto os pais quanto a equipe escola ,  devem compreender que cada
criança passa por um processo individual de adaptação na escola. Enquanto umas podem se acostumar rápido com o convívio entre outros colegas
e adultos, outras podem chorar para ganhar a atenção dos educadores ou simplesmente por estranhar o ambiente, diante de tal importância a
equipe orientada por nossa OE Lidiane ,  organizou um ambiente seguro e acolhedor com propostas diferenciadas para este momento. Partir do dia
03/02 as professoras já começaram os registros no diário digital.

Pensando também na importância de deixar as crianças participarem   de todos os momentos da escola, criamos junto a professora Renata e os
alunos do PRÉ II, uma equipe de brigada de Dengue , onde eles realizam semanalmente uma  inspeção    na escola em busca de focos do mosquito
da  Dengue ou de água parada, as crianças usando uma viseira confeccionada por elas na sala de referência ,  com o logo da brigada da dengue
saem com a folha e inspeção  e vão listando se tudo está correto.

Recebemos a equipe de sanitização nos dias 09/02 e 17/02 para efetuar a sanitização dos ambientes para a prevenção do COVID 19.

A OSC contratou a empresa Unilar  afim de realizar o serviço de desratização da unidade escolar.

 No dia 25/02 As crianças vivenciaram um momento muito especial onde participaram de  uma festa a fantasia para comemorar o retorno  na
unidade escolar, este momento foi regado  foi regado com muitas fantasias, bolinhas de sabão e também algodão doce,  isto aconteceu durante  o
contraturno.

Recebemos a visita de nossa supervisora Marília que veio em uma visita rápida para conhecer a diretora e também a unidade escolar.

Ivanice responsável pela OSC, esteve na unidade a fim de verificar se tudo estava correto e orientar a diretora sobre a importância do
acompanhamento dos funcionários e na escuta dos mesmos, também averiguou se estava tudo correto nas salas de referência e na unidade
escolar.

Recebemos a visita técnica de nossa Gestora de parceria Renata Dias onde a mesma orientou a equipe gestora sobre o plano de trabalho e
observou que tudo estava correto dentro do prazo estabelecido.

Criamos a nova comissão de pais , com intuito de trazer a comunidade como apoio para nosso trabalho que será desenvolvido junto as crianças e
comunidade escolar.

Busca ativa dos alunos que não vieram para a escola nas primeiras semanas de aula;
Continuidade ao registro da documentação pedagógica no DRIVE da escola; 
Efetivação de 10 nova matrícula para o ano de 2022;
Produção de 2.738 refeições para as crianças no modo presencial;
Link/formulário respondido diariamente quantidade de refeições oferecidas presencial;
Envio da planilha Brigada Dengue para o setor de Zoonoses;
Envio de planilha de produção de marmita no setor da Merenda.

No dia 02/02 a Orientadora Lidiane realizou com a equipe sala o RPA voltado para falar sobre o cotidiano escolar, dentre eles:

Adaptação – Na adaptação a Orientadora Lidiane orientou a todas, que tenhamos um diálogo amigável com pais, transmitindo a eles confiança
em nosso trabalho.
Orientando que não devemos também rotular nenhuma criança, chamando de gordinho, magrinho, dentre outros que não agregam a uma
aprendizagem de qualidade.
Que devemos sempre escutar as crianças, dando importância, escutando-as, dando-as a oportunidade da livre escolha.
E que devemos sempre refletir sobre nossas atitudes, pois as mesmas serão repetidas pelas crianças como reflexo do que elas estão vendo e
vivenciando, ex: como a professora irá solicitar para uma criança que ela não grite com o seu amigo, se ela vê a professora gritando? Por isso,
é importante que tenhamos um comportamento educado e sempre falando um tom adequado, respeitando-as, se abaixando da altura dela para
falar com ela.
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Foi informado que todas as crianças entrarão às 7h e todas crianças do ano passado, sairão a partir das 16h às 16h45, só sairão em horários
diferenciados, as crianças novas (que ingressou na escola esse ano) que apresentarem um desconforto chorando muito e se recusando a se
alimentar.
Na entrada, caso a professora certifique de qualquer anormalidade com a criança, a mesma deverá registrar preenchendo o impresso de
ocorrência que já foi entregue a ela e levar para a equipe gestora, para que elas entrem em contato com os responsáveis o mais rápido
possível.

No assunto, higienização – Relatou que, para que esse momento aconteça com qualidade, se faz necessário que:

Os banhos devem acontecer no decorrer do dia, não fixando esse momento em um horário determinado (ex: só no período manhã ou só tarde).
Esse momento tem que ser permeado de muito carinho e atenção, porque também é um momento de aprendizagem. E, caso alguma família se
manifeste, não autorizando o banho, essa família deverá preencher uma declaração de próprio punho para que sejam anulados os banhos
dessa criança.
As professoras e educadoras, deverão seguir todos os protocolos de higienização para a saúde dela e da criança.
Devemos organizar o banho antecipadamente, colocando todos os objetos de uso para esse momento. Ressaltando, que se for possível a
família enviar sabonete líquido, será bem melhor.
Não podendo utilizar esponja de banho.
Orientou que nossas mãos devem sempre estar limpas e sempre utilizar luvas.
Nesse momento do banho foi relatado a importância do cuidador, antecipar para a criança, como esse momento irá acontecer.
Na troca, foi orientado a nunca deixar uma criança sozinha, suas mãos devem sempre permanecer sobre a criança.
Para os infantis, se faz necessário uma rotina de combinados a respeito dos
Os desfraldes, é importante sempre conversar com a criança, nomeando os acontecimentos para cada uma delas. Lembrando que esse
processo é uma parceria entre escola e família.

 As formações com as professoras aconteceram de acordo com o plano de trabalho , os temas de estudos foram:

planejamento geral;
organização  inicial de ano.

 

 

Etapa: Protocolo de higienização

 

Descrição:

A equipe da limpeza continua realizando a higienização de todos os ambientes da escola conforme cronograma, as salas de aulas são
higienizadas duas vezes ao dia, o refeitório é limpo a cada turma que sai do ambiente, banheiros são lavados e vistoriado o tempo todo para
evitar que o banheiro fique molhado e sujo. Demais ambientes são limpos com o mesmo empenho e dedicação.

 

Continuamos com as seguintes ações :

Fiscalização e orientação na utilização dos EPI’s para todos os colaboradores (máscara, , toucas descartáveis, luvas descartáveis, aventais);

 

 A equipe gestora e secretária recebem as crianças no horário da entrada, que fazem a aferição da temperatura.

2| Resultados Alcançados
2 – Resultados Alcançados 

 

As crianças foram devidamente matriculadas seguindo a lista de classificação da SEC, efetivando 12 novas matriculas;
Cumprimento do calendário escolar;
Sucesso na comunicação com as crianças/famílias, garantindo a participação de todas as crianças matriculadas, durante Acolhida e adaptação
das crianças, famílias e equipe escolar;
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar;
Controle de frequência das crianças, garantindo o direito a aprendizagem;
TFC (Trabalho de Formação Continuada) com todos os segmentos da unidade, promovendo novas aprendizagens, troca de experiências,
assim como a reflexão e o aprimoramento da prática educativa.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
3- Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
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1 | Reunião de pais. Completude: 100,00
%

2 | Comissão de pais. Completude: 100,00
%

3 | Formação continuada. Completude: 100,00
%

Ofertar uma educação de qualidade as nossas crianças, por meio do atendimento presencial
Toda a equipe escola tem se empenhado para atender todas as nossas 210 crianças, garantindo seu direito de aprendizagem, realizando a
busca ativa incessantemente, apoiando, acolhendo e realizando a escuta das famílias.
 Orientações aos funcionários e comunidade em relação aos protocolos sanitários;
Alimentação saudável as crianças matriculadas, por meio da oferta de refeições as crianças que estão na escola,
Oferta de um ambiente organizado e limpo para toda a comunidade escolar;
Processo Formativo Continuo com toda equipe escolar.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

1.2 Reunião de pais novos.

Foi realizado no dia 02/02/2022 com os pais novos, com o objetivo trazer   a família para o ambiente escolar e potencializar a parceria escola e família .

Esta reunião é de extrema importância pois é de cunho informativo , onde os responsáveis  conheceram  os ambientes da unidade escolar e esclareceram 
suas dúvidas.

Dentro da reunião tratamos assuntos como :

Apresentação da Equipe de sala
Visita às dependências da Escola
Compartilhar proposta e momentos da ROTINA:
Orientações aos pais para uma boa adaptação
O que vou levar em minha mochila.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Reunião de Pais.

Descrição:

Para abrir novos espaços de participação, a escola formou  a nova  comissão de pais 2022 ,   afim de  atender   diferentes interesses e perfis, algumas
pessoas  estão interessadas em discutir a rotina da escola, outros trazem chuvas de idéias para enriquecer nossa rotina , existem  pais  que se prontificaram a
 ajudar a cuidar da manutenção dos espaços e também nos dias que a escola estará fechada, e outros  que irão   participar da construção do projeto
pedagógico . Nossa reunião foi se construindo e foram abordados  diversos assuntos relacionados a escola  e as  crianças.

Trazer a família para a escola é umas das ações mais importantes da equipe escola diante disto manteremos nossa reunião de forma mensal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

A formação continuada implica em oportunizar aos profissionais espaços de avaliação e discussão entre as demais atividades desenvolvidas, para que a
formação aconteça como um processo contínuo e integrado ao cotidiano, configurada não somente como necessidade, mas como direito para a oferta de uma
Educação Infantil de qualidade.

Nossas formações continuam acontecendo duas vezes na semana  ,   terças-feiras e quintas-feiras no horário das  13h00 ás 15h00.

Este mês as nossas formações aconteceram com os seguintes temas:

02/02- Orientações para o início de 2022-Adaptação e Acolhimento-02/02
Orientações administrativas-08/02
Organização da sala de referência e espaços externos e login para acesso ao wifi-10/02
Sobre os rituais na educação infantil-15/02
Continuidade do TFC de 15/02- 17/02
Contextos de aprendizagens e leitura do currículo do cap 6.1- 22/02.
Continuidade do TFC do dia 22/02 - 24/02.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Outros Documentos

Nome Observações

lista de reunio de pais novos.pdf

lista de presena depais novos.pdf

desratização.pdf

TFC.pdf

reunio de pais novos (1).pdf
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reunio de pais novos (1) (1).pdf

REGISTRO 02 DE FEVEREIRO 2022 (7) (1).pdf

brigada da dengue fevereiro.pdf

CHECKLIST VISTORIA BRIGADA FEVEREIRO (1).pdf

brigada da dengue fevereiro.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

Damares de Moraes Oliveira
Responsável Técnico
CPF
RG
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE MARÇO.
De 01/03/2022 a 31/03/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 

Metas propostas no plano de trabalho vigente Março/2022

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 2- Formação Continuada.

 2.1 -TFC’s – Trabalho de Formação Continuada.

META 03

Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.

ETAPA 1- Reciclando

 1.3 Execução do projeto.

META 04- Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa .

Etapa:01  Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

 1.1 Publicação dos resultados referente a unidade escolar conforme o comunicado 016/SDG/18;

1.3 Acompanhamento de frequência do seguimento creche .

 

No mês de março estamos cumprindo alguns protocolos importantes da covid 19, aferimos a temperatura no horário da entrada e saída e também
oferecemos a álcool gel e no holl de entrada da unidade temos o tapete sanitizante.

Seguimos em firmar a parceria com as famílias pois entendemos a tal importância para se conquistar uma educação de qualidade , realizamos dia
30/03 a reunião de comissão de pais para tratar sobre assuntos importantes da escola e também para ouvir as famílias afim de sanar dúvidas,
acolher ideias e  divulgação do primeiro jornal de nossa escola, que servirá para que a comunidade escolar conheça um pouco do trabalho realizado
aqui em nossa escola.

A reunião de pais  também é um importante instrumento de aproximação entre a família do aluno e a escola, e é fundamental para que os pais se
aprimorem como educadores dos filhos e compartilhem com os professores e outros pais, as dificuldades, desafios e soluções , posto isto  tivemos a
nossa reunião de pais,  foi dividido por níveis :

Sala 01 -BII – 15/03/2022 (7h30)
Sala 02 -BII – 15/03/2022 (7h30)
Sala 03- Inf. I/II – 16/03/2022 (7h30)
Sala 04- Inf. II – 16/03/2022 (7h30)
Sala 05-Inf. II/ Pré – 17/03/2022 (7h30)
Sala 06-Pré I / Pré II – 17/03/2022 (7h30)
Sala 07-Pré II – 17/03/2022 (7h30)

 

É muito importante para a equipe saber um pouco o que a comunidade escolar pensa e avalia nosso trabalho sabendo que a  avaliação também é
uma ferramenta que nos auxilia para que possamos juntos construir um escola de qualidade,  a vista disto , neste mês de março enviamos aos pais
uma avaliação enviada pela equipe da SEC , sobre a adaptação dos alunos novos , alcançamos 100% dos pais de nossa unidade e com um
resultado positivo.

Enviamos aos pais também uma avaliação em formulário google por sala de referência onde expressaram e avaliaram a nossa reunião de pais, e no
final deixaram suas dúvidas e sugestões.

pág. 1 09/05/22 10:58



Realizamos também uma parceria com o CREAS afim de atendimento a comunidade escolar que precisar de tais serviços oferecidos e para que a
equipe possa ministrar palestras de cuidados e orientações.

Parceria com a UBS do bairro para que a equipe de saúde também realizar palestras no cunho do cuidado e prevenções a saúde de nossos
pequenos.

Realizamos algumas restruturações de espaços, Sabendo da importância ao incentivo à leitura e também da importância da nossa comunidade
leitora, trocamos o espaço de lugar, catalogamos  os livros e no horário da entrada e saída  incentivamos a comunidade escolar  para o empréstimo
de livros e que a leitura esteja cada vez mais presente no cotidiano de nossa comunidade.

Também  mês de março, Sabendo da importância de nossas colaboradoras,  organizamos um almoço especial, afim de exaltar o dia da mulher, com
o intuito de que todas pudessem ver o tamanho do valor que cada uma tem e da importância dos trabalhos desenvolvidos por elas aqui em nossa
unidade. A homenagem também se estendeu para toda comunidade escolar feminina que recebeu uma pequena lembrança como gratidão pela
parceria obtida por nós.

Outras ações que aconteceram em nossa unidade:

 

Continuidade ao registro da documentação pedagógica no DRIVE da escola;
Efetivação de 05 novas matrículas nesse mês;
Produção de 6.642 refeições para as crianças no modo presencial;
Resposta diária do controle de refeição para a merenda escolar.
Envio da planilha Brigada Dengue para o setor de Zoonoses;
Envio de planilha de produção de marmita no setor da Merenda.
Continuidade com o projeto Reciclando.
Reunião de Pais.
Vistoria da Dengue realizada pelos alunos de PRÉ II e Professora Renata; 03/09/2021- 10/03/2022- 17/03/2022- 24/03/2022-31/02/2022

 A diretora Damares participou das seguintes reuniões:

Reunião com a gestora de parceria Renata Dias para tratar sobre o plano de trabalho dia 08/03.
Reunião com nossa chefe de Divisão Rosilene 08/03 ás 15h00.
Reunião com o planejamento escolar dia 17/03 ás 08h30.
Reunião com o CREAS para tratar sobre assunto de parcerias dia 17/03 às 10h30.
Reunião com a chefe de divisão Rose via google meet dia 30/03 ás 14h00.
Reunião com a dirigente da OSC Ivanice para tratar sobre assuntos relacionados a parte administrativa.

 

 Plano Emergêncial  COVID19.

 

Etapa 4 - Protocolo de higienização

Continuamos com as seguintes ações:

Seguimos aferindo a temperatura e oferecendo álcool gel para a comunidade no horário de entrada e saída. A equipe de apoio ASG , Seguem
fazendo a limpeza da unidade escolar seguindo os protocolos sanitários , todos os dias da semana a equipe se divide para garantir a limpeza
de qualidade para as crianças e os colaboradores que passam pelo local. Antes de abrir o portão é passado álcool em todas as maçanetas e
superfícies, colocando também o produto de sanitizante no tapete que fica no portão de entrada da escola. A equipe gestora recebem as
crianças no horário da entrada que fazem a aferição de temperatura e oferecendo o álcool gel.
Retomada das orientações voltadas para os cuidados com toda equipe escolar; algumas ações realizadas na Unidade Escolar: -
. Sanitização foram realizadas nas seguintes datas: 04/03/2022 17/03/2022 30/03/2022.
As salas são higienizadas todos os dias, os funcionários ficam incumbidos de entrarem dentro da sala de referência durante o dia para limpar
os banheiros higienizarem locais que necessitem ser limpos durante o dia. Antes dos pais retornarem para pegar as crianças que estão na
escola, é colocado novamente produto sanitizante no tapete, efetuado a aferição da temperatura e álcool em gel. 

 

 

2| Resultados Alcançados
2| Resultados Alcançados;

 

1. As crianças foram devidamente matriculadas seguindo a lista de classificação da SEC, efetivando 05 novas matriculas; Cumprimento do
calendário escolar;

2. Acolhida e adaptação das crianças, famílias e equipe escolar;
3. Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar 
4. TFC (Trabalho de Formação Continuada) com todos os segmentos da unidade, promovendo novas aprendizagens, troca de experiências,
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1 | Formação continuada. Completude: 100,00
%

assim como a reflexão e o aprimoramento da prática educativa.
5. Participação da equipe gestora e professores nas formações oferecidas pela SEC, ampliando o conhecimento do grupo e promovendo a

reflexão sobre a prática.
6. As crianças desenvolveram criações com material reciclável, desenvolvendo a conscientização da importância da reciclagem.
7. O engajamento das famílias que trazendo matérias recicláveis para o projeto Reciclando.
8. Participação de 70% dos pais ou responsáveis na reunião de pais.
9. Reunião com a comissão de pais que vem fortalecendo o vínculo família escola.

10. Alcançamos 100% dos pais de nossa unidade e com um resultado positivo na avaliação enviada pela equipe da SEC , sobre a adaptação dos
alunos novos .

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

 Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto Ofertar uma educação de qualidade as nossas crianças, por meio do atendimento presencial

Toda a equipe escola tem se empenhado para atender todas as nossas 210 crianças, garantindo seu direito de aprendizagem, apoiando,
acolhendo e realizando a escuta das famílias.
Orientações aos funcionários e comunidade em relação aos protocolos sanitários;
Alimentação saudável as crianças matriculadas, por meio da oferta de refeições as crianças que estão na escola,
Oferta de um ambiente organizado e limpo para toda a comunidade escolar.
Processo Formativo Continuo com a  equipe de sala .
Atendimento individualizado com a equipe de professores para sanar dúvidas, ouvir sugestões e também realizar orientações importantes.

 

Atividades Desenvolvidas
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2 | Reciclando Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

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 2- Formação Continuada.

 

2.1 -TFC’s – Trabalho de Formação Continuada

Em um mundo em constante mudança, a escola desempenha um papel central para formar uma nova geração capaz de dialogar com as demandas da
sociedade. Nesse contexto, a formação continuada para os professores surge como caminho para alcançar um dos principais objetivos da escola:
aprimorar o processo de ensino aprendizagem.

 A formação continuada é também uma forma de valorização do profissional. Em constante atualização, o professor se destaca e pode conquistar melhores
condições de trabalho. Por outro lado, a escola ganha um quadro de docentes capaz de atender às demandas por educação de qualidade, e diante disto as
crianças podem experenciar momentos ricos em aprendizagens

Nossas formações continuam acontecendo duas vezes na semana, sendo nas terças-feiras e quintas-feiras no horário das 13h00 às 15h00.

Este mês as nossas formações aconteceram com os seguintes temas:

Formação com o grupo de professoras:

O mês de março as formações foram sobre o planejamento geral, sequências de experiências e projeto de investigação e unidade significativa de
experiências.

Formações com o grupo de educadoras abordando os seguintes temas:

A importância do trabalho em equipe e orientações importantes sobre a postura profissional diante da rotina da escola e nos cuidados com as crianças.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Divulgação dos resultados referentes a unidade Escolar Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Reciclando.

Descrição:

META 03

Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.

ETAPA 1- Reciclando

 

1.3 Execução do projeto.

Os trabalhos com reciclagem na educação infantil demonstram, na prática, a relevância da contribuição de cada um na conservação do meio ambiente. Por
meio dessas ações, as crianças percebem seu papel como agentes e transformadores do meio e reconhecem os efeitos das suas atitudes no mundo em que
vivem.

Além de desenvolver o lado criativo, esse tipo de atividade contribui para a percepção de valores importantes sobre a preservação ambiental e são
fundamentais na formação de cidadãos ecologicamente conscientes e responsáveis.

Nesse mês realizamos junto as crianças as seguintes propostas:

Construção de móbiles para colocar na entrada da escola realizada pela professora Priscila e as crianças do PRÉ I/ II com garrafas pets.
Debate com o PRÉ II realizado pela diretora Damares afim de ouvir as ideias e conhecimentos das crianças sobre a reciclagem.
 Engajamento das famílias no projeto, onde os mesmos trouxeram materiais recicláveis para a escola , materias que serão reutilizados por nossos
pequenos na construção dos móbiles que ficarão no holl de entrada da escola.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 01: 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:

META 04- Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa .

Etapa:01  Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar.

 

1.1 Publicação dos resultados referente a unidade escolar conforme o comunicado 016/SDG/18

Está sendo realizado mês a mês, a atualização das publicações conforme comunicado 016/SDG/18, no site da entidade, como atualização dos salários dos
funcionários, termo de ajuste, plano de trabalho, estatuto Social, ata da atual diretoria, relatório mensal da prestação de contas, relação de dirigentes da
entidade, relação de prestadores de serviços, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, regulamento de compras, regulamento de contratação de
pessoal.

Divulgação do mapeamento dos saberes das crianças do PRÉ II no diário digital e também planilhas google que fica disponibilizado no drive da SEC com os
dados do mapeamento realizado no mês de março.

Divulgação para a equipe escola e equipe SEC, da avaliação em formulário google sobre a nossa reunião de pais.

Divulgações realizadas através dos murais na área externa, expondo um pouco das propostas experienciadas pelos pequenos.

 

1.3 Acompanhamento de frequência do seguimento creche .

Realizado também através do acompanhamento do diário digital.

A equipe gestora e as professoras fazem ligações para acompanhar as crianças faltantes afim de conscientizar as famílias sobre as faltas em excesso.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

CHECKLIST VISTORIA BRIGADA - MARÇO.pdf

REGISTRO DE LIGAÇÃO PARA ORIENTAR RESPONSÁVEL SOBRE FALTA..pdf

SÌNTESE TFC 17-03 (1).pdf

PLANO DE AÇÃO reunião de pais 1 semestre.pdf

pesquisa de satisfação adaptação.pdf

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO DE PAIS.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

Damares de Moraes Oliveira
Responsável Técnico
CPF
RG
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ABRIL.
De 01/04/2022 a 30/04/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

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.

 02 Etapa / Fase

Formação Continuada.

2.1 -TFC’s – Trabalho de Formação Continuada

META 02

Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil

02 Etapa/Fase

Eventos.

2.4- Avaliações dos eventos na escola.

META 03

Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.

01- Etapa / Fase

Reciclando.

1.4- Organizar vivencias em  que as crianças possam apresentar a comunidade escolar(colegas de outras salas, famílias e funcionários) sobre o que
já sabem sobre o assunto.

 

META 04

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.

01-Etapa / Fase

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 do seguimento creche.

 Atividades extra plano:

No mês de abril realizamos uma palestra para todos os funcionários da unidade escolar com a psicóloga Ingrid Venceslau sobre a importância da
auto confiança, afim de que a equipe se sinta segura ao realizar suas atribuições no cunho profissional e também social.

Tivemos a entrega do primeiro jornal do Mario Donizete , para que a comunidade escolar conheça um pouco do trabalho desenvolvido junto as
crianças e firmar ainda mais a parceria entre a escola e famílias . Tal ação foi acolhida pela comissão de pais que entendeu ser necessário essa
divulgação mensal para os responsáveis.

Vendo também sobre a importância de trabalhar música junto as crianças , convidamos a professora de musicalização infantil Ingrid Oliveira para
auxiliar nossa professora de música e leitura afim de desenvolver projeto de musicalização com os pequenos, a professora Ingrid irá ajudar a
professora da unidade a desenvolver um projeto onde as crianças pequenas iram aprender a confeccionar instrumentos de percussão com materiais
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recicláveis e faram apresentação no final do ano letivo aos familiares.

Aconteceu também em nossa unidade a reunião com os responsáveis do Pré II para a divulgação do material enviado pela SEC (Buriti).

Realizamos junto a equipe escola um formulário para avaliar os primeiros meses de trabalho em nossa unidade , Por meio dela, é possível dar
feedbacks sobre resultados, avaliar o nível de efetividade no trabalho, identificar talentos, averiguar a produtividade dos funcionários, entre outros
pontos  nesta avaliação os colaboradores tiveram a oportunidade de avaliar a diretora, secretária, equipe ASG e Equipe Cozinha e também 
expressar sugestões e reclamações.

Ainda pensando no bem estar de nossos colaboradores oferecemos um almoço de páscoa para conscientizar sobre a importância de respeitar o
próximo e também de ter sempre o sentimento de que posso recomeçar diante de erros porém de uma forma diferente, me tornando um funcionário
melhor todos os dia, entregamos a cada uma  pequena lembrança, durante o almoço convidamos a equipe para assistir um vídeo motivacional com a
música tema “Enquanto houver sol “ com a participação de toda equipe escola.

Os alunos do Pré II realizaram a vistoria da brigada da dengue nos dias:04/04/22,11/04/22,18/04/22 e 28/04/22.

A sanitização aconteceu no dia 05/04/22.

A diretora Damares participou das seguintes reuniões:

Reunião com as gestoras de parceria dia 11/04/22 ás 13h00 no CEFE;
Reunião com a equipe do planejamento dia 28/04/22 ás 13h00 no CEFE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
2| Resultados Alcançados

 

TFC (Trabalho de Formação Continuada) com professoras, com 100% de participação ;

Relatório de desempenho do mês de abril realizado com 100% das metas cumpridas;

Avaliação dos eventos reunião de pais com 98% de satisfação dos responsáveis participantes;

100% das vistorias realizadas da Dengue ;

 Entrega de  6.403 refeições na unidade escolar;

Diminuição dos alunos faltosos sem justificativa , com a busca ativa realizada via telefone e registrado em documento impresso e disponibilizado no
drive da escola .
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1 | Formação continuada. Completude: 100,00
%

2 | Reciclando Completude: 100,00
%

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

 

Proporcionou novas aprendizagens, troca de experiências e uma reflexão da prática educativa;
Evidências quanto da qualidade do atendimento as crianças;
Reflexão das ações com a equipe e possíveis ajustes na rotina
Ambiente seguro e higienizado evitando proliferação de mosquitos
Realizamos 08 novas matriculas ;
Restruturação das salas de referencias afim de melhorar o ambiente oferecidos aos pequenos;
Escuta as famílias pertencentes a comunidade escolar com atendimento individual quando necessário;
100% de satisfação e participação dos colaboradores na avaliação realizada pela diretora via formulário google;
Atendimento individualizado com os funcionários da unidade escolar para feedback dos 04 meses de trabalho.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

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.

 02 Etapa / Fase

Formação Continuada.

2.1 -TFC’s – Trabalho de Formação Continuada

Em virtude da complexidade do trabalho com as crianças, de suas características específicas e devido o atual contexto apresentar mudanças rapidamente,
emerge a necessidade do profissional da Educação Infantil repensar constantemente o seu papel, assim, ressaltamos a importância da sua formação inicial e
também de haver uma formação continuada.

A Educação Infantil é o lugar em que a criança deve ser compreendida como sujeito de direitos. Criança é sujeito, não objeto. Se existe algo que sustenta a 
Educação Infantil é a concepção de infância, ao compreender a criança como centro do processo. Trata-se de compreendê-la como capaz. Capaz de fazer,
capaz de brincar, de aprender e ensinar.

Diante de tal importância nosso TFC este mês de abril teve como tema principal : Concepção de criança.

Outra temática desenvolvida em nos TFC foi a “Sala de Referência” diante das observações  realizadas pela Orientadora de escola  e a  nossa Orientadora
de ensino .  Durante esses  TFCs  a orientadora ressaltou que  a sala na escola não é um espaço de recreação. É parte imprescindível de um contexto de
aprendizagem e tem que servir a este propósito. A arquitetura, as cores, a mobília e os materiais que compõem os recursos educativos estão distantes da
ideia de “bufê infantil”. Enfatizou que  A sala da educação infantil deve:

Permitir que as crianças, suas invenções e produções sejam os astros principais da rotina escolar. A criança é o centro e a sala precisa incentivar e
acolher suas marcas.
Ter uma organização explícita e fácil de entender para que as crianças aprendam sobre os espaços, suas possibilidades e as escolhas que podem fazer.

Com os demais colaboradores, oferecemos uma formação extracurricular com a psicóloga Ingrid onde ela falou da importância da autoconfiança.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Eventos Completude: 100,00
%

4 | Divulgação dos resultados referentes a unidade Escolar Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 01: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Reciclando.

Descrição:

META 03

Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.

01 Etapa / Fase

Reciclando.

1.4- Organizar vivencias em  que as crianças possam apresentar a comunidade escolar(colegas de outras salas, famílias e funcionários) sobre o que já sabem
sobre o assunto.

A preservação do meio ambiente é muito importante, afinal vivemos nele e precisamos que todos os seus recursos naturais estejam disponíveis para a nossa
sobrevivência. A conscientização quanto a essa preservação deve iniciar cedo, pois é muito mais fácil fazer as crianças entenderem a importância da
natureza.

Para dar continuidade a esse projeto convidamos as crianças da sala 06 dos níveis Pré I e II , e da sala 07 nível Pré II ,para fazer uma apresentação a equipe
escola e alunos para falar um pouco sobre a importância da reciclagem, e também sobre  a coleta seletiva do lixo que  implica na separação por tipo de
material descartado e que deve ser depositado em latões de cores diferentes, a saber: azul: papel-papelão; vermelho: plástico; verde: vidro; amarelo:
metal;preto:madeira;laranja: resíduos perigosos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Eventos.

Descrição:

META 02

Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil

02 Etapa/Fase

Eventos.

2.4- Avaliações dos eventos na escola.

Compreendemos que o Trabalho quando é desenvolvido em parceria precisa dar as mãos, no caso, nesse trabalho, buscamos desenvolver em parceria 
Envolvido uma  pesquisa sobre a reunião realizada junto aos pais dos alunos do PRÉ II que aconteceu no dia 01/04/2022 no horário das 07h00 ás 08h30 ,
neste evento , Realizamos uma acolhida com o Vídeo Uburutum , tal vídeo fala sobre a  importância de desenvolver a parceria no âmbito escolar mais também
no âmbito social , pois entendemos que a parceria é muito importante para ambos , depois foi tratado sobre o material enviado pela SEC ( Buriti ) , onde nossa
Orientadora explicou aos pais sobre a importância do uso e cuidado com o material que será entregue para as famílias fazerem o uso  no seu ambiente
familiar. Ao termino entregamos aos pais presentes uma   avaliação para que os mesmos pudessem avaliar  a  reunião  e também onde deixassem registros
sobre suas idéais  e palavras livres  , é muito importante ter conhecimento  sobre o que essa comunidade pensa e avalia nossos eventos,  para que possamos
melhorar nossas práticas junto a família e crianças.  A diretora  Damares contabilizou todas as respostas dadas e as copilou os dados  para um gráfico que
será apresentado a seguir na área projetos desempenhos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 01: 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:

META 04

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.

01-Etapa / Fase

Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar

 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.
Murais externos, divulgando os trabalhos realizados junto as crianças;
Entrega do jornal Mario Donizete a toda comunidade escolar.

 1.3    Acompanhamento de frequência do seguimento creche.

Através do Diário de Classe digital, realizamos o acompanhamento semanal da frequência dos alunos, permitindo realizarmos a busca ativa, quando
necessário. As professoras entram em contato com as famílias através do telefone fixo ou via WhatsApp, realizam o registros dessas ligações evidenciando as
falas e justificativas dos responsáveis, essas evidências também estão no DRIVE da escola .

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

ligação sobre faltas ..pdf

Evidências do relatório de desempenho do mês de abril..pdf

CHECKLIST VISTORIA BRIGADA - ABRIL.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Damares de Moraes Oliveira
Responsável Técnico
CPF
RG
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE MAIO.
De 01/05/2022 a 31/05/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

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.

01 Etapa / Fase

 Incluir o Bloco de Música na rotina das crianças.

2.0- Realizar uma avaliação do processo de formação.

02 Etapa / Fase

Formação Continuada

2.1 -TFC’s – Trabalho de Formação Continuada

META 04

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.

01-Etapa / Fase

Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar

Publicação dos resultados referente a unidade Escolar, conforme comunicado 016/SDG/18;

 

Acompanhamento de frequência do seguimento creche.

 

Atividades extra plano:

Neste mês tivemos em nossa escola o dia de quem cuida de mim, neste dia recebemos nossa comunidade com música e a participação da
violonista Ingrid Marcondes e a cantora Sara que abrilhantou nosso horário de entrada cantando canções de MPB para receber a comunidade
escolar, preparamos também um cantinho muito especial onde nossa comunidade escolar pode eternizar este momento especial através de fotos, tal
ação veio a contribuir para que nossos vínculos venha aumentar cada vez mais e diante disto fortalecer  nosso trabalho junto aos pequenos. Logo
após a este momento de entrada tivemos um momento de muitas cantorias para os nossos pequenos , a dupla citada a cima entoaram canções de
gênero infantil onde as crianças foram convidadas a cantar músicas de suas escolhas , foi uma manhã muito especial e emocionante pois
observamos as crianças todas emocionadas ao cantarem cações importantes para elas. Também afim de  fortalecer  ainda mais nosso  vínculo com
a comunidade escolar , realizamos a nossa terceira  reunião de comissão de pais para tratar de assuntos muito importantes da escola , acolher
idéias e sugestões que tragam  melhorias  de nossa escola, tivemos um aumento considerável em nossa comissão de pais, passando a ter 6
integrantes ,  percebemos então que a comunidade está cada vez mais interessada em participar da vida escolar de seus filhos. Fizemos a entrega
do segundo  jornal Mário Donizete , onde dividimos com todas as famílias um pouco de nosso trabalho junto aos pequenos e incentivamos a nossa
comunidade a leitura.

Continuamos com nossa brigada da dengue que é composta pelos alunos do Pré II , que neste mês realizaram ação de conscientização junto as
famílias , onde as crianças criaram cartazes informativos sobre a prevenção e os sintomas causados pela dengue, as famílias foram convidadas a
produzirem um mosquito da dengue com garrafinhas pet, cada crianças construí a sua junto aos responsáveis e também dividiram os conhecimentos
sobre a prevenção da dengue, decidiram também expor estes informativos pela escola e fazer a mostra dos mosquitos construídos afim de convidar
os pais para visitação do mural externo da sala.

Pensando sobre a realidade da comunidade entregamos a comunidade escolar um folder com orientações e prevenções sobre o violência Infantil,
material enviado pela equipe SOE.

pág. 1 24/06/22 09:14



1 | Incluindo o bloco de música na rotina das crianças. Completude: 100,00
%

Aconteceu também no dia 27/05 a ratização de nossa unidade a empresa UNILAR foi contratada pela entidade para este fim.

Reorganizamos os espaços externos para que o contraturno acontece conforme as orientações da SEC e para que os pequenos tenham um
ambiente acolhedor e ao mesmo tempo convidativo para que os pequeno  experienciem  novos novas descobertas.

Pensando também sobre os espaços , tocamos as sala da equipe gestora para a sala dos professores , pois a sala que atualmente está os docentes
é maior proporcionando para toda a equipe escola um lugar acolhedor para as formações e também reuniões.

Recebemos em nossa unidade a visita in loco  de nossa gestora de parceria Renata Dias que veio para conferir o quadro de funcionário ,observar os
espaços da unidade e certificar se as metas contidas no plano de trabalho estão sendo cumpridas.

A diretora participou das seguintes formações:

Formação no CEFE dia 11/05  com o tema “A escola como espaço de proteção com a equipe do SOE;
Formação no CEFE dia 25/05 com a equipe SOE, conhecendo um pouco do trabalho do Conselho Tutelar.

2| Resultados Alcançados
2| Resultados Alcançados

 

TFC (Trabalho de Formação Continuada) com professoras, com 100% de participação ;
Relatório de desempenho do mês de maio realizado com 100% das metas cumpridas;
100% das vistorias realizadas da Dengue ;
Entrega de 403 refeições na unidade escolar;
Diminuição dos alunos faltosos sem justificativa , com a busca ativa realizada via telefone e registrado em documento impresso e
disponibilizado no drive da escola ;
100% das vagas preenchidas em nossa unidade escolar;
Todas as etapas do censo cumpridas seguindo as orientações da SEC;

Cumprimento dos dias letivos conforme calendário escolar homologado;

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

 

Proporcionou novas aprendizagens, troca de experiências e uma reflexão da prática educativa;
Evidências quanto da qualidade do atendimento as crianças( jornal);
Ambiente seguro e higienizado evitando proliferação de mosquitos e a Covid 19.
Realizamos 02 novas matriculas ;
Restruturação dos espaços externos para o contra turno;
Escuta as famílias pertencentes a comunidade escolar com atendimento individual quando necessário;
Reorganização das documentações da escola, conferência ficha de aluno, livro de matrícula , documentação de funcionários entre outros.
Análise e socialização junto as equipes dos avanços atingidos no ano anterior  contemplando  a Elaboração Anual do PPP 

Atividades Desenvolvidas
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2 | Formação continuada. Completude: 100,00
%

3 | Divulgação dos resultados referentes a unidade Escolar Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Incluir o Bloco de Música na rotina das crianças.

Descrição:

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.

01 Etapa / Fase

 Incluir o Bloco de Música na rotina das crianças.

2.0- Realizar uma avaliação com as crianças.

Cada criança lida de sua própria maneira com a aprendizagem. Logo, o olhar atento sobre os interesses, as relações, a personalidade e as interpretações
das experiências das crianças são essenciais para que o educador avalie a reação à sua proposta e reveja suas práticas, diante disto as professoras
 realizaram  junto aos alunos do Infantil II ,Pré I e Pré II, um momento de conversa onde os pequenos poderão expressar suas ideias  e colocar suas opiniões 
onde  avaliaram   o bloco de música  inserido na escola. Os registros das falas de cada criança foi feito pelas professoras das salas de referências 05,06 e 07 
e está evidenciado no documento  anexado .

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

02 Etapa / Fase

Formação Continuada.

2.1 -TFC’s – Trabalho de Formação Continuada

Aconteceram de acordo com o Plano de trabalho vigente.

Hoje, o professor assume novo perfil, um profissional da infância que tem o compromisso de propiciar um ambiente favorável às experiências infantis,
colocando a criança no centro do seu planejamento, organizando os contextos de modo que a criança possa ter tempo para viver a sua infância plenamente.

Com equipe de  educadoras  foi orientações sobre as atribuições do educador .

Com os profissionais ASGs , Equipe cozinha e secretária as formações foram com o tema Cultura da paz, para que tenhamos uma escola mais acolhedora,
que respeite as necessidades de todas as crianças em suas diferenças, estaremos organizando os encontros de formação de maneira a acolher
primeiramente o profissional, fazendo um resgate de suas potencialidades e do quanto sua presença contribui para o avanço de nossos pequenos, chamando-
os para a responsabilidade no processo de construção da autonomia moral.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 01: 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:

META 04

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.

01-Etapa / Fase

Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar

 

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;
Murais externos, divulgando os trabalhos realizados junto as crianças;
Entrega do jornal Mario Donizete a toda comunidade escolar;
Reunião da Comissão de Pais.

 

 

Acompanhamento de frequência do seguimento creche

Através do Diário de Classe digital, realizamos o acompanhamento semanal da frequência dos alunos, permitindo realizarmos a busca ativa, quando
necessário. As professoras entram em contato com as famílias através do telefone fixo ou via WhatsApp, realizam o registros dessas ligações evidenciando as
falas e justificativas dos responsáveis, essas evidências também estão no DRIVE da escola .

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

busca ativa aluna Linda sala 03.pdf

BUSCA ATIVA DO ALUNO LUCAS PRÉ II.pdf

BUSCA ATIVA ANA LÍVIA PRÉ II.pdf

Avaliação sala 06 e 07.pdf

SINTASE TFC 12 DE MAIO 2022 educadoras.pdf

4. SÍNTESE 17_05 professora.pdf

Relatório de evidência do mês de maio..pdf

CHECKLIST VISTORIA BRIGADA - MAIO.pdf

CERTIFICADO RATIZAÇÃO.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

Damares de Moraes Oliveira
Responsável Técnico
CPF
RG
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO MÊS DE JUNHO.
De 01/06/2022 a 30/06/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

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.

02 Etapa / Fase

Formação Continuada.

2.1 -TFC’s – Trabalho de Formação Continuada

2.3-Avaliação do processo de formação.

 

   META 03

Imprimir a intencionalidade educativa ás práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas da
aprendizagem.

01 Etapa /Fase

1.3 -Execução do projeto.

META 04

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.

01-Etapa / Fase

Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar

 

1.2 Publicação dos resultados referente a unidade Escolar, conforme comunicado 016/SDG/18
1.3 Acompanhamento de frequência do seguimento creche

 

Atividades extraplano: 

01/06 -  Preenchimento da planilha/Programa auxílio Brasil/Sistema presença;
02/06 - Verificação do diário Digital e impressão dos mesmos;
03/06 – Reunião de diretores com o setor de Planejamento no CEDEMP;
06/06 – Reunião de diretores com Rosi/Chefe de Divisão da Educação Infantil; 
08/06 - Reunião Setorizada da O.E Lidiane Lucid;
08/06 – Finazilação da última etapa do preenchimento da planilha/programa auxílio Brasil/Sistema presença;
08/06 – Preenchimento do link/google forms da pesquisa/patrimônio;
20/06 - Preenchimento juntamente com a O.E Lidiane Lucid da avaliação da AEE de nossa U.E;
27/06 - Preenchimento da planilha google forms/Pesquisa de Satisfação/crianças das turmas de Infantil II, Pré I e Pré II;
Contraturno com as sextas -feiras especiais .

2| Resultados Alcançados
2| Resultados Alcançados

RESULTADOS ALCANÇADOS:
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1 | Formação continuada. Completude: 100,00
%

 

Realização de novas matrículas, de acordo com a lista de classificação da SEC, totalizando2 novas matrículas no mês de maio;
Cumprimento do calendário escolar/2022;
Foram garantidas as formações para todos os segmentos da UE;
Acompanhamento da aprendizagem dos níveis de Pré I/II;
Acompanhamento da frequência das crianças de todos os níveis, por meio do diário digital;
Acompanhamento e preenchimento da planilha de prevenção a Dengue;
Garantia de alimentação saudável às crianças diariamente;
Sucesso no planejamento e organização de nossa Festa Julina;
Reorganização dos espaços da U.E;
Atendimento individualizado com as famílias/responsáveis de crianças que manifestaram alguma questão pontual;
Sucesso nas ações referentes a busca ativa das crianças com excesso de faltas injustificadas;

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

 

- IMPACTOS DAS AÇÕES NOS INDICADORES DO PROJETO:

Sucesso no preparo das refeições, totalizando 8.115 refeições servidas as crianças no mês de junho;
Atendimento à 210 crianças matriculadas em nossa U.E.;
Garantia de  satisfação das crianças na Pesquisa de Satisfação
Organização dos Espaços e Materiais da sala de Referência e novas sugestões para os mesmos;
Engajamento das famílias na realização da nossa festa na Roça, fortalecendo cada vez mais o vínculo escola e família.

Atividades Desenvolvidas
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2 | Reciclando Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

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.

02 Etapa / Fase

Formação Continuada.

2.1 -TFC’s – Trabalho de Formação Continuada.

A formação continuada é uma estratégia efetiva para motivar os professores de uma escola, mesmo com os muitos desafios da profissão. A motivação, por
sua vez, é fundamental para garantir o interesse do educador e, consequentemente, para trazer qualidade ao ensino. Colocando-o na posição de sempre
aprender, o professor estará sempre descobrindo algo novo sobre a sua área, repensando suas iniciativas pedagógicas e aprimorando suas técnicas de
ensino — o que contribui para a construção de sua identidade profissional e a própria prática da formação de professores. Isso é crucial para que o profissional
se sinta útil, valorizado e, naturalmente, seja mais produtivo.

Este mês as formações direcionadas sobre a escrita do relatório geral e individual, assim nossa orientadora trouxe orientações dadas pela SEC e também
matérias afim de aprimorar a escrita dos relatórios.

Como vimos, uma boa qualidade de seus registros pode ser o catalizador a sedimentar a relação entre a criança, o educador e o conhecimento. Tanto para as
análises individuais da criança, como para pesquisa, autoformação e autocrítica do educador, e ainda como observatório de intencionalidade e efetividade, os
registros e sua organização são extremamente importantes.

As marcas das produções organizadas em registros, e suas observações acerca das potencialidades da criança e do educador, os registros declaram nossa
imagem de criança e nossa imagem de educadores, e se prolongam no tempo e no espaço. No tempo quando se apresentam prontas para serem consultadas
e reavaliadas ao longo da história, e no espaço porque ultrapassam os muros da escola, para cravarem sua importância nos registros históricos de um povo,
de uma nação

2.3-Avaliação do processo de formação.

A avaliação só tem sentido se tem como ponto de partida e de chegada o processo pedagógico não deve servir, como em geral se faz, para penalizar. Deve
ser um processo permanente que, à luz de uma teoria do conhecimento, possibilite acompanhar e intervir no processo à medida que penetre em sua
complexidade. É o momento de buscar os dados que ajudem a decidir se a estratégia metodológica desenvolvida é adequada ou não, ou em que medida o é,
para guiar um processo de ensino que instigue, provoque e configure a aprendizagem que desemboque na obtenção dos resultados previamente propostos.No
mês de junho realizamos a avaliação no formulárip google , junto ao grupo escola para avaliar nossos processos de formações .

Os resultados serão utilizados  pela equipe gestora para nortear  a  elaboração das formações do segundo semestre e adequações dos mesmos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Divulgação dos resultados referentes a unidade Escolar Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Reciclando.

Descrição:

   META 03

Imprimir a intencionalidade educativa ás práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas da aprendizagem.

01 Etapa /Fase

1.3 -Execução do projeto.

Através de atividades , os alunos entendem os problemas que afetam a comunidade onde vivem; levados a refletir e criticar as ações de desrespeito à
ecologia, a essa riqueza que é patrimônio do planeta, e, de todos os que nele se encontram.

 Construir e Brincar com brinquedo reciclado não é apenas lazer, estimulação da criatividade ou outros aspectos relevantes na criança, ou ainda um bom
gerenciamento do lixo.

Á  vista disso esse mês tivemos no momento do contraturno uma oficina onde as crianças construíram seus brinquedos utilizando materiais não recicláveis,
este momento foi regado de muitas risadas , trocas de informações e também de criatividade.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: 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:

 

META 04

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.

01-Etapa / Fase

Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar

 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;
Murais externos, divulgando os trabalhos realizados junto as crianças;

 

 1.3  - Acompanhamento de frequência do seguimento creche

Através do Diário de Classe digital, realizamos o acompanhamento semanal da frequência dos alunos, permitindo realizarmos a busca ativa, quando
necessário. As professoras entram em contato com as famílias através do telefone fixo ou via WhatsApp, realizam o registros dessas ligações evidenciando as
falas e justificativas dos responsáveis, essas evidências também estão no DRIVE da escola .

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

Evidências do relatório do mês de junho..pdf

busca ativa.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Damares de Moraes Oliveira
Responsável Técnico
CPF
RG
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE JULHO.
De 01/07/2022 a 31/07/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Jd. São José II, Mario Donizete
Borges) - TC n.º 72/2018

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.

02 Etapa / Fase

Formação Continuada.

2.1 -TFC’s – Trabalho de Formação Continuada

META 02

Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.

02 Etapa/ Fase

2.4- Avaliação dos eventos.

 

   META 03

Imprimir a intencionalidade educativa ás práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas da
aprendizagem.

01 Etapa /Fase

1.5 – Avaliação do projeto.

META 04

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.

01-Etapa / Fase

Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar

 

1.1 Publicação dos resultados referente a unidade Escolar, conforme comunicado 016/SDG/18
1.2 Acompanhamento de aprendizagens do segmento creche.
1.3 Acompanhamento de frequência do seguimento creche

 

 

 

Extra plano.

Muitos pais e mães estão inseridos na correria do dia a dia. Por isso, acabam não acompanhando o desenvolvimento educacional dos filhos como
deveriam. Sendo assim, os eventos escolares são uma oportunidade dos pais conhecerem melhor o trabalho da escola e saberem como seus filhos
estão sendo incentivados e educados diante disto  No dia 08/07 aconteceu em nossa unidade escolar a nossa festa na roça, onde tivemos
apresentação de nossas crianças, ela se preparam com muito entusiasmo  junto com a equipe sala para que essa apresentação fosse um sucesso e
foi  , neste dia tivemos também  bingos e comidas típicas. A festa teve um resultado de participação além das expectativas, os pais além de
participarem , durante o processo de divulgação da festa foram os maiores incentivadores  do evento, sentimos que as famílias realmente estavam
engajadas para que o evento fosse um sucesso.

 Foi um momento de muita aprendizagens e de fortalecimento de vínculos.  No momento presente , muitos dos pais  vieram até a equipe gestora
para elogiar a festa e pedindo para que ela aconteça mais vezes durante o ano.
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1 | Formação continuada. Completude: 100,00
%

Tivemos também o encerramento da pintura da escola, alcançando um resultado maravilhoso que agrado toda a equipe escola , crianças e famílias.

Durante os dias 04 (sala 01,02), 05 ( sala 03 e04) ,06 (salas 05,06) e dia 07 ( sala 07) ,  as 07h30 aconteceu em   nossa escola a  reunião de pais
para o encerramento do primeiro semestre, onde  foi entregue  para leitura os relatórios individuais , e o geral foi apresentado e lido pela professora
da sala de referência. Ao termino entregamos as famílias presentes uma avaliação sobre a reunião e sobre os avanças de  seus filhos.

Nos dias de atendimento escolar tivemos a presença de algumas crianças que foram atendidas e realizaram propostas junto as educadoras ,
também  a escola foi lavada e reorganizada para receber nossos pequenos, as salas de referencias também foram reorganizadas segundo
orientações do nossa Orientadora Lidiane Lucid .

 Para que uma gestão seja sempre respeitada e apoiada pelos colaboradores é muito importante ter momentos para reflexões , compartilhar ideias e
também de escuta. No dia 22/07 convidamos a equipe para o RPA , onde foi tratados assuntos pertinentes a nossa rotina, tivemos um momento com
a psicóloga Ingrid que trouxe a equipe uma palestra motivacional ,entrega da lembrança de boas vindas e ao termino uma festa social no estilo de
roça, com comidas típicas.

No dia 25/07 Tivemos o retorno de nossas crianças no seu total de matriculados .

 No dia 06/07 recebemos a visita de nossa gestora de parceria Ranata Dias ;
14/07 a supervisão da merendo onde fizeram vistorias e observações dos espaços reservados a merenda;
Dia 28/07 Recebemos em nossa unidade o senhor Jonas e Leandra afim de conhecer os espaços de nossa unidade, foi uma visita muito válida
pois podemos apresentar os ganhos e também dificuldades de nosso cotidiano escolar.

 

 

 

2| Resultados Alcançados
Resultados Alcançados.

Cumprimento do calendário escolar homologado;
Acolhida ativa junto à comunidade escolar;
Participação ativa das famílias nas reuniões de Pais e Responsáveis;
Engajamento de todas as equipes nas propostas desenvolvidas no período integral;
Participação de 90% das famílias na festa na roça ;
Envolvimento de 75% das famílias nas reuniões encerramento de semestre;
Envolvimento das equipes na reorganização dos espaços para o segundo semestre;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Impacto das ações nos indicadores.

Oferta de uma alimentação rica e saudável para 100% das crianças atendidas durante todo o período de dias letivos e recesso escolar;
Fortalecimento da parceria escola/família;
Apresentação dos avanços das crianças através da leitura dos relatórios gerais e individuais das crianças atendidas na Unidade Escolar;
Busca ativa dos alunos que estão com bastante faltas , tendo êxito no resultado do mesmo.

Atividades Desenvolvidas
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2 | Avaliação dos eventos Completude: 100,00
%

3 | Reciclando Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 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: Formação Continuada.

Descrição:

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.

02 Etapa / Fase

Formação Continuada.

2.1 -TFC’s – Trabalho de Formação Continuada.

Nossos TFC do mês de julho foi para orientar  sobre reestruturação da sala de referências, e sobre o planejamento seguindo orientações da SEC.

Com as educadoras foram na confecção das decorações  da festa na Roça , organização de prendas.

Tivemos no retorno de todos os funcionários nosso RPA que aconteceu no dia 22/07 com a psicóloga Ingrid com a palestra resgatando a criança que existe
em você.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.
Etapa: Eventos.

Descrição:

META 02

Estimular o envolvimento e participação da Sociedade Civil.

02 Etapa/ Fase

2.4- Avaliação dos eventos.

Eventos escolares são uma ótima maneira de reunir a escola, os alunos e seus familiares em uma situação positiva. Porém, as comemorações podem ir muito
além da diversão. Os eventos contribuem para o desenvolvimento e o aprendizado das crianças e elas se sentem estimuladas com o conteúdo absorvido fora
da sala de aula . Á vista disto aconteceu em nossa escola no dia 08 de julho  nossa festa na roça ,  onde a participação das famílias no evento foi
extremamente satisfatória , ao termino da mesma  enviamos aos pais uma pesquisa de satisfação para avaliar os pontos positivos da festa e as melhorias
necessárias para o próximo evento.

É muito importante para a equipe escola escutar as famílias pois elas são muito importantes para que nosso trabalho seja desenvolvido com êxito.

Tivemos também a avaliação da reunião de pais e responsáveis.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Divulgação dos resultados referentes a unidade Escolar Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 01: Imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa: Reciclando.

Descrição:

META 03

Imprimir a intencionalidade educativa ás práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas da aprendizagem.

01 Etapa /Fase

1.5 – Avaliação do projeto.

Para analisar os resultados das aprendizagens de nossos pequenos , realizamos junto aos alunos do Infantil II, Pré I e Pré II uma roda de conversa onde os
pequenos   expressaram  seus conhecimentos , aprendizagens e curiosidades  sobre o projeto Reciclando .

Este momento foi regado de muita alegria e entusiasmos, a professora intervia as vezes com pergunta direcionadas. Assim as crianças começaram a se
 expressar e se o  projeto deveria  permanecer na escola , entre outras falas que foram acolhidas e registradas pelas professoras.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 01: 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:

META 04

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.

01-Etapa / Fase

Divulgação dos resultados referente a unidade Escolar

 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;
Murais externos, divulgando os trabalhos realizados junto as crianças;
Entrega do relatório geral de cada sala de referência e individual de cada aluno ;
Reunião de Pais;
Publicação da avaliação de satisfação da festa na Roça;

 

 

1.2  - Acompanhamento das aprendizagens do segmento Pré escola.

Neste mês de julho realizamos o acompanhamento das aprendizagens do segmento Pré escola através do mapeamento do saberes realizados pela
professoras da sala de referência, também pelo preenchimento das planilhas enviadas pelas orientadoras de ensino da Sec, afim de colher os dados e criar
estratégias para alcançar as metas propostas.

1.3 -Acompanhamento de frequência do seguimento creche

Através do Diário de Classe digital, realizamos o acompanhamento semanal da frequência dos alunos, permitindo realizarmos a busca ativa, quando
necessário. As professoras entram em contato com as famílias através do telefone fixo ou via WhatsApp, realizam o registros dessas ligações evidenciando as
falas e justificativas dos responsáveis, essas evidências também estão no DRIVE da escola .

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS RECICLANDO.pdf

RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DO MÊS DE JUNHO.pdf

PR II B - DADOS DA TURMA atual.pdf

PRE II A - DADOS DA TURMA atual.pdf

busca ativa.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Damares de Moraes Oliveira
Responsável Técnico
CPF
RG
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