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1 | Descrição das atividades realizadas em fevereiro de 2020 Completude: 100,00
%

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM FEVEREIRO 2020 LÍRIOS V ''ETAPAS CONCLUÍDAS
''

De 01/02/2020 a 29/02/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC Nº 03/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Descrição das atividades realizadas em Fevereiro 2020.

Retorno das equipes;
Retorno das aulas;
Período de adaptação; (atividades de recreação/ horário diferenciado para as crianças que necessitaram);
Acolhida de Pais e Responsáveis;
Retomada dos encontros de TFC'S; (Formação Continuada);
Apresentação para as equipes das metas previstas para o ano de 2020;
Reorganização das rotinas, espaços, murais e cronogramas;
Reuniões de Pais e Responsáveis;
Tempestade de ideias e elaboração do plano de ação dos painéis sensoriais;

2| Resultados Alcançados
Participação positiva do grupo escola;
Aprimoramento das ações realizadas diretamente ligadas as crianças, garantindo um atendimento de grande qualidade, onde o brincar, cuidar
e educar foram priorizados...
Engajamento das famílias, valorizando a parceria escola/família;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Painéis Sensoriais

Descrição:

No mês de fevereiro foi compartilhado junto as equipes de educadoras a etapa que deverá ser desenvolvida referente a construção dos painéis sensoriais,
durante a reunião com as equipes refletimos sobre a importância das brincadeiras para garantirmos o desenvolvimento integral das crianças, portanto a
grandeza dos painéis como excelente recurso pedagógico, ainda esse mês foi realizada uma tempestade de ideias que irão compor o plano de ação para a
execução das atividades que serão posteriormente realizadas no decorrer do ano de 2020;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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2 | Descrição das atividades realizadas em fevereiro 2020 Completude: 100,00
%

3 | Descrição das atividades realizadas em fevereiro de 2020 Completude: 100,00
%

4 | Descrição das atividades realizadas em fevereiro 2020 Completude: 100,00
%

5 | Descrição das atividades desenvolvidas em fevereiro de 2020 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

Durante o mês de fevereiro iniciamos  os  encontros de formação continuada, onde as equipes foram repertoriadas teoricamente, ainda esse mês
reorganizamos rotinas e cronogramas, pensamos sobre algumas mudanças pertinentes , visando qualificar cada vez mais as ações em nossa Unidade Escolar
e assim garantir o desenvolvimento integral de nossas crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação S. Judas - Meta 2 - Estimular o Envolvimento e participação da Sociedade civil.
Etapa: Reuniões

Descrição:

No mês de fevereiro realizamos as reuniões com Pais e Responsáveis, o objetivo dessas reuniões foi apresentar as equipes e compartilhar junto às famílias
combinados e propostas do ano de 2020;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Revitalização Projeto Horta

Descrição:

No mês de fevereiro em reunião com as equipes foram retomados os programas institucionais de nossa Unidade Escolar, nesse primeiro momento tivemos um
foco voltado para o programa horta na escola, então as professoras foram orientadas a elaborarem estratégias que evolvam as crianças e as equipes em todo
o processo de revitalização da horta...

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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1 | Descrição das atividades realizadas em março 2020 Completude: 100,00
%

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM MARÇO DE 2020 ETAPAS ''CONCLUÍDAS LÍRIOS
V''

De 01/03/2020 a 31/03/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Atividades realizadas durante o mês de março;

 

Retomada das apresentações do projeto ''Tardes Encantadoras'‘ (Teatro educativo com o Tema Dengue, incluindo a participação de alguns
alunos do PRÉ II);
Reorganização do Programa Comunidade Leitora;
Avaliação junto as equipes dos espaços que educam e programas institucionais;
Avaliação junto a comunidade escolar sobre o período de adaptação;
Acompanhamento da frequência dos alunos;
Acompanhamento de aprendizagem PRÉ I /PRÉ II;
Reorganização do cronograma de refeições;
Encontros de TFC´S direcionados a elaboração dos planos de ação das próximas etapas do plano de trabalho vigente;
Encontros de TFC'S direcionados a elaboração dos planejamentos do primeiro semestre;
Participação das professoras do PRÉ II e equipe gestora na formação da Pedagogia Empreendedora dos Sonhos;
Pintura das áreas externas da creche;
Reorganização das propostas para o período de contra turno;

2| Resultados Alcançados
Envolvimento de todas as equipes com as metas apresentadas e propostas que serão realizadas durante o ano letivo;
Fortalecimento da parceria escola/família;
Participação ativa das crianças no desenvolvimento das propostas realizadas;
Pesquisa de satisfação realizada com os Pais e Responsáveis sobre o período de acolhida e adaptação, onde tivemos 96 respostas e
atingimos um resultado bastante positivo em que os relatos descritos demonstraram grande satisfação com o atendimento oferecido em nossa
Unidade Escolar;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas
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2 | Descrição das atividades realizadas em março 2020 Completude: 100,00
%

3 | Descrição das atividades realizadas em março de 2020 Completude: 100,00
%

4 | Descrição das atividades realizadas em março 2020 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

Durante o mês de março os encontros de TFC'S realizados junto ao grupo de professores  foram destinados a
elaboração dos planejamentos para o primeiro semestre de 2020;

Os encontros realizados com as equipes de educadores tiveram como foco a reorganização das propostas para o
período contrário de aula;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Revitalização Projeto Horta

Descrição:

Durante o mês de março, foi elaborado pelas professoras da Unidade Escolar junto a equipe gestora o plano de ação para a revitalização da horta, foi o
momento em que de forma democrática as ações foram definidas e divididas, visando assim envolver a participação de toda comunidade escolar, todas as
propostas descritas no plano de ação foram planejadas com muito cuidado e tiveram como foco qualificar cada vez mais o atendimento oferecido as nossas
crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

No mês de março conforme previsto no plano de trabalho vigente, os relatórios de desempenho foram publicados na plataforma do IPPLAN;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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1 | Atividades desenvolvidas em abril 2020 Completude: 100,00
%

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ABRIL 2020 LÍRIOS DO CAMPO V
De 01/04/2020 a 30/04/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
O CECOI LÍRIOS DO CAMPO V, teve no mês de abril suas atividades pedagógicas suspensas obedecendo ao Decreto n° 18.476, de 18 de março
de 2020 da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, conforme consta no Art.7° Fica recomendada, no âmbito do Munícipio, por prazo
indeterminado, a não realização de: III – Atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e
privada

. $ 1° A suspensão das aulas na rede de ensino pública do Munícipio 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.

$ 2° Recesso e/ as 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.

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

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

Desta forma, justifica –se o não atendimento das crianças (objeto da parceria) a partir de 23 de março de 2020 até a presente data, assim
seguindo as orientações do Decreto a OSC, antecipou recesso e férias dos funcionários. Um grupo ficou na unidade escolar para atender a
comunidade, dando orientações e informações necessárias neste momento tão difícil para todos.

Também  diarimante preparamos e entregamos o kit merenda oferecido pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos , ainda em abril
fizemos atendimento aos Pais e responsáveis via telefone ;

 

 

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas
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1 | Descrição das atividades realizadas em maio de 2020 Completude: 100,00
%

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS CONCLUÍDAS EM MAIO DE 2020, LÍRIOS DO CAMPO V
De 01/05/2020 a 31/05/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
No dia 11 de  maio de 2020, tivemos o retorno de nossos colaboradores , então visando garantir a saúde de nossos profissionais  e  evitar
aglomeração de pessoas, inicialmente foi elaborado um cronograma em que dividimos as equipes nos momentos das refeições oferecidas na
Unidade e nos momentos de entradas e saídas,  buscamos  atender todas   as orientações do Ministério da Saúde e Vigilância sanitária, ainda
distribuimos  máscaras para todos, álcool em gel, salientamos intensamente  a importância do distânciamento social de pelo menos 1,5 m  de
distância e a obrigatoriedade do uso das máscaras.
Dando continuidade as atividades vigentes no plano de trabalho, disponibilizamos  por meio da Live do  Especialista em Educação Infantil
Paulo Fochi uma ''formação extracurricular ''em que todas as professoras receberam o link de acesso e tiveram a oportunidade de aprimorar
seus conhecimentos e enriquecer a prática pedagógica desenvolvida, uma vez que os assuntos abordados na formação tiveram como foco o 
impacto que a pandemia pode causar nas crianças.
Os espaços foram devidamente reestruturados e reorganizados,  e tivemos um cuidado criterioso  em relação a proliferação da Dengue;
Continuamos com a reforma do banheiro dos alunos,tornando o espaço  ainda mais adequado para o atendimento as nossas crianças.
Diariamente preparamos e entregamos as marmitas no horário das 11:00 às 13:00 hs, seguimos rigorosamente o cardápio e as orientações da
SEC (Secretaria de Educação e Cidadania);
O atendimento  aos Pais , Responsáveis e comunidade foi realizado via telefone ;
Em cumprimento da alteração do calendário escolar tivemos a antecipação dos feriados, sendo assim  a partir do dia  25 de maio de 2020,  as
equipes de professores e educadores estiveram de folga porém as marmitas foram produzidas e entregues pela equipe de apoio e equipe
gestora;
Seguimos todas as orientações enviadas  pela ( SEC ) Secretaria de  Educação e Cidadania como:atualização de dados e documentos , 
seguimos  com muita atenção e cautela  as  ações para esse momento de pandemia;
Fizemos todos os  relatórios mensais do SGTS, na plataforma como também as prestações de contas estão sendo realizadas mensalmente
pela OSC.

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas
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2 | Descrição das atividades realizadas em maio de 2020 Completude: 100,00
%

3 | Descrição das atividades realizadas em maio de 2020 Completude: 100,00
%

4 | Descrição das atividades realizadas em maio de 2020 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Painéis Sensoriais

Descrição:

No mês de maio com o retorno das equipes, as educadoras construiram  painéis sensoriais, inicialmente fizeram a pintura dos paletes, e a coleta dos materiais
como :panelas, teclado de computadores, aparelhos de telefone e alguns brinquedos pertinentes  para esse tipo de construção, para os painéis  utilizamos
buchas e grãos esse tipo de material tem como objetivo estimular a criatividade e sensibilidade das crianças, ainda em relação aos painéis, no refeitório dos
alunos o painel do cardápio  foi todo  reestruturado...

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

Após o retorno das equipes as formações acontecerão por meio dos links compartilhados e das lives relacionadas a educação infantil, foi solicitado que cada
professor realizasse  a reflexão e fossem feitas anotações pessoais em relação aos temas abordados;

Ainda no mês de maio tivemos a Formação Extra Curricular através da live do Pedagogo Especialista em Educação Infantil Paulo Fochi, com o tema: A
Produção Simbólica na Educação Infantil Antes, durante e depois da pandemia.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Revitalização Projeto Horta

Descrição:

 Durante o mês de maio,continuamos os cuidados referentes a horta da creche, e visando inserir nossas crianças nesse processo,  a pedagoga juntamente
com a equipe escola, está levantando possibilidades para que os alunos  possam ser inseridos  no projeto, portanto estão sendo elaboradas atividades
remotas para serem realizadas pelas crianças junto as famílias...

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Estamos elaborando  mensalmente os relatórios do SGTS na plataforma,  como também as prestações de contas estão sendo realizadas  pela OSC.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM JUNHO 2020 CECOI LÍRIOS DO CAMPO V
De 01/06/2020 a 30/06/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 

O RELATÓRIO DESTE PERÍODO É REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULAS -
COVID19.

 

Durante o mês de junho devido a situação atual pela qual estamos passando em nosso país, algumas ações foram adaptadas em nossa Unidade
Escolar, incialmente buscamos orientar e enfatizar junto as nossas equipes que se trata de uma situação diferente de tudo o que já vivemos antes,
então são necessários cuidados específicos para esse momento, distribuímos em toda creche álcool em gel, conversamos com todos os nossos
colaboradores sobre o uso obrigatório das máscaras, salientamos a importância de higienizar as mãos e mantermos o distanciamento social, nos
refeitórios foi realizada uma divisão entre as mesas e cadeiras e os cronogramas de horários foram adaptados, visando garantir a não aglomeração
de pessoas nos momentos de refeição, em relação a higienização dos espaços comuns o grupo de ASG’S, foi devidamente orientado e temos feito a
limpeza de forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente nos banheiros e refeitórios.

 No dia 03 de junho de 2020, retornamos   a contabilizar os dias letivos, conforme as orientações dos órgãos responsáveis e da SEC (Secretaria de
Educação e Cidadania), para tanto foi elaborado pela Equipe Gestora um novo calendário escolar, o mesmo foi entregue dentro da data solicitada
junto ao documento anterior, o novo calendário está em processo de homologação.

Em relação ao trabalho pedagógico desenvolvido em nossa escola, as professoras fizeram uma busca ativa das famílias, momento em que ligaram
para os Pais e Responsáveis e conversam sobre o envio das propostas, então cada professora fez um grupo de WhatsApp para o envio diário das
atividades, e também para mantermos  o contato direto com as famílias e crianças, a partir desse contato, passaram a elaborar as atividades
remotas, tais atividades foram  planejadas  pelo grupo docente da seguinte forma: cada professora elaborou cinco atividades semanais, sendo que
todas essas atividades foram elaboradas de acordo com os documentos norteadores e tiveram como objetivo atender e  respeitar os grupos etários e
os direitos de aprendizagem das  crianças, então as atividades após serem preparadas foram enviadas para Orientadora Pedagógica da Unidade  e
depois postadas no Portal Ledi (escolainterativa.sjc.blogspot.com/p/link-escolassinfantis.html),  para  o acesso das famílias, segue abaixo os links
disponibilizados para acesso das propostas:

BERÇÁRIO I:

 https://drive.google.com/drive/folders/1LRY1xYn6RAot1-SSho1u-icDophtwMf5;

https://drive.google.com/drive/folders/1NvIh1400_IOPFoqlsyUTBOxz0B67anot;

https://drive.google.com/drive/folders/1BXf1kNydxwuvm_5lRxIyXYplTUFiKJaL;

BERÇÁRIO II:

https://drive.google.com/drive/folders/1_0HakPHcQCgN4olKMYhDphqmsJDx79-0;

https://drive.google.com/drive/folders/1_R5UIB0UDdnKxS-JKfAsfXySQ73N2pf5;

https://drive.google.com/drive/folders/1j_Cy1VqC-8SUgTQAVggHsx9MosqlDqTB;

INFANTIL I:

https://drive.google.com/drive/folders/1-Uaxj8jz5JyHUFl2TcwLBEpnqXmwpduX;

https://drive.google.com/drive/folders/1TRYWy_XpTgL0biMI4CWzLU0wzfp-7XMD;

https://drive.google.com/drive/folders/1Nmf8Go1U-xAYjcKqAz1zUB8JSJrlQnUH;

INFANTIL II:

https://drive.google.com/drive/folders/1uUsYs8I9cr6vem5BTc2MVVIdSKW-jRNB;

https://drive.google.com/drive/folders/1Rvxwm6jG6wwzfM4g5n6KmjfU9Mk1Yhjx;

https://drive.google.com/drive/folders/1T892ajnDsldkpW0QjJEbu7Po6iB_DnCM;

PRÉ I:
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https://drive.google.com/drive/folders/1Fksk80NFKtJPm_Ful7pjKRqaPFOahwHE;

https://drive.google.com/drive/folders/1r7NQ8h3rByulLIz_0MhwjrHCTSS_PxVO;

https://drive.google.com/drive/folders/1GghAXLexsfPnYd4Lx2m7meV5iC2kHRxQ;

PRÉ II:

https://drive.google.com/drive/folders/1kiH6NjMZyk3zmT39CiL6W6y4OClKBaOw;

https://drive.google.com/drive/folders/1nwdguSgqW4nM5jouYFpC2BdKUeGEw7Gl;

https://drive.google.com/drive/folders/1eKHLoku_YWbXsFdulAOCLwshjjAnH-ew;

 Para as famílias que não tem acesso a internet foram disponibilizados os impressos das propostas na secretaria da escola, assim também foi feito
com os materiais escolares , as  crianças que tiveram necessidade de algum material escolar para realizar as atividades, o mesmo foi entregue
conforme solicitado, as professoras estiveram em contato com as famílias diariamente, acolhendo e esclarecendo as  dúvidas que surgiram
relacionadas as atividades, foi possível observar que conseguimos alcançar muitas crianças, o que consideramos  muito positivo, uma vez que as
crianças realizaram as atividades enviadas e nos deram o retorno por meio de fotos, áudios e alguns vídeos, relatando como foi a realização das
atividades remotas.

Ainda visando garantir um atendimento de qualidade as nossas crianças, continuamos com a entrega diária das marmitas, esse mês entregamos
349 marmitas essa entrega aconteceu  de segunda a sexta-feira das 11:00  às 13:00 horas, todo o alimento servido foi preparado seguindo as
orientações de higiene e saúde e esteve  de  acordo com o cardápio enviado pela SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), além do alimento
sólido, foram  entregues também frutas, bolos e barrinhas de cereais tudo conforme o cardápio do dia, dando  continuidade ao trabalho realizado o
atendimento a comunidade aconteceu diariamente  de segunda a sexta-feira, no horário das 7:00 às 17:00 horas , onde foram entregues declarações
solicitadas, realizamos atendimentos por telefone, envio de documentos e no mês de junho em cumprimento ao plano de trabalho, foram efetuadas
duas matriculas, cumprindo assim o plano vigente.

Sobre o cumprimento de nossas  metas, temos como  uma  das etapas elencadas no plano vigente  a Formação Continuada, a formação aconteceu
de acordo com o que estava previsto, para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro horas semanais, onde os temas
abordados foram relacionados ao suporte teórico para a elaboração das   atividades remotas, a reestruturação dos espaços com ênfase ao  parque
com intervenção, e alguns assuntos pertinentes relacionados as necessidades da Unidade Escolar, as professoras também estão participando das
aulas enviadas pelo  Canal Ledi (youtube),o tema dessas aulas foi :

‘’Aprendizagens Inovadoras Educação Infantil (Google Meet/Google Drive), essas aulas acontecem toda quarta-feira no período da manhã,
e estão sendo mais uma ferramenta para a elaboração das atividades remotas. ’’

Pensando um pouco a respeito da documentação pedagógica, as professoras foram orientadas a ter um olhar cuidadoso, registrando as devolutivas
dos pais e responsáveis, para tanto utilizamos algumas novas estratégias como:

Um cronograma semanal para as professoras se organizarem em suas demandas;
Impresso para registro de presença;
Impresso para registro dos retornos das famílias, onde as professoras descreveram semanalmente como estão sendo as devolutivas das
famílias.
Impresso de entrega de materiais para as crianças que tiveram necessidade;

Com o grupo de educadores as formações   tiveram como foco a reestruturação dos espaços da creche. Inclusive alguns encontros foram voltados
para a construção de materiais e reorganização, como: pintura e confecção de materiais.

Entre as nossas metas temos a revitalização da horta, então visando garantir que as crianças continuem sendo parte desse processo enviamos para
as turmas do INF.II/PRÉ I e PRÉ II , entre as atividades remotas uma atividade relacionada ao programa horta, nessa atividade as crianças foram 
convidadas a plantar um feijãozinho dando assim continuidade ao incentivo a alimentação saudável, a partir da realização dessa atividade,
estivemos acompanhado o processo realizado em casa e nos próximos meses estaremos enviando novas  propostas relacionadas ao programa.

Com o objetivo de garantir a manutenção adequada dos nossos espaços, estivemos com o olhar atento aos cuidados relacionados ao controle da
proliferação da dengue, fizemos a limpeza diária  dos espaços, inclusive lavamos as caixas de água e mantivemos as equipes das brigadas
responsáveis pela inspeção semanal , recolhendo os objetos que poderiam ser possíveis focos criadouros  do mosquito, no mês de junho  iniciamos
a reforma de mais dois banheiros, onde um será destinado ao uso da comunidade e outro para uso de nossos profissionais, em relação aos
programas, além dos estudos sobre o parque com intervenção, e das atividades relacionadas a horta, foi reorganizado um novo cantinho de leitura
na recepção da creche, e catalogamos o acervo disponível,  contemplando assim o programa comunidade leitora.

Visando repertoriar e apoiar as nossas colaboradoras, as equipes gestoras participaram de algumas formações norteadoras:

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);
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https://drive.google.com/drive/folders/1Fksk80NFKtJPm_Ful7pjKRqaPFOahwHE
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https://drive.google.com/drive/folders/1eKHLoku_YWbXsFdulAOCLwshjjAnH-ew


1 | Descrição das atividades realizadas em junho de 2020 Completude: 100,00
%

Embora nos encontramos em uma situação atípica, estamos convictos que mesmo a distância pudemos oferecer um trabalho de qualidade às
crianças, onde buscamos ajudar, respeitar e atender as necessidades de cada família.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
Em relação aos resultados alcançados, conseguimos por meio das atividades remotas enviadas para casa,  atingir 80% das famílias, uma vez
que compreeenderam a grande importância desse retorno, muitas das famílias costumam dar o retorno a noite de acordo com os seus horários
e aos fins de semana, o que fortaleceu ainda mais o vínculo escola/família e garantiu que as crianças tivessem acesso a atividades e que
tivessem os seus direitos de aprendizagem garantidos;
As orientações relacionadas aos cuidados de prevenção da doença Covid 19, foram direcionadas aos Pais/Responsáveis, Funcionários e toda
Comunidae Escolar;
Um outro resultado bastante importante foi em relação ao oferecimento de uma alimentação rica e saudável, pois as 18 famíias que buscam
diariamente as marmitas na escola, encontram-se em situação de vulnerabilidade, portanto através do alimento oferecido de segunda a sexta-
feira, pudemos garantir que essas crianças se alimentassem de maneira adequada e saudável...

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Consideramos muito positivo o retorno das propostas, momento em que os pais enviaram fotos, vídeos e até alguns áudios como o da aluna
Antonella do Infantil II A, no áudio ela costuma descrever o quanto sente saudade da creche, ainda nos retornos as crianças do PRÉ II, enviaram
desenhos e a escrita da atividade referente ao cardápio do dia,entre tantos retornos também tivemos mensagens carinhosas de saudade e incentivo
de retorno...

Também consideramos muito produtivo o empenho e dedicação de todas as equipes, que estiveram buscando aprender cada dia mais, e não
mediram esforços para levar até as crianças um material rico em aprendizagem, as equipes de educadores e de apoio também se dedicaram na
reesstruturação e cuidado com todos os espaços da escola...

 Atividades Desenvolvidas
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2 | Descrição das atividades realizadas em junho de 2020 Completude: 100,00
%

3 | Descrição das atividades realizadas em junho de 2020 Completude: 100,00
%

4 | Descrição das atividades desenvolvidas em junho de 2020 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

O trabalho de formação continuada aconteceu semanalmente, momento em que as equipes foram devidamente repertoriadas a elaborarem as atividades
remotas, para tanto os documentos norteadores foram utilizados, também iniciamos os estudos relacionados ao programa parque com intervenção, tanto com
as professoras, como com as educadoras, para esses estudos fizemos uso do Marcas Programas Institucionais e de alguns vídeos e textos do blog tempo de
creche e nova escola;

Com as equipes de apoio buscamos orientá-las sobre a importância dos cuidados com a higiene dos espaços e dos cuidados com a higiene individual de cada
colaborador, visando garantir a saúde de cada funcionário e a  manutenção dos espaços, ainda durante as reuniões de equipes procuramos ter um cuidado
em acolher e esclarecer dúvidas e tratar com muito cuidado a insegurança de todos diante desse momento tão delicado pelo qual estamos passando.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Revitalização Projeto Horta

Descrição:

Durante o mês de junho em cumprimento dessa etapa, elaboramos uma atividade para as turmas do INF.II/PRÉ I e PRÉ II, a atividade enviada para casa ,
convidou as crianças a plantarem grãozinhos de feijão, então após o plantio, as crianças passaram a enviar o retorno de como foi esse momento para a
escola,observamos através das mensagens que foi um momento divertido e rico em aprendizagem, o que nos deixou satisfeitos com o resultado obtido...

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Estamos elaborando  mensalmente os relatórios do SGTS na plataforma,  como também as prestações de contas estão sendo realizadas  pela OSC.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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file:///opt/evolucaogov/sgts-sjc/server/temp/relatorios-execucao/relatorios-execucao/173/relatorios-execucao/Neste m%C3%AAs de maio elaboramos uma escala para evitar aglomera%C3%A7%C3%A3o de pessoas atendendo as orienta%C3%A7%C3%B5es do Minist%C3%A9rio da Sa%C3%BAde e Vigil%C3%A2ncia sanit%C3%A1ria como: todos os funcion%C3%A1rios que s%C3%A3o do grupo de risco se encontram em casa, os demais est%C3%A3o fazendo uso de m%C3%A1scaras, %C3%A1lcool em gel, mantendo dist%C3%A2ncia indicada pelos %C3%B3rg%C3%A3os competentes. Os professores tiveram a oportunidade de realizar forma%C3%A7%C3%A3o online, assistiram Live e realizaram cursos online sugeridos pela SEC, cada professor realizou o registro reflexivo das forma%C3%A7%C3%B5es.   Foi realizado semanalmente a vistoria pela unidade escolar, da brigada da dengue garantindo a seguran%C3%A7a de todos. Eliminando futuros focos e criadouros do mosquito aedes aegypti, pois %C3%A9 necess%C3%A1rio estar atentos orientando a todos a manter os espa%C3%A7os limpos e organizados garantindo assim a preven%C3%A7%C3%A3o de mais est%C3%A1 doen%C3%A7a em nossa comunidade. Estamos realizando a elabora%C3%A7%C3%A3o dos relat%C3%B3rios mensal do SGTS, na plataforma como tamb%C3%A9m as presta%C3%A7%C3%B5es de contas est%C3%A3o sendo realizadas mensalmente pela OSC. Foram entregues o Kit merenda para a comunidade e realizado atendimento com os pais sempre que necess%C3%A1rios.


Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em relação ao acompanhamento da participação das crianças nas atividades remotas enviadas diariamante  para casa,  conseguimos  atingir 80% das
famílias, uma vez que compreeenderam a grande importância desse retorno, muitas das famílias costumam dar o retorno a noite de acordo com os seus
horários e aos fins de semana, o que fortaleceu ainda mais o vínculo escola/família e garantiu que as crianças tivessem acesso as atividades e que tivessem
os seus direitos de aprendizagem garantidos;

 

 

 

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM JULHO DE 2020 LÍRIOS V
De 01/07/2020 a 31/07/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

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

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

 Atividades Desenvolvidas

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO LÍRIOS V
De 01/08/2020 a 31/08/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

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

2| Resultados Alcançados
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM SETEMBRO 2020 LÍRIOS DO CAMPO V
De 01/09/2020 a 30/09/2020

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOVEMBRO LÍRIOS V
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS FEVEREIRO 2021 LÍRIOS DO CAMPO V
De 01/02/2021 a 28/02/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO PLANO DE TRABALHO VIGENTE:

Seguindo o plano de trabalho concluímos com sucesso as seguintes etapas:

META 1

ETAPA / FASE 1 : PAINÉIS SENSORIAIS:

A etapa foi compartilhada com o grupo, e o plano de ação elaborado junto à equipe, então os materiais foram organizados e
posteriormente os painéis foram construídos pelo grupo de educadoras da Unidade Escolar;

META 1

ETAPA / FASE  2 – FORMAÇÃO EXTRACURRICULAR

A formação extracurricular aconteceu conforme estava previsto, a primeira formação extracurricular foi realizada online com a live do
Educador Paulo Focchi e por meio da palestra em nossa Unidade Escolar com  o Professor Felipe Barros, o mesmo fez uma palestra com
o tema: Tecnologia na Educação, o objetivo da palestra foi orientar e repertoriar as equipes sobre o quanto a educação passou por
transformações e o quanto é  necessário  inovar os nossos recursos pedagógicos e tecnológicos, portanto  buscamos  aprimorar e ampliar o
nosso conhecimento, visando assim continuar garantindo a qualidade do atendimento oferecido em nossa creche. Ainda nesse encontro, foram
apresentados alguns modelos de vídeos para reflexão e algumas dicas importantes sobre áudio, iluminação e edição.

ETAPA / FASE 3 – REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE

A reestruturação do parque foi realizada, para tanto fizemos algumas mudanças no layout do parque, mudamos os brinquedos de lugar,
construímos um escorregador de madeira, tanque de areia, realizamos a reestruturação da casinha, onde readaptamos os espaços
internos e fazendo a pintura externa, para essa ação contamos com a dedicação de nossas equipes e com a parceira de um pai de aluno
que os ajudou a concluir essa reforma.

META 2

ETAPA/FASE  2 – REUNIÃO DE PAIS / TRANSIÇÃO / ALUNOS NOVOS

As reuniões previstas no plano aconteceram conforme o calendário escolar no mês de fevereiro de 17 a 21 de fevereiro, momento em que
recebemos as famílias, apresentamos as equipes e os espaços, cada professora preparou junto a equipe gestora uma pauta acolhedora e
carinhosa, também buscamos orientar as famílias sobre os combinados da Unidade e sobre a importância da parceria escola/família.

No segundo semestre,  devido a pandemia as reuniões foram realizadas através do aplicativo zoom, procuramos realizar as reuniões de
acordo com a disponibilidade das famílias, então as professoras fizeram uma adequação  pertinente nos horários,  visando assim acolher
a todos da melhor maneira possível, tais reuniões aconteceram no mês de agosto de 10 a 16 de agosto, ainda com o objetivo de atender as
necessidades das famílias, alguns atendimentos individuais foram realizados seguindo os protocolos de saúde , por meio de horário
agendado com antecedência .

Em relação a transição da educação infantil para o ensino fundamental, todas as ações foram devidamente realizadas, onde as famílias
receberam informações e orientações relacionadas ao direcionamento para o Ensino Fundamental para os familiares dos alunos do PRÉ II.

Com os pais dos alunos que ingressaram na creche no final de 2020, fizemos as devidas orientações no momento da matrícula, momento em que
todas as dúvidas foram acolhidas, também procuramos conhecer um pouquinho de cada criança matriculada, portanto buscamos oferecer
atendimento individualizado, garantindo assim que todos se sentissem seguros para frequentar nossa Unidade Escolar;

 META 3

ETAPA 1 – REVITALIZAÇÃO DA HORTA

Durante o mês de março, foi elaborado pelas professoras da Unidade Escolar junto a equipe gestora o plano de ação para a revitalização da horta,
foi o momento em que de forma democrática as ações foram definidas e divididas, visando assim envolver a participação de toda comunidade
escolar, todas as propostas descritas no plano de ação foram planejadas com muito cuidado e tiveram como foco qualificar cada vez mais o
atendimento oferecido as nossas crianças.
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Ao longo do ano buscamos manter a manutenção adequada da horta, onde a mesma foi devidamente cuidada pelas equipes de apoio, além de
todos os cuidados com o espaço físico, também enviamos para as crianças atividades que incentivaram a alimentação saudável e plantio.

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

Durante o mês de fevereiro realizamos as ações descritas abaixo;

Retorno das equipes de todos os segmentos;
Organização de todos os espaços da Unidade Escolar;
Finalização da reforma da cozinha;
Cobertura dos solários BII/INF.I;
Manutenção da horta;
Cuidados em relação ao combate à Dengue (Brigada Dengue)
Retorno das aulas presenciais de forma gradual;
Retomada das atividades remotas (Portal Ledi);
Organização dos kits individuais;
Busca Ativa;
Trabalho de formação continuada;
Participação da Equipe Gestora nas seguintes formações:
02/02 Reunião de dirigentes e diretores sobre Plano de Retomada às aulas presenciais;
03/02 Reunião de orientadoras e pedagogas medidas das unidades escolares de acordo com o Plano de Retomada às aulas presenciais;
05/02 Reunião com a Merenda Escolar sobre os protocolos de higiene e preparo das refeições presenciais e não presenciais;
15/02 Elaboração do calendário escolar 2021;
24/02 Reunião com Equipe Gestora sobre Relatório de Atividade SGTS;
11/02 Reunião de Diretores com a vigilância epidemiológica;

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

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

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

As atividades remotas foram elaboradas e postadas no Portal Ledi para acesso das famílias;

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

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

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

As formações aconteceram com todos os funcionários da Unidade Escolar, momento em que foram retomadas as orientações do Protocolo
Sanitário para funcionamento de Estabelecimentos Escolares em São Paulo.
Ainda nos encontros abordamos os seguintes assuntos:
Abordagem junto às famílias em relação as interações;
Retomada de assuntos relacionados as necessidades da Unidade Escolar;
Reflexão sobre os primeiros dias de atendimento presencial;
Análise das propostas do portal LEDI;
A equipe da cozinha participou da formação oferecida pelo setor da merenda escolar, para atender com segurança as nossas crianças.

 

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

 

Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a 
equipe, enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim
permanecemos aferindo a temperatura de todos que entram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso
obrigatório das máscaras, a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi
mantida a  divisão entre as mesas e cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas
anteriormente, visando sempre evitar  aglomeração de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns, o
grupo de ASG’S, esteve realizando a limpeza diária de forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente
nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Visando garantir um atendimento de qualidade as nossas crianças, continuamos com a entrega diária das marmitas, onde esse mês
entregamos um total de 713 marmitas, sendo as mesmas entregues de segunda a sexta-feira das 11:00  às 13:00 horas, todo o alimento
servido foi preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de  acordo com o cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC
(Secretaria de Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram  entregues também frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo   de
acordo com o cardápio do dia.
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1 | Descrição das ações realizadas em fevereiro 2021 Lírios V Completude: 100,00
%

2 | Descrição das ações desenvolvidas fevereiro Lírios V Completude: 100,00
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2| Resultados Alcançados
Resultados alcançados Fevereiro 2021;

Comunicação efetiva com as famílias atingindo 95% das crianças;
Acolhida das equipes de forma acolhedora; sócio emocional;
Envolvimento de todos os segmentos nas metas previstas para o ano 2021;
Retomada das aulas forma gradual e remotas;
Entrega diária das marmitas, garantindo uma alimentação saudável;

 

 

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
IMPACTOS DAS AÇÕES :

Comunicação clara junto ao grupo de funcionários e comunidade escolar em relação aos cuidados  de prevenção da Covid 19 e
orientações sobre o retorno gradual das aulas presenciais;
Garantia de uma educação de qualidade, onde buscamos  oferecer um atendimento adequado as nossas crianças por meio de aulas
presenciais e atividades do  portal Ledi;
Parceria junto a equipe de saúde visando cuidar e proteger nossas crianças e equipes;
Registros das evidências das ações realizadas  por meio de fotos, vídeos e documentos elaborados;

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

 O projeto Reciclando foi apresentado ao grupo durante o encontro de TFC, onde as equipes foram orientadoras sobre a importância do projeto e o quanto as
ações irão refletir diretamente na aprendizagem das crianças ,ainda nesse mesmo encontro foi realizada uma tempestade de ideias, apontando as possíveis
atividades que podem ser desenvolvidas junto às crianças dentro da Unidade Escolar;Também aproveitamos o momento para elencarmos algumas ações
dentro da escola que deverão ser desenvolvidas, visando contemplar essa etapa com sucesso almejado.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Descrição das atividades desenvolvidas fevereiro 2021 Lírios V Completude: 100,00
%

4 | Descrição das atividades desenvolvidas em fevereiro 2021 Lírios V Completude: 100,00
%

5 | Descrição das atividades realizadas em fev 2021 Lírios V Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Os resultados alcançados e as prestações de contas, foram devidamente apresentados  dentro do prazo estabelecido na plataforma SGTS...

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Espaço de Música e Movimento

Descrição:

Em encontro de tfc com o grupo de educadores, foi apresentado ao grupo o projeto, onde os objetivos foram compartilhados, ainda nesse encontro foi
realizada uma troca de ideias entre a equipe;

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

A Formação Continuada – TFC  aconteceu  de acordo com o previsto, para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro horas
semanais, e para as educadoras uma vez na semana, durante o mês de fevereiro retomamos alguns assuntos pertinentes a Unidade Escolar, realizamos com
todo o grupo a primeira  RPA, momento que frisamos a todos a importância do cumprimento dos protocolos, ainda esse mês refletimos sobre as propostas do
Portal Ledi e as possíveis ações que podem ser desenvolvidas junto às crianças, fizemos ajustes em relação aos horários das interações nos grupos, devido
ao retorno presencial das crianças e apresentamos as metas previstas no plano de trabalho, buscamos também  cuidar do sócio emocional, por meio de
mensagens de acolhimento e esperança.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Espaço de Música e Movimento

Descrição:

Esse mês foi realizada pela  Equipe Gestora  a escolha  do espaço onde será realizada a construção da sala de música, então após definirem em qual  espaço
físico que será realizada a construção ,  a Pedagoga  junto as equipes de educadoras elaboraram o plano de ação,onde o grupo em comum acordo  elencou
as atividades que deverão ser realizadas para a execução do projeto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Nome Observações

PLANO DE AÇÃO SALA DE MÚSICA 2021 para Renata.pdf

sintese TFC - fevereiro.pdf

controle de merenda - fevereiro.pdf

controle de acompanhamento de presença.pdf

Brigada - 02-2021.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V
Responsável Técnico
CPF 270.792.428-86
RG 29648773-9

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS DE MARÇO LÍRIOS V
De 01/03/2021 a 31/03/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

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

Durante o mês de março realizamos as ações descritas abaixo;

Organização de todos os espaços da Unidade Escolar;
Início da construção da sala de música;
Início das propostas relacionadas a coleta seletiva do lixo;
Manutenção da horta;
Cuidados em relação ao combate à Dengue (Brigada Dengue)
Envio das atividades remotas (Portal Ledi);
Envio dos links do portal ledi para as famílias;
Organização dos kits individuais;
Busca Ativa;
Trabalho de formação continuada;
Continuidade do Programa Tardes Encantadoras;
Foram efetuadas 19 matrículas;

 

Participação da Equipe Gestora nas seguintes formações:

03/03 Reunião com Educação Especial;
03/03 Assessoria da Orientadora de ensino Maria Alice;
05/03 Reunião Diretores e Dirigentes;
12/03 Reunião Setorizada;
17/03 Assessoria da Orientadora de Ensino Renata Miranda;
26/03 Formação com Pedagogia Empreendedora dos sonhos;
26/03 Formação com Pedagogia Empreendedora dos sonhos;
29/03 Reunião com o Setor Orientação Educacional (SOE);
31/03 Preenchimento e envio da tabela de acompanhamento do PRÉ II no DRIVE Institucional;

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

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

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

As atividades remotas foram elaboradas pelas equipes de professoras da SEC, e semanalmente disponibilizadas no Portal Ledi, por meio dos links
abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMJtbeXq_5UfeMIgEykzfVwVXfzRbePaa9IUC93I9HaPNi1Q/viewform;
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelO0UJjPllrtC1gJphXv8fagw6U0M4m0tQhyJcoLooKnqELA/viewform;
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5ZXRvbjeECHjFSv8yOAezjzv_W9yJRKQPdO7VXjjBLiGOSw/viewform;
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdphxuKm9BQTQSfKK9PYX9xqO7Z1raCmsuuNV7tVhKyH0UJ-A/viewform;
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYMZlN39eRbKaZRjSvzet5YvUMuKUSmZhUm8nuRhH-Ebv4eA/viewform;

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e
pessoalmente, realizamos matrículas e orientamos em relação a retomada das aulas de forma gradual e sobre as ações que estavam sendo
realizadas;

Frisamos sobre a importância da participação das crianças nas atividades remotas por meio dos grupos, e orientamos sobre o acesso das mesmas
no portal Ledi.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

As formações aconteceram com todos os funcionários da Unidade Escolar conforme previsto no plano de trabalho, momento em frisamos a
importância do cumprimento do protocolo sanitário;  
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1 | Descrição das atividades em março de 2021 Lírios V Completude: 100,00
%

Ainda nos encontros abordamos os seguintes assuntos:

Abordagem junto às famílias em relação as interações;
Retomada de assuntos relacionados as necessidades da Unidade Escolar;
Elaboração das escalas quinzenais;
Organização da documentação pedagógica;
Orientações sobre o preenchimento do diário gradual e digital;
Reflexão sobre as atividades elaboradas;
Análise das propostas do portal LEDI;

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a  equipe,
enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim permanecemos 
aferindo a temperatura de todos que entram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso obrigatório das máscaras,
a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi mantida a  divisão entre as mesas e
cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas anteriormente, visando sempre evitar  aglomeração
de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns, o grupo de ASG’S, esteve realizando a limpeza diária de
forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Visando garantir um atendimento de qualidade as nossas crianças, continuamos com a entrega diária das marmitas, onde esse mês entregamos um
total de  746 marmitas sólidas e 13 sopas, sendo as mesmas entregues de segunda a sexta-feira das 11:00  às 13:00 horas, todo o alimento servido
foi preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de  acordo com o cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de
Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram  entregues também frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo   de acordo com o cardápio
dia.

 

2| Resultados Alcançados
Comunicação efetiva com as famílias atingindo 95% das crianças;
Acolhida das equipes de forma acolhedora; sócio emocional;
Envolvimento de todos os segmentos nas metas previstas para o ano 2021;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação aos funcionários e comunidade com protocolos sanitários;
Oferta de 19 vagas para o ingresso de novos alunos em nossa Unidade Escolar;
Oferecer uma educação de qualidade através das atividades desenvolvidas ;
Oferecer alimentação saudável por meio da entrega de 746 marmitas sólidas, frutas e barrinhas de cereiase também 13 marmitas de sopinha
para os bebês;

Atividades Desenvolvidas
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2 | Atividades desenvolvidas em março 2021 Lírios V Completude: 100,00
%

3 | Descrição das atividades desenvolvidas em março Lírios V Completude: 100,00
%

4 | Descrição das atividades desenvolvidas em março 2021 Lírios do Campo V Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

 A Formação Continuada – TFC  aconteceu  de acordo com o previsto, para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro horas
semanais, e para as educadoras uma vez na semana, durante o mês de março continuamos retomando  alguns assuntos pertinentes a Unidade Escolar,
buscamos  frisar  a todos a importância do cumprimento dos protocolos, ainda esse mês  continuamos  refletindo  sobre as propostas do Portal Ledi e as
possíveis ações que podem ser desenvolvidas junto às crianças,também utilizamos os encontros para pensar nas metas previstas no plano
vigente,  buscamos ainda   cuidar do sócio emocional, por meio de mensagens de acolhimento e esperança.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Espaço de Música e Movimento

Descrição:

 

Em cumprimento dessa etapa, iniciamos a construção da sala de música e visando repertoriar ao grupo, em encontros de tfc realizamos tempestades de
ideias, onde as contribuições foram acolhidas e devidamente analisadas pela Equipe Gestora;

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa as professoras elaboram cartazes informativos e murais em relação a coleta seletiva do lixo, também elaboram propostas para
serem realizadas junto às crianças, ainda visando contemplar a etapa providenciamos cestos para realizarmos a coleta adequada, sendo assim separando  o
lixo orgânico do lixo reciclável;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em cumprimento da meta 4 do plano vigente, realizamos as publicações mensais dos resultados da Unidade Escolar na plataforma Iplan,  também 
 acompanhamos  as práticas pedagógicas e continuamos  monitorando  a  frequência dos alunos através do diário gradual e  diário digital, sendo que o diário
gradual é preenchido diariamente de acordo a presença das crianças na Unidade Escolar ,  e o diário digital semanalmente a partir das devolutivas das
famílias, todo esse monitoramento tem como objetivo  continuar oferecendo um  atendimento de grande  qualidade e apresentar para a Sociedade Civil os
resultados alcançados.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

entrega de marmita.pdf

brigada dengue março.pdf

25 DE MARÇO - CONSIGNA DO VIDEO BRINCADEIRAS COM MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS.pdf

1- O IMPACTO DO LIXO NO MEIO AMBIENTE - PRÉ II B.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V
Responsável Técnico
CPF 270.792.428-86
RG 29648773-9

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ABRIL LÍRIOS DO CAMPO V
De 01/04/2021 a 30/04/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

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

Durante o mês de abril realizamos as ações descritas abaixo;

Organização de todos os espaços da Unidade Escolar;
Conclusão da sala de música e movimento;
Continuidade das propostas relacionadas a coleta seletiva do lixo;
Manutenção da horta;
Cuidados em relação ao combate à Dengue (Brigada Dengue)
Envio das atividades remotas (Portal Ledi portaledusjc)
Envio dos links do (Portal Ledi portaledusjc) para as famílias;
Organização dos kits individuais;
Busca Ativa;
Trabalho de formação continuada;
Continuidade do Programa Tardes Encantadoras;
Foram efetuadas 9 matriculas;

 Participação da Equipe Gestora nas seguintes formações:

 06/04 Reunião com Centro de mídias da Educação de São Paulo, referente a vacinação dos profissionais da área de educação;

- 07/04 Reunião sobre a vacinação no município de São José dos Campos;

- 09/04 Reuniao sobre o Cadastro e aprovação da vacinação;

- 09/04 Setorizada sobre o Currículo de São José dos Campos - Cotidiano;

- 16/04 Reunião sobre os Protocolos sanitários, Serviços administrativos e Censo Escolar;

- 16/04 Setorizada sobre o SOE com Ricardo;

-26/04 Visita da Supervisão De Ensino (Protocolo Covid 19);

-27/09 Assessoria Renata Miranda Gestora de Parceria;

- 27/04 Reunião com a Chefe de Divisão da Educação Infantil;

 -29/04 Setorizada sobre o Caderno do educador - Projeto Contraturno e protocolos sanitários;

-30/04- Setorizada quinzenal;

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

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

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

(CONCLUÍDA)

 

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e
pessoalmente, realizamos matrículas e orientamos em relação a retomada das aulas de forma gradual e sobre as ações que estavam sendo
realizadas;

Frisamos sobre a importância da participação das crianças nas atividades remotas por meio dos grupos, e orientamos sobre o acesso das mesmas
no portal Ledi. (portaledusjc)

 ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS
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1 | Descrição das atividades desenvolvidas em abril Lírios V Completude: 100,00
%

(CONCLUÍDA)

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a  equipe,
enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim permanecemos 
aferindo a temperatura de todos que entram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso obrigatório das máscaras,
a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi mantida a  divisão entre as mesas e
cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas anteriormente, visando sempre evitar  aglomeração
de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns, o grupo de ASG’S, esteve realizando a limpeza diária de
forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Visando garantir um atendimento de qualidade as nossas crianças, continuamos com a entrega diária das marmitas, onde esse mês entregamos um
total de  634 marmitas sólidas , sendo as mesmas entregues de segunda a sexta-feira das 11:00  às 13:00 horas, todo o alimento servido foi
preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de  acordo com o cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de
Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram  entregues também frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo   de acordo com o cardápio
do dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
Comunicação efetiva com as famílias atingindo 95% das crianças;
Acolhida das equipes de forma acolhedora; sócio emocional;
Envolvimento de todos os segmentos nas metas previstas para o ano 2021;
Conclusão da sala de música e movimento;
Continuidade das atividades relacionadas a coleta seletiva do lixo;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação aos funcionários e comunidade com protocolos sanitários;
Oferta de 9 vagas para o ingresso de novos alunos em nossa Unidade Escolar;
Oferecer uma educação de qualidade através das atividades desenvolvidas;
Garantia de uma  alimentação saudável por meio da entrega de 634marmitas sólidas, frutas e barrinhas de cereais ofertadas durante todo o
mês de abril;
Conscientização sobre o meio ambiente através das propostas de coleta seletiva do lixo;

Atividades Desenvolvidas

pág. 2 12/07/21 10:28

file:///opt/sgts-sjc/server/temp/173/relatorios-execucao/1.2-%20DESCRI%25C3%2587%25C3%2583O%20DAS%20A%25C3%2587%25C3%2595ES%20REALIZADAS%20NA%20UNIDADE%20ESCOLAR%20REFERENTES%20AO%20PLANO%20EMERGENCIAL%20-%20COVID19%20%20META%201%20-%20Garantir%20o%20atendimento%20de%20qualidade%20%25C3%25A0s%20crian%25C3%25A7as,%20comunidade%20e%20funcion%25C3%25A1rios%20no%20per%25C3%25ADodo%20de%20suspens%25C3%25A3o%20de%20aulas%20presenciais%20devido%20ao%20COVID-19.%20%20%25E2%2597%258FEtapa%201%20-%20atividades%20remotas%20Meta%20cumprida.%20%20%25E2%2597%258FEtapa%202%20-%20comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%20com%20as%20fam%25C3%25ADlias%20e%20crian%25C3%25A7as%20Fio%20criado%20um%20grupo%20de%20WhatsApp%20para%20cada%20turma,%20com%20combinados%20e%20orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es%20sobre%20a%20import%25C3%25A2ncia%20do%20mesmo%20para%20a%20comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%20com%20as%20fam%25C3%25ADlias.%20As%20professoras%20organizaram%20um%20escalonamento%20por%20dias%20da%20semana,%20respeitando%20os%20protocolos%20de%20seguran%25C3%25A7a%20e%20a%20capacidade%20estabelecida%20por%20salas%20de%20acordo%20as%20orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es%20Plano%20S%25C3%25A3o%20Paulo.%20As%20professoras%20est%25C3%25A3o%20enviando%20toda%20segunda-feira%20o%20link%20do%20portal%20Ledi%20para%20as%20fam%25C3%25ADlias%20que%20optaram%20por%20permanecer%20de%20forma%20remota.%20Para%20que%20elas%20possam%20estar%20realizando%20as%20atividades%20com%20as%20crian%25C3%25A7as%20e%20enviando%20uma%20foto,%20v%25C3%25ADdeo%20ou%20%25C3%25A1udio%20para%20a%20professora%20destes%20momentos%20evidenciando%20assim%20a%20participa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20das%20mesmas.%20%20%25E2%2597%258FEtapa%203%20-%20forma%25C3%25A7%25C3%25A3o%20dos%20funcion%25C3%25A1rios%20dos%20diferentes%20segmentos%20%20Neste%20m%25C3%25AAs%20realizamos%20a%20Reuni%25C3%25A3o%20Pedag%25C3%25B3gica%20Administrativa%20com%20todos%20os%20funcion%25C3%25A1rios,%20retomando%20as%20orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es%20do%20Protocolo%20Sanit%25C3%25A1rio%20para%20funcionamento%20de%20Estabelecimentos%20Escolares%20em%20S%25C3%25A3o%20Paulo.%20%20O%20plano%20de%20adapta%25C3%25A7%25C3%25A3o%20e%20acolhimento%20e%20as%20orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es%20espec%25C3%25ADficas%20para%20este%20ano%20t%25C3%25A3o%20at%25C3%25ADpico,%20c
file:///opt/sgts-sjc/server/temp/173/relatorios-execucao/1.2-%20DESCRI%25C3%2587%25C3%2583O%20DAS%20A%25C3%2587%25C3%2595ES%20REALIZADAS%20NA%20UNIDADE%20ESCOLAR%20REFERENTES%20AO%20PLANO%20EMERGENCIAL%20-%20COVID19%20%20META%201%20-%20Garantir%20o%20atendimento%20de%20qualidade%20%25C3%25A0s%20crian%25C3%25A7as,%20comunidade%20e%20funcion%25C3%25A1rios%20no%20per%25C3%25ADodo%20de%20suspens%25C3%25A3o%20de%20aulas%20presenciais%20devido%20ao%20COVID-19.%20%20%25E2%2597%258FEtapa%201%20-%20atividades%20remotas%20Meta%20cumprida.%20%20%25E2%2597%258FEtapa%202%20-%20comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%20com%20as%20fam%25C3%25ADlias%20e%20crian%25C3%25A7as%20Fio%20criado%20um%20grupo%20de%20WhatsApp%20para%20cada%20turma,%20com%20combinados%20e%20orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es%20sobre%20a%20import%25C3%25A2ncia%20do%20mesmo%20para%20a%20comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%20com%20as%20fam%25C3%25ADlias.%20As%20professoras%20organizaram%20um%20escalonamento%20por%20dias%20da%20semana,%20respeitando%20os%20protocolos%20de%20seguran%25C3%25A7a%20e%20a%20capacidade%20estabelecida%20por%20salas%20de%20acordo%20as%20orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es%20Plano%20S%25C3%25A3o%20Paulo.%20As%20professoras%20est%25C3%25A3o%20enviando%20toda%20segunda-feira%20o%20link%20do%20portal%20Ledi%20para%20as%20fam%25C3%25ADlias%20que%20optaram%20por%20permanecer%20de%20forma%20remota.%20Para%20que%20elas%20possam%20estar%20realizando%20as%20atividades%20com%20as%20crian%25C3%25A7as%20e%20enviando%20uma%20foto,%20v%25C3%25ADdeo%20ou%20%25C3%25A1udio%20para%20a%20professora%20destes%20momentos%20evidenciando%20assim%20a%20participa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20das%20mesmas.%20%20%25E2%2597%258FEtapa%203%20-%20forma%25C3%25A7%25C3%25A3o%20dos%20funcion%25C3%25A1rios%20dos%20diferentes%20segmentos%20%20Neste%20m%25C3%25AAs%20realizamos%20a%20Reuni%25C3%25A3o%20Pedag%25C3%25B3gica%20Administrativa%20com%20todos%20os%20funcion%25C3%25A1rios,%20retomando%20as%20orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es%20do%20Protocolo%20Sanit%25C3%25A1rio%20para%20funcionamento%20de%20Estabelecimentos%20Escolares%20em%20S%25C3%25A3o%20Paulo.%20%20O%20plano%20de%20adapta%25C3%25A7%25C3%25A3o%20e%20acolhimento%20e%20as%20orienta%25C3%25A7%25C3%25B5es%20espec%25C3%25ADficas%20para%20este%20ano%20t%25C3%25A3o%20at%25C3%25ADpico,%20c


2 | Descrição das atividades desenvolvidas em abril Lírios V Completude: 100,00
%

3 | Descrição das atividades desenvolvidas em abril Lírios V Completude: 100,00
%

4 | Descrição das atividades desenvolvidas em abril Lírios V Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

A Formação Continuada – TFC  aconteceu  de acordo com o previsto, para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro horas
semanais, e para as educadoras uma vez na semana, durante o mês de abril  continuamos retomando  alguns assuntos pertinentes a Unidade Escolar,
buscamos  frisar  a todos a importância do cumprimento dos protocolos, ainda esse mês  continuamos  refletindo  sobre as propostas do Portal
Ledi(portaledusjc)  e as possíveis ações que podem ser desenvolvidas junto às crianças,também utilizamos os encontros para pensar nas metas previstas no
plano vigente,  buscamos ainda   cuidar do sócio emocional,   as equipes também participaram das formções oferecidas pela SEC  como: cuidado com a
primeira infância (SOE) e TFC específico AEE .

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Espaço de Música e Movimento

Descrição:

Durante o mês de abril em cumprimento da etapa prevista no plano de trabalho terminamos a construção da sala que será destinada para as atividades de
música e movimento, ainda esse mês as equipes de educadoras realizaram algumas pesquisas e elaboraram atividades experimentais para serem realizadas
junto às crianças, buscamos também alinhar as propostas elaboradas  ao projeto tardes encantadoras, promovendo assim momentos lúdicos e educativos, por
meio dos vídeos enviados para casa;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação S. Judas - Meta 2 - Estimular o Envolvimento e participação da Sociedade civil.
Etapa: Reuniões

Descrição:

Etapa a ser cumprida em julho/2021;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

pág. 3 12/07/21 10:28



5 | Descrição das atividades desenvolvidas em abril Lírios V Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa, continuamos realizando a coleta seletiva do lixo em nossa Unidade Escolar, também estivemos desenvolvendo  atividades junto
às crianças, onde cada professora de acordo com o seu grupo etário elaborou propostas lúdicas e significativas, momento  em que a equipe escola ,  crianças
e famílias foram envolvidas no projeto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em cumprimento da meta 4 do plano vigente, realizamos as publicações mensais dos resultados da Unidade Escolar na plataforma Iplan,  também 
 acompanhamos  as práticas pedagógicas, realizamos o acompanhamento da aprendizagem das turmas do PRÉ I /II  e continuamos  monitorando  a 
frequência dos alunos através do diário gradual e  diário digital, sendo que o diário gradual é preenchido diariamente de acordo a presença das crianças na
Unidade Escolar ,  e o diário digital semanalmente a partir das devolutivas das famílias, todo esse monitoramento tem como objetivo  continuar oferecendo um 
atendimento de grande  qualidade e apresentar para a Sociedade Civil os resultados alcançados.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

TFC EDUCADORAS SEMANA DE 19 A 23 ABRIL PDF.pdf

tfc 13 e 15 de abril professoras 2021 PDF.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V
Responsável Técnico
CPF 270.792.428-86
RG 29648773-9

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MAIO LÍRIOS V
De 01/05/2021 a 31/05/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

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

Durante o mês de maio realizamos as ações descritas abaixo;

Organização de todos os espaços da Unidade Escolar;
Continuidade das propostas relacionadas a coleta seletiva do lixo;
Manutenção da horta;
Cuidados em relação ao combate à Dengue (Brigada Dengue)
Envio das atividades remotas (Portal Ledi portaledusjc)
Envio dos links do (Portal Ledi portaledusjc)para as famílias;
Busca Ativa;
Trabalho de formação continuada;
Continuidade do Programa Tardes Encantadoras;
Foram efetuadas 2 matriculas;
Formação junto às equipes  SOE (18/05/2021) FAÇA BONITO
Participação da Equipe Gestora nas seguintes formações:
Formação Setorizada 14/05 sobre os rituais ás 08h00;
Formação com a educação especial sobre o tema: Para que falar sobre o comportamento do TEA? Ás 14h00- 18/05;
Formação específica com a Orientadora de Ensino sobre Abordagem do currículo acerca do desenvolvimento infantil ás 14h00- 25/05;
Reunião de Diretores com a Claudia Khouri sobre o atendimento presencial –novo formato;26/05 ás 09h00;

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

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

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

(CONCLUÍDA)

 ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e
pessoalmente, realizamos  duas matrículas e orientamos em relação a retomada das aulas de forma gradual e sobre as ações que estavam sendo
realizadas;

Frisamos sobre a importância da participação das crianças nas atividades remotas por meio dos grupos, e orientamos sobre o acesso das mesmas
no portal Ledi. (portaledusjc)

Enviamos as escalas de organização para o retorno semanal das crianças, para tanto inicialmente foi realizada uma pesquisa junto às
famílias, então através das devolutivas foram organizadas as escalas em dois grupos A e B;

 ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

(CONCLUÍDA)

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a  equipe,
enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim permanecemos 
aferindo a temperatura de todos que entram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso obrigatório das máscaras,
a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi mantida a  divisão entre as mesas e
cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas anteriormente, visando sempre evitar  aglomeração
de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns, o grupo de ASG’S, esteve realizando a limpeza diária de
forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Visando garantir um atendimento de qualidade as nossas crianças, continuamos com a entrega diária das marmitas, onde esse mês entregamos um
total de  624 marmitas sólidas , sendo as mesmas entregues de segunda a sexta-feira das 11:00  às 13:00 horas, todo o alimento servido foi
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1 | Descrição das atividades desenvolvidas maio 2021 Completude: 100,00
%

2 | Descrição das atividades desenvolvidas maio Lírios do Campo V Completude: 100,00
%

preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de  acordo com o cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de
Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram  entregues também frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo   de acordo com o cardápio
do dia. 

2| Resultados Alcançados
Comunicação efetiva com as famílias atingindo 96% das crianças;
Acolhida das equipes de forma acolhedora; sócio emocional;
Envolvimento de todos os segmentos nas ações realizadas na escola;
Utilização do espaço de música e movimento para a gravação e envio de vídeos para as crianças;
Continuidade das atividades relacionadas a coleta seletiva do lixo;
Planejamento das ações para o retorno semanal das crianças;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação aos funcionários e comunidade com protocolos sanitários;
Oferta de 2 vagas para o ingresso de novos alunos em nossa Unidade Escolar;
Oferecer uma educação de qualidade através das atividades desenvolvidas;
Garantia de uma alimentação saudável por meio da entrega de 624 marmitas sólidas, frutas e barrinhas de cereais ofertadas durante todo o
mês de maio;
Conscientização sobre o meio ambiente através das propostas de coleta seletiva do lixo;
Esclarecimento de dúvidas para Pais, Responsáveis e Comunidade Escolar em relação ao retorno semanal dos alunos;
Acolhimento da comunidade local em relação a procura por inscrições na Rede Municipal de Educação Infantil;

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Espaço de Música e Movimento

Descrição:

Durante o mês de maio em cumprimento da etapa prevista no plano de trabalho utilizamos o espaço para as gravações dos vídeos que são semanalmente
enviados para casa, tais vídeos têm como objetivo envolver as crianças nas atividades de música e movimento, ainda esse mês buscamos
continuar alinhando as propostas elaboradas ao projeto tardes encantadoras, promovendo assim momentos lúdicos e educativos, por meio dos vídeos
enviados para casa;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Descrição das atividades desenvolvidas maio Lírios V Completude: 100,00
%

4 | Descrição das atividades desenvolvidas maio Lírios V Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

A Formação Continuada – TFC  aconteceu  de acordo com o previsto, para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro horas
semanais, e para as educadoras uma vez na semana, durante o mês de maio  continuamos retomando  alguns assuntos pertinentes a Unidade Escolar,
buscamos  frisar  a todos a importância do cumprimento dos protocolos, ainda esse mês  continuamos aprimorando nossos estudos através dos aportes
teóricos e documentos norteadores, visando qualificar ainda mais nossa prática  junto às crianças,também utilizamos os encontros para pensar as metas em
andamento  no plano vigente,  buscamos ainda   cuidar do sócio emocional,   as equipes também participaram das formções oferecidas pela SEC  como:
cuidado com a primeira infância (SOE) Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - 18 de maio  e TFC específico
AEE .

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa, continuamos realizando a coleta seletiva do lixo em nossa Unidade Escolar, também estivemos desenvolvendo  atividades junto
às crianças, onde cada professora de acordo com o seu grupo etário elaborou propostas lúdicas e significativas, momento  em que a equipe escola ,  crianças
e famílias foram envolvidas no projeto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em cumprimento da meta 4 do plano vigente, realizamos as publicações mensais dos resultados da Unidade Escolar na plataforma Iplan,  também 
 acompanhamos  as práticas pedagógicas,  continuamos  monitorando  a  frequência dos alunos através do diário gradual e  diário digital, sendo que o diário
gradual é preenchido diariamente de acordo a presença das crianças na Unidade Escolar ,  e o diário digital semanalmente a partir das devolutivas das
famílias, todo esse monitoramento tem como objetivo  continuar oferecendo um  atendimento de grande  qualidade e apresentar para a Sociedade Civil os
resultados alcançados.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

ESPAÇO DE MÚSICA E MOVIMENTO .pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V
Responsável Técnico
CPF 270.792.428-86
RG 29648773-9

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ABRIL LÍRIOS DO CAMPO V
De 01/04/2021 a 30/04/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

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

Durante o mês de abril realizamos as ações descritas abaixo;

Organização de todos os espaços da Unidade Escolar;
Conclusão da sala de música e movimento;
Continuidade das propostas relacionadas a coleta seletiva do lixo;
Manutenção da horta;
Cuidados em relação ao combate à Dengue (Brigada Dengue)
Envio das atividades remotas (Portal Ledi portaledusjc)
Envio dos links do (Portal Ledi portaledusjc) para as famílias;
Organização dos kits individuais;
Busca Ativa;
Trabalho de formação continuada;
Continuidade do Programa Tardes Encantadoras;
Foram efetuadas 9 matriculas;

 Participação da Equipe Gestora nas seguintes formações:

 06/04 Reunião com Centro de mídias da Educação de São Paulo, referente a vacinação dos profissionais da área de educação;

- 07/04 Reunião sobre a vacinação no município de São José dos Campos;

- 09/04 Reuniao sobre o Cadastro e aprovação da vacinação;

- 09/04 Setorizada sobre o Currículo de São José dos Campos - Cotidiano;

- 16/04 Reunião sobre os Protocolos sanitários, Serviços administrativos e Censo Escolar;

- 16/04 Setorizada sobre o SOE com Ricardo;

-26/04 Visita da Supervisão De Ensino (Protocolo Covid 19);

-27/09 Assessoria Renata Miranda Gestora de Parceria;

- 27/04 Reunião com a Chefe de Divisão da Educação Infantil;

 -29/04 Setorizada sobre o Caderno do educador - Projeto Contraturno e protocolos sanitários;

-30/04- Setorizada quinzenal;

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

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

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

(CONCLUÍDA)

 

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e
pessoalmente, realizamos matrículas e orientamos em relação a retomada das aulas de forma gradual e sobre as ações que estavam sendo
realizadas;

Frisamos sobre a importância da participação das crianças nas atividades remotas por meio dos grupos, e orientamos sobre o acesso das mesmas
no portal Ledi. (portaledusjc)

 ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS
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1 | Descrição das atividades desenvolvidas em abril Lírios V Completude: 100,00
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(CONCLUÍDA)

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a  equipe,
enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim permanecemos 
aferindo a temperatura de todos que entram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso obrigatório das máscaras,
a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi mantida a  divisão entre as mesas e
cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas anteriormente, visando sempre evitar  aglomeração
de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns, o grupo de ASG’S, esteve realizando a limpeza diária de
forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Visando garantir um atendimento de qualidade as nossas crianças, continuamos com a entrega diária das marmitas, onde esse mês entregamos um
total de  634 marmitas sólidas , sendo as mesmas entregues de segunda a sexta-feira das 11:00  às 13:00 horas, todo o alimento servido foi
preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de  acordo com o cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de
Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram  entregues também frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo   de acordo com o cardápio
do dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
Comunicação efetiva com as famílias atingindo 95% das crianças;
Acolhida das equipes de forma acolhedora; sócio emocional;
Envolvimento de todos os segmentos nas metas previstas para o ano 2021;
Conclusão da sala de música e movimento;
Continuidade das atividades relacionadas a coleta seletiva do lixo;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação aos funcionários e comunidade com protocolos sanitários;
Oferta de 9 vagas para o ingresso de novos alunos em nossa Unidade Escolar;
Oferecer uma educação de qualidade através das atividades desenvolvidas;
Garantia de uma  alimentação saudável por meio da entrega de 634marmitas sólidas, frutas e barrinhas de cereais ofertadas durante todo o
mês de abril;
Conscientização sobre o meio ambiente através das propostas de coleta seletiva do lixo;

Atividades Desenvolvidas
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Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

A Formação Continuada – TFC  aconteceu  de acordo com o previsto, para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro horas
semanais, e para as educadoras uma vez na semana, durante o mês de abril  continuamos retomando  alguns assuntos pertinentes a Unidade Escolar,
buscamos  frisar  a todos a importância do cumprimento dos protocolos, ainda esse mês  continuamos  refletindo  sobre as propostas do Portal
Ledi(portaledusjc)  e as possíveis ações que podem ser desenvolvidas junto às crianças,também utilizamos os encontros para pensar nas metas previstas no
plano vigente,  buscamos ainda   cuidar do sócio emocional,   as equipes também participaram das formções oferecidas pela SEC  como: cuidado com a
primeira infância (SOE) e TFC específico AEE .

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Espaço de Música e Movimento

Descrição:

Durante o mês de abril em cumprimento da etapa prevista no plano de trabalho terminamos a construção da sala que será destinada para as atividades de
música e movimento, ainda esse mês as equipes de educadoras realizaram algumas pesquisas e elaboraram atividades experimentais para serem realizadas
junto às crianças, buscamos também alinhar as propostas elaboradas  ao projeto tardes encantadoras, promovendo assim momentos lúdicos e educativos, por
meio dos vídeos enviados para casa;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação S. Judas - Meta 2 - Estimular o Envolvimento e participação da Sociedade civil.
Etapa: Reuniões

Descrição:

Etapa a ser cumprida em julho/2021;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa, continuamos realizando a coleta seletiva do lixo em nossa Unidade Escolar, também estivemos desenvolvendo  atividades junto
às crianças, onde cada professora de acordo com o seu grupo etário elaborou propostas lúdicas e significativas, momento  em que a equipe escola ,  crianças
e famílias foram envolvidas no projeto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em cumprimento da meta 4 do plano vigente, realizamos as publicações mensais dos resultados da Unidade Escolar na plataforma Iplan,  também 
 acompanhamos  as práticas pedagógicas, realizamos o acompanhamento da aprendizagem das turmas do PRÉ I /II  e continuamos  monitorando  a 
frequência dos alunos através do diário gradual e  diário digital, sendo que o diário gradual é preenchido diariamente de acordo a presença das crianças na
Unidade Escolar ,  e o diário digital semanalmente a partir das devolutivas das famílias, todo esse monitoramento tem como objetivo  continuar oferecendo um 
atendimento de grande  qualidade e apresentar para a Sociedade Civil os resultados alcançados.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

TFC EDUCADORAS SEMANA DE 19 A 23 ABRIL PDF.pdf

tfc 13 e 15 de abril professoras 2021 PDF.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V
Responsável Técnico
CPF 270.792.428-86
RG 29648773-9

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MAIO LÍRIOS V
De 01/05/2021 a 31/05/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

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

Durante o mês de maio realizamos as ações descritas abaixo;

Organização de todos os espaços da Unidade Escolar;
Continuidade das propostas relacionadas a coleta seletiva do lixo;
Manutenção da horta;
Cuidados em relação ao combate à Dengue (Brigada Dengue)
Envio das atividades remotas (Portal Ledi portaledusjc)
Envio dos links do (Portal Ledi portaledusjc)para as famílias;
Busca Ativa;
Trabalho de formação continuada;
Continuidade do Programa Tardes Encantadoras;
Foram efetuadas 2 matriculas;
Formação junto às equipes  SOE (18/05/2021) FAÇA BONITO
Participação da Equipe Gestora nas seguintes formações:
Formação Setorizada 14/05 sobre os rituais ás 08h00;
Formação com a educação especial sobre o tema: Para que falar sobre o comportamento do TEA? Ás 14h00- 18/05;
Formação específica com a Orientadora de Ensino sobre Abordagem do currículo acerca do desenvolvimento infantil ás 14h00- 25/05;
Reunião de Diretores com a Claudia Khouri sobre o atendimento presencial –novo formato;26/05 ás 09h00;

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

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

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

(CONCLUÍDA)

 ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e
pessoalmente, realizamos  duas matrículas e orientamos em relação a retomada das aulas de forma gradual e sobre as ações que estavam sendo
realizadas;

Frisamos sobre a importância da participação das crianças nas atividades remotas por meio dos grupos, e orientamos sobre o acesso das mesmas
no portal Ledi. (portaledusjc)

Enviamos as escalas de organização para o retorno semanal das crianças, para tanto inicialmente foi realizada uma pesquisa junto às
famílias, então através das devolutivas foram organizadas as escalas em dois grupos A e B;

 ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

(CONCLUÍDA)

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a  equipe,
enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim permanecemos 
aferindo a temperatura de todos que entram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso obrigatório das máscaras,
a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi mantida a  divisão entre as mesas e
cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas anteriormente, visando sempre evitar  aglomeração
de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns, o grupo de ASG’S, esteve realizando a limpeza diária de
forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Visando garantir um atendimento de qualidade as nossas crianças, continuamos com a entrega diária das marmitas, onde esse mês entregamos um
total de  624 marmitas sólidas , sendo as mesmas entregues de segunda a sexta-feira das 11:00  às 13:00 horas, todo o alimento servido foi
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1 | Descrição das atividades desenvolvidas maio 2021 Completude: 100,00
%

2 | Descrição das atividades desenvolvidas maio Lírios do Campo V Completude: 100,00
%

preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de  acordo com o cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de
Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram  entregues também frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo   de acordo com o cardápio
do dia. 

2| Resultados Alcançados
Comunicação efetiva com as famílias atingindo 96% das crianças;
Acolhida das equipes de forma acolhedora; sócio emocional;
Envolvimento de todos os segmentos nas ações realizadas na escola;
Utilização do espaço de música e movimento para a gravação e envio de vídeos para as crianças;
Continuidade das atividades relacionadas a coleta seletiva do lixo;
Planejamento das ações para o retorno semanal das crianças;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação aos funcionários e comunidade com protocolos sanitários;
Oferta de 2 vagas para o ingresso de novos alunos em nossa Unidade Escolar;
Oferecer uma educação de qualidade através das atividades desenvolvidas;
Garantia de uma alimentação saudável por meio da entrega de 624 marmitas sólidas, frutas e barrinhas de cereais ofertadas durante todo o
mês de maio;
Conscientização sobre o meio ambiente através das propostas de coleta seletiva do lixo;
Esclarecimento de dúvidas para Pais, Responsáveis e Comunidade Escolar em relação ao retorno semanal dos alunos;
Acolhimento da comunidade local em relação a procura por inscrições na Rede Municipal de Educação Infantil;

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Espaço de Música e Movimento

Descrição:

Durante o mês de maio em cumprimento da etapa prevista no plano de trabalho utilizamos o espaço para as gravações dos vídeos que são semanalmente
enviados para casa, tais vídeos têm como objetivo envolver as crianças nas atividades de música e movimento, ainda esse mês buscamos
continuar alinhando as propostas elaboradas ao projeto tardes encantadoras, promovendo assim momentos lúdicos e educativos, por meio dos vídeos
enviados para casa;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Descrição das atividades desenvolvidas maio Lírios V Completude: 100,00
%

4 | Descrição das atividades desenvolvidas maio Lírios V Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

A Formação Continuada – TFC  aconteceu  de acordo com o previsto, para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro horas
semanais, e para as educadoras uma vez na semana, durante o mês de maio  continuamos retomando  alguns assuntos pertinentes a Unidade Escolar,
buscamos  frisar  a todos a importância do cumprimento dos protocolos, ainda esse mês  continuamos aprimorando nossos estudos através dos aportes
teóricos e documentos norteadores, visando qualificar ainda mais nossa prática  junto às crianças,também utilizamos os encontros para pensar as metas em
andamento  no plano vigente,  buscamos ainda   cuidar do sócio emocional,   as equipes também participaram das formções oferecidas pela SEC  como:
cuidado com a primeira infância (SOE) Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - 18 de maio  e TFC específico
AEE .

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa, continuamos realizando a coleta seletiva do lixo em nossa Unidade Escolar, também estivemos desenvolvendo  atividades junto
às crianças, onde cada professora de acordo com o seu grupo etário elaborou propostas lúdicas e significativas, momento  em que a equipe escola ,  crianças
e famílias foram envolvidas no projeto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em cumprimento da meta 4 do plano vigente, realizamos as publicações mensais dos resultados da Unidade Escolar na plataforma Iplan,  também 
 acompanhamos  as práticas pedagógicas,  continuamos  monitorando  a  frequência dos alunos através do diário gradual e  diário digital, sendo que o diário
gradual é preenchido diariamente de acordo a presença das crianças na Unidade Escolar ,  e o diário digital semanalmente a partir das devolutivas das
famílias, todo esse monitoramento tem como objetivo  continuar oferecendo um  atendimento de grande  qualidade e apresentar para a Sociedade Civil os
resultados alcançados.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

ESPAÇO DE MÚSICA E MOVIMENTO .pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V
Responsável Técnico
CPF 270.792.428-86
RG 29648773-9

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM JUNHO 2021 LÍRIOS DO CAMPO V
De 01/06/2021 a 30/06/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

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

Durante o mês de junho  realizamos as ações descritas abaixo;

Organização de todos os espaços da Unidade Escolar;
Continuidade das propostas relacionadas a coleta seletiva do lixo;
Manutenção da horta;
Cuidados em relação ao combate à Dengue (Brigada Dengue)
Envio das atividades remotas (Portal Ledi portaledusjc)
Envio dos links do (Portal Ledi portaledusjc)para as famílias;
Busca Ativa;
Trabalho de formação continuada;
Formação continuada referente ao dia Nacional e Mundial de Combate ao Trabalho Infantil (SOE);
Continuidade do Programa Tardes Encantadoras;
Efetuamos 5 matrículas;
Reuniões de Pais e Responsáveis via internet;
Treinamento de Brigada de incêndio;
Visita da equipe merenda escolar;A equipe gestora participou das seguintes formações:
02/06 Setorizada quinzenal;
07/06 Reunião com a Chefe de Divisão;
10/06 Asssessoria Gestora de Parceria;
18/06 Formação Pedagogia Empreendedora dos Sonhos;
22/06 Reunião Orientadoras sobre avaliação das crianças;
25/06 Reunião com a Chefe de Divisão;
1.2- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTES AO PLANO EMERGENCIAL - COVID19

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

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

(CONCLUÍDA)

 ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens,
áudios e pessoalmente, buscamos informar a todos  sobre as ações que estavam sendo realizadas;

Frisamos sobre a importância da participação das crianças nas atividades remotas por meio dos grupos, e orientamos sobre o acesso das
mesmas no portal Ledi. (portaledusjc)

 ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

(CONCLUÍDA)

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a 
equipe, enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim
permanecemos  aferindo a temperatura de todos que entraram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso
obrigatório das máscaras, a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi
mantida a  divisão entre as mesas e cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas
anteriormente, visando sempre evitar  aglomeração de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns, o
grupo de ASG’S, esteve realizando a limpeza diária de forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente
nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.

 ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Visando garantir um atendimento de qualidade as nossas crianças, continuamos com a entrega diária das marmitas, onde esse mês
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1 | Descrição das atividades desenvolvidas junho 2021 Completude: 100,00
%

2 | Descrição das atividades desenvolvidas em junho de 2021 Completude: 100,00
%

entregamos um total de  814 marmitas sólidas , sendo as mesmas entregues de segunda a sexta-feira das 11:00  às 13:00 horas, todo o
alimento servido foi preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de  acordo com o cardápio enviado pelo Setor de Merenda
- SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram  entregues também frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo  
de acordo com o cardápio do dia. 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
Comunicação efetiva com as famílias atingindo 98% das crianças;
Acolhida das equipes de forma acolhedora; sócio emocional;
Envolvimento de todos os segmentos nas ações realizadas na escola;
Qualificação  e aprimoramento da prática  através das formações realizadas;
Utilização do espaço de música e movimento para a gravação e envio de vídeos para as crianças;
Continuidade das atividades relacionadas a coleta seletiva do lixo;
Planejamento das ações relacionadas ao encerramento do semestre;
Fortalecimento do vínculo escola/familia através dos contatos realizados diariamente e das reuniões realizadas em 30/06/2021(conforme
previsto em calendário homologado);

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação aos funcionários e comunidade com protocolos sanitários;
Oferta de 5  vagas para o ingresso de novos alunos em nossa Unidade Escolar;
Realização de propostas junto às crianças, onde foi possível garantir  uma educação de qualidade e a proiorização dos direitos das crianças;
Garantia de uma alimentação saudável por meio da entrega de 814  marmitas sólidas, frutas  e barrinhas de cereais ofertadas durante todo o
mês de junho;
Conscientização sobre o meio ambiente através das propostas de coleta seletiva do lixo;
Esclarecimento de dúvidas para Pais, Responsáveis e Comunidade Escolar em relação as ações desenvolvidas na Unidade Escolar;
Acolhimento da comunidade local em relação a procura por inscrições na Rede Municipal de Educação Infantil;

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Espaço de Música e Movimento

Descrição:

Durante o mês de junho  em cumprimento da etapa prevista no plano de trabalho utilizamos o espaço para as gravações dos vídeos que são semanalmente
enviados para casa, tais vídeos têm como objetivo envolver as crianças nas atividades de música e movimento, ainda esse mês buscamos
continuar alinhando as propostas elaboradas ao projeto tardes encantadoras, promovendo assim momentos lúdicos e educativos, por meio dos vídeos
enviados para casa, também foi realizada a construção de instrumentos  musicais com materiais de sucata enviados pelas famílias.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

A Formação Continuada – TFC  aconteceu  de acordo com o previsto,  sendo assim para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro
horas semanais, e para as educadoras uma vez na semana, durante o mês de junho  continuamos retomando  alguns assuntos pertinentes a Unidade Escolar,
buscamos  frisar  a todos a importância do cumprimento dos protocolos, ainda esse mês  continuamos aprimorando nossos estudos através dos aportes
teóricos e documentos norteadores, visando qualificar ainda mais nossa prática  junto às crianças,também utilizamos os encontros para pensar nas ações para
o encerramento do semestre ,  buscamos ainda   cuidar do sócio emocional, acolhendo e cuidando de todos nossos profissionais sempre que necessário, as
equipes também participaram das formações oferecidas pela SEC  como: cuidado com a primeira infância SOE( Dia do combate  e erradicação ao trabalho
infantil, e pílulas do caderno do educador,  no dia 24/06  tivemos uma formação extracurricular (Treinamento da Brigada de Incêndio), momento em que
recebemos orientações de grande importância de primeiros socorros e como agir em situações de emergência.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa, continuamos realizando a coleta seletiva do lixo em nossa Unidade Escolar, também estivemos desenvolvendo  atividades junto
às crianças, onde cada professora de acordo com o seu grupo etário elaborou propostas lúdicas e significativas, momento  em que a equipe escola ,  crianças
e famílias foram envolvidas no projeto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em cumprimento da meta 4 do plano vigente, realizamos as publicações mensais dos resultados da Unidade Escolar na plataforma Iplan,  também 
 acompanhamos  as práticas pedagógicas, realizamos o  mapeamento  da aprendizagem das turmas do PRÉ I /II  e continuamos  monitorando  a  frequência
dos alunos através do diário gradual e  diário digital, sendo que o diário gradual é preenchido diariamente de acordo a presença das crianças na Unidade
Escolar ,  e o diário digital semanalmente a partir das devolutivas das famílias, todo esse monitoramento tem como objetivo  continuar oferecendo um 
atendimento de grande  qualidade e apresentar para a Sociedade Civil os resultados alcançados.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

Durante o mês de junho dois encontros foram destinados a elaboração dos relatórios coletivos e individuais das crianças, para tanto seguimos as orientações
da SEC.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Clbeie Re a Silva 
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Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V 

Responsável Técnico 
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RG 29648773-9 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM JULHO LÍRIOS DO CAMPO V
De 01/07/2021 a 31/07/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 

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

Durante o mês de julho realizamos as ações descritas abaixo;

Reorganização de todos os espaços da Unidade Escolar (demarcação das salas , espaços externos e refeitórios);
Manutenção da horta;
Cuidados em relação ao combate à Dengue (Brigada Dengue)
Envio das atividades remotas (Portal Ledi portaledusjc) Durante os dias letivos.
Envio dos links do (Portal Ledi portaledusjc) para as famílias; Durante os dias letivos;
Recesso Escolar de 06/07 a 21/07;
Atendimento na Secretaria da Escola;
Retorno das aulas dia 21/07 com período integral;
Busca Ativa;
Trabalho de formação continuada durante os dias letivos;
Encerramento das Reuniões  de Pais e Responsáveis via internet;
Atividades Julinas ( em cumprimento da etapa prevista no plano de trabalho;
21/07 Reunião com Departamento de Educação Básica sobre o retorno das aulas presenciais 100% no mês de agosto;21/07 Reunião
com Departamento de Educação Básica sobre o retorno das aulas presenciais 100% no mês de agosto;

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

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

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

(CONCLUÍDA)

 ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e
pessoalmente, buscamos informar a todos sobre as ações que estavam sendo realizadas;

 ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

(CONCLUÍDA)

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a  equipe,
enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim permanecemos 
aferindo a temperatura de todos que entraram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso obrigatório das
máscaras, a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi mantida a  divisão entre
as mesas e cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas anteriormente, visando sempre evitar
 aglomeração de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns, o grupo de ASG’S, esteve realizando a
limpeza diária de forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.

 

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Visando garantir um atendimento de qualidade as nossas crianças, continuamos com a entrega diária das marmitas, onde esse mês entregamos um
total de 395 marmitas sólidas , sendo as mesmas entregues de segunda a sexta-feira das 11:00  às 13:00 horas, todo o alimento servido foi
preparado seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de  acordo com o cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de
Educação e Cidadania), além do alimento sólido, foram  entregues também frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo   de acordo com o cardápio
do dia. 
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1 | Descrição das atividades realizadas em julho 2021 Lírios V Completude: 100,00
%

 

 

 

 

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
Comunicação efetiva com as famílias ;
Acolhida das equipes de forma acolhedora; sócio emocional;
Garantia de uma alimentação saudável;
Envolvimento de todos os segmentos nas ações realizadas na escola;
Planejamento das ações relacionada ao retorno das crianças (reorganização dos cronogramas visando garantir a circulação segura;
Fortalecimento do vínculo escola/familia através dos contatos realizados diariamente e das reuniões  encerradas em 05/07/ 2021(conforme
previsto em calendário homologado);

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação aos funcionários e comunidade em relação aos protocolos sanitários;
Oferta de  vagas para o ingresso de novos alunos em nossa Unidade Escolar;
Acolhida dos alunos e oferta de adaptação para as crianças que necessitaram de horários diferenciados , onde foi possível garantir  uma
educação de qualidade e a priorização  dos direitos das crianças;
Garantia de uma alimentação saudável por meio da entrega de 395   marmitas sólidas, frutas  e barrinhas de cereais ofertadas durante todo o
mês mesmo durante o recesso escolar;
Esclarecimento de dúvidas para Pais, Responsáveis e Comunidade Escolar em relação as ações desenvolvidas na Unidade Escolar;
Acolhimento da comunidade local em relação a procura por inscrições na Rede Municipal de Educação Infantil;

Atividades Desenvolvidas

pág. 2 06/09/21 08:40



2 | Descrição das atividades desenvolvidas julho Lírios V Completude: 100,00
%

3 | Descrição das atividades desenvolvidas em Julho Lírios V Completude: 100,00
%

4 | Descrição das atividades desenvolvidas Julho Lírios V Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

A Formação Continuada – TFC  aconteceu  de acordo com o previsto,  sendo assim para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro
horas semanais, e para as educadoras uma vez na semana, durante o mês de julho  tais formações foram realizadas durante os dias letivos , para tanto 
continuamos retomando  alguns assuntos pertinentes a Unidade Escolar, buscamos  frisar  a todos a importância do cumprimento dos protocolos,  visando 
ainda qualificar sempre mais  nossa prática, também utilizamos os encontros para  reorganizar as ações relacionadas ao  retorno integral dos alunos, 
buscamos ainda   cuidar do sócio emocional, acolhendo e cuidando de todos nossos profissionais sempre que necessário;

Em 30/07 foi realizada uma RPA ( Reuniãõ Pedagógica Administrativa, com todos os profissionais da Unidade, foram retomados assuntos de suma
importância como:

Atribuições e procedimentos;
Normas Internas;
Cumprimento obrigatório dos protocolo Covid 19;
Empatia junto às famílias;
Relacionamento interpessoal;
Acolhida das equipes cuidando do sócio emocional;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa, continuamos realizando a coleta seletiva do lixo em nossa Unidade Escolar;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em cumprimento da meta 4 do plano vigente, realizamos as publicações mensais dos resultados da Unidade Escolar na plataforma Iplan,  continuamos 
monitorando  a  frequência dos alunos através do diário gradual e  diário digital, sendo que o diário gradual é preenchido diariamente de acordo a presença
das crianças na Unidade Escolar ,  e o diário digital semanalmente a partir das devolutivas das famílias, todo esse monitoramento tem como objetivo  continuar
oferecendo um  atendimento de grande  qualidade e apresentar para a Sociedade Civil os resultados alcançados

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Descrição das atividades desenvolvidas Julho Lírios V Completude: 100,00
%

6 | Descrição das atividades desenvolvidas em julho 2021 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação S. Judas - Meta 2 - Estimular o Envolvimento e participação da Sociedade civil.
Etapa: Reuniões

Descrição:

As reuniões de Pais e Responsáveis aconteceram através de ferramenta digital, momento em que foram compartilhados com  os resultados atingidos,
agradecemos a parceria escola/família  e  acolhemos dúvidas e sugestões;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação S. Judas - Meta 2 - Estimular o Envolvimento e participação da Sociedade civil.
Etapa: Eventos da Unidade

Descrição:

Em cumprimento a esta etapa realizamos atividades julinas, as professoras planejaram propostas típicas em  comemoração a festa  julina, sendo assim tanto
as equipes e crianças vieram com trajes típicos em homenagem a vida rural, foram desenvolvidas brincadeiras como :pescaria, boca do palhaço, jogo de
argolas, entre outras, também confeccionamos murais, tais murais foram elaborados  com as fotos enviadas pelas famílias que optaram pelas atividades não
presenciais, buscamos garantir o distanciamento social, porém todas as turmas participaram do evento em suas respectivas salas;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa foi realizado o mapeamento das aprendizagens das turmas do PRÉ I e II, sendo assim também foi preenchido um link de
monitoramento dos resultados atingidos durante o primeiro semestrede 2021;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

mapeamento das turmas do PRÉ I e II.pdf

Oficio 12 merenda.pdf

merenda - julho.pdf

PAUTA DE REUNIÃO - PRÉ II B.pdf

TFC - 29 DE JULHO DE 2021 - PROFª TAIS SOARES.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V
Responsável Técnico
CPF 270.792.428-86
RG 29648773-9

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM AGOSTO DE 2021 LÍRIOS V
De 01/08/2021 a 31/08/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

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

 

 Durante o mês de agosto  continuamos garantindo o atendimento de forma remota e presencial,sendo assim recebemos os alunos que optaram pelo
retorno e continuamos enviando os links para as famílias que ainda desejaram atividades não presenciais;   

No mês de agosto  realizamos também:

Organização de todos os espaços da Unidade Escolar: salas de aulas , sala dos educadores , refeitório, funcionários e almoxarifado.
Trabalho de Formação Continuada com todos os segmentos;
Manutenção e cuidado  das mudas na horta;
Verificação semanal de todo prédio escolar pela Brigada da Dengue;
Visita da Supervisão Escolar para o monitoramento e cumprimento dos protocolos sanitários;
Incentivo e orientação às famílias para acesso às atividades remotas (Portal edusjc);
Envio dos links do portal  para as famílias que optaram pelo remoto parcial;
Organização dos kits individuais para as crianças no atendimento presencial;
Busca ativa; 
 5 Novas matrículas;
Atendimento diário na secretaria da escola;
Entrega de marmita para uma família que optou pelo não presencial;
Visita da Gestora De Parceria 18/08/2021;
Visita da Supervisão 23/08/2021;
Reunião Administrativa Dirigente 25/08/2021;

Visando aprimorar o trabalho desenvolvido a Equipe Gestora participou das seguintes formações:

Reunião com a chefe de Divisão Infantil Rosilene dia 06/08  às 14h00;
Reunião com o planejamento dirigido pela Franciele e Karine para tratar do direcionamento das crianças do  PRÈ II para o 1º ano  dia 06/08 às
13h00;
Reunião  para orientação sobre a prorrogação do  plano de trabalho  dia 20º08 às 07h30;
Formação com a equipe da SEC com o tema Abordagem do currículo da REM, acerca do Multiletramento na educação -letramento linguístico
dia 24/08 às 14h00;
Formação setorizada no CEFE   sobre o planejamento  com a equipe da SEC    dia 27/08 ás 08h00 ;

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

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

 ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS

(CONCLUÍDA)

 ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e
pessoalmente, buscamos informar a todos sobre as ações que estavam sendo realizadas;

 ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

(CONCLUÍDA)

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a  equipe,
enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim permanecemos 
aferindo a temperatura de todos que entraram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso obrigatório das
máscaras, a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi mantida a  divisão entre
as mesas e cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas anteriormente, visando sempre evitar
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1 | Descrição das atividades desenvolvidas em agosto Lírios V Completude: 100,00
%

2 | Descrição das atividades realizadas agosto Lírios V Completude: 100,00
%

 aglomeração de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns, o grupo de ASG’S, esteve realizando a
limpeza diária de forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS

Visando garantir um atendimento de qualidade as nossas crianças, continuamos com a entrega diária das marmitas, onde esse mês entregamos um
total de 24 marmitas sólidas , sendo as mesmas entregues de segunda a sexta-feira das 11:00  às 13:00 horas, todo o alimento servido foi preparado
seguindo as orientações de higiene e saúde, estando de  acordo com o cardápio enviado pelo Setor de Merenda - SEC (Secretaria de Educação e
Cidadania), além do alimento sólido, foram  entregues também frutas, biscoitos e barrinhas de cereais tudo   de acordo com o cardápio do dia. 

 

 

2| Resultados Alcançados
Comunicação efetiva com as famílias ;
Acolhida das equipes de forma acolhedora; sócio emocional;
Garantia de uma alimentação saudável;
Acompanhamento da aprendizagem das crianças;
Envolvimento de todos os segmentos nas ações realizadas na escola;
Fortalecimento do vínculo escola/familia através dos contatos realizados diariamente ;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação aos funcionários e comunidade em relação aos protocolos sanitários;
Oferta de   5 vagas para o ingresso de novos alunos em nossa Unidade Escolar;
Acolhida dos alunos novos  e oferta de adaptação para as crianças que necessitaram de horários diferenciados , onde foi possível garantir 
uma educação de qualidade e a priorização  dos direitos das crianças;
Garantia de uma alimentação saudável ;
Esclarecimento de dúvidas para Pais, Responsáveis e Comunidade Escolar em relação as ações desenvolvidas na Unidade Escolar;
Acolhimento da comunidade local em relação a procura por inscrições na Rede Municipal de Educação Infantil;
Orientações e esclarecimentos de dúvidas  relacionacionadas ao Direcionamento para o primeiro ano do ensino fundamental 2022;

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

A Formação Continuada – TFC  aconteceu  de acordo com o previsto,  sendo assim para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro
horas semanais, e para as educadoras uma vez na semana, durante o mês de agosto   tais formações foram realizadas durante os dias letivos , para tanto 
continuamos retomando  alguns assuntos pertinentes a Unidade Escolar, buscamos  frisar  a todos a importância do cumprimento dos protocolos,  visando 
ainda qualificar sempre mais  nossa prática, também utilizamos os encontros para  retomar os estudos do currículo e enfatizar a importância da acolhida em
todos os  momentos do cotidiano e das transições que acontecem ao longo do dia,   buscamos ainda   cuidar do sócio emocional, acolhendo e cuidando de
todos nossos profissionais sempre que necessário;

As professoras do PRÉ II passaram pela formação do multiletramento visando assim qualificar ainda mais as práticas realizadas junto às crianças e garantir os
avanços adequados para esse grupo etário;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Descrição das atividades desenvolvidas Agosto Lírios V Completude: 100,00
%

4 | Descrição das atividades desenvolvidas agosto Lírios V Completude: 100,00
%

5 | Descrição das atividades desenvolvidas agosto Lírios V Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa, continuamos realizando a coleta seletiva do lixo em nossa Unidade Escolar;

Ainda em cumprimento desta etapa as ações junto as crianças, por meio de atividades pedagógicas  continuaram sendo desenvolvidas em nossa Unidade
Escolar;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa foi  realizado o acompanhamento  das aprendizagens das crianças por meio das observações diárias e das atividades
desenvolvidas; 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Espaço de Música e Movimento

Descrição:

Durante o mês de agosto as equipes deram continuidade ao projeto tardes encantadoras, sendo assim, utilizamos o espaço de música e movimento para a
realização das propostas, porém devido devido ao protocolo Covid as ações aconteceram seguindo um cronograma de horários, visando assim garantir os
cuidados de saúde e desenvolver  propostas significativas junto  às  nossas crianças;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação S. Judas - Meta 2 - Estimular o Envolvimento e participação da Sociedade civil.
Etapa: Mostra Cultural

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa foi elaborado o plano de ação referente as atividades  que serão desenvolvidas ao longo do semestre, sendo assim cada
professora irá apresentar iniciar a realização das propostas junto às crianças; 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

  

  

pág. 4 01/10/21 13:51



 
 

  

pág. 5 01/10/21 13:51



  

  

pág. 6 01/10/21 13:51



  

  

Outros Documentos

Nome Observações

tfc professoras 10 de agosto.pdf

CONSIGA - 10 DE AGOSTO DE 2021.pdf

controle dengue agosto 2021.pdf

controle de tfc agosto 2021.pdf

plano de ação mostra cultural 2021.pdf

Próximas Atividades
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# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V
Responsável Técnico
CPF 270.792.428-86
RG 29648773-9

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETEMBRO DE 2021 LÍRIOS V
De 01/09/2021 a 30/09/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
 

 Metas propostas :

Durante o mês de setembro  continuamos garantindo o atendimento de forma remota e presencial,sendo assim recebemos os alunos que optaram
pelo retorno e continuamos enviando os links para as famílias que ainda desejaram atividades não presenciais;   

 

Organização de todos os espaços da Unidade Escolar: salas de aulas , sala dos educadores , refeitório, funcionários e almoxarifado.
Trabalho de Formação Continuada com todos os segmentos;
Manutenção e cuidado  das mudas na horta;
Verificação semanal de todo prédio escolar pela Brigada da Dengue;
Incentivo e orientação às famílias para acesso às atividades remotas (Portal edusjc);
Envio dos links do portal  para as famílias que optaram pelo remoto parcial;
Organização dos kits individuais para as crianças no atendimento presencial;
Busca ativa; 
1  Nova matrícula;
Atendimento diário na secretaria da escola;
Entrega de marmita para uma família que optou pelo não presencial;
30/09 Reunião de Pais e Responsáveis via aplicativo zoom (transição Ensinso Educação Infantil para Ensino Fundamental 2021);
Formações /Reuniões e  trabalho realizado junto a SEC;

01/09 - 9° Setorizada: Alinhamento de Rede para Letramento Linguístico na Educação Infantil;

02/09-Assessoria da Orientadora de Ensino Pabila;

10/09 - Entrega de avaliação da avalaição da AEE;

13/09 - Reunião com a Coordenadoria da Educação Especial;

14/09- Projeção do quadro de classes;

17/09 - 10° Setorizada: Apresentar o novo instrumento de mapeamento da Coordenadoria;

24/09  - 11° Setorizada: Intervenção da pedagoga para avanço da prática do professor em sala de aula;

27/09 - Setorizada:  Aprofundar os conceitos referentes ao cotidiano trazidos pelo Currículo a fim de ampliar as decisões nas formações das
unidades escolares;

2- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTES AO PLANO EMERGENCIAL - COVID19
META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.
ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS
(CONCLUÍDA)
ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS
Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens,
áudios e pessoalmente, buscamos informar a todos sobre as ações que estavam sendo realizadas;
ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS
(CONCLUÍDA)
ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO
Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a 
equipe, enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim
permanecemos  aferindo a temperatura de todos que entraram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso
obrigatório das máscaras, a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi
mantida a  divisão entre as mesas e cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas
anteriormente, visando sempre evitar  aglomeração de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns, o
grupo de ASG’S, esteve realizando a limpeza diária de forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente
nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.
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1 | Atividades desenvolvidas em setembro Lírios V Completude: 100,00
%

2 | Atividades desenvolvidas em setembro Lírios V Completude: 100,00
%

ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS 
(CONCLUÍDA)

2| Resultados Alcançados
Comunicação efetiva com as famílias ;
Acolhida das equipes de forma acolhedora; sócio emocional;
Garantia de uma alimentação saudável;
Acompanhamento da aprendizagem das crianças;
Envolvimento de todos os segmentos nas ações realizadas na escola;
Fortalecimento do vínculo escola/familia através dos contatos realizados diariamente ;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação aos funcionários e comunidade em relação aos protocolos sanitários;
Oferta de   vagas para o ingresso de novos alunos em nossa Unidade Escolar;
Garantia de uma alimentação saudável ;
Esclarecimento de dúvidas para Pais, Responsáveis e Comunidade Escolar em relação as ações desenvolvidas na Unidade Escolar;
Acolhimento da comunidade local em relação a procura por inscrições na Rede Municipal de Educação Infantil;
Orientações e esclarecimentos de dúvidas  relacionacionadas ao Direcionamento para o primeiro ano do ensino fundamental 2022;

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

A Formação Continuada – TFC  aconteceu  de acordo com o previsto,  sendo assim para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro
horas semanais, e para as educadoras uma vez na semana, durante o mês de setembro,   tais formações foram realizadas durante os dias letivos , para tanto 
continuamos retomando  alguns assuntos pertinentes a Unidade Escolar, visando  ainda qualificar sempre mais  nossa prática, também utilizamos os
encontros para  retomar os estudos do currículo ,   buscamos ainda   cuidar do sócio emocional, acolhendo e cuidando de todos nossos profissionais sempre
que necessário;

Enfatizamos a importância da intencionalidade educativa nas propostas planejadas e o quanto a acolhida deve acontecer em todos os momentos da rotina,
também planejamos propostas para a semana da criança, pensando na ludicidade,mas respeitando todos os protocolos da Covid 19;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Atividades desenvolvidas em setembro Lírios V Completude: 100,00
%

4 | Atividades Desenvolvidas Setembro Lírios V Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa, continuamos realizando a coleta seletiva do lixo em nossa Unidade Escolar;

Ainda em cumprimento desta etapa as ações junto as crianças, por meio de atividades pedagógicas  continuaram sendo desenvolvidas em nossa Unidade
Escolar;

Aproveitamos alguns materiais recicláveis como embalagens descartáveis para confecção de brinquedos junto às crianças no período do contra turno,
validando assim a intencionalidade de aprendizagem nas propostas realizadas;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Espaço de Música e Movimento

Descrição:

Durante o mês de setembro  as equipes de educadoras  deram continuidade ao projeto tardes encantadoras, sendo assim, utilizamos o espaço de música e
movimento para a realização das propostas, porém devido devido ao protocolo Covid as ações aconteceram seguindo um cronograma de horários, visando
assim garantir os cuidados de saúde e desenvolver  propostas significativas junto  às  nossas crianças;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa foi  realizado o acompanhamento  das aprendizagens das crianças por meio das observações diárias e das atividades
desenvolvidas; 

Monitoramento do controle de presença através do diário digital e  busca ativa;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

TFC PROFESSORAS 28 DE SETEMBRO 2021.pdf

consigna 28-09 TFC.pdf

reunião Transição E.I. para o Fundamental 2021.docx

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V
Responsável Técnico
CPF 270.792.428-86
RG 29648773-9

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OUTUBRO DE 2021 LÍRIOS V
De 01/10/2021 a 31/10/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Durante o mês de outubro   continuamos garantindo o atendimento de forma remota e presencial,sendo assim recebemos os alunos que optaram
pelo retorno e continuamos enviando os links para as famílias que ainda desejaram atividades não presenciais;   

 Organização de todos os espaços da Unidade Escolar: salas de aulas , sala dos educadores , refeitório, funcionários e almoxarifado.
Trabalho de Formação Continuada com todos os segmentos;
Atividades especiais em comemoração a semana da criança;
Manutenção e cuidado  das mudas na horta;
Verificação semanal de todo prédio escolar pela Brigada da Dengue;
Incentivo e orientação às famílias para acesso às atividades remotas (Portal edusjc);
Envio dos links do portal  para as famílias que optaram pelo remoto parcial;
Busca ativa;
Efetuamos 20 novas matrículas(iniciamos o processo para o ano de 2022);
Atendimento diário na secretaria da escola;
Formações /Reuniões e  trabalho realizado junto a SEC;

01/10 Reunião com a Divisão de Educação Infantil e Planejamento Escolar;

-  06/10 12° Setorizada sobre letramento na Educação Infantil;

- 22/10 Reunião com a equipe Pedagógica da SEC sobre as orientações dos Relatórios no 2° semestre;

 -25/10 Reunião com a Diretores e Dirigentes;

 

 

2- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTES AO PLANO EMERGENCIAL - COVID19
META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.
ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS
(CONCLUÍDA)
ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS
Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens,
áudios e pessoalmente, buscamos informar a todos sobre as ações que estavam sendo realizadas;
ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS
(CONCLUÍDA)
ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO
Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a 
equipe, enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim
permanecemos  aferindo a temperatura de todos que entraram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso
obrigatório das máscaras, a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi
mantida a  divisão entre as mesas e cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas
anteriormente, visando sempre evitar  aglomeração de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns, o
grupo de ASG’S, esteve realizando a limpeza diária de forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente
nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.
ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS 
(CONCLUÍDA)

2| Resultados Alcançados
 Acolhida diária e comunicação efetiva com as famílias ;
Oferta de 20 vagas para o ano de 2022;
Fortalecimento do grupo escola, por meio das formações e acolhida das equipes;
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1 | Descrição das atividades desenvolvidas Lírios V Completude: 100,00
%

2 | Descrição das atividades desenvolvidas Lírios V Completude: 100,00
%

3 | Descrição das atividades desenvolvidas Lírios V Completude: 100,00
%

Garantia de uma alimentação saudável;
Acompanhamento da aprendizagem das crianças;
Envolvimento de todos os segmentos nas ações realizadas na escola;
Fortalecimento do vínculo escola/familia através dos contatos realizados diariamente ;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação aos funcionários e comunidade em relação aos protocolos sanitários;
Garantia de uma alimentação saudável ;
Avanços na aprendizagem dos alunos ;
Acolhimento da comunidade local em relação a procura por inscrições na Rede Municipal de Educação Infantil;
Ações em comemoração a semana da criança;

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

A Formação Continuada – TFC  aconteceu  de acordo com o previsto,  sendo assim para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro
horas semanais, e para as educadoras uma vez na semana, durante o mês de outubro,   tais formações foram realizadas durante os dias letivos , para tanto 
continuamos retomando  alguns assuntos pertinentes a Unidade Escolar,refletimos sobre  a importância do acompanhamento da aprendizagem das crianças,
pensamos sobre o papel do professor e sua importância na vidas dos alunos e conversamos sobre o retorno obrigatório dos alunos de PRÉ I e PRÉ II,
organizamos as ações referentes a mostra cultural,  visando  ainda qualificar sempre mais  nossa prática, também utilizamos os encontros para  retomar os
estudos do currículo ,   buscamos ainda   cuidar do sócio emocional, acolhendo e cuidando de todos nossos profissionais sempre que necessário;

Enfatizamos a importância da intencionalidade educativa nas propostas planejadas e o quanto a acolhida deve acontecer em todos os momentos da rotina.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa demos continuidade ao desenvolvimento das atividades realizadas junto às crianças, sendo assim foram desenvolvidas
propostas em que foram utilizados materiais reciclados, tais materiais se transformaram em brinquedos e atividades de artes, onde buscamos favorecer o
protagonismo das crianças nas produções realizadas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Descrição das atividades desenvolvidas Lírios V Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa foi  realizado o acompanhamento  das aprendizagens das crianças por meio das observações diárias e das atividades
desenvolvidas; 

Foi preenchida a planilha do mapeamento dos saberes das turmas do PRÉ II;

 Realizamos o preenchimento do link referente as ações desenvolvidas da Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental;

Monitoramento do controle de presenças através do diário digital e  busca ativa;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Espaço de Música e Movimento

Descrição:

 As as equipes de educadoras  deram continuidade ao projeto tardes encantadoras, sendo assim, utilizamos o espaço de música e movimento para a
realização das propostas, porém devido devido ao protocolo Covid as ações aconteceram seguindo um cronograma de horários, visando assim garantir os
cuidados de saúde e desenvolver  propostas significativas junto  às  nossas crianças;

Foram realizadas atividades de musicalização como:história cantada, festa a fantasia e bailinho de máscaras;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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Outros Documentos

Nome Observações

TFC - 14 DE OUTUBRO DE 2021 - PROFESSORA TAIS.pdf

TFC 14 DE OUTUBRO DE 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

Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V
Responsável Técnico
CPF 270.792.428-86
RG 29648773-9

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOVEMBRO 2021 LÍRIOS V
De 01/11/2021 a 30/11/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

Durante o mês de novembro  continuamos garantindo o atendimento de forma remota e presencial,sendo assim recebemos os alunos que
optaram pelo retorno e continuamos enviando os links para as famílias que ainda desejaram atividades não presenciais;   

 Organização de todos os espaços da Unidade Escolar: salas de aulas , sala dos educadores , refeitório, funcionários e almoxarifado.
Trabalho de Formação Continuada ;
Elaboração dos relatórios de aprendizagem das crianças;
Mostra Cultural, (apresentação dos trabalhos realizados);
Divulgação da lista do direcionamento Ensino Fundamental;
Reunião de Pais e Responsáveis referente as creches pólos (26/11/2021);
Manutenção e cuidado  das mudas na horta;
Verificação semanal de todo prédio escolar pela Brigada da Dengue;
Incentivo e orientação às famílias para acesso às atividades remotas (Portal edusjc);
Envio dos links do portal  para as famílias que optaram pelo remoto parcial;
Preenchimento do mapeamento dos saberes;
Atendimento diário na secretaria da escola;
Formações /Reuniões e  trabalho realizado junto a SEC;
  03/11 13° Setorizada sobre finalização do ano letivo;
  03/11 Reunião com setor de planejamento escola;
 05/11 Reunião com a Divisão de Educação Infantil;
 25/11 Reunião Administrativa da Associação Lírios do Campo;
Participação no Evento Empreende:Nossa Unidade Escolar foi convidada a participar do Envento Empreende 2021, o mesmo
aconteceu no dia 11/11/2021,  nossas crianças junto à equipe de sala e equipe gestora foi direcionada  até o Studio de gravações,
onde  participamos ao vivo da exibição e cantamos junto ao Músico Tiago Vilela a canção Dias Melhores, esse momento foi um
grande marco para nossas crianças e nossa escola, uma vez que pudemos compartilhar o sonho coletivo da tuma do PRÉ II B  e
também apresentar um pouco do nosso trabalho, se tratou ainda de uma realização grandiosa, com a presença de  autoridades da
Rede Municipal de Educação de São José dos Campos e do Prefeito de nossa cidade, fomos muito bem acolhidos desde o
momento do convite até a hora em que retornamos de volta para escola, foi de fato a realização de um sonho, UM MOMENTO
INESQUECÍVEL.

2- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTES AO PLANO EMERGENCIAL - COVID19
META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas
presenciais devido ao COVID-19.
ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS
(CONCLUÍDA)
ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS
Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens,
áudios e pessoalmente, buscamos informar a todos sobre as ações que estavam sendo realizadas;
ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS
(CONCLUÍDA)
ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO
Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a 
equipe, enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim
permanecemos  aferindo a temperatura de todos que entraram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso
obrigatório das máscaras, a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi
mantida a  divisão entre as mesas e cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas
anteriormente, visando sempre evitar  aglomeração de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns,
o grupo de ASG’S, esteve realizando a limpeza diária de forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar,
principalmente nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.
ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS 
(CONCLUÍDA)
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1 | Descrição das atividades desenvolvidas Lírios V Completude: 100,00
%

2 | Descrição das atividades desenvolvidas Completude: 100,00
%

2| Resultados Alcançados
Acolhida diária e comunicação efetiva com as famílias ;
Oferta de vagas para 2022;
Fortalecimento do grupo escola, por meio das formações e acolhida das equipes;
Garantia de uma alimentação saudável;
Acompanhamento da aprendizagem das crianças;
Envolvimento de todos os segmentos nas ações realizadas na escola;
Fortalecimento do vínculo escola/familia através dos contatos realizados diariamente ;
Cumprimento de todas as metas estabelecidas no plano de trabalho;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação aos funcionários e comunidade em relação aos protocolos sanitários;
Garantia de uma alimentação saudável ;
Avanços na aprendizagem dos alunos ;
Acolhimento da comunidade local em relação a procura por inscrições na Rede Municipal de Educação Infantil;
Mostra cultural;
Partcipação no Evento Empreende 2021;
Aprimoramento da prática(transposição da teoria para as ações direcionadas as crianças;

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

A Formação Continuada – TFC  aconteceu  de acordo com o previsto,  sendo assim para o grupo de professores duas vezes por semana, cumprindo quatro
horas semanais, e para as educadoras uma vez na semana, durante o mês de novembro ,   tais formações foram realizadas durante os dias letivos , para
tanto  continuamos retomando  alguns assuntos pertinentes a Unidade Escolar,refletimos sobre  a importância do acompanhamento da aprendizagem das
crianças, elaboramos os relatórios de aprendizagem, finalizamos  as ações referentes a mostra cultural,  buscamos ainda   cuidar do sócio emocional,
acolhendo e cuidando de todos nossos profissionais sempre que necessário;

Compartilhamos o quadro de classes 2022, organizamos todo o  processo formativo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Descrição das atividades desenvolvidas novembro Lírios V Completude: 100,00
%

4 | Descrição das atividades desenvolvidas novembro Lírios V Completude: 100,00
%

5 | Descrição das atividades desenvolvidas novembro de 2021 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa finalizamos  as atividades realizadas junto às crianças, sendo assim foram desenvolvidas propostas em que foram utilizados
materiais reciclados, tais materiais se transformaram em brinquedos e atividades de artes, onde buscamos favorecer o protagonismo das crianças nas
produções realizadas, e apresentamos as construções durante todo o mês de novembro.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

 

Em cumprimento dessa etapa foi  realizado o acompanhamento  das aprendizagens das crianças por meio das observações diárias e das atividades
desenvolvidas; 

Foi preenchida a planilha do mapeamento dos saberes das turmas do PRÉ II;

Preenchimento do link mapeamento das aprendizagens dos bebês e crianças bem pequenas (SOE);

Monitoramento do controle de presenças através do diário digital e  busca ativa;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Espaço de Música e Movimento

Descrição:

Foram realizadas atividades de musicalização como:história cantada, apresentação de rítmos, atividades de movimento;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação S. Judas - Meta 2 - Estimular o Envolvimento e participação da Sociedade civil.
Etapa: Mostra Cultural

Descrição:

No mês de novembro realizamos nossa Mostra Cultural, a mesma teve como foco central a  reciclagem trabalho desenvolvido ao longo  desse ano, todas as
atividades foram realizadas com materiais de sucata como: garrrafa pet, embalagens descartáveis diversas, papelão , entre outros , para uma melhor
organização das apresentações dos trabalhos, foi elaborado um cronograma, sendo assim dividimos por níveis as exposições das construções, tais
construções  ficaram abertas para visitação durante todo o mês de novembro, os Pais e Responsáveis tiveram a oportunidade de visitar os espaços
organizados tanto no momento de entrada, como no momento da saída.

Todas as atividades foram realizadas junto às crianças, onde buscamos favorecer a autonomia e o protagonismo de nossas , priorizando as experiências de
grande significado, ao decorrer das ações contamos com a parceria diária das equipes e com as contribuições das famílias fato que tornou nosso projeto ainda
mais rico, e fortaleceu o vínculo família/comunidade escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 

 

pág. 4 08/01/22 13:38



  

 

 

pág. 5 08/01/22 13:38



 
 

 

 

pág. 6 08/01/22 13:38



 

 

  

pág. 7 08/01/22 13:38



 

Outros Documentos

pág. 8 08/01/22 13:38



Nome Observações

48. Reunião DE 12.11.21 (2).pdf

tfc professoras 4 de novembro 2021.pdf

TFC - 04 DE NOVEMBRO - SÍNTESE.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V
Responsável Técnico
CPF 270.792.428-86
RG 29648773-9

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM DEZEMBRO DE 2021 LÍRIOS DO CAMPO V
De 01/12/2021 a 31/12/2021

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Durante o mês de dezembro   continuamos garantindo o atendimento de forma remota e presencial até o dia 17/12 de 2021 (último dia letivo),sendo
assim recebemos os alunos que optaram pelo retorno e continuamos enviando os links para as famílias que ainda desejaram atividades não
presenciais;   

 Organização de todos os espaços da Unidade Escolar: salas de aulas , sala dos educadores , refeitório, funcionários e almoxarifado.
Trabalho de Formação Continuada ;
Avaliação da Mostra Cultural;
Avaliação das metas PPP;
Reuniões de Pais e Responsáveis (Encerramento);
Entrega dos relatórios dos alunos PRÉ II;
Verificação semanal de todo prédio escolar pela Brigada da Dengue;(Vistoria setor fiscalização do controle e combate a Dengue no dia
15/12/2021;
Entrega do calendário 2022 (Vida Escolar);
Entrega das Atas de Resultados finais(Vida Escolar);
Atendimento diário na secretaria da escola;
Formações /Reuniões e  trabalho realizado junto a SEC;
  03/12  Reunião com a Chefe de Divisão e Chefe do DEB;
  13/12 Visita das Gestoras de Parceria;
14/12 Assessoria Orienadora de Escola;

2- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTES AO PLANO EMERGENCIAL - COVID19
META 1 - Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais
devido ao COVID-19.
ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS
(CONCLUÍDA)
ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS
Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens,
áudios e pessoalmente, buscamos informar a todos sobre as ações que estavam sendo realizadas;
ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS
(CONCLUÍDA)
ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO
Continuamos com as ações voltadas para o protocolo de higienização em nossa creche, onde buscamos intensificar as orientações junto a 
equipe, enfatizando e orientando que não devemos de forma alguma descuidar quanto as ações específicas para esse momento, assim
permanecemos  aferindo a temperatura de todos que entraram em nossa creche, a utilização do álcool  em gel nos diferentes espaços, o uso
obrigatório das máscaras, a importância de higienizar as mãos com mais frequência  e mantermos o distanciamento social, no refeitório foi
mantida a  divisão entre as mesas e cadeiras e os cronogramas de horários foram seguidos de acordo com as adaptações realizadas
anteriormente, visando sempre evitar  aglomeração de pessoas no momento das refeições. Em relação a higienização dos espaços comuns, o
grupo de ASG’S, esteve realizando a limpeza diária de forma ainda mais intensificada em todos os espaços da Unidade Escolar, principalmente
nos banheiros, refeitórios e áreas comuns.
ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS 
(CONCLUÍDA)

 

2| Resultados Alcançados
Acolhida diária e comunicação efetiva com as famílias ;
Oferta de todas as disponíveis na Unidade  para o ano de 2022;
Fortalecimento do grupo escola, por meio das formações e acolhida das equipes;
Garantia de uma alimentação saudável;
Acompanhamento da aprendizagem das crianças;
Envolvimento de todos os segmentos nas ações realizadas na escola;
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1 | Descrição das atividades desenvolvidas em dezembro 2021 Completude: 100,00
%

2 | Descrição das atividades desenvolvidas em Dezembro de 2021 Completude: 100,00
%

3 | Descrição das atividades desenvolvidas dezembro 2021 Lírios V Completude: 100,00
%

Fortalecimento do vínculo escola/familia através dos contatos realizados diariamente ;
Cumprimento de todas as metas estabelecidas no plano de trabalho;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação aos funcionários e comunidade em relação aos protocolos sanitários;
Garantia de uma alimentação saudável ;
Devolutivas positivas pela comunidade em relação as atividades desenvolvidas;
Acolhimento da comunidade local em relação a procura por inscrições na Rede Municipal de Educação Infantil;
Entrega dos documentos dentro dos prazos previsto, garantindo a continuidade do trabalho desenvolvido;
Aprimoramento da prática(transposição da teoria para as ações direcionadas as crianças;

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação - S. JUdas - Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos na região do Município no qual o
CEDIN/CECOI está inserido.
Etapa: Trabalho De Formação Continuada

Descrição:

Os encontros do mês de dezembro foram destinados a reestruturação dos espaços para o ano de 2022, ainda em dezembro foi elaborado o plano de
adaptação para o ano de 2022, e a elaboração das pautas de reuniões e sistematização  da documentação pedagógica.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação S. Judas - Meta 2 - Estimular o Envolvimento e participação da Sociedade civil.
Etapa: Mostra Cultural

Descrição:

Etapa concluída dentro do prazo previsto, sendo assim no mês de dezembro foi realizada a avaliação junto às famílias referente ao tema desenvolvido,  onde
ficamos satisfeitos e certos de que atingimos o objetivo do projeto , uma vez que  o resultado das avaliações preenchidas pelas famílias  foi muito positivo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Descrição das atividades desenvolvidas em dezembro 2021 Completude: 100,00
%

5 | Descrição das atividades desenvolvidas em dezembro de 2021 Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 3 - Imprimir Intencionalidade educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.
Etapa: Projeto Reciclando

Descrição:

Etapa concluída dentro do prazo previsto;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação - S. Judas - Meta 4 - 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 e envolvimento da Sociedade Civil referentes à Unidade Escolar.

Descrição:

Em cumprimento dessa etapa foi  realizado o acompanhamento  das aprendizagens das crianças por meio das observações diárias e das atividades
desenvolvidas; 

Preenchimento do link mapeamento das aprendizagens dos bebês e crianças bem pequenas (SOE);

Monitoramento do controle de presenças através do diário digital e  busca ativa;

Entrega das Atas de Resultados finais (Vida Escolar);

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação S. Judas - Meta 2 - Estimular o Envolvimento e participação da Sociedade civil.
Etapa: Reuniões

Descrição:

As reuniões de pais aconteceram do dia 10 a 17 de dezembro, de forma presencial, seguindo um cronograma de divisão entre as turmas garantindo assim os
protocolos de higiene e saúde. Os encontros foram de grande importância para reafirmar o vínculo entre escola e famílias, assim como, ampliar a parceria e a
comunicação.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

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

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM JANEIRO - LÍRIOS V
De 01/01/2022 a 31/01/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 – METAS PROPOSTAS

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.

Durante o mês de janeiro estivemos com a equipe escolar de férias até o dia 26. Após essa data foi realizado a recepção de toda a equipe.
Realizamos no refeitório uma acolhida através de uma mensagem de reflexão sobre a “Nossa Vida Como Árvore”, a qual faz relação de nossa vida
como árvore que vive várias estações. Logo após cada uma apresentou-se relatando um pouquinho de sua trajetória, ao termino das apresentações
participamos de agradável café da manhã.

 A secretaria da escola também forneceu atendimento a todos os munícipes em horário integral após o dia 26. As matrículas foram efetuadas,
conforme previsto em nosso plano de trabalho seguindo a lista disponibilizada pelo planejamento escolar. como também a realização da prestação
de contas na plataforma SGTS referente ao convênio dentro do prazo estabelecido.

Em relação aos cuidados com os espaços internos as professoras e educadoras deram continuidade a organização da sala de referência, assim
como a organização ao acolhimento dos alunos/famílias. Nos espaços externos, aconteceram alguns pequenos reparos como: troca da de
lâmpadas, corte da grama, troca de ventiladores, poda da árvore, limpeza das calhas, visando melhorar os nossos espaços e deixá-los ainda mais
adequados para o retorno de nossos alunos.

Vale ressaltar ainda, a manutenção dos cuidados e as inspeções que são realizadas para prevenção ao combate da Dengue.

 

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

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

ETAPA 1 - ATIVIDADES REMOTAS                  

(CONCLUÍDA)

ETAPA 2 - COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS

Durante todo o mês procuramos manter o contato direto com as famílias, nos comunicamos por meio de ligações telefônicas, mensagens, áudios e
pessoalmente, buscamos informar a todos sobre as ações que estavam sendo realizadas.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIFERENTES SEGMENTOS

(CONCLUÍDA)

ETAPA 4 - PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Protocolo de higienização – Mantemos as ações de cuidado e respeito aos protocolos, como: uso obrigatório de máscara; aferição de temperatura na
entrada da unidade, dos funcionários e de todos aqueles que adentrem nas dependências da escola; álcool em gel disponível nos principais pontos
de atendimento e circulação, comunicado interno para relembrar os protocolos de saúde; mantermos o distanciamento social no refeitório e os
cronogramas de horários foram seguidos de acordo o escalonamento, tudo para cumprir os protocolos de saúde e higiene.

 ETAPA 5 - ENTREGA DAS MARMITAS 

(CONCLUÍDA)

2| Resultados Alcançados
Acolhida das famílias e equipe escolar;
Organização do espaço escolar para o retorno das aulas;
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar;
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3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Acolhida das equipes de forma acolhedora; valorizando o sócio emocional;
Monitoramento e execução dos protocolos sanitários, garantindo um espaço seguro;
Oferta de um ambiente organizado e limpo para toda a comunidade escolar.
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1| Metas Propostas

No mês de fevereiro iniciamos com uma reunião de pais novos no dia 02/02/2022, a qual aconteceu de uma forma muito tranquila e participativa. No
dia 03/02/2022 começamos o nosso ano letivo com as crianças que já estavam na escola no ano anterior e com os alunos novos. Acolhemos todos
os alunos/famílias com muito amor e alegria para que se sentissem seguros e tranquilos.

Realizamos também uma reunião de pais de forma escalonada sendo duas por dia começando dia 14/02 e terminando 21/02/2022 para que a
comunidade escolar conhecesse a nova equipe gestora e a nova organização escolar. 

Nossa adaptação aconteceu de forma gradativa e escalonada de acordo a quantidade de alunos por sala, respeitando a necessidade individual de
cada aluno.

Neste mês ainda recebemos a visita da nossa Orientadora de ensino Viviane, Nossa Gestora da parceria Maria Fernanda e nossa Supervisora de
Ensino Marília. As visitas foram importantes para alinharmos o nosso trabalho pedagógico e administrativo frente a parceria com a prefeitura.

As formações de TFCs ocorrem conforme o Plano de Trabalho e de acordo com as orientações recebidas nas formações Setorizadas realizada pela
SEC com a diretora pedagógica.

Algumas reuniões realizadas pela SEC em que a Diretora Pedagógica participou:

11/02 - Reunião Setorizada - Adaptação e acolhimento;
18/02 - Reunião Setorizada -

Contamos com a participação da nossa Dirigente Ivanice Lima no dia da nossa RPA nos orientando e salientando a importância do cumprimento dos
combinados internos.

A secretária da unidade escolar funcionou de acordo com o Plano de trabalho para o atendimento a comunidades escolar das 07:00h às 11:00h
12:00h às 16:00h. Foram realizados demandas administrativas como: atendimento a comunidades, demandas solicitadas pelo planejamento da SEC
entre outros.

A diretora pedagógica monitorou as frequências dos alunos neste mês de fevereiro, utilizando o diário digital e através dele houve a possibilidade da
realizar a busca ativa por meio de ligações e mensagens enviadas pelo whatsapp. Para alguns pais foi solicitado para que venham na unidade
escolar para orientações sobre as faltas.

Neste mês continuamos semanalmente a vistoria da Brigada da Dengue, sabemos como é importante a conscientização de todos para combater o
mosquito.

Protocolo de higienização – Mantivemos as ações de cuidado e respeito aos protocolos, como: uso obrigatório de máscara; aferição de temperatura
na entrada da unidade, dos funcionários e de todos aqueles que adentrem nas dependências da escola; álcool em gel disponível nos principais
pontos de atendimento e circulação, comunicado interno para relembrar os protocolos de saúde.

Também fomos orientadas no caso de testagem positiva para Covid-19 do aluno ou família e funcionário comunicar a supervisora Marília. No
momento não tivemos nenhum caso.

2| Resultados Alcançados
Acolhida das famílias e equipe escolar;
Organização do espaço escolar para o retorno das aulas;
Efetivação dos protocolos sanitários com toda comunidade escolar;
Frequencia dos alunos. 
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1 | Descrição das atividades realizadas em Fevereiro- Lírios V Completude: 100,00
%

2 | Descrição das atividades realizadas em Fevereiro - Lírios V Completude: 100,00
%

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Acolhida das equipes de forma acolhedora; valorizando o sócio emocional;
Monitoramento e execução dos protocolos sanitários, garantindo um espaço seguro;
Oferta de um ambiente organizado e limpo para toda a comunidade escolar.

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 02: Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN
está inserido.
Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Descrição:

Meta 1

Etapa 1.1.1

TFCs

As formações aconteceram conforme estava previsto no Plano de trabalho, toda terça feira e quinta feira das 13:00h às 15:00h.  A diretora
pedagógica orientou a respeito da importância do acolhimento/adaptação seguindo as orientações da SEC. Foram utilizados alguns documentos
norteadores como: Recomeçando, Currículo Municipal de São Jose dos Campos. Foram momentos muito significativos, onde pudemos
compartilhar trocas de saberes neste momento tão importante que é o acolhimento e adaptação.

Foi orientado para os professore que planejassem propostas acolhedoras considerando os espaços disponíveis, os diversos materiais
proporcionando momentos de investigação, na qual possibilitasse a observação do grande grupo e o aluno individual. Também foi orientado que
fizessem os registros das participações e expressões dos alunos colhendo informações nos momentos das propostas realizadas, para auxiliar na
elaboração do Planejamento Anual e Semestral.

Os TFC s das educadoras também foram realizados conforme o Plano de trabalho terça feira das 9:30 às 11:00h. Foi orientado sobre a importância
do momento da adaptação e acolhida e como é importante neste momento o papel do educador para o aluno se sentir mais seguro.

Também em TFCs conversamos sobre os espaços organizadores e a importância deles. Decidimos que iremos revitalizar a sala de música,
passando a ser sala interativa, para isso elaboramos um plano de ação para a reorganização o qual será executado no mês de março e abril.

As atividades do programa institucional Comunidade Leitora serão retomadas, para isso foi elaborada pela equipe de professores um plano de
Ação para a reorganização do mesmo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Descrição das atividades realizadas em Fevereiro - Lírios V Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 02: Meta 3 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagem.
Etapa: Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento.

Descrição:

Acolhida/Adaptação

A acolhida ocorreu de uma forma muito positiva. Sabemos da importância, pois é a partir deste momento que a criança/família começam a adquirir
o vínculo afetivo o que resulta em uma criança mais segura favorecendo em seu processo de ensino e aprendizagem.

Assim que os alunos/famílias chegaram na unidade escolar foram acolhidas pela equipe gestora e sendo direcionadas para a sala de referência.

Chegando na sala de referência os alunos foram acolhidos pela professora, pelas educadoras e por um lindo mural de Bem vindos. Participaram
explorando as propostas planejadas, expressando suas vontades e opiniões e assim puderam conviver com outros alunos conhecendo-os em
meias as brincadeiras.

Adaptação dos alunos novos aconteceram através de escalonamento, informados previamente em reunião de pais. Esse escalonamento ocorreu
gradativo durante uma semana. A adaptação é individual e ocorre de acordo a necessidade de cada criança, então assim foi realizado, algumas
precisaram de um prazo maior de dias para se sentir mais segura, indo embora um pouquinho mais cedo outras já se adaptando mais rápido
ficando o período integral.

De acordo com a necessidade de cada família a equipe gestora foi acolhendo e conversando individualmente esclarecendo as dúvidas para que se
sentissem mais seguros.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | Descrição das atividades realizadas em Fevereiro - Lírios V Completude: 100,00
%

Meta: Prorrogação 02: Meta 2 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Eventos

Descrição:

Reunião de pais novos

No mês de fevereiro iniciamos com a reunião de pais novos que aconteceu no dia 02/02/2022. Contamos com a presença de 39 pais sendo a grande maioria
dos níveis de berçário I e Berçário II. A reunião aconteceu de uma forma muito tranquila e participativa, onde conversamos sobre assuntos pertinentes como:

Horário de entrada e saída;
O que deverá conter na mochila;
Combinados internos;
Adaptação;
Dúvidas sobre a rotina escolar.

Foi entregue para cada responsável uma ficha do cadastro da criança, onde puderam contar um pouquinho sobre o aluno. Também entregamos uma ficha de
autorização para os pais deixarem autorizados alguns contatos caso não consiga com o responsável.

 

Reunião de pais

Neste mês de fevereiro realização de uma reunião de pais para a apresentação da nova equipe gestora. A pedagoga Telsse e a assistente de direção Erika.
As reuniões aconteceram dos dias 14/02 à 21/02/2022 sendo duas salas de referência por dia.

- B I A e PRÉ II B

- B IIA e PRÉ IIA

- BII B e PRÉ I B

- INF I A e PRÉ I A

- INF I B e INF II B/PRÉ I

- INF I C/ INF II e INF IIA

As famílias foram muito acolhedoras com a equipe gestora e muito participativas. Salientamos a importância que estarmos unidos como família/escola.

Como passamos por mudanças na rotina nos anos anteriores devido a pandemia, explicamos que esse ano já voltamos a nossa rotina habitual com exceção
ao uso da máscara para as crianças pequenas. Os pais entenderam e ficaram felizes por esse retorno agradecendo todo acolhimento com as crianças, pois
sabem que a escola é o melhor lugar para o processo de ensino e aprendizagem.  

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 02: Meta 4 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

Monitoramento de faltas

A diretora pedagógica monitorou a faltas dos alunos através do diário digital semanalmente, de acordo com as faltas foram realizadas buscas ativas
através de ligações e mensagem no whatsapp.

Foi solicitado para alguns pais para que viessem na unidade escolar para serem orientados a respeito da frequência e a importância de a criança
não faltar para não atrapalhar no processo de desenvolvimento e aprendizagem.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
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Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

PLANO DE AÇÃO SALA INTERATIVA.pdf

PAUTA EDUDACORES.pdf

SÍNTESE PROFESSORES.pdf

LISTA DE PRESENÇA PROFESSORES.pdf

PAUTA PROFESSORES.pdf

BRIGADA DENGUE.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM MARÇO - LÍRIOS V
De 01/03/2022 a 31/03/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 -METAS PROPOSTAS

Descrição das ações realizadas na unidade escolar referente mês de Março:

 

Meta 1 – Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5(cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.

Etapa 1.2 - Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades
Escolares

Atividades 1.2.1 – Realizar auto avaliação individual junto a equipe escola, elencando as dificuldades e expectativas de cada colaborador em relação
ao uso da tecnologia.

              

Meta 3 – Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.

Etapa 3.1 – Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento.

Atividades 3.1.2 – Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa.

Etapa 3.2 – Contra Turno

Atividade 3.2.1 – Organizar junto as crianças momentos de escuta sobre o que gostariam no contra turno.

 

Outras ações realizadas

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

No mês de março continuamos realizando alguns reparos e manutenção do prédio da unidade escolar tais como: a poda da grama, troca de
torneiras, reparos nos banheiros e limpeza do depósito de matérias de mobiliários.

INAUGURAÇÃO DO TANQUE DE AREIA

Neste de março realizamos a inauguração do tanque de areia, um espaço que contribuirá no processo de ensino e aprendizagem. O tanque de areia
já estava construído, porém não estava sendo utilizado, pois não havia a areia no mesmo. Sabendo que o espaço organizado se tornando um
ambiente potencializador compramos a areia e para compor este espaço instalamos um cesto perto com vários baldinhos de areia para exploração.
 Os professores utilizam esse espaço de acordo ao seu planejamento, sempre nos momentos do parque. 

PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Mesmo com a flexibilização do uso de máscaras, continuamos utilizando o álcool gel, o tapete sanitizante, realizando a higienização dos espaços e
brinquedos diariamente.

BRIGADA DA DENGUE

Continuamos realizando semanalmente a vistoria da brigada da Dengue, com o objetivo de prevenção e combater o mosquito da Dengue. Neste
semestre a sala do Pré I A está realizando a vistoria pela escola. Toda quarta feira a professora realiza um passeio na escola com um pequeno
grupo de crianças com o objetivo de realizar uma vistoria e coletar objetos ou sujeiras que possa contribuir para a proliferação do mosquito. Essas
coletas de dados são realizadas através de uma lista disponibilizada pelo setor de Controle de Zoonoses que enviamos no final do mês.

COMUNIDADE LEITORA

No mês de março foram confeccionadas as sacolinhas viajantes, para darmos continuidade ao empréstimo de livros que faz parte do programa
Comunidade Leitora. Essas sacolinhas são de um tecido resistente para que as crianças possam levar o livro para casa de uma forma segura. O
tecido e aviamentos foram comprados pela OSC e disponibilizados para unidade escolar.

SALA MÚSICA
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Em TFC com o grupo escola, através de uma avaliação foi sugerido a reorganização da sala de música para sala interativa.  Desta forma, este
espaço passara a ser organizado contando com um espaço de leitura, outro espaço de música. Estamos em processo de reorganização.

 

2| Resultados Alcançados
REALIZAR AUTO AVALIAÇÃO INDIVIDUAL JUNTO A EQUIPE ESCOLA, ELENCANDO AS DIFICULDADES E EXPECTATIVAS DE CADA
COLABORADOR EM RELAÇÃO AO USO DA TECNOLOGIA

- Apontamento das dificuldades dos colaboradores e definição das ferramentas que serão aperfeiçoadas.

ACOLHER AS CONTRIBUIÇÕES DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DA ESCUTA ATIVA

- Elaboração dos planejamentos pensando no desenvolvimento integral do grupo através do interesse das crianças.

ORGANIZAR JUNTO AS CRIANÇAS MOMENTOS DE ESCUTA SOBRE O QUE GOSTARIAM NO CONTRA TURNO

- Propostas mais significativas no momento do contra turno.

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

Espaços mais limpos e organizados.

INAUGURAÇÃO DO TANQUE DE AREIA

Realização de propostas em um ambiente potencializador.

REFERENTE AO PROTOCOLO DE HIGENIZAÇÃO

- Cumprimento de todos os protocolos sanitários de acordo as orientações da SEC, com a comunidade/escola.

BRIGADA DA DENGUE

Um ambiente mais seguro e organizado.

COMUNIDADE LEITORA

- Construção de 15 sacolinhas viajantes.

SALA MÚSICA

Organização do espaço para o desenvolvimento de propostas mais significativas.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
REALIZAR AUTO AVALIAÇÃO INDIVIDUAL JUNTO A EQUIPE ESCOLA, ELENCANDO AS DIFICULDADES E EXPECTATIVAS DE CADA
COLABORADOR EM RELAÇÃO AO USO DA TECNOLOGIA

- Colaboradores mais incentivados para trabalhar com os recursos da tecnologia na prática educativa;

ACOLHER AS CONTRIBUIÇÕES DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DA ESCUTA ATIVA

- Mais participação, interesse e valorização das crianças pelas propostas realizadas;

ORGANIZAR JUNTO AS CRIANÇAS MOMENTOS DE ESCUTA SOBRE O QUE GOSTARIAM NO CONTRA TURNO

- Momentos mais prazerosos e mais participativo.

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

Maior Segurança para as crianças e colaboradores

INAUGURAÇÃO DO TANQUE DE AREIA

Experiências e aprendizagem mais significativas.

REFERENTE AO PROTOCOLO DE HIGENIZAÇÃO

- Ambiente limpo e higienizado garantido maior segurança as crianças e profissionais.

BRIGADA DA DENGUE

- Um ambiente limpo e sem foco do mosquito Aedes.       

COMUNIDADE LEITORA
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1 | Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos
e administrativos das Unidades Escolares.

Completude: 0,00 %

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

Completude: 0,00 %

- Crianças e famílias em contato com diferentes gêneros textuais e incentivadas a leitura através do programa Comunidade Leitora.

SALA MÚSICA

Colaboradores mais envolvidos e dedicados. 

Atividades Desenvolvidas

Meta: Prorrogação 02: Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN
está inserido.
Etapa: Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades Escolares.

Descrição:

Atividade 1.2.1

Realizar auto avaliação junto a equipe escola, elencando as dificuldades e expectativas de cada colaborador em relação ao uso da tecnologia

Em TFC (Trabalho de Formação Continuada) a Diretora Pedagógica realizou uma formação junto com a equipe escola para apresentar e revisitar algumas
tecnologias que são necessárias para auxiliar no processo pedagógico e administrativos.

Após a apresentação de alguns recursos, a pedagoga solicitou por meio de uma autoavaliação disponibilizada através de uma folha impressa que a cada uma
escrevessem suas dificuldades e as expectativas.

Mediante as respostas, a Diretora Pedagógica e a equipe escolar foram elencando as expectativas em aprender ou se aprimorar. Depois desta lista, foi
possível visualizar as necessidades e expectativas do grupo. Algumas necessidades como:

- Aprender a mexer no cromebook;

-Power point;

- Fazer vídeo, montagens e animação.

Serão planejadas ações para que ocorram essas formações específicas no mês até o mês de maio.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Contra turno Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 02: Meta 3 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagem.
Etapa: Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento.

Descrição:

Atividade 3.1.2 

Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa 

Em todos os momentos as crianças se expressam por meio dos gestos, movimentos, olhares e falas.

É muito importante está escuta, pois ela garante o protagonismo da criança e assim o desenvolvimento integral do aluno. Para garantir esta escuta os
professores observaram as crianças de uma forma individual e em grupo, através de roda e assembleia, momentos do cotidiano e momentos das propostas. A
partir destas escutas cada professor elaborou o seu planejamento com os projetos e sequencias de acordo com a necessidade e desejo da sala, garantindo o
processo de aprendizagem da criança entendendo as mesmas como sujeito de diretos. Exemplo de planejamentos elaborados através da escuta das crianças:
Infantil II: Brincadeiras, Pré I: Sítio do Pica Pau Amarelo, Pré II Turma da Mônica.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 02: Meta 3 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagem.
Etapa: Contra turno

Descrição:

Atividade 3.2.1

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

Pensando na organização do contra turno, as professoras elaboraram propostas que pudessem observar, escutar e registrar o que as crianças gostariam.

Cada professor realizou esta escuta de uma forma, através de roda de conversa na sala de referência, uma roda no parque para as crianças pudesse
visualizar melhor o espaço e momentos de observação que as crianças foram falando entre as propostas.

Após está escuta e registro em TFC, listamos as sugestões das crianças e observações dos professores. Conforme o espaço e desejos das crianças,
elaboramos um plano de ação para darmos início ao contra turno, o mesmo contém as propostas que serão realizadas na semana, os materiais que serão
utilizados para confecção e execução das propostas e quais os professores irão ficar responsáveis por cada espaço.  Os espaços serão divididos em 5
momentos como: brinquedões no espaço da frente da escola, casinha de boneca, parque, brincadeira (através da escuta cada semana será realizado uma
brincadeira), Livre (cada semana será realizado momentos de conforme a escuta como: semana da beleza, baile, piquenique de histórias e oficinas: cada
semana será confeccionado com as crianças um brinquedo ou algo que eles sugeriram.  Definiu-se ainda que após a primeira semana as propostas realizadas
serão inseridas no planejamento semanal dos professores e que a cada semana contemplaremos 5 estações diferentes, conforme a lista elaborada a partir da
escuta das crianças.    

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos
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Nome Observações

Anexos fotográficos.pdf

AVALIAÇÃO SALA DE MUSICA.pdf

contra turno.pdf

avaliação.pdf

Brigada da dengue.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ABRIL - LÍRIOS V
De 01/04/2022 a 30/04/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

1 -METAS PROPOSTAS

Descrição das ações realizadas na unidade escolar referente mês de abril:

 Meta 2 – Estimular o envolvimento e participação da sociedade.

Etapa 2.2 – Eventos.

Atividades 2.2.1 – Dia da família.

Meta 3 – Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.

Etapa 3.2 – Contra Turno

Atividade 3.2.2 – Elaborar estações de brincadeiras (propostas significativas) com a participação das crianças.

Meta 4 – Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças.

Etapa 4 – Elevar os índices de aprendizagens dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Atividade 4.1.2 – Acompanhamento de aprendizagem PréI/PréII.

OUTRAS AÇÕES REALIZADAS

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

No mês de abril continuamos realizando alguns reparos e manutenção do prédio da unidade escolar tais como: a poda da grama, troca de torneiras,
reparos nos banheiros e limpeza do depósito de matérias de mobiliários.

PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Mesmo com a flexibilização do uso de máscaras, continuamos utilizando o álcool gel, o tapete sanitizante, realizando a higienização dos espaços e
brinquedos diariamente.

BRIGADA DA DENGUE.

Continuamos realizando semanalmente a vistoria da brigada da Dengue, com o objetivo de prevenção e combater o mosquito transmissor. Neste
semestre a sala do Pré I A está realizando a vistoria pela escola. Toda quarta feira a professora realiza um passeio na escola com um pequeno
grupo de crianças com o objetivo de realizar uma vistoria e coletar objetos ou sujeiras que possam contribuir para a proliferação do mosquito. No
final do mês enviamos a coletada de dados ao setor responsável Centro de Zoonozes.

HORTA

Continuando o Programa da Horta em nossa unidade escolar a sala do Pré I B, está realizando o Projeto Aprendo com a Horta, foram realizadas
várias propostas com as crianças explicando desde como o alimento é desenvolvido até o ato do consumo. Para ampliar o desenvolvimento das
crianças a professora explorou o Projeto da horta, desde a plantio até a colheita. Neste mês foram realizadas a colheita de alface, rabanete e
salsinha, itens plantados pelos alunos que puderam levar para casa e experimentar com a família.

pág. 1 04/06/22 10:55



1 | Acompanhamento de aprendizagem PréI/PréII. Completude: 0,00 %

2| Resultados Alcançados

2| Resultados Alcançados

Estreitamento de vínculo entre escola/família.

 Possibilidades de interação com novas situações e experiências.

Propostas mais significativas a partir da individualidade da criança.

Espaços mais limpos e organizados.

Cumprimento de todos os protocolos sanitários de acordo as orientações da SEC, com a comunidade/escola.

Um ambiente mais seguro e limpo.

Experiências com natureza e com a colheita dos alimentos plantados por eles.

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

Famílias mais seguras e satisfeita com o trabalho realizado na unidade escolar.

Possibilidade de ampliação de conhecimento e desenvolvimento integral da criança

Oportunidade de um aprendizado significativo e real

Maior Segurança para as crianças e colaboradores

Ambiente limpo e higienizado garantido maior segurança as crianças e profissionais.

Um ambiente limpo e seguro sem foco do mosquito Aedes.       

Oportunidade de experimentação de novos alimentos ampliação do paladar

Atividades Desenvolvidas
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2 | Elaborar estações de brincadeiras (propostas significativas) com a participação das crianças. Completude: 0,00 %

3 | Dia da família. Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 02: Meta 4 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

De acordo com orientação da SEC (Secretaria de Educação e Cidadania) a diretora pedagogia solicitou para os professores de PréI e de Pré II, realizarem
propostas significativas que contemplassem a alfabetização e o letramento. Os professores do PRÉ II também realizam propostas com a professora
alfabetizadora para avançar no processo de aprendizagem (de acordo com a individualidade de cada aluno) e para sistematizar o processo de ensino e
aprendizagem foi entregue para cada professor uma pasta para que arquivasse individualmente a sondagem, as propostas e fotos, que contemplasse este
processo.

A diretora pedagógica também possui uma pauta no qual em sala de aula através de observação faz seus apontamentos dos pontos positivos e o que ainda
precisa ser realizado. Após as observações em ouro momento as orientações são realizadas as professoras na sala de direção.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 02: Meta 3 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagem.
Etapa: Contra turno

Descrição:

Neste mês de abril o grupo de professores elaborou as estações do contra turno de acordo com a lista que realizada a partir da escuta das crianças. Foram 5
estações,

1º parque com intervenção: pula corda e circuito

2º casinha

3º brinquedão

4º oficina: desenhar na tampa de isopor e desenho na parede com papel pardo.

5º Tema livre: baile e dia da beleza.

E equipe de professores e educadores se dividem nas estações e duas ficam no banheiro.

O nível do BI também participa deste momento, porém como a grande maioria não se locomove sozinho eles ficam na parte de cima da área externa em
tapetes com propostas de acordo com a sua idade.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 02: Meta 2 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Eventos

Descrição:

Neste mês de abril realizamos o dia da Família, o tema foi: “Quem cuida de mim” e para o fortalecimento do vínculo entre escola/família e pensando na
diversidade das famílias que hoje temos na nossa unidade escolar, em TFC o grupo de professores decidiram realizar no período da manhã oficinas para que
as famílias com as crianças pudessem compartilhar momentos significativos.

As oficinas foram divididas em 5 estações cada uma com um tema e construção diferente: 1º Yo-Yo, 2º fantoche. 3º colar com canudo e papel coloridos, 4º
peteca e 5º história com fantoche.   

Na quadra, na área externa foram organizadas as mesas com as cadeiras para que os familiares pudessem confeccionar juntos com as crianças o item
desejado.

Também organizamos um painel para a educadora Simone que contou uma História, o tema escolhido foi: as Três palavrinhas mágicas.

Para avalição do dia da família os professores confeccionaram um mural no qual os pais puderam deixar sua contribuição. Também recebemos contribuição
na agenda por alguns pais.   

Ficamos muito felizes com o envolvimento da comunidade, pois sabemos o quanto é importante essa parceria.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

Brigada Dengue.pdf

Anexos fotográficos.docx

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM MAIO - LÍRIOS V
De 01/05/2022 a 31/05/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1 -METAS PROPOSTAS

Descrição das ações realizadas na unidade escolar referente mês de maio:

Meta 1– Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 a 5 anos na Região do Município na qual o CEDIN está inserido.

Etapa 1.1 – Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campo, completando as especificidades
da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequena, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Atividades 1.1.1 – TFCs.

Atividades 1.1.2 – Formação extra Curricular

Etapa 1.2 – Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das
Unidades Escolares.

Atividades 1.2.2 – Boas práticas.

            

OUTRAS AÇÕES REALIZADAS

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

No mês de maio continuamos realizando alguns reparos e manutenção do prédio da unidade escolar tais como: a poda da grama, troca de torneiras,
reparos em geral.

PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Mesmo com a flexibilização do uso de máscaras, continuamos utilizando o álcool gel, o tapete sanitizante, realizando a higienização dos espaços e
brinquedos diariamente.

BRIGADA DA DENGUE.

Continuamos realizando semanalmente a vistoria da brigada da Dengue, com o objetivo de prevenção e combater o mosquito da Dengue. A sala do
Pré I A, continuou realizando a vistoria pela escola para assim manter o local limpo e seguro. Com objetivo de conscientizar a comunidade a
professora confeccionou uma cartaz junto com as crianças sobre a importância da prevenção e combate ao mosquito da Dengue.  

SALA DE MÚSICA

Neste Mês de maio iniciamos as atividades na sala de música, foi organizado junto com os professores um cronograma, o qual cada sala tem o seu
horário. Através do semanário o professor planeja o que ele irá propor. A sala de música está composta por uma parte com instrumentos musicais e
outra parte com livros e fantoches para momentos de leitura e contação de histórias. As crianças estão explorando e experimentando propostas que
trazem momentos significativos no processo de desenvolvimento e aprendizagem.   

2| Resultados Alcançados
 Resultados Alcançados

TFCS.

Professores e educadores mais qualificados e comprometidos.

FORMAÇÃO EXTRA CURRICULAR

Equipe escola mais motivada.

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

Completude: 0,00 %

Professores mais qualificados e comprometidos.

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

Espaços mais limpos e organizados.

REFERENTE AO PROTOCOLO DE HIGENIZAÇÃO

Cumprimento de todos os protocolos sanitários de acordo as orientações da SEC, com a comunidade/escola.

BRIGADA DA DENGUE

Um ambiente mais seguro e limpo.

SALA DE MÚSICA

Um ambiente de novas possibilidades de aprendizagens.

 

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
TFCS.

Propostas mais planejadas de acordo com a necessidade da sala/aluno.

FORMAÇÃO EXTRA CURRICULAR

Colaboradores mais unidos e produtivos.

BOAS PRÁTICAS.

 Ampliação de oportunidades de ação e utilização de recursos nas propostas que se tornam mais convidativas.

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

Maior Segurança para as crianças e colaboradores

REFERENTE AO PROTOCOLO DE HIGENIZAÇÃO

Ambiente limpo e higienizado garantido maior segurança as crianças e profissionais.

BRIGADA DA DENGUE

Um ambiente limpo e sem foco do mosquito Aedes.       

SALA DE MÚSICA

Melhores resultados das crianças no processo de ensino e aprendizagem

Atividades Desenvolvidas
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2 | Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos
e administrativos das Unidades Escolares.

Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 02: Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN
está inserido.
Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Descrição:

Etapa 1.1 – Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campo, completando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequena, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Atividades 1.1.1 – TFCs.

Sabemos da importância da formação continuada, por isso os estudos são uma forma de qualificar e possibilitando com que os mesmo desenvolvam um
trabalho de mais qualidade. Neste mês de maio as formações abordaram sobre a organização dos espaços internos além de planejar ações para a
reorganização dos espaços externos.

Sobre os espaços internos os estudos levaram a equipe a refletirmos o mesmo seja promotor do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. Foi
solicitado para cada professor pensar a melhor forma de deixar a sala acolhedora e adequada à faixa etária e a organização em cantos, dividindo o espaço
com estantes baixas e os materiais de uso das crianças organizados e acessíveis a elas.

No espaços externo realizamos um passeio pela escola, no qual os professores puderam observar e registrar o que cada espaço estava precisando e quais
materiais precisavam ser confeccionados ou reorganizados. Foram divididos em 4 grupos seguindo da seguinte forma 1º BI, BIIA, BIIB ficaram com o solário e
refeitório, INF IA, INF IB, INF IC, ficaram com o refeitório da parte de baixo e banheiros, INFII A, INFII B e PRÉI A ficaram com a organização dos cantos
externos e PRÉI B, PRÉIIA, PRÉIIB ficaram com o parque e a casinha. Está organização está sendo realizada para confecção no recesso e o termino está
previsto para o mês de agosto.

Em TFCs com as educadoras neste semestre as formações foram sobre o Brincar na educação Infantil. Foram momentos bem significativos no qual tivemos a
oportunidade de relembrar as brincadeiras da nossa infância. Sabemos que na educação infantil a brincadeira está em todos os momentos, por isso é tão
importante compartilhar e ensinar novas brincadeiras as crianças, garantindo assim novas possibilidades de aprendizagem.

 

Etapa 1.1 – Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campo, completando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequena, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Atividades 1.1.2 – Formação extra Curricular.

A Formação extra curricular foi planejada para o dia 31 de maio às 14h com a nutricionista Patrícia, para falarmos de como uma boa alimentação ajuda no bem
estar. O título da palestra era “Uma alimentação saudável”. Infelizmente a palestrante não pude vir, devido ao seu esposo ter sofrido um acidente e precisou
urgente fazer um cirurgia no joelho.

A palestra foi adiada para o mês de julho, com a data prevista para 23/07/22.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 02: Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN
está inserido.
Etapa: Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades Escolares.

Descrição:

Etapa 1.2 – Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades
Escolares.

Atividades 1.2.2 – Boas práticas.

Neste mês de maio recebemos em nossa unidade o professor Junior que trabalha no departamento Administrativo da empresa, para compartilhar seus
conhecimentos com o grupo de professores. Foram realizados 2 encontros; o primeiro aconteceu no dia 19/05 com a formação de como utilizar o Drive e sua
importância, um recurso que auxiliará o professor nas entregas e armazenamentos de documentos e fotos. O segundo foi realizado no dia 31/05 com a
formação sobre o aplicativo Canvas ajudará os professores na elaboração de convites, recados e bilhetes. Foram momentos significativos o qual pudemos
aprender e aprimorar nossos conhecimentos para desenvolvermos um excelente trabalho para nossas crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

Brigada Dengue20220614_15490908.pdf

SÍNTESE PROFESSORAS 2.pdf

SÍNTESE PROFESSORAS.pdf

TFC PROFESSORAS.pdf

SÍNTESE EDUCADORAS.pdf

TFC EDUCADORAS.pdf

ANEXOS FOTOGRAFICOS.docx

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM JUNHO - LÍRIOS V
De 01/06/2022 a 30/06/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Descrição das ações realizadas na unidade escolar referente mês de junho:

Meta 1– Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 a 5 anos na Região do Município na qual o CEDIN está inserido.

Etapa 1.1 – Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campo, completando as especificidades
da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequena, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Atividades 1.2.3 – Avaliação junto a equipe sobre os avanços atingidos e desafios existentes.

Meta 3 – Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas. Organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.

Etapa 3.2- Contra Turno                                                                                         

Atividades 3.2.2 – Elaborar estações de brincadeiras (propostas significativas).

Meta 4 – Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das aprendizagens e
desenvolvimento das crianças.

Etapa 4.1 Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Atividade 4.1.2 – Acompanhamento de Aprendizagem PréI/PréII;

Atividade 4.1.4- Monitoramento de frenquência no diário digital.

            

OUTRAS AÇÕES REALIZADAS

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

No mês de junho iniciamos uma reforma na área externa, estamos instalando o telhado no corredor externo para possibilitar a passagem das
crianças/famílias tornando um ambiente com mais segurança e proteção.

PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Mesmo com a flexibilização do uso de máscaras, continuamos utilizando o álcool gel, o tapete sanitizante, realizando a higienização dos espaços e
brinquedos diariamente.

BRIGADA DA DENGUE.

Continuamos realizando semanalmente a vistoria da brigada da Dengue, com o objetivo de prevenção e combater o mosquito da Dengue. A sala do
Pré I A, continuou realizando a vistoria pela escola para assim manter o local limpo e seguro.

FORMAÇÃO EXTRA CURRICULAR

Professoras

Neste mês de junho realizamos a formação extra curricular com a nutricionista Tatiane Liberal com o Tema: Qualidade de vida! Reunimos com a
equipe dos Professores, Auxiliar de Serviços Gerais e Administrativo e a Nutricionista Tatiane, no refeitório da unidade em momento de TFC para
conversarmos sobre como devemos cuidar do nosso corpo e seus 5 pilares que são eles: água, alimentação, exercício físico, sono e Deus. Todos
participaram interagindo e se identificando mais com algum tema. Foi um momento muito gratificante e motivante, pois aprendemos a conhecer o
nosso corpo, nossas necessidades e suas importâncias.

 

Educadoras

Também realizamos uma palestra com a professora Luciana Araújo que conversou sobre a importância da Inclusão.

Em reunião com as educadoras a palestrante orientou como acolher, como observar e escutar as falas e expressões dos alunos inclusos em
especial os autista. Foi um palestra onde as educadoras puderam tirar suas dúvidas e aprender um pouco mais sobre: como fazer e o que fazer nos
momentos de crise. A palestra foi bem motivadora, pois conseguimos entender e assim nos sentirmos mais preparados e seguros para melhor cuidar
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de nossas crianças.

2| Resultados Alcançados
 

AVALIAÇÃO JUNTO A EQUIPE

Equipe mais preparada para novas propostas

ELABORAR ESTAÇÕES DE BRINCADEIRAS

Interação e convívio entre pares e novos aprendizados.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM PRÉI/PRÉII

Alunos com avanços significativos

MONITORAMENTO DE FRENQUÊNCIA NO DIÁRIO DIGITAL

Maior frenquência de alunos

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

Um ambiente mais seguro e protegido

REFERENTE AO PROTOCOLO DE HIGENIZAÇÃO

Cumprimento de todos os protocolos sanitários de acordo as orientações da SEC, com a comunidade/escola.

BRIGADA DA DENGUE

Um ambiente mais seguro e limpo

FORMAÇÃO EXTRA CURRICULAR

Equipe mais motivada e preparada.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
AVALIAÇÃO JUNTO A EQUIPE

Propostas mais elaboradas para as crianças/famílias

ELABORAR ESTAÇÕES DE BRINCADEIRAS

Crianças mais felizes e motivadas

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM PRÉI/PRÉII

Aumento de alunos escrevendo os nomes convencionalmente

MONITORAMENTO DE FRENQUÊNCIA NO DIÁRIO DIGITAL

Mais alunos participativos e maior aprendizagem

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

Um ambiente com mais qualidade

REFERENTE AO PROTOCOLO DE HIGENIZAÇÃO

Ambiente limpo e higienizado garantido maior segurança as crianças e profissionais.

BRIGADA DA DENGUE

Um ambiente limpo e sem foco do mosquito Aedes.      

FORMAÇÃO EXTRA CURRICULAR

 Colaboradores trabalhando com mais qualidade.

Atividades Desenvolvidas
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1 | Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral. Completude: 0,00 %

2 | Elaborar estações de brincadeiras (propostas significativas). Completude: 0,00 %

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

Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 02: Meta 4 - Garantir o monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados das
aprendizagens e desenvolvimento das crianças.
Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Descrição:

 

Etapa 4.1 Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

Atividade 4.1.2 – Acompanhamento de Aprendizagem PréI/PréII;

Continuamos acompanhando a pasta do processo de ensino e aprendizagem das crianças, através propostas realizadas e evidencias coletadas como: fotos e
desenhos.

Também neste mês realizamos a sondagem com cada aluno e pudemos compilar os avanços dos desenvolvimentos das hipóteses de escrita. A professora
elaborou proposta através de jogos com escrita no momento do diversificado, propostas da rotina diária como: escrita de cardápio, listas dos alunos presentes
e os que faltaram, também elaborou listas de nomes dos personagens do Projeto da Turma na Mônica, listas dos nomes dos animais do fundo do mar para
subsidiar os alunos nos momentos da escrita.

 

Atividade 4.1.4- Monitoramento de frenquência no diário digital.

A diretora pedagógica monitorou a faltas dos alunos através do diário digital semanalmente, de acordo com as faltas foram realizadas buscas ativas através de
ligações e mensagem no whatsapp. Foi solicitado para alguns pais para que viessem na unidade escolar para serem orientados a respeito da frequência e a
importância de a criança não faltar para não atrapalhar no processo de desenvolvimento e aprendizagem.

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: Prorrogação 02: Meta 3 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagem.
Etapa: Contra turno

Descrição:

Neste mês novamente realizamos escutas, realizada em cada turma com o seu professor, para elaborações de novas propostas. As crianças foram elencando
o que gostariam que tivessem nos momentos do contra turno, porém como os alunos do Inf. II estão estudando brincadeiras em seu projeto, eles pediram para
a professora no momento de escuta para compartilhar essas brincadeiras com os colegas das outras turmas e assim foi feito. As professoras no momento em
assembleia conversaram cada uma com a sua turma relatando o que seria proposto pela turma do Infantil II, e depois de ouviram entenderam o projeto e
gostaram da ideia, então no momento do contra turno as salas do Infantil II ficaram responsáveis pelas brincadeiras oferecendo a cada semana uma proposta
de uma brincadeira diferente. Foram realizadas brincadeiras semanalmente como: Amarelinha, coelhinho sai da toca, reizinho mando, vivo morto, mão e pé,
corre cotia e batata quente.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 02: Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN
está inserido.
Etapa: Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das Unidades Escolares.

Descrição:

Atividades 1.2.3 – Avaliação junto a equipe sobre os avanços atingidos e desafios existentes.

Neste mês realizamos uma pesquisa através do Google forms, para compilar as opiniões da equipe referente ao nosso TFCs específico que abordamos o
tema sobre as Boas práticas. Conseguimos atingir nosso objetivo que foi ajudar os colaboradores a ampliar seus conhecimentos e colocar em prática. Já
utilizaram os novos recursos nos momentos de entrega de relatório, convites e relatório geral. Ficamos muito satisfeito pelo novos conhecimentos adquiridos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

BRIGADA DENGUE20220714_16085679.pdf

ANEXOS COM AS FOTOS DO MÊS DE JUNHO.docx

Cópia de PRÉ II - CONSOLIDADO - GRÁFICOS DE CONTROLE (1).pdf

Boas praticas tecnológicas20220704_09265025.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8

pág. 4 14/08/22 13:15



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM JULHO - LÍRIOS V
De 01/07/2022 a 31/07/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Jd. Souto e São Judas Tadeu) -
TC n.º 03/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

1 -METAS PROPOSTAS

Descrição das ações realizadas na unidade escolar referente mês de julho:

Meta 1– Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 a 5 anos na Região do Município na qual o CEDIN está inserido.

Etapa 1.1 – Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campo, completando as especificidades
da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequena, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Atividades 1.1.1 – TFCs

Meta 2 – Estimular o envolvimento e participar da sociedade.

Etapa 2.1- Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças

Atividades 2.1.1 – Reunião de pais e Responsáveis

Etapa 2.2 Eventos

2.2.2 Festa Julina

2.2.5 Avaliações.

Meta 3 – Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizado experiências em situações estruturadas de aprendizagem.

Etapa 3.1. 1- Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências sociemocionais da criança, por meio dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento.

Atividade 3.1.1 – Acolhida/adaptação

Atividade 3.1.2 – Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa;

Atividade 3.1.3 – Pesquisa de satisfação junto às crianças;

Atividade 3.1.4 – Avaliação das ações desenvolvidas.

Etapa 3.2 Contra turno

Atividade 3.2.3 - Avaliação das ações desenvolvidas.

            

OUTRAS AÇÕES REALIZADAS

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

No mês de julho continuamos realizando pequenos reparos na unidade escolar. Para tornar o ambiente mais limpo e a agradável efetuamos a
pintura dos espaços internos como: salas de referência, salas do professores, sala da secretária, sala da direção. Aconteceu também uma
organização na cozinha para o um atendimento de qualidade.

PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO

Mesmo com a flexibilização do uso de máscaras, continuamos utilizando o álcool gel, o tapete sanitizante, realizando a higienização dos espaços e
brinquedos diariamente.

BRIGADA DA DENGUE.

Continuamos realizando semanalmente a vistoria da brigada da Dengue, com o objetivo de prevenção e combater o mosquito da Dengue. Neste
semestre a sala do Pré I B, ficou responsável pela vistoria da escola e assim manter o local limpo e seguro.
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2| Resultados Alcançados
 Resultados Alcançados

 

TFC

Equipe motivada e qualificada para novas propostas – Propostas mais sgnificativas

REUNIÃO DE PAIS

O aumento de vínculo entre família/escola – Maior desenvolvimento integral do aluno

FESTA JULINA

Famílias mais participativas e envolvidas na escola - crianças mais motivadas a frequentar a unidade escolar

AVALIAÇÃO DA FESTA JULINA

Obter o rendimento - celebrar o sucesso dos acertos e identificar o que melhorar.

ACOLHIDA/ADAPTAÇÃO

Crianças mais seguras e acolhedoras – Pleno desenvolvimento físico, emocional e social.

CONTRIBUIÇÕES DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DA ESCUTA ATIVA

Possibilitar a criança expressar suas opiniões – Propostas e ambientes mais significativos

PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO ÀS CRIANÇAS

Validar as opiniões das crianças – Identificar os pontos positivos e o que precisa melhorar

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS – PRÁTICAS DEDAGÓGICAS

Identificar os pontos positivos e o que precisa melhorar – Propostas e organização mais elaboradas

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS -  CONTRA TURNO

Identificar os pontos positivos e o que precisa melhorar – Propostas e organização mais elaboradas

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

Um ambiente mais limpo e organizado – Crianças e equipe mais motivadas e participativas

REFERENTE AO PROTOCOLO DE HIGENIZAÇÃO

Cumprimento de todos os protocolos sanitários de acordo as orientações da SEC, com a comunidade/escola.

BRIGADA DA DENGUE

Um ambiente mais seguro e limpo

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

TFC

Propostas mais significativas

REUNIÃO DE PAIS

Criança mais segura possibilitando um desenvolvimento integral do aluno

FESTA JULINA

Crianças mais motivadas a frequentar a unidade escolar

AVALIAÇÃO DA FESTA JULINA

Celebrar o sucesso dos acertos e identificar o que melhorar.

ACOLHIDA/ADAPTAÇÃO

Pleno desenvolvimento físico, emocional e social.
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1 | Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos,
contemplando as especificidades da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas,
garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Completude: 0,00 %

CONTRIBUIÇÕES DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DA ESCUTA ATIVA

Propostas e ambientes mais significativos

PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO ÀS CRIANÇAS

Identificar os pontos positivos e o que precisa melhorar

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS – PRÁTICAS DEDAGÓGICAS

Propostas e organização mais elaboradas

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS -  CONTRA TURNO

Propostas e organização mais elaboradas

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR

Crianças e equipe mais motivadas e participativas

REFERENTE AO PROTOCOLO DE HIGENIZAÇÃO

Ambiente limpo e higienizado garantido maior segurança as crianças e profissionais.

BRIGADA DA DENGUE

Um ambiente limpo e sem foco do mosquito Aedes.      

Atividades Desenvolvidas
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2 | Etapa: Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças. Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 02: Meta 1 - Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN
está inserido.
Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da
educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.

Descrição:

1.1.1 – TFC

Professoras

Sabemos da importância da formação continuada, por isso os estudos são uma forma de qualificar e possibilitar com que os mesmo desenvolvam um trabalho
de mais qualidade. Neste mês de julho iniciamos as formações retomando o planejamento geral. Sabemos que o planejamento é flexível, por isso cada
professor revisitou o planejamento geral da sua sala e pode observar os avanços, o que ainda precisa investir ou somente dar continuidade no que já planejou.
Através da escuta ativa das crianças e a da observação do professor também iniciamos os planejamentos de projetos, sequencias e das unidades de
experiências.

Também realizamos um TFC avaliativo referente ao primeiro semestre, onde a equipe gestora elaborou algumas perguntas as quais foram entregues através
de um papel impresso a fim de melhorar o trabalho da equipe gestora e tornar uma equipe cada vez mais participativa.

 

Educadoras

EM TFCs com as educadoras finalizamos o plano de formação que falou sobre o Brincar, as educadoras foram bastante participativas interagindo com
contribuições a cada formação. Também realizamos uma avalição do primeiro semestre que nos norteou a respeito no que iremos estudar neste segundo
semestre. Através das contribuições neste segundo semestre iremos estudar nas formações sobre Gestão do cotidiano: os rituais como momentos de
aprendizagem, terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e qualificando o trabalho em grupo.

 

Cozinha

Conforme o nosso plano de trabalho a formação com a equipe da cozinha acontece trimestralmente, então neste mês de julho realizamos um TFC para
conversamos a respeito da importância da equipe na unidade escolar e a rotina interna que a equipe precisa seguir.

Reestruturamos o cronograma semanal para garantir que todos as necessidades fossem garantidas como: preparação de alimentos, armazenamento dos
alimentos, saldos e limpeza.

Foi entregue para cada um da equipe uma frase que dizia: Em que momento eu atuo como educador? Depois socializamos de que forma todos nós atuamos e
o nosso papel como educador na escola. 

Também realizamos a avalição através de um impresso que responderam o esperam da equipe gestora no segundo semestre.

ASG

Realizamos o TFC com a equipe de ASGs para alinhamos a organização de alguns pontos como: horário de entrada e saída, Horário da limpeza do refeitório
das crianças na parte de baixo.

Também foi entregue para cada um da equipe uma frase que dizia: Em que momento eu atuo como educador? Depois socializamos de que forma todos nós
atuamos e o nosso papel como educador na escola. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Etapa: Eventos Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 02: Meta 2 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças.

Descrição:

Atividades 2.1.1 – Reunião de pais e Responsáveis

Para finalizarmos nosso primeiro semestre, compartilharmos com as famílias o desenvolvimento do grupo da sala e individual a fim de aproximarmos e
aumentar a parceria entre escola e família. Para isso foram realizadas as reuniões pedagógicas no mês de julho.

Iniciamos do dia: 01/07 com as turmas BII A, PRÉII A, PRÉII B

                             04/07 com as turmas BI A, BII B

                             05/07 com as turmas INF.I A, INF.I B, INF.I C/II

                             06/07 com as turmas INF.II A, INF.II B

                              07/07 com as turmas PRÉI A, PRÉI B

Todas as reuniões foram realizadas no período da manhã às 7:30h, os professores apresentaram para os pais e familiares o que foi trabalhado com as
crianças no primeiro semestre e o desenvolvimento individual do aluno.

Pontos de Atenção:

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

Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 02: Meta 2 - Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Eventos

Descrição:

2.2.2 Festa Julina

Sabemos da importância do vínculo entre escola e família, pois permite o desenvolvimento integral do aluno. E para que esse vínculo ocorra de uma forma
prazerosa neste mês de julho realizamos nossa festa Julina. 

A festa aconteceu na unidade escolar aberta para toda a comunidade. Tivemos comes e bebes, brincadeiras, bingo e apresentações de dança das salas.

As danças foram divididas em grupos:

BI A e BII A – Pipoquinha

BII B e INFI A -  Sai preguiça

INFI B e INFI C – Requebradinha

INFII A e INFII B – Fogo na botina

PRÉI A e PRÉI B – Festa do Balancê

PRÉ II A e PRÉ B – Clima de Rodeio

As famílias agradeceram por este momento onde puderam aprender e compartilhar e um pouco mais sobre o nosso trabalho pedagógico com as crianças.

 

2.2.5 Avaliações.

Como realizamos nossa festa Julina após 2 anos de pandemia aberto para comunidade e sabendo da importância da avalição pós-evento, elaboramos uma
pesquisa através do Google Forms para avaliar o nosso evento.

A pesquisa foi envida para todos os familiares e responsáveis através de bilhete na agenda e no grupo de whastapp da escola.  

O objetivo da pesquisa foi avaliar o evento, os dados compilados nos dará a possibilidade de sermos melhores no que foi bom e reavaliar os pontos a que
precisamos melhorar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Etapa: Contra turno Completude: 0,00 %

Meta: Prorrogação 02: Meta 3 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagem.
Etapa: Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento.

Descrição:

Atividade 3.1.1 – Acolhida/adaptação

Pensando no retorno do recesso a equipe de professores elaborou através dos semanários propostas que acolhessem o grupo da sala e a criança na sua
singularidade.

Foram propostas lúdicas como: roda de conversa para saber como foi no recesso, muita música e danças, brincadeiras para que as crianças pudessem
interagir com os colegas e adultos e momentos de leitura bem descontraídos.

Essas propostas foram fundamentais para que as crianças se sentissem tranquilas e seguras.

 

Atividade 3.1.2 – Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa

Sabemos que através de uma escuta sensível e afetuosa, abrimos espaço e promovemos o protagonismo da criança, possibilitando que ela tenha voz e
criamos condições para ela possa se expressar espontaneamente. E para que acontecessem esses momentos as professoras proporcionaram rodas de
conversas para que as elas pudessem expressar suas vontades e opiniões. A partir da escuta e observações dos professores das salas elaboraram, os
cantinhos simbólicos e os planejamentos do 2 semestre.  

 

Atividade 3.1.3 Pesquisa de satisfação junto às crianças

Para garantir e validar o processo de escuta das crianças, realizamos uma pesquisa de satisfação com as turmas dos INF I C/II, INF II A, INF II B/PRÉI, PRÉI
A, PRÉI B, PRÉII A e PRÉII B.

Essa avaliação foi através do google forms, com apenas 2 perguntas para que a criança pudesse expressas suas opiniões a respeito do 1° semestre, e ajudar
o professor no momento de planejamento do 2º semestre.

Cada professor da sala preparou um momento de roda, para conversar e preencher o formulário da pesquisa com o grupo. O professor leu as perguntas e
acolheu as falas, opiniões escrevendo-as no formulário.

 

Atividade 3.1.4 - Avaliação das ações desenvolvidas.

Pensando em proporcionar uma trabalho de qualidade e no desenvolvimento da criança. Realizamos uma pesquisa de avaliação do primeiro semestre com a
equipe de professores.

Os professores puderam refletir e avaliar o acolhimento, as propostas realizadas com a turma no 1º semestre, puderam também avaliar o seu desempenho e
validar o seu trabalho.

Essa avaliação foi através do google forms onde cada professor respondeu algumas perguntas relacionadas ao acompanhamento do processo de ensino e
aprendizagem.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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Meta: Prorrogação 02: Meta 3 - Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas
de aprendizagem.
Etapa: Contra turno

Descrição:

Atividade 3.2.3 - Avaliação das ações desenvolvidas.

Para garantir a qualidade do ensino e aprendizagem e o desenvolvimento integral do aluno, sabemos da importância do convívio entre os pares e os adultos. E
após 2 anos de pandemia onde as crianças não podiam ter o agrupamento foi muito importante a volta deste momento.

E para validar nossas ações realizamos uma avaliação com a equipe de professores e educadores para que possamos verificar os pontos positivos e os que
ainda precisar ser melhorados.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome Observações

Lista de Presença 3.pdf

Lista de Presença2.pdf

Lista de Presença 1.pdf

TFC Equipe Professoras.pdf

TFC Equipe Cozinha.pdf

Pesquisa de Satisfação Crianças.pdf

Avaliação das ações desenvolvidas. Acolhida_ adaptação e escuta ativa_.pdf

Avaliação contra turno 2.pdf

Festa Julina 2022.pdf

ANEXOS COM AS FOTOS DO MÊS DE JUNHO.docx

BRIGADA DENGUE20220714_16085679.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Telsse Pires Galvão Pereira
Responsável Técnico
CPF 214.981.678-45
RG 29216093-8
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