
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JANEIRO 2022
De 01/01/2022 a 31/01/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN João Lopes Simões) - TC n.º
14/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Descrição das ações realizadas na Unidade Escolar referentes ao mês de janeiro 2022

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

Etapa 1 - Organizar a Unidade Escolar para iniciar as atividades do ano letivo.

Atividades 

1.1-Organização e manutenção dos espaços da Unidade Escolar: (Organização da escola de 26/01 ao 31/01).
1.2-Reunião de acolhida dos funcionários: (26/01 Retorno da equipe escola).
1.3-Socialização da rotina: (31/01 - RPA - Reunião Pedagógica Administrativa). 

Além das atividades referentes ao plano de trabalho também realizamos ações pertinentes ao protocolo Covid, segue abaixo a descrição :

Uso obrigatório de máscaras;
Aferição de temperatura;
Álcool em gel disponível nos principais pontos de atendimento e circulação;
Tapete sanitizante para higienização dos pés; 

A equipe gestora partcipou das formações abaixo:

24/01 Reunião da Transição das Equipes Gestoras;
24/01 Conferência do Relatório Patrimonial;
31/01 Reunião de Orientação com a Supervisão de Ensino e treinamento com o setor de informática.

 
Ainda no  final do mês de janeiro, foi realizado um primeiro contato com as famílias, essa ação aconteceu através da criação de grupos de 
whatsapp, onde cada equipe se apresentou às famílias, esse primeiro movimento foi de suma importância para a construção de vínculo
escola/família e esclarecimento de dúvidas,   também foi realizado atendimento individual com todas as famílias que solicitaram...
 

 

2| Resultados Alcançados
Fortalecimento da Parceria junto à SEC;
Atenção aos cuidados em relação ao protocolo Covid;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Orientação e monitoramento dos funcionários e comunidade em relação aos protocolos sanitários;
Socialização com o grupo escola das metas estabelecidas no plano de trabalho;
Acolhimento da Comunidade Escolar esclarecendo dúvidas e apresentando a nova gestão.

Atividades Desenvolvidas
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1 | Etapa: Organizar a Unidade Escolar para iniciar as atividades do ano letivo Completude: 50,00 %

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

Descrição:

Meta 2: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa 1: Organizar a Unidade Escolar para iniciar as atividades do ano letivo.
Atividade 1.1Organização e manutenção dos espaços da Unidade Escolar.

No mês de janeiro iniciamos  as ações da Unidade Escolar, sendo assim primeiramente foram realizadas as seguintes atividades:

 Reorganização do espaço escolar,visando assim deixar todos os espaços devidamente organizados para a retomada do ano letivo, entre as ações
desenvolvidas todo grupo escola teve grande foco na construção  e reestruturação  de materiais:(confecções de tapetes, mobílies, caixas de empilhar,
chocalhos, cantos simbólicos, cantos da leitura e seleção de brinquedos nas salas de aulas), cada material foi confeccionado respeitando a faixa etária de
cada turma.

As equipes de apoio, cozinha, limpeza e administrativa planejaram o retorno, fazendo a gestão dos espaços, atendimento à comunidade, revisão  de
documentos e higienização de toda Unidade Escolar.

Ainda no mês de janeiro   a equipe escola foi se familiarizando  e apropriando-se do novo espaço, todo esse movimento foi realizado com muita dedicação e
amor , visando garantir  o atendimento de qualidade às  crianças e comunidade. 

Atividade 1.2 Reunião de Acolhida dos funcionários/ Atividade 1.3 Socialização da rotina dos funcionários.

Visando contemplar essas duas etapas foi realizada  nossa primeira RPA(Reunião Pedagógica Administrativa), sendo assim iniciamos nossa reunião fazendo
as devidas apresentações,onde todas tiveram a oportunidade de compartilhar  suas experiências profissionais, o que tornou o momento muito agrádavel e
produtivo, foi uma partilha encantadora, então dando continuidade a essa acolhida, foi compartilhado o vídeo Ubuntu, o mesmo trouxe  uma abordagem muito
clara sobre o  trabalho em equipe e como todos precisamos nos ajudar e devemos estar em sintonia,   para que o atendimento oferecido aos alunos seja o
melhor possível, o grupo demonstrou ter apreciado esse momento e as devolutivas foram muito positivas.

Em relação a socialização da rotina,foi apresentada toda a demanda da Unidade,horários, organização interna e externa,entre outras ações que fazer parte do
plano de trabalho,  foram retomadas atribuições e também ressaltamosa  a importância da  conduta e postura ética/profissional em todos os momentos da
rotina,cuidados relacionados às crianças, construção de vínculo escola/família, e enfatizamos  também  que todos os profissionais da escola fazem parte do
processo educacional das crianças, sendo  assim independente da função que ocupam, todos estão ligados de forma direta ou indireta ao desenvolvimento
integral dos alunos, ao final da reunião cada colaboradora preencheu um post-it deixando uma contribuição pessoal sobre esse primeiro momento. 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 RPA 2

 Socialização de ações
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 Reorganização de espaços

 Parceria Junto à SEC;
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 Vídeo RPA ubuntu

 Conferência de patrimônio 2

 Averiguação de documentos  Acolhida das equipes
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 Conferência de patrimônio 1

Outros Documentos

Nome Observações

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

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

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN João Lopes Simões) - TC n.º
14/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

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

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

2.1 - Diagnóstico da U.E.

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

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

- Acolhida/adaptação

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

Etapa1- Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.

1.3 - Monitoramento de frequência no diário digital

 Atividades desenvolvidas em fevereiro /2022;

01/02 Visita Supervisão de Ensino;
02/02 -Reunião de Pais e Responsáveis (alunos que ingressaram na Unidade Escolar 2022);
02/02-RPA (Reunião Pedagógica Administrativa) com todos as equipes da Unidade Escolar);
14/02 a 17/02 -Reunião de Pais e Responsáveis com os demais alunos da Unidade Escolar (objetivo das reuniões foi esclarecer
dúvidas e socializar metas e propostas para 2022) - Durante o mês de fevereiro foram realizadas  as reuniões de Pais e Responsáveis,
onde nosso objetivo foi comunicar nossas ações, esclarecer dúvidas e tranquilizar a comunidade em relação as transições ,  a cada reunião
tivemos um resultado muito positivo, pois ao conhecer as equipes as famílias sentiram-se mais acolhidas e seguras, o que fortaleceu o vínculo
escola/família.

Avaliação interna junto às famílias sobre a acolhida em 02/02/2022; 
Retomada dos protocolos de segurança;
21/02 Assessoria das Gestoras de Parceria e Orientadora de Ensino;
Revisão dos documentos norteadores que embasam a Educação Infantil;
Atendimentos individualizados para todas as famílias que solicitaram;
Efetuamos matrículas conforme a lista de inscritos seguindo assim todas as orientações do Setor de Planejamento - Durante o mês de
fevereiro foi realizado um levantamento, onde foi possível efetuar 40 novas matrículas. Foi imprescindível neste momento dedicar um olhar
atencioso e acolhedor, incentivando as famílias a participarem na vida escolar da criança, atendendo cada caso de maneira muito cuidadosa.
Todos os espaços da unidade escolar foram preparados para garantir a segurança e o bem-estar das crianças;
Retomada dos encontros de TFC (Trabalho de Formação Continuada);
Controle da Brigada da Dengue;
Presença da professora da Educação Especial duas vezes por semana.

2| Resultados Alcançados
Comunicação efetiva com 100% das famílias;
Oferta de 40 novas  vagas ;
Oferta de atendimento especializado para 07 alunos , através da parceria junto à SEC, onde  estamos recebendo  a professora da educaçaõ
especial duas vezes por semana em nossa Unidade Escolar;
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1 | Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por
meio dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

Completude: 50,00 %

2 | Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos Completude: 50,00 %

3 | Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral. Completude: 50,00 %

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Fortalecimento do vínculo escola/família;
Atendimento especifíco para as famílias dos alunos que necessitam de atenção especial;
Aprimoramento da prática dos colaboradoes, através da formação continuada;
Oferta de educação e alimentação de qualidade para os alunos atendido; 

Atividades Desenvolvidas

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

Descrição:

 1.1Acolhida e Adaptação.

Visando contemplar essa etapa foi elaborado  um plano de adaptação, onde cada equipe refletiu sobre a sua sala e suas especificidades, pensando  em
ofertar um atendimento especializado,organizamos esse período da seguinte forma : para as turmas de Berçário I e II, foi elaborado um escalonamento
seguindo as devidas e orientações de maneira que em 5 dias letivos todos já tivessem iniciado, também foi oferecido  atendimento de meio período,
favorecendo assim um período de adaptação mais tranquilo, dessa forma foi possível  compreender e respeitar as particularidades de cada criança , 
realizamos  com as demais turmas uma adaptação com atividades lúdicas e vários momentos de escuta ativa, assim  buscamos  acolher  com carinho e
respeito  a individualidade das crianças, tivemos o cuidado em transmitir segurança para as famílias, conversando, sendo transparentes e acolhendo com
muito cuidado as dúvidas e sugestões.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

Meta: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades da educação
dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.
Atividade 2.1:Diagnóstico da U.E.
Em cumprimento dessa etapa através das formações realizadas, acolhemos as contribuições do grupo, onde foram apontadas as dúvidas, também tivemos
boas partilhas, trocas de experiências muito produtivas e várias sugestões, o que tornou possível conhecer um pouco mais  as especificidades do  grupo e
refletirmos  sobre o será primordial contemplar em nosso processo formativo, visando a qualificação dos estudos e a transposição da teoria para a prática. 

Pontos de Atenção:

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

Descrição:

Meta: 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.
Atividade 1.3-Monitoramento de frequência do diário digital:
Em cumprimento dessa etapa as professoras realizaram  o controle diário da presença dos alunos, para tanto foram lançadas as presenças e faltas no diário
digital, os atestados e declarações também foram  devidamente registrados , então a partir desse monitoramento  as crianças que apresentaram faltas sem
justificativas  a equipe gestora  entrou  em contato  por meio de ligações e mensagens, realizadando  todos os encaminhamentos necessários ,  visando
garantir os direitos das crianças.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Reunião de pais novos

 Socialização das ações
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 Retorno das aulas  Retorno das aulas
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 RPA  Mural Adaptação
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 Mural Informativo
 Escalonamento BI

pág. 6 09/05/22 10:20



 Escalonamento 2022

Outros Documentos

Nome Observações

Brigada Dengue fevereiro 2022.pdf Brigada Dengue

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

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

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN João Lopes Simões) - TC n.º
14/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

Metas propostas no plano de trabalho vigente março/2022

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

Etapa/fase -1 (Calendário Escolar/Projeto Político Pedagógico);
Atividade 1.2 - Pesquisa com grupo escola;
Etapa/fase -2 (Oferta de vagas);
Atividade 2.1 -Monitorar as vagas disponíveis na Unidade Escolar seguindo o processo de inscrição cumprindo o termo de colaboração,
seguindo as orientações e leis vigentes;

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

Etapa/fase- 2 (Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as
especificidades da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral);
Atividade 2.2- Construção de materiais;
Atividade 2.3-TFC'S com os diferentes segmentos;
Etapa/fase 3 (Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos administrativos das
Unidades Escolares).
Atividade 3.1- Realizar auto avaliação individual junto a equipe escola, elencando as dificuldades e expectativas de cada colaborador em
relação ao uso da tecnologia.

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

Etapa /fase -1 (Adotar práticas pedagógicas favorecendo a construção das competências socioemocionais da criança, por meio dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento;
Atividade 1.2- Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa;
Etapa/fase – 2 (Contra turno);
Atividade 2.1- Organizar junto às crianças momentos de escuta ativa sobre o que gostariam no contra turno;

 Atividades extraplano:

Pesquisa de satisfação - Acolhimento e adaptação, em parceria com a Secretaria de Educação e Cidadania realizada com as turmas de
Berçário I, Berçário II e todas as crianças matriculadas em 2022, com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento às crianças no início do ano
letivo;
15/03 - TFC específico para professora de Pré II - Projeto Pedagogia Empreendedora dos Sonhos;
17/03 - Reunião paraorientações com o Planejamento Escolar;
29/03 - TFC específico do Programa Recupera Alfabetização/2022 para professores do Pré II; 
30/03 - Reunião de gestores da Educação Infantil.
Cuidados relacionados ao controle da proliferação a dengue (brigada da dengue);
Atendimento individualizado às famílias que necessitaram;
Treinamento junto à equipe da cozinha.

2| Resultados Alcançados
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1 | Etapa: Calendário Escolar/Projeto Político Pedagógico Completude: 0,00 %

2 | Etapa: Oferta de vagas. Completude: 0,00 %

Oferta de 18 vagas atendendo ao convênio;
Cumprimento dos 19 dias letivos (março);
Formações com 100% dos funcionários e com as duas estagiárias da Rede;
Atendimento específico para 42 crianças do PRÉ II relacionados ao processo de alfabetização e letramento (programa Recupera
Alfabetização);
Pesquisa com referente ao PPP com 100% dos funcionários, onde foram apontados expectativas e desafios para o ano letivo;
Auto avaliação com 100% das equipes com o tema o uso das tecnologias;
Preenchimento da Pesquisa de satisfação referente ao período de adaptação e acolhida de 66% das famílias;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Atendimento de 18 novas crianças no período integral;
Acolhida das contribuições das crianças referentes ao contra turno, validando a escuta ativa dos pequenos;
Reestruturação de novos espaços através da construção de móbiles, tapetes e murais;
Transposição da teoria para prática, através dos estudos desenvolvidos nos encontros de TFC'S;

Atividades Desenvolvidas

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

Descrição:

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

Etapa: Calendário Escolar/Projeto Político Pedagógico

Descrição:

Atividade 1.2 - Pesquisa com grupo escola;

 Durante o mês de março, em cumprimento  a essa etapa, demos continuidade aos encontros de formação e ao final de um dos encontros foi realizada  uma
pesquisa com o grupo escola, a mesma aconteceu  através de um  formulário google forms, o objetivo desse formulário foi acolher as dúvidas do grupo e
também  apontar  os desafios e avanços já atingidos nesse primeiro trimestre. Sendo assim ao ler as respostas individuais, observamos que já tivemos bons
resultados o que reflete diretamente no atendimento oferecido às crianças. Também foi possível esclarecer algumas questões que ainda não estavam
totalmente claras, sendo assim essa pesquisa apontou pontos importantes que serão utilizados como base para as futuras ações que serão desenvolvidas ao
longo do ano letivo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Etapa: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos
Campos.

Completude: 50,00 %

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

Completude: 50,00 %

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

Descrição:

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

Durante o mês de março a equipe gestora fez o monitoramento das vagas disponíveis na Unidade Escolar, esse monitoramento foi realizado através do
acompanhamento da frequência das crianças em parceria com as professoras, então para  as crianças que apresentaram faltas excedentes  realizamos o
trabalho de busca ativa, sendo assim seguindo as leis vigentes, foi possível ofertar 18 novas vagas  seguindo a lista de inscritos da SEC;

Esse trabalho contou também com a equipe de secretaria que esteve atenta aos sistemas ESEC e SED, buscamos cada família ausente cuidadosamente e
seguimos todos os protocolos rigorosamente, visando que cada criança tivesse seu direito garantido

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

Meta 2: Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa 2: Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as especificidades
da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral.
Atividade 2.2 -Construção de materiais.
Em cumprimento dessa etapa, as equipes participaram das formações  junto a Orientadora Pedagógica, então a partir do embasamento teórico
''Recomeçando''apresentado ao  grupo  e da socialização de boas práticas,  foi realizada  a  reestruturação nos espaços internos e externos da
Unidade Escolar, onde foram construídos murais sensoriais, tapetes pedagógicos, móbilies , entre outros , todo esse movimento aconteceu através
da avaliação dos espaços, e foi acompanhado diretamente  pela Equipe Gestora, cada espaço foi cuidadosamente reorganizado respeitando os
documentos norteadores e cada grupo etário.
Atividade 2.3- TFC'S com os diferentes segmentos.
Os encontros aconteceram conforme previsto no plano de trabalho e a cada formação realizada os grupos foram repertoriados e devidamente
orientados, as temáticas abordadas  no mês de março foram:

Elaboração dos planejamentos conforme as orientações da Orientadora de Ensino, com embasamento teórico nos documentos que norteiam a
educação infantil;
Reorganização das propostas do parque com intervenção;
Apresentação do projeto reciclando (tempestade de ideias);
Revisão das ações referentes aos espaços que educam.
A cada encontro foi elaborada uma síntese reflexiva apontando os assuntos abordados e as contribuições dos grupos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Contra turno Completude: 50,00 %

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

Completude: 0,00 %

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

Descrição:

Meta 2 : Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da Região do MUNICÍPIO na qual o CEDIN está inserido.
Etapa 3 : Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos pedagógicos e administrativos das
Unidades Escolares.
Atividade 3.1
Em cumprimento dessa etapa foi realizada uma auto avaliação com todos os profissionais da Unidade Escolar,onde foram apontadas  as
expectativas e dificuldades, foi um momento muito importante, pois através desse processo avaliativo, foi possível acolher as necessidades 
individuais de funcionária, sendo assim ficou claro  quais serão os investimentos que deverão ser realizados e também as  futuras ações  para
melhor atendermos cada profissinal da Unidade Escolar.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

Meta 4: Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas, organizando experiências e vivências em situações estruturadas de
aprendizagem.
Etapa 2: Contra turno
Atividade 2.1:Organizar junto às crianças momentos de escuta sobre o que gostariam no contra turno.
Em cumprimento dessa etapa, foram realizados  momentos de escuta ativa, então através de algumas estratégias lúdicas como:rodas de conversa,
brincadeiras nas áreas externas, atividades ao ar livre, brincadeiras nos cantos simbólicos , entre outras, foi possível acolher as  contribuições das turmas,
foram momentos lúdicos em que as crianças demonstraram grande interesse, sendo assim o que mais se destacou nas sugestões  dos pequenos foi:

Atividade de recorte e colagem;
Brincar de quebra-cabeça;
Banho de mangueira;
Brincar com água;
Elefantinho colorido;
Futebol;
Pintura na parede;
Pintura no chão;
Coelhinho sai da toca;

Pontos de Atenção:

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

Descrição:

Atividade 1.2-Acolher as contribuições das crianças através de escuta ativa.

Em cumprimento a essa etapa, foram realizadas atividades lúdicas em diversos momentos da rotina,  então a partir das observações e dos momentos de
escuta ativa, foi possível acolher as contribuiçãoes dos pequenos,esse processo foi muito rico, pois os apontamentos das crianças nos embasaram para a
continuidade das ações, ainda visando qualificar cada vez  mais o trabalho desenvolvido, algumas  propostas foram revisitadas e analisadas,novos desafios
foram lançados  o que tornou possível garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de nossos alunos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Reunião de Diretores e Dirigentes Março/2022(atividade extra plano)
 Pesquisa de acolhida(atividade extra plano)
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 Pesquisa de acolhida(atividade extra plano).

 Treinamento cozinha(atividade extra plano)

 Tfc externo alfabetização e letramento(atividade extra plano)

Outros Documentos

Nome Observações

Pauta de tfc março 2022.pdf Pauta de tfc março 2022

Síntese Tfc educadoras março 2022.pdf Síntese educadoras atividade contra turno

Meta 4 março 2022.pdf

Meta 2 março 2022.pdf

Descrição das metas e atividades março 2022.pdf
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Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

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

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN João Lopes Simões) - TC n.º
14/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Metas propostas no plano de trabalho vigente abril/2022

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

Etapa/fase -1 (Calendário Escolar/Projeto Político Pedagógico);
Atividade 1.1- Elaborar anualmente o calendário escolar, seguindo as orientações da SEC (SECRETARIA EDUCAÇÃO E CIDADANIA),
garantindo os 200 dias letivos;
Etapa/fase -2 Oferta de vagas.
Atividade 2.2-Documentar as ações administrativas, referentes a oferta de vagas.

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

Etapa/fase 2-Eventos.
Atividade 2.1- Dia da Família.

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

Etapa/fase – 2 (Contra turno);
Atividade 2.2- Elaborar estações de brincadeiras (propostas significativas) com a participação das crianças.

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

Etapa/fase 1(Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral.
Atividade 1.2-Mapeamento dos Saberes.

Atividades extraplano:

11/04 Reunião com as gestoras de parcerias (tema elaboração do relatório de desempenho);
28/04 Reunião com o Planejamento Escolar/ Censo escolar;
29/04 Assessoria da Gestora de Parceria;
29/04 Inauguração da casa literária em parceria com o Cantor e Compositor Tiago Vilela.
Controle de proliferação da Dengue;
Início da pintura do prédio;
Poda da grama;

 

2| Resultados Alcançados
 

Cumprimento dos dias letivos conforme calendário escolar homologado;
Participação de 97% das famílias nas atividades de acolhida (dia da família);
Envolvimento das 11 professoras no acompanhamento das aprendizagens das crianças;
Acolhida ativa junto a toda comunidade escolar;
Oferta de 14 novas vagas;
Participação de 85 de crianças na elaboração das estações de brincadeiras do contraturno.
Envolvimento de 150 de crianças na inauguração da casa literária.

-
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1 | Mapeamento dos saberes Completude: 0,00 %

2 | Calendário Escolar/Projeto Político Pedagógi Completude: 0,00 %

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Atendimento de  novas crianças no período integral.
Fortalecimento da parceria escola/família.
Transposição da teoria para prática, através dos estudos desenvolvidos nos encontros de TFC'S.
Garantia da oferta de uma alimentação rica e saudável para 100% das crianças atendidas.
Crianças contempladas com mais um espaço para leitura.
Análise e socialização junto as equipes dos avanços atingidos no ano anterior  contemplando  a Elaboração Anual do PPP .
Avanços das 41 crianças do PRÉ II, todos apresentaram bons resultados, mesmo dentro das suas hipóteses.

Atividades Desenvolvidas

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

Descrição:

Atividade 1.2 Mapeamento dos saberes

 Essa etapa é muito importante para avaliarmos e qualificarmos as ações que estão diretamente ligadas a aprendizagem das crianças, sendo assim visando a
importância do acompanhamento sistemático das ações, a Equipe Gestora fez o acompanhamento processual dos avanços das crianças, isto é, foi realizado o
mapeamento dos saberes de todos os grupos etários através das seguintes observações e apontamentos:

 Berçários I e Berçário II:

 Bebês que se reconhecem ao ser chamados pelo nome diferenciando-se de outras pessoas, bebês que expressam necessidades, desejos e emoções por
meio de gestos, balbucios ou palavras com intencionalidade de comunicação.

Infantil I

Crianças que identificam a escrita do próprio nome em diferentes contextos; Crianças que a seu modo desenham, traçam letras ou outros sinais gráficos.

Infantil II

Crianças que  identificam a escrita do próprio nome em diferentes contextos; Crianças que a seu modo desenham, traçam letras ou outros sinais gráficos.

PRÉ I

Quantas crianças identificam a escrita do próprio nome em diferentes contextos no cotidiano escolar; quantas crianças escrevem convencionalmente o nome
próprio; quantas crianças desenham a seu modo, traçam letras ou sinais gráficos.

PRÉ II

Preenchimento da planilha de dados da Secretaria de Educação e Cidadania, para acompanhando da hipótese de escrita das crianças.

Ainda para as turmas de PRÉ II, temos uma pasta física, onde cada professora evidencia a aprendizagem e o acompanhamento da prática, com devolutivas
da Orientadora de Ensino, também temos a parceria da Professora Alfabetizadora que realiza um trabalho pontual junto a Professora Regente e apontou
grandes avanços em nossas duas turmas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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3 | Documentar as ações administrativas , referentes a ofertas de vagas Completude: 0,00 %

4 | Dia da família Completude: 0,00 %

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

Descrição:

Atividade 1.1-Elaborar anualmente o calendário escolar, seguindo as orientações da SEC (Secretaria de Educação e Cidadania), garantido os 200 dias letivos.

O calendário escolar é uma das atividades mais importantes relacionadas à gestão da unidade escolar, sendo assim foi elaborado pela Equipe
Gestora seguindo as orientações da Secretaria de Educação e Cidadania, garantindo os 200 dias letivos, para atendimento de qualidade das crianças, foi
previsto no Calendário Escolar para 2022 as seguintes datas abaixo:

Férias de 30 dias em janeiro;

- Reunião Pedagógica Administrativa;

- Planejamento;

- Reuniões de pais, sendo no mínimo, uma em cada semestre;

- 11/07/2022 a 22/07/2022 – Recesso Escolar;

- 21/05/2022 – Dia de Combate à Evasão Escolar;

- 20/11/2022 – Dia Nacional da Consciência Negra;

- Suspensos os atendimentos nos dias de feriados municipais, estaduais e federais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

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

Em cumprimento a essa etapa, organizamos a documentação com os seguintes procedimentos:

Pasta Física contendo termo de ciência, declaração de matrícula, onde as famílias ficam cientes sobre o prazo estabelecido para efetuarem a matrícula, caso
não compareçam a equipe gestora faz contato e caso a família não retorne a Unidade Escolar a vaga é oferecida ao próximo candidato inscrito;

Após as matrículas serem efetuadas as informações de cada aluno são preenchidas nos sistemas SED/ESEC, ainda visando uma organização adequada a
escola possui um livro de matrículas com as devidas informações de cada matrícula efetuada.

Todas as informações referentes às crianças são reportadas ao setor de planejamento sempre que solicitadas, buscamos estar sempre com toda a
documentação devidamente organizada conforme as orientações enviadas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

pág. 3 16/06/22 11:26



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

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

Descrição:

Atividade 2.1-Dia da Família;

Em cumprimento a essa etapa, visando fortalecer o vínculo escola/família e garantir uma acolhida tranquila e agradável realizamos atividades junto às famílias.
As equipes elaboraram através de um plano de ação uma semana rica em aprendizagens, nesse plano foram elencadas todas as ações previstas e toda a
organização para garantir a participação das famílias. Os convites foram enviados antecipadamente com a programação de toda a semana que aconteceu de
25/04 a 29/04 das 7h30 às 8h da manhã, as atividades foram divididas por grupos etários, segue abaixo a descrição das atividades desenvolvidas:

PRÉ II: Confecção de massinha;

PRÉ I: Piquenique literário;

INF II/INF.I :Confecção de petecas;

BII/BI: Estações de brincadeiras como: espaços de exploração e manipulação, espaços de musicalização e literatura, cantos simbólicos das salas, entre outros
materiais.

Todas as oficinas tiveram grande participação das famílias, e resultados muito satisfatórios, uma vez que através da avaliação realizada após ao evento 97%
das famílias relataram que se sentiram felizes e muito bem acolhidos, também ressaltaram que o horário das oficinas foi bastante pertinente.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

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

Em cumprimento a essa etapa, através das contribuições das crianças as equipes de educadoras elaboraram propostas para o contra turno e deram início ao
Projeto Tardes Encantadoras, então visando desenvolver propostas ricas e desafiadoras as equipes realizaram as seguintes estações de brincadeiras:

Musicalização;
Contação de histórias;
Sessão cinema;
Brincadeiras ao ar livre;
Passeio na escola;
Jogos e interações como: jogo de luzes e sombras, morto vivo, dança das cadeiras, circuitos, pintura no azulejo, manipulação de texturas entre outras
atividades.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos
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 Atividade exploração contra turno  Contra turno
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 Dia da família 2

 Atividade dia da família

 Convite dia da família

 Pesquisa junto às crianças
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 Atividades musicalização contra turno

 Livro de matrícula

 Calendário homologado 2022

Outros Documentos

Nome Observações

Controle de refeições servidas abril 2022 (1).pdf

Plano de ação - dia da família.pdf Plano de ação dia da família

Brigada Dengue.pdf Controle de proliferação de Dengue

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição
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Cibele Regina Fernandes da Silva - Unidade V
Responsável Técnico
CPF 270.792.428-86
RG 29648773-9

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

pág. 8 16/06/22 11:26



RELATÓRIO DE DESEMPENHO MAIO DE 2022
De 01/05/2022 a 31/05/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN João Lopes Simões) - TC n.º
14/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Metas propostas maio/2022

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

Etapa/fase 1

Calendário Escolar/Projeto Político Pedagógico

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

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

Etapa/fase 2

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

Atividade 2.3: TFC’S com os diferentes segmentos

Etapa/fase 3

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

Atividade 3.2: Boas práticas

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

Etapa/fase 2

Eventos

Atividade 2.4: Avaliações

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

Etapa/fase 1

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

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

Atividades Extra plano:

Formações Equipe Gestora:

04/05-Formação CEFE TFC Específico Musicalização;
06/05-Formação CEFE Coordenadoria Educação Especial Orientadora Pedagógica Raíssa;
11/05-Reunião Ricardo (SOE);
17/05-Formação no Cedemp : Projeto Alfabetização e Letramento - Professoras PRÉ II(Diane, Angélica e Roberta - Professora apoio);
20/05-Setorizada Orientadora Pedagógica Raíssa;

Assessorias:

16/05-Assessoria Polyana (Pedagogia Empreendedora dos Sonhos);
18/05-Assessoria Pedagógica Orientadora de Ensino Najla;

Atividades extra curriculares:
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1 | Calendário Escolar/Projeto Político Pedagógico Completude: 0,00 %

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

Completude: 0,00 %

06/05-Espaço de acolhida para fotos com o tema: Eu amo quem cuida de mim;
18/05- Dia Faça Bonito “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes")
20/05-Atividades realizadas com às crianças em combate a proliferação da Dengue;

 

2| Resultados Alcançados
Cumprimento dos dias letivos conforme calendário escolar homologado;
Avaliação positiva de 94,3% das famílias sobre as atividades desenvolvidas na semana de acolhida;
Cumprimento de todas as metas previstas no plano vigente dentro do tempo previsto;
Acolhida ativa junto a toda comunidade escolar;
Oferta de 09 novas vagas;
Participação de 100% das equipes na formação continuada(TFC);
Envolvimento das 11 professoras e 20 educadoras no TFC destinado ao dia 18/05(Faça Bonito);

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Atendimento de novas crianças no período integral.
Fortalecimento da parceria escola/família.
Transposição da teoria para prática, através dos estudos desenvolvidos nos encontros de TFC'S.
Garantia da oferta de uma alimentação rica e saudável para 100% das crianças atendidas, oferecendo durante todo o mês de maio 7956
refeições;
Entrega dos documentos solicitados dentro dos prazos estabelecidos;
Atingimos a meta prevista para o mês de maio em que 24% das crianças do PRÉ II alcançaram a hipótese de silábico com valor sonoro ou
acima;

Atividades Desenvolvidas

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

Descrição:

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

Em cumprimento a essa etapa, a equipe gestora fez a leitura das orientações enviadas pela supervisão de ensino e utilizando o modelo norteador foi
elaborado o documento, então cuidadosamente as informações foram descritas no documento seguindo o passo a passo, ainda visando elaborar um
documento de leitura clara para o locutor ausente, foi realizado o levantamento de todas as ações desenvolvidas no ano anterior e também dos resultados
alcançados, sendo assim finalizamos a escrita do documento  e enviamos a primeira versão para análise  dentro do prazo previsto em 13/05/2022.

Pontos de Atenção:

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

Completude: 0,00 %

4 | Eventos. Completude: 0,00 %

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

Descrição:

 

Atividade 2.3: TFC’S com os diferentes segmentos

Em cumprimento a essa etapa e sabendo da importância do trabalho de formação  continuada para aprimoramento da prática,  demos continuidade ao
processo formativo das  equipes de todos os segmentos  da Unidade Escolar,  os encontros de TFC aconteceram durante todo o mês de maio conforme
previsto no plano vigente, sendo assim duas vezes por semana para as professoras e para as educadoras e estagiárias  também duas vezes por semana,
porém divididos em dois grupos e para os demais segmentos realizamos o encontro mensal, visando desenvolver um trabalho rico e de grande qualidade,
então  abordamos nas formações os temas descritos abaixo:

Professoras: Refletimos e revisamos os seguintes temas: Currículo de São José dos Campos, Espaços que educam, Conae, Dia do Faça Bonito,
Socialização de Boas Práticas (uso das tecnologias na prática pedagógica) e Contextos de aprendizagens;
Educadoras: Espaços que educam, Momentos do cotidiano, Contra turno, Dia do Faça Bonito e Socialização de Boas Práticas (uso das tecnologias);
Equipes de apoio: Procedimentos, Atribuições, Trabalho em Equipe, Cuidado com materiais e produtos de limpeza, revisão da rotina, higienização
adequada de todos os espaços, manuseio correto e coleta de mostras equipe da cozinha e estudo do Currículo, visando ressaltar a importância de todos
os profissionais para o desenvolvimento integral das crianças.

Todos os encontros foram muito produtivos,  pois  por meio dos estudos realizados  das reflexões e partilhas  todo o grupo foi repertoriado, foi notável que
ocorreu a  transposição da teoria para a prática, uma vez que observamos o quanto as ações diretamente ligadas às crianças estiveram alinhadas aos estudos
desenvolvidos,   o que refletiu diretamente no atendimento oferecido e proporcionou às  nossas crianças experiências  significativas e de grande aprendizado.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

Atividade 3.2: Boas práticas

Em cumprimento a essa etapa em encontro de TFC com as equipes de Professoras e Educadoras, fizemos uma socialização de boas práticas, momento em
que foram compartilhadas as ferramentas digitais  utilizadas pelo grupo nesse primeiro trimestre, foi uma partilha bastante enriquecedora, onde através da
troca de experiências , foi possível ampliar as possibilidades de aprendizagem e conquistas do grupo.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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5 | Etapa: Elevar os índices de aprendizagem dos bebês às crianças, em favor do desenvolvimento integral Completude: 0,00 %

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

Descrição:

Etapa-2 Eventos.

Atividade 2.4-Avaliações.

Em cumprimento a essa etapa, foi realizada uma avaliação da semana da família através de formulário google forms, e ficamos satisfeitos com as devolutivas
enviadas, pois  foi muito positivo,entre todas as respostas 94,7% das famílias aprovaram o horário do evento  e relataram ter apreciado o momento,
ressaltando o quanto foi prazeroso estar ao lado do filho(a) vivenciando um pouco da rotina  escolar , também disseram que foram acolhidos carinhosamente
pelas equipes e que as propostas  foram muito ricas e divertidas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

 

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

Os resultados foram apresentados através de um informativo que foi disponibilizado na entrada da Unidade Escolar e também compartilhado com as famílias
pelos grupos de whatsapp.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Mural construído pelas crianças em combate a proliferação da Dengue.

 Avaliação pós evento 2
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 Avaliação pós evento

 ATIVIDADE BRIGADA DENGUE 1
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 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS MAIO 2022

 TFC BOAS PRÁTICAS PROFESSORAS

Outros Documentos

Nome Observações

Síntese 19 de maio 2022.pdf Síntese de 19 de maio

Socialização de boas práticas tfc 19 de maio 2022.pdf Socialização de boas práticas TFC 19 de maio de 2022.

TFC Faça bonito 2022.pdf TFC Faça bonito 2022

Controle de refeições servidas maio 2022.pdf Controle de refeições servidas maio 2022

Protocolo de entrega do PPP 2022.pdf Protocolo de entrega do PPP 2022

Pauta de tfc 19 de maio de 2022.pdf Pauta de tfc 19 de maio

AVALIAÇÃO DO DIA DA FAMÍLIA - Formulários Google.pdf

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE JUNHO 2022 .
De 01/06/2022 a 30/06/2022

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN João Lopes Simões) - TC n.º
14/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
1| Metas Propostas

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

Etapa/fase 3

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

Atividade 3.3: Avaliação.

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

Etapa/fase 2

Contra turno

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

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

Etapa/fase 1

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

Atividade 1.4-Palestras.

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

Etapa/fase 1

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

Atividade 1.2 Mapeamento dos saberes

Atividade 1.3 - Monitoramento de frequência no diário digital.

Atividades extraplano

Formações Equipe Gestora e Professoras PRÉ II

06/06 Reunião com as gestoras de Parceria;

08/06 Setorizada Orientadora Pedagógica Raíssa;

21/06 Formação CEFE para as professoras do PRÉ II (Alfabetização e letramento);

Visitas e Assessorias

 02/06 Assessoria Orientadora de Ensino Najla.

06/06 Visita das Gestoras de Parceria: Renata e Fernanda.

10/06 Imprensa na escola sobre o projeto Pedagogia Empreendedora dos Sonhos:

 Foi um momento muito marcante em que as crianças compartilharam seus sonhos, a equipe da SEC foi recebida na sala de aula, e houve uma
conversa muito produtiva e agradável com as crianças e equipe de sala. Todo esse movimento despertou nas crianças ainda maior interesse pelo
Projeto Pedagogia Empreendedora dos Sonhos, pois sentiram-se acolhidos e tiveram a oportunidade em expressar suas ideias e sentimentos de
forma lúdica e tranquila.

Tivemos também a parceria das famílias que permitiram a participação das crianças e apreciaram muito as ações realizadas.

20/06 Visita da Supervisão da Merenda Escolar.
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1 | Etapa: Aprimorar o uso das tecnologias com os profissionais, inovando e qualificando os processos
pedagógicos e administrativos das Unidades Escolares

Completude: 0,00 %

21/06- Gravação TV Vanguarda divulgando o Projeto Pedagogia Empreendedora dos Sonhos.

A partir da divulgação do projeto a emissora demonstrou interesse pelo trabalho realizado, sendo assim entraram em contato com a equipe do
Projeto e solicitaram autorização para visitar a escola e realizar uma entrevista com nossas crianças, então a filmagem aconteceu em sala de aula,
onde no primeiro momento foi realizada uma roda de conversa com todo o grupo e depois em pequenos grupos as crianças compartilharam seus
sonhos individuais.

Toda a gravação aconteceu de forma lúdica, as crianças ficaram bastante tranquilas, a equipe de reportagem foi muito acolhedora e foi um grande
sucesso, as famílias ficaram felizes e orgulhosas, inclusive divulgaram em suas redes sociais o quanto esse projeto trouxe aprendizado para seus
filhos. 

 

 

2| Resultados Alcançados
Avaliações junto ao grupo escola apontando os pontos positivos e futuros investimentos;
Cumprimento das metas previstas para o mês de junho;
Participação de 100% das equipes no trabalho de formação continuada;
Oferta de 04 novas vagas;
Envolvimento de todas as equipes em todas as ações realizadas para o desenvolvimento das propostas;
Engajamento de 29 profissionais na avaliação realizada sobre a formação de tecnologia;
90% das crianças apreciaram as propostas realizadas, apontando o quanto gostaram das atividades e jogos desenvolvidos no período do
contra turno;
246 crianças atingiram as expectativas de acordo com as metas do PPP(Projeto Político Pedagógico).
95% das famílias que participaram apontaram o tema da palestra pertinente e educativo, onde todas as devolutivas foram muito positivas.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Fortalecimento do vínculo escola/família;
Atendimento de novas crianças no período integral;
Garantia de uma alimentação saudável para 100% das crianças atendidas, através da oferta de 7407 refeições distribuídas em café da manhã,
fruta, almoço, leite e pré jantar;
Devolutiva positiva de pais e responsáveis após a palestra realizada em 23/06/2022 com o tema: o papel das famílias e suas atitudes
assertivas para o desenvolvimento integral das crianças;
Filmagem da Equipe de Imprensa da SEC (Secretaria de Educação e Cidadania);
Divulgação do Projeto Pedagogia Empreendedora dos Sonhos através da TV Vanguarda;
Profissionais mais qualificados realizando a transposição da teoria para prática;
Aprimoramento da elaboração de novas propostas a partir das contribuições das crianças;
Atingimos todas as metas  dentro de cada grupo etário desde o Berçário I ao PRÉ II.

Atividades Desenvolvidas
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2 | Etapa: Contra turno Completude: 0,00 %

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

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

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

Descrição:

 

Atividade 3.3 Avaliação.

Em cumprimento a essa etapa foi realizada pelo grupo escola uma avaliação em que cada profissional apontou o que mudou em sua prática a partir das
formações realizadas, perguntamos sobre as ferramentas digitais que  se apropriaram, solicitamos que apontassem os recursos que ainda são um desafio e a
partilha de boas práticas, momento em que cada grupo através do TFC(Trabalho de Formação Continuada) apresentou uma prática realizada, todo esse
movimento foi muito positivo, pois não só repertoriou ao grupo, mas também ampliou o vínculo de parceria entre as equipes e foi possível observar os
objetivos alcançados e apontar futuros investimentos para qualificar ainda mais a prática desenvolvida.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

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

Em cumprimento a essa etapa demos continuidade ao trabalho que iniciamos no mês de abril, sendo assim visando aprimorar cada vez as ações que estão
direcionadas às nossas crianças, as propostas mais apreciadas foram retomadas como: estátua, musicalização, atividades ao ar livre, entre outras, ainda
fizemos construção de boliches e posteriormente as crianças brincaram utilizando os objetos construídos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

 

Atividade 1.2 Mapeamento dos saberes

O acompanhamento das aprendizagens das crianças aconteceu de forma processual e sistemática, então as crianças foram observadas e avaliadas durante
todo o semestre, buscamos ser cuidadosos e estivemos atentos durante a realização de propostas, a forma como se expressaram, como brincavam livremente
e em vários momentos da rotina, esse movimento aconteceu com todos os grupos etários desde o Berçário I ao PRÉ II, os resultados foram muito positivos e
satisfatórios;

Atividade 1.3-Monitoramento de frequência do diário digital.

Em cumprimento a essa etapa as professoras realizaram o controle diário da presença dos alunos, sendo assim foram lançadas as presenças e faltas no diário
digital, os atestados e declarações também foram devidamente registrados, então a partir desse monitoramento as crianças que apresentaram faltas sem
justificativas a equipe gestora entrou em contato realizando todos os encaminhamentos necessários, visando garantir os direitos das crianças.

Pontos de Atenção:

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

Descrição:

Atividade 1.4- Palestras;

Em cumprimento a essa etapa realizamos em nossa Unidade Escolar uma palestra ministrada pela Diretora e Psicopedagoga Roberta Palmeira: ''O papel das
famílias e suas atitudes assertivas para o desenvolvimento integral das crianças'', o tema da palestra foi bastante pertinente e foi possível observar o
engajamento das famílias que participaram e a forma como demonstraram-se interessados pela temática. Observamos uma troca bastante positiva e ficou
muito claro como nesse momento estamos ansiosos por formações esclarecedoras conforme as questões abordadas no decorrer da palestra. As famílias que
participaram relataram o quanto foi um momento norteador e de grande riqueza, inclusive ficaram emotivos no momento da leitura da mensagem a Lição da
Borboleta, mensagem que apresenta a importância de permitirmos que as crianças se esforcem em busca de seus sonhos e desejos para o desenvolvimento
de suas habilidades físicas, motoras e emocionais. Ao final da palestra foi notável a satisfação de todos os participantes, pois foi um momento bastante
agradável e muito aprendizado para todos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

 Atividade extra plano  Atividade extra plano

 Atividade extra plano  Atividade extra plano
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 Controle de faltas  Diário Digital
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 Diário Digital

 Acompanhamento da prática
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 Acompanhamento da prática

 Acompanhamento da prática

 Mapeamento dos saberes  Mapeamento dos saberes
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 ATIVIDADES COM TINTA CONTRA TURNO  CONTROLE DE REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO 2022

 PALESTRA  MATERIAL DA PALESTRA
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 MAPEAMENTO DOS SABERES

 ATIVIDADES CONTRA TURNO

 CONTRA TURNO  AVALIAÇÃO USO DAS TECNOLOGIAS
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 PALESTRA 23 DE JUNHO

Outros Documentos

Nome Observações

Planilha da avaliação tecnologia educadoras e e professoras.pdf Avaliação do uso das tecnologias

TFC JUNHO 2022.pdf

Avaliações palestra Roberta 23 de junho 2022.pdf AVALIAÇÕES DA PALESTRA

TFC 14 - 15_06.docx.pdf TFC 15 DE JUNHO 2022

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

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

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN João Lopes Simões) - TC n.º
14/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Metas propostas no plano de trabalho vigente julho /2022

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

Etapa/fase -2 (Oferta de vagas);
Atividade 2.1 -Monitorar as vagas disponíveis na Unidade Escolar seguindo o processo de inscrição cumprindo o termo de colaboração,
seguindo as orientações e leis vigentes;

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

Etapa/fase- 2 (Inovar as práticas pedagógicas alicerçadas no Currículo da Educação Infantil de São José dos Campos, contemplando as
especificidades da educação dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento integral);
Atividade 2.3-TFC'S com os diferentes segmentos;

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

Etapa/fase 1(Firmar a participação efetiva das famílias na vida escolar dos bebês e das crianças;
Atividade 1.1- Reunião de Pais e Responsáveis;
Atividade 1.5-Pesquisa de satisfação;
Etapa/fase 2(Eventos)
Atividade 2.2 -Festa Julina;
Atividade 2.4 Avaliações.

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

Atividade 1.1-Acolhida/Adaptação;
Atividade 1.2- Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa;
Atividade 1.3-Pesquisa de satisfação junto às crianças;
Atividade 1.4 - Avaliação das ações desenvolvidas;
Etapa/fase – 2 (Contra turno)
Atividade 2.3 - Avaliação das ações desenvolvidas;

Atividades desenvolvidas durante o mês de julho:

11/07- Começo do recesso escolar;
12/07- Visita da supervisão Merenda Escolar;
12/07- Visita da equipe Zoonoses (Controle de proliferação da dengue);
15/07-Visita da Supervisão da merenda (levantamento da estrutura predial);
22/07-Assessoria da Gestora de Parceria;

Reorganização dos espaços e materiais dos espaços da Unidade Escolar.
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1 | Oferta de vagas. Completude: 0,00 %

 

 

 

 

2| Resultados Alcançados
Cumprimento do calendário escolar homologado;
Envolvimento de 100% das equipes realizaram nas formações desenvolvidas no 1° semestre de 2022;
97% de devolutivas positivas através da pesquisa de satisfação;
90% das famílias avaliaram a festa de forma positiva, ressaltaram o quanto estavam felizes com o evento;
Acolhida ativa junto à comunidade escolar;
Participação ativa das famílias nas reuniões de Pais e Responsáveis;
Engajamento de todas as equipes nas propostas desenvolvidas no período integral;
Participação de 90% das famílias na festa Julina;
Envolvimento de 80% das famílias nas reuniões encerramento de semestre;
Envolvimento das equipes na reorganização dos espaços para o segundo semestre;
Oferta de uma alimentação rica e saudável para 100% das crianças atendidas durante todo o período de dias letivos e recesso escolar;

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
 

Oferta de novas vagas e controle da evasão escolar através da busca ativa;
Aprimoramento das ações a partir da transposição da teoria para a prática;
Envolvimento das famílias e comunidade nas ações desenvolvidas;
Validação das contribuições das famílias para os próximos eventos que serão realizados;
Reestruturação dos planejamentos e elaboração de novas atividades;
Participação ativa das crianças na pesquisa de satisfação realizada;
Oferta de 4212 refeições durante o mês de julho;
Fortalecimento da parceria escola/família;
Apresentação dos avanços das crianças através da leitura dos relatórios gerais e individuais das crianças atendidas na Unidade Escolar;
Controle da proliferação da dengue através das ações relacionadas aos cuidados da brigada de dengue;

Atividades Desenvolvidas

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

Descrição:

 

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

Durante todos os meses desde o começo do ano letivo a equipe gestora fez o monitoramento das vagas disponíveis na Unidade Escolar. O controle foi
realizado através do acompanhamento da frequência e das buscas realizadas semanalmente para as famílias que necessitaram de contatos, através
de mensagens ou ligações. Esse  movimento foi fundamental para garantirmos  às nossas crianças o direito à escola de acordo com a ''L.D.B e a
Constituição Federal (artigo 208)' e  ofertarmos novas vagas para as crianças inscritas, portanto encerramos o primeiro semestre muito felizes e satisfeitos,
pois finalizamos esse primeiro ciclo  garantindo um total de  244 crianças matriculadas até a presente data.

Pontos de Atenção:

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

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

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

Descrição:

 

Atividade 1.1-Reunião de Pais e Responsáveis.

Em cumprimento a essa etapa as reuniões de Pais e Responsáveis foram realizadas de 01/07 a 07/07  no horário das 7h30 da manhã conforme previsto  no
calendário homologado, sendo assim visando receber  as famílias de maneira acolhedora, foi elaborado um plano de ação em que organizamos
cuidadosamente cada detalhe, então antecipadamente, organizamos um cronograma dividindo as salas e determinando onde cada reunião seria realizada e
como  as crianças seriam direcionadas para outros espaços.

Nesse plano apontamos as seguintes ações: bilhete informativo; impressão dos relatórios gerais e individuais; elaboração da pauta composta por assuntos
gerais e específicos de cada turma; organização da escola com antecedência (cronograma com a divisão das salas);

Ainda visando ter um momento de acolhida agradável e tranquilo cada professora escolheu qual seria sua estratégia para receber as famílias, esse movimento
garantiu que a criatividade das equipes fosse valorizada e que todos pudessem apresentar seu trabalho de forma clara.

Nos dias determinados para as reuniões as salas foram organizadas com antecedência, cada professora fez uso de uma acolhida carinhosa através de
estratégias escolhidas por elas de acordo com o trabalho desenvolvido, entre as acolhidas tivemos vídeos, leitura de mensagens e dinâmicas.

Foram todos recebidos com tranquilidade, fizeram a leitura dos relatórios, tiveram a oportunidade de receber as atividades realizadas pelas crianças e também
foi aberto espaço para esclarecimentos de dúvidas e sugestões.

 Todas as reuniões foram muito tranquilas e tivemos devolutivas muito positivas, ainda pensando em garantir a tranquilidade para que todos pudessem
participar das reuniões, para os pais que necessitaram foram entregues declarações de comparecimento.

Atividade 1.5 - Pesquisa de satisfação

A pesquisa de satisfação aconteceu através de formulário (google forms), onde tivemos apontamentos positivos e também algumas sugestões bastante
pertinentes para a aprimorarmos  ainda mais nosso atendimento,

entre as sugestões deixadas pelas famílias destacamos  duas que foram enfatizadas pelos familiares: retorno dos passeios e realização de mais palestras
para a comunidade, uma vez que a palestra realizada foi muito produtiva.

Finalizamos o semestre muito felizes com os resultados obtidos e com o fortalecimento da parceria escola/família.

 

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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4 | 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 %

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

Completude: 0,00 %

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

Descrição:

Atividade 2.2:Festa Julina

Em cumprimento a essa etapa a festa Julina foi realizada em nossa Unidade Escolar no dia 08/07 conforme previsto no calendário homologado,sendo assim
pensando em realizar um evento acolhedor e fortalecer o vínculo escola/família todo o processo de organização foi socializado com os Pais e Responsáveis,
então inicialmente  a equipe gestora em parceria com o grupo escola elaborou um plano de ação descrevendo todos os encaminhamentos necessários para a
realização do evento, segue abaixo as etapas realizadas:

Divulgação do evento;
Definição das apresentações das crianças respeitando cada grupo etário e suas especificidades;
Definição do cardápio;
Distribuição das tarefas junto às equipes;
Ensaios das crianças;
Arrecadação;
Decoração;
Organização interna durante a semana do evento e no dia visando garantir o bem estar de todas as crianças.

Observação:Para as apresentações das turmas dos Berçários I e II, organizamos um desfile com a música mais apreciada pelos bebês e contamos com a 
participação das famílias, para as demais turmas as professoras e educadoras  escolheram as apresentações de acordo com as contribuições das
crianças.Todas as apresentações foram encantadoras e pudemos contar com o apoio de 97% das famílias, foi uma festa muito agradável, também tivemos a
parceria do cantor e compositor Tiago que durante todo o evento cantou músicas populares e cantigas infantis.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

Atividade 2.3-TFC'S com os diferentes segmentos:

Em cumprimento a essa etapa,foram realizados junto às equipes os encontros formativos seguindo os dias e horários estabelecidos no plano de trabalho,
sendo assim com as professoras tivemos como temática formativa os seguintes conteúdos:

Elaboração  do plano de ação para Reunião de Pais e Responsáveis;
Elaboração  das atividades para a festa julina;
Organização da documentação pedagógica;

Com o grupo de educadoras tivemos como foco: Socialização de boas práticas, avaliação e retomada do contraturno e reorganização dos espaços e materiais.

Esse movimento foi de suma importância, pois a partir dessa análise foi possível apontar o que foi produtivo e atrativo, e também elencar futuros investimentos
para aprimoramento da prática.

Em relação as equipes de apoio foram desenvolvidos os temas: retomada de procedimentos e atribuições, socialização das orientações relacionadas as
patologias das crianças e a importância do uso de equipamentos de EPI's, fizemos também a leitura do trecho do currículo sobre a construção de vínculo e
promoção do bem-estar e nutrição.

Finalizamos esse semestre muito satisfeitos com todos os resultados alcançados e com grandes expectativas para o próximo semestre.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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6 | Contraturno Completude: 0,00 %

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

Descrição:

Atividades:

  1.1-Acolhida/Adaptação:

Em cumprimento a essa etapa durante o período de recesso escolar as equipes fizeram a reorganização dos espaços e materiais.

Ainda cuidando do período de retorno das crianças estivemos em contato com os pais e responsáveis dos alunos que saíram de férias informando sobre data
de volta as às aulas e orientando sobre a importância do retorno integral das crianças.

Para o início do semestre foram elaboradas atividades de acolhida de acordo com cada grupo etário, onde nosso objetivo foi proporcionar uma adaptação
tranquila, ainda pensando em garantir um atendimento rico e atender as especificidades de cada criança, revisamos todas as condutas e patologias visando
assim o cuidado rigoroso com a alimentação oferecida.

 Atividades 1.2  - Acolher as contribuições das crianças através da escuta ativa 

Em cumprimento a essa  atividade foram realizadas com as crianças momentos de escuta ativa, para tanto fizemos rodas de conversas, brincadeiras variadas
em que as crianças foram observadas , essas estratégias foram fundamentais para a elaboração das propostas futuras.

Atividade 1.3- Pesquisa de satisfação junto às crianças;

Visando atender as observações das crianças as equipes proporcionaram momentos de escuta, através de tempestade de ideias.

Também fizeram observações muito pertinentes durante toda a rotina,esse movimento foi essencial para a reestruturação dos planejamenttos do próximo
semestre.

Atividade 1.4 Avaliação das ações desenvolvidas;

Essa atividade foi realizada através de um formulário em que avaliamos o trabalho desenvolvido durante o primeiro semestre, nesse  momento foram
apontados os avanços atingidos,onde o resultado que nos deixou  muito satisfeitos, pois mesmo diante de vários  desafios  as ações que realizamos tiveram 
muito sucesso e  refletiram diretamente no atendimento oferecido às crianças,aproveitamos também para  elencar os pontos que necessitam de investimentos
para o aprimoramento das práticas que ainda serão desenvolvidas.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

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

Descrição:

Atividade 2.3 - Avaliação das ações desenvolvidas ;

Em cumprimento a essa etapa  as equipes em encontros de tfc realizaram a avaliação do contraturno, cada grupo fez uma apresentação socializando as boas
práticas e também  apontando   os avanços atingidos a partir das propostas realizadas, foi uma partilha muito rica e produtiva, pois através dessa reflexão
pudemos observar o quanto nossas crianças aprenderam de forma lúdica, por meio de brincadeiras e interações desenvolvidas.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

pág. 5 05/09/22 12:47



 Retorno das aulas  Reorganização de espaço e material

 Reorganização de espaço e material

 Acolhida e adaptação
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 Acolhida e adaptação
 Acolhida e adaptação

 MURAL DE ACOLHIDA DAS EQUIPES

 FESTA JULINA 7
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 FESTA JULINA 6  FESTA JULINA 5
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 FESTA JULINA 4
 FESTA JULINA 3
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 FESTA JULINA 2  REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS

 FESTA JULINA 1

 REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS 4
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 REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS 3

 REUNIÃO DE PAIS BE RESPONSÁVEIS 2

 REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS 1

Outros Documentos
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Nome Observações

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 1° SEMESTRE 2022 (respostas) (1) - Copia.pdf Pesquisa de satisfação

Avaliação das ações desenvolvidas 1°semestre 2022.pdf Avaliação das ações desenvolvidas 1°semestre 2022

Gráfico da pesquisa de satisfação.pdf Gráfico da pesquisa de satisfação

Monitoramento de vagas (Busca ativa).pdf Monitoramento de vagas(Busca ativa).

Lista de presença reunião Pais ....pdf Lista de presença Reunião de Pais e Responsáveis.

Compilado das avaliações 2022.pdf Avaliações

Pauta TFC Julho Educadoras.pdf TFC EDUCADORAS

Pauta de TFC Julho Professoras.pdf TFC PROFESSORAS

plano de ação festa julina 2022.pdf PLANO DE AÇÃO FESTA JULINA 2022

relatório geral 1semestre 2022.pdf RELATÓRIO GERAL 1 SEMESTRE 2022

plano de ação reunião pais 1 semestre 2022.pdf PLANO DE AÇÃO REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS JULHO 2022

Próximas Atividades

# Atividade Meta Etapa Descrição

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

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