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RELATÓRIO DA  ORGANIZAÇÃO SOCIAL   

EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

NO PERÍODO DE: 01/02/21 a 31/01/2022 

 

  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL 
 
Razão Social: Grupo de Oração Esperança  
Mantenedora: ANA BRASIL  
Nome Fantasia: Grupo de Oração Esperança 
Endereço:  Rua Prof.  Luiz Rosa, 184  – Botafogo – Campinas/SP 
CNPJ: 48.856.306/0001-70 
Telefone: (19) 3201.6249 / 3236.2240  -   
e-mail: anagoe@anabrasil.org 
 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL : ANA BRASIL  
 
CNPJ: 54.150.339/0001-01 
 
PRESIDENTE:  OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA   
 
 
TERMO DE COLABORAÇÃO: 049/2018 
Termo de Rerratificação Nº 011/19 
 
 
ADITIVO: Nº 168/2019 
ADITIVO: Nº 009/2020 
ADITIVO: Nº 014/2021 
 

 
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 
15/04/2019 A 14/04/2020 
01/02/2020 A 31/01/2021 
01/02/2021 A 31/01/2022 

 
 
OBJETO DO AJUSTE: 
Execução de atividade de atendimento educacional a crianças de 03 (três)  a 05( cinco) anos e 
onze meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em 
complementação à Rede Municipal de Ensino de Campinas. 
 
 

 

mailto:anagoe@anabrasil.org
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1. INTRODUÇÃO 

A Unidade Educacional ANA BRASIL, Unidade Centro - Grupo de Oração Esperança está localizada 

na região Leste de Campinas, no bairro Botafogo, região central. 

A Unidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, atende 78 (setenta e oito) crianças 

regularmente matriculadas, na faixa etária de 3 anos a 5 anos e onze meses, provindas de famílias 

residentes na região central de Campinas e/ou de bairros periféricos, cujas famílias  trabalham no centro, 

próximo à U.E. 

A região central apresenta características bastante peculiares, há prédios comerciais, residenciais, 

Postos de Gasolina, Supermercados, Padarias, Igrejas, Lojas de Roupa, Calçados, Acessórios, 

Cosméticos, Gráficas, Restaurantes, Papelarias, Costureiras; ou seja, uma região de grande comércio 

dos mais variados gêneros. 

Na área da Saúde, o centro de   Campinas conta   com o atendimento de   Hospitais como:   Maternidade 

de Campinas, Beneficência Portuguesa, Hospital Vera Cruz, Irmãos Penteado, etc... além de várias 

clínicas médicas e dentárias e Postos de Saúde para atendimento da população. 

Conta também com os serviços da Prefeitura Municipal de Campinas, Conselho Tutelar, Delegacia de 

Polícia, Corpo de Bombeiros, Palácio da Justiça, INSS, Bancos, Cartórios, etc... 

Com relação à educação há escolas como: EE Dona Castorina Cavalheiro, Colégio EE Culto à Ciência, 

EE Carlos Gomes, EE Francisco Glicério, Cursinhos Pré Vestibular, além de outras escolas públicas e 

/ou particulares que atendem crianças e adolescentes   da Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Situa-se também no centro    o Terminal Central de Ônibus que atende   diversos bairros da periferia de 

Campinas, facilitando e permitindo o trânsito das pessoas que moram nos bairros distantes da região 

central, mas que trabalham ou precisam vir ao centro para realizar alguma atividade.   

Muitas famílias moram nos inúmeros prédios espalhados pelo centro ou casas de construção/arquitetura 

antigas. 

Há pensões e apartamentos onde residem até duas famílias por unidade, como mães solteiras ou 

separadas, tendo em média um a dois filhos. 

           Há também espaços invadidos, onde residem famílias que sobrevivem do    recolhimento de recicláveis. 

Com base em pesquisa realizada e também através das Fichas /documentos que compõe o prontuário 

das crianças, podemos observar que as profissões das famílias atendidas por essa Unidade 

Educacional são bastante diversificadas. A maioria das famílias possui um membro que trabalha no 

mercado informal sem registro em carteira como:  doméstica, vendedor autônomo, pedreiro, 

cabeleireira, manicure, podóloga, motorista de Uber, etc...  

A maioria das crianças residem com os pais, mas há famílias onde somente a figura materna é presente, 

tornando-se a mãe detentora dos cuidados e de suprir as necessidades da família. Há casos também 

de crianças que residem com os avós. Outras ainda em que a figura paterna fica proibida de ter contato 

com a criança, de acordo com o termo legal da Vara da Infância e de outros órgãos. 

A renda familiar da maioria das famílias varia em média de um a três salários mínimos. 

A composição familiar predominante é de 3 a 4 pessoas por família; o nível de escolaridade 

predominante das famílias  é o Ensino Médio, e a grande maioria mora em casa alugada. 

O atendimento à demanda é abrangente em nível territorial, não se limitando somente ao bairro onde a 
Instituição se localiza, devido a muitas famílias residirem em outras regiões, mas atuarem 
profissionalmente na região central. 
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Nota-se que a maioria das crianças pertencem à famílias, cujos pais trabalham o dia todo, ficando as 
crianças aos cuidados dos avós ou outros familiares. Outras ainda precisam estar na Escola o dia todo 
porque não têm com quem ficar.  
Com base nas condições socioeconômicas das famílias, podemos constatar que a maioria das crianças 
têm acesso à   tecnologia como: Televisão, Computador, Celular, acesso à Internet, Grupos de 
WhatsApp, interagindo através das redes sociais. 
Gostam muito de brincar, cantar, dançar, passear, conversar, interagir com as demais crianças e 
pessoas adultas também. 
Através da fala das crianças é possível constatar que algumas famílias   realizam passeios com seus 
filhos nos finais de semana, férias e/ou feriados, como passeios ao bosque ou a outros 
parques/zoológico, Shopping, etc...  Mas pode-se também verificar que poucas famílias frequentam 
teatro, cinema, exposições culturais, livrarias, pois a maioria das famílias  não desenvolveram esse 
hábito com as crianças e/ou alegam a falta de tempo e/ou falta de condições financeiras para tais 
atividades. 
Daí a importância da escola em oferecer uma educação de qualidade, rica em oportunidades para todas 
as crianças, possibilitando a ampliação do conhecimento e contato com as diversas culturas. 
 

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 

PERÍODO INÍCIO TÉRMINO 

Integral 07:00 hs 17:00 hs 

 

 

 

3. ATENDIMENTOS 

AGRUPAMENTO FAIXA ETÁRIA PROPOSTA DE 
ATENDIMENTO 

CRIANÇAS 
ATENDIDAS EM 

31/10/2020 

AG. III / 
INTEGRAL 

01/04/2015 / 31/10/2017 78 78 

 

 
 

 
 
3.1.  ALIMENTAÇÃO :  Cardápio: EI Integral / Ensino Infantil Creche    

crianças de  (3 a 5 anos 

 TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS/TRIMESTRAL 

Mês Cardápio EI Integral 

Fevereiro 0 

Março 0 

Abril 0 

TOTAL 0 
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Horário  Das Refeições  

 

AGRUPAMENTO CAFÉ MANHÃ ALMOÇO CAFÉ 
TARDE 

JANTAR 

AG. III/A 07:30 09:50 13:10 14:50 

AG.III/B 07:45 10:15 13:25 15:10 

AG.III/C 08:00 10:40 13:40 15:30 

        OBS:   Horários não praticados neste trimestre, aulas não presenciais por conta da  
                    Pandemia.   
           

         Alunos com Restrição Alimentar 
 

Tipo de Restrição 

Alimentar 

Número  

Alunos 

Não há crianças com 

laudo médico de 

restrição alimentar. 

0 

 
Por causa da Pandemia do Coronavirus-19, e  ao prorrogamento do início das aulas presenciais, 
levando em consideração a fase vermelha do município ,   a Unidade não atendeu as crianças 
no presencial, continuando com o trabalho  de distribuição das Cestas Básicas e de Kits de 
Hortifruti para as famílias necessitadas. 

 
4. ACOMPANHAMENTO CALENDÁRIO ESCOLAR 

5. DIAS PREVISTOS NO 4º 

TRIMESTRE 

 

Fevereiro 19 

Março 23 

Abril 20 

TOTAL 62 

 
De acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Educação, que orienta para as aulas não 
presenciais  devido a prorrogação da Quarentena do Coronavirus – Covid -19,  os dias de efetivo 
trabalho escolar  previstos no Calendário,   foram cumpridos  através do  teletrabalho, conforme  
Relatório Mensal  de Horas trabalhadas  ,  desenvolvido pela equipe  da unidade  e enviado  para a 
SME. 
 

Decreto Nº 11.365 – 04/03/2021 – estabelece regime de quarentena no Município durante a fase 
vermelha; 
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Decreto Nº 21.419 – 31/04/2021 – estabelece a prorrogação da quarentena / fase vermelha; 
Decreto Nº 21.438 – 10/04/2021 – estabelece a retomada das aulas presenciais do Agrupamento III 
em 03/05/21, com capacidade de atendimento total  de 35%, concomitante com as aulas remotas. 
 
 

5. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 
PROPOSTA 

QUANTIDADE DE 
PROFISSIONAIS NA U.E. 

EM 30/04/2021 

Diretor Pedagógico 1 1 

Orientador Pedagógico 1 1 

Professoras 3 4 

Monitoras 4 4 

Aux. Administrativo 1 1 

Cozinheira 1 1 

Aux. Limpeza 1 1 

Aux.Serviços Gerais  1 1 

 

 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 
 

Iniciamos o ano de  efetivo trabalho escolar  , com atividades via  remoto, pois continuamos a manter o 

distanciamento social devido a pandemia do coronavírus, seguindo as orientações da SME   e também 

pela questão de preservar e cuidar das nossas vidas e principalmente a das crianças e suas famílias. 

Neste primeiro trimestre (mês fevereiro) realizamos três reuniões de famílias:  dia 03 para o 

agrupamento III A, dia 04 para o agrupamento III B e dia 05 para o agrupamento IIIC , para conhecer as 

famílias e as crianças, discutirmos o Calendário Escolar, discussão e levantamento de idéias para a 

organização do Projeto Pedagógico,  bem como orientações para a possível volta às aulas presenciais.  

Também, no dia 26 (fevereiro) realizamos a nossa Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional- RPAI 

, através do aplicativo do google meet para levantamento/discussão  das necessidades da Unidade. 

 As atividades pedagógicas  realizadas  com  objetivo de criar e   manter o vínculo e de  fazer a 

socialização com as nossas crianças, se iniciaram no primeiro dia de efetivo trabalho escolar  (25/01) , 

através das interações nos grupos de whatsapp e nos encontros pelo aplicativo do google meet. 

 Para as educadoras foi um desafio fazer o “acolhimento” virtualmente, pois estavam chegando crianças 

novas na escola e mesmo as que já eram alunos ficaram um pouco tímidas de se apresentarem nos 

grupos ;mas as educadoras , usando de criatividade  e  dedicação encontraram uma forma  e  fizeram 

o acolhimento apresentando as fotos das crianças, o que foi um sucesso. Esse acolhimento foi muito 

prazeroso e lúdico para as crianças; as educadoras contaram histórias, cantaram músicas citando os 

nomes das crianças e mostrando suas “carinhas” através das fotos delas. Também para trabalhar  o 

acolhimento, iniciaram o projeto “Meu amigo virtual”, com a intenção de ter uma mascote na turma . A 

escolha do animalzinho e do  nome foram feitas através de  votação pelas crianças nos encontros  e 
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nas interações dos grupo via online;  assim, a mascote passou a fazer parte das gravações dos vídeos 

e das atividades propostas da turma.  

Nesse primeiro trimestre também foi dado início ao  desenvolvimento  do projeto  “Alimentação saudável” 

. Foram feitas atividades lúdicas como pintura , colagens de figuras  de alimentos, contação de histórias 

e músicas incentivando a boa alimentação . Também  trabalhamos  o projeto “Brincadeiras do campo” 

que aborda  as brincadeiras antigas como a corrida do saco, subir em pau de sebo, etc, Para o 

desenvolvimento das atividades /projetos, as educadoras contaram  com a participação das crianças e 

fizeram  registros com as crianças e suas famílias desses momentos, mesmo que online . Para que 

essas atividades se concretizassem com sucesso contamos sempre com o auxílio,  e carinho das 

famílias. 

As reuniões de formação neste primeiro trimestre também continuaram pelo aplicativo do google meet,  

com duração de duas horas semanais, tempo propício para  informações administrativas , discussão, 

elaboração e reelaboração    do  trabalho,  sempre  mantendo  os estudos com leitura de livros e textos 

pedagógicos  para ampliar e aprimorar as  aprendizagens. Neste primeiro trimestre, iniciamos a  leitura 

do livro “Rotinas na Educação Infantil -  Por Amor e Por Força- Maria Carmen Silveira Barbosa”. 

 Além das reuniões de formação  semanais com a equipe gestora , este ano as nossas educadoras 

foram contempladas com uma reunião  de formação no mês, com as supervisoras  do Núcleo de 

Supervisão das  escolas Colaboradoras da SME, através do aplicativo Stream yard  . Essas reuniões 

tem sido de grande importância tanto para a socialização de todas as educadoras, como nas  vivências 

para conhecer novas aprendizagens,  novos autores referências  da Educação Infantil e novas ideias 

para  o  trabalho com as nossas crianças.  

Como continuamos com o distanciamento social, todas as nossas atividades de trabalho e estudos tem  

sido realizados via  online. Dessa forma, as educadoras  tem procurado fazer cursos e participar de 

seminários , o que  tem contribuindo para o crescimento pessoal e profissional de cada educadora. 

A equipe, com participação da coordenadora pedagógica e das professoras,  iniciou também uma 

formação com a FEAC . Os cursos tiveram início  em   março e vão se estender até julho de 2021.  

Curso: Novo Olhar- Percurso Formativo, com os seguintes temas: 

- A Construção do Projeto Educativo na Educação Infantil; 

-A Pesquisa das Crianças e o Professor Pesquisador; 

-A Organização dos Ambientes da Escola de Educação Infantil; 

-As Cem Linguagens da Criança, a Cultura e a Arte; 

-A documentação Pedagógica, O Livro da Vida e o Portfólio como instrumentos de avaliação. 

A Direção e a Orientação Pedagógica, além das reuniões de Gestão para alinhavar o trabalho da U.E. 

e das reuniões semanais com as professoras e educadoras,  tem participado dos grupos  de formação 

com a equipe de Supervisão  do Núcleo das Colaboradora da SME,  desde o início do ano, assim como 

ocorreu no ano passado. Esses momentos de formação tem contribuído  muito para as aprendizagens, 

conhecimentos e crescimento para o desenvolvimento da nossa   função  . A equipe gestora  desta U.E. 
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expressa  gratidão a toda a equipe da SME por toda atenção e  crescimento profissional proporcionado 

por esses encontros de formação, estudos e apoio que tem sido dado à essa Unidade, mesmo  e 

principalmente, em tempos de pandemia. 

 
 

6.1. ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO  DA ESCOLA COM AS FAMÍLIAS  

 

Nossa escola vem se mantendo aberta de segunda-feira a sexta-feira em horário integral para garantir o 

atendimento às famílias e comunidade em geral, tanto  através dos grupos de whatsapp, como  por telefones 

fixos da escola,  e também  no presencial com hora marcada.  

Como já havíamos feito no ano passado (2020), logo no início do ano de efetivo trabalho escolar ,  criamos os 

grupos de whattapp para facilitar e manter o vínculo da escola com as  famílias/crianças. Esses grupos também 

são uma ferramenta muito importante para postagem de informativos, comunicados e  interações com as 

crianças/famílias.  

Além dos grupos de whatsapp, a escola também tem o face book , com  postagem de várias   atividades  para as 

crianças.  

Infelizmente desde o ano passado, a pandemia do novo coronavírus tem devastado muitas famílias afetando a 

questão financeira, pois muitas  perderam seus empregos, suas rendas mensais e a diminuição dos trabalhos 

informais. A nossa escola vem procurando auxiliar e dar atenção a essas famílias através das doações de cestas 

básicas e hortifruti cedidos pela Ceasa/Conutri . Também através da FEAC com o programa Mobiliza Campinas, 

foram  distribuídas máscaras e entregue cartões de alimentação da empresa Ticket com um valor mensal para 

ajudar as  famílias mais necessitadas. 

A nossa escola está sempre aberta para atender com carinho e ajudar famílias/crianças  que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social e todas que precisarem. Somos uma escola acolhedora e toda a nossa equipe 

fica muito grata em poder participar dessas ações!! 

 
 

6.2.ATIVIDADES PREVISTAS NO CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 

03/02/21 Reunião de Famílias e Educadores 

26/02/21 RPAI 

 

6.3. ATIVIDADES   REALIZADAS/2021  

03/02/21 – AG.III/A 

04/02/21 – AG.III/B 

05/02/21 – AG.III/C 

Reunião de Famílias e Educadores  ( via online) Google Meet 

Boas vindas às famílias; 

Apresentação da equipe de educadoras; 

Planejamento Calendário Escolar; 
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Orientações sobre a retomada das aulas presenciais; 

Propostas para elaboração do Projeto/Proposta  Pedagógica. 

  

26/02/21 RPAI  (via online) Google Meet 

 

 

 
 

6.4. DESCRIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO NA QUARENTENA COVID -19 

 
Durante o 1º trimestre de 2021 (fevereiro/março/abril) a escola  manteve o atendimento diário  das 08:00 
às 17:00  hs,  através do   escalonamento das funcionárias , para atendimento das famílias e da 
comunidade. 
Nesse trimestre foi dada continuidade à parceria com a SME/CEASA para   a entrega de Cestas Básicas, 
Hortifruti e entrega/manutenção dos Cartões FEAC às famílias mais necessitadas. 
A comunicação da escola com as famílias tem sido feita através dos grupos de whatsapp, telefone e  
comunicados por escrito. 
Também durante esse período foi feito o Plano de Retomada , com  preparação do ambiente escolar 

para o retorno das crianças  às aulas presenciais em 03/05/21, com ações como :  

- Preparação das salas para atendimento de 35% da capacidade total; 

- Demarcação dos ambientes mantendo 1,5 m de distanciamento, Cartazes explicativos sobre o uso 

obrigatório  da máscara, importância da  higienização das mãos, etc... 

- Colocação de dispenser de Álcool gel e Álcool 70% (líquido)  em todos os ambientes da escola;  

- Pops de cuidados /limpeza/  higienização dos ambientes; 

- Tapetes sanitizantes nas portas e entrada das salas; 

- Lixeiras com pedal para  recolhimento do lixo e descartes de forma correta; 

- Entrega dos EPIs aos profissionais da escola para atendimento às crianças com toda segurança. 

 

Grupo Gestor e Equipe de Apoio 

As funcionárias dos vários setores da Unidade, têm trabalhado no sistema de revezamento para que as 
famílias possam ser atendidas diariamente. 
 

 SEG. TER QUAR QUIN SEX 

Cozinha  X  X  

Limpeza X X X X X 

Secretaria X X X X X 

Coordenação Pedagógica X X X X X 

Direção Pedagógica X X X X X 
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Observação: 
 No final de abril a funcionária da cozinha já  normalizou o  horário  de trabalho para preparação da 
cozinha e recebimento dos produtos da CEASA, organizando a cozinha para atendimento às crianças 
na volta às aulas presenciais. 

 

 

 

7. QUADRO DE METAS (MODELO O) 

Meta Prevista no 
Plano de 
Trabalho 

Principais Ações 
desenvolvidas para 
alcance das metas 

Análise do processo Avaliação 
percentual 

do 
resultado 

(%) 

Garantir 
experiências para 
a elaboração da 
autonomia nas 
ações de cuidado 
pessoal , auto-
organização, 
saúde e bem 
estar. 

- Foram realizados 
vídeos sobre a 
utilização de máscara 
e uso do álcool em 
gel, demos uma 
característica lúdica 
para os vídeos com 
uma mascote para 
lucidar as gravações, 
acrescentamos vídeos 
que fomentam a 
alimentação saudável, 
a mastigação e comer 
alimentos coloridos 
(verduras, frutas e 
legumes); 

Brincadeiras como 
pescaria com 
tampinhas e pregador, 
para desenvolver a 
coordenação motora, 
atividades com uso de 
materiais reciclados 
para explorar 
imaginação e bem 
estar. 

 

 

 

 

Ações desenvolvidas a 
contento via online, através 
dos grupos de whatsapp por 
causa da pandemia. 

Registro realizados nos  
Diários de Classe e 
Relatórios das educadoras. 

 

 

95% 

.Garantir 
experiências que 

Leituras de livros 
feitas através dos 

Ações desenvolvidas a 
contento  através do  

95% 
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promovam o 
conhecimento de 
si  e do mundo e a 
imersão das 
crianças nas 
diferentes 
linguagens e seu 
progressive 
domínio. 

vídeos postados, 
muitos abordavam a 
boa convivência entre 
os amigos, como 
respeitar as 
diferenças e para 
descontrair esse 
momento de leitura, 
foi acrescentado o 
vídeo das palavrinhas 
mágicas (expressa 
dicas de bom 
comportamento e 
respeito ao próximo) 

Exploramos também a 
oralidade através das 
parlendas, as crianças 
recitaram parlendas e 
acrescentaram várias 
palavras novas no 
vocabulário. 

teletrabalho, envolvendo as 
crianças e famílias via 
online, através dos grupos 
de whatsapp, Site da 
Instituição, Face Book. 

Registros feitos nos Diários 
de Classe e Relatórios das 
educadoras. 

 

Garantir 
experiências de 
expressão da 
individualidade e 
respeito pelos 
ritmos e desejos 
da criança; e 
integração com 
outros grupos de 
crianças. 

Através de 
chamadinhas feitas 
para postar nos 
grupos de WhatsApp, 
realizamos  
sondagens sobre 
gosto e preferência 
que cada criança 
possui, como: 
brincadeiras, 
alimentação, 
leitura...Houve muitos 
vídeos que as 
crianças gravaram 
sobre como 
brincavam, e a família 
postou no grupo, 
criando uma corrente 
de interação entre 
eles; muitos 
experimentaram as 
sugestões e depois 
enviaram fotos no 
grupo provando que 
foram realizadas. 
Essa foi uma maneira 
encontrada de 
registrar as 

Reuniões de Equipe  para 
discussão, planejamento e 
replanejamento do Projeto 
Pedagógico, de forma que 
envolvesse todos os 
participantes do processo 
educacional como: equipe 
de educadores, crianças, 
famílias e comunidade. 

Trabalho realizado   via 
online, conforme registros 
nas Atas  e Diário de 
Classe. 

95% 
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preferências e 
também de interação, 
mesmo sendo virtual.  

.Utilizar na 
metodologia os 
Projetos 
Pedagógicos, as 
sequências de 
atividades e 
atividades  
permanentes. 
 

Acrescentamos em 
nossos vídeos várias 
atividades que 
realizamos na escola, 
as rotinas matinais 
antes de realizar as 
atividades 
pedagógicas. 
Ensinamos músicas 
de quantos somos? 
Como o dia 
amanheceu? Qual o 
dia da semana? 

Concomitantemente, 
realizamos atividades 
que estão no nosso 
projeto pedagógico, 
como as 
características do 
campo rural( vídeos, 
parlendas e recreação 
de brincadeiras), pois 
caminhamos juntos 
com a proposta do 
que foi elaborado para 
ser abordado em sala 
de aula, e que foi 
ajustado para ser 
trabalhado através de 
vídeos. 

Atividades desenvolvidas 
com empenho e muita 
dedicação pelas educadoras 
procurando contribuir para 
as aprendizagens e 
vivências das crianças e 
contando com a participação  
das  famílias,  no remoto.  

95% 

Planejamento 
coerente com os 
princípios  e 
proposta da SME 
e da Instituição. 

A elaboração do 
planejamento  para 
que caminhássemos 
em consonância com 
as propostas da SME 
e da Instituição. Antes 
da elaboração do PPP 
foram realizados 
estudos sobre esses 
princípios. 

Todas as ações  e 
atividades desenvolvidas  
estão  documentadas e 
registradas no diário de 
classe e Atas de reuniões 
entre os pares. 

95% 

Elaboração de 
relatórios  
periódicos de 
cada aluno, em 
consonância com  

Garantimos através 
de nossas sondagens 
a elaboração de 
relatórios individuais, 
caracterizando gostos, 

Registro de observação, 
avaliação  e participação 
das crianças elaborados 
pelas educadoras. 

95% 
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legislação sobre 
documentação da 
SME. 
 

fala, envolvimento 
com as atividades. 

Garantir vivências 
cotidianas nas 
múltiplas 
linguagens e 
apropriação 
destas. 

Foram elaborados 
vídeos que 
exploraram 
musicalidade, 
oralidade e contagem 
e realizadas 
atividades que 
envolvessem as 
crianças virtualmente. 

Contagem; no vídeo 
dos dias da semana 
exploramos a 
sequência, números; 

Musicalização: nos 
encontros virtuais 
dançamos e 
cantamos, usamos 
objetos de casa 
(colher, tampas) para 
desenvolver ritmos; 

Oralidade: as 
crianças recitaram 
parlendas, 
desenvolvendo 
oralidade e resgate 
cultural. 

Interação: quando 
sondamos qual a 
brincadeira preferida 
de cada um, houve 
vários vídeos 
postados e as 
crianças desafiaram 
os amigos a fazer 
igual em casa, houve 
esse retorno, isso 
movimentou o grupo 
de WhatsApp. 

Todas as atividades  foram 
realizadas a contento , via 
online, envolvendo as 
crianças e famílias para 
realização das mesmas. 

95% 

Realização de 
100% dos 
encontros 
semanais das 
duas horas 

Neste trimestre 
iniciamos a leitura do 
livro “Por Amor e Por 
força Rotinas na 
Educação Infantil - 

As reuniões de formação 
entre pares de 2 horas 
sequenciais  foram  
realizadas semanalmente  
via Google Meet, trazendo 

100% 
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sequênciais para 
o 
desenvolvimento 
do Plano de 
Formação. 

Maria Carmen S. 
Barbosa. 

Leitura, estudos e 
interpretação da 
leitura. 

reflexões para o 
replanejamento das ações e 
crescimento para todo o 
grupo de educadoras. 

Realizar todas as 
reuniões previstas 
na Resolução do 
Calendário. 

De acordo com o 
Calendário Escolar, 
foram realizadas: 

Reunião de Família 

03/02 – Ag.III/A 

04/02- Ag.III/B 

05/02 – Ag. III/C 

26/02 – RPAI  

 

As reuniões de Famílias  
foram realizadas via online 
pela plataforma Google 
Meet, para boas vindas às 
famílias e orientações sobre  
planejamento do Calendário 
, orientações sobre o ensino 
hibrido , possível retorno às 
aulas presenciais, 
orientações sobre 
higienização necessária, uso 
de máscaras, etc... 

RPAI realizada de modo 
online para 
levantamento/avaliação  das 
necessidades   da Unidade. 

Conforme registros em atas. 

100% 

Atendimento a 
100% da proposta 
de atendimento. 

Manutenção do 
Cadastro das 
crianças; 

Manutenção do 
número de vagas; 

Realização de 
matrículas de acordo 
com o número de 
vagas. 

A Unidade procurou manter 
o número de crianças 
matriculadas , de acordo 
com a proposta de 
atendimento, não deixando 
vaga em aberto. 

Registro: Relatórios do 
Sistema Integre 

100% 

Participação da 
Equipe Gestora 
em 100% das 
reuniões 
realizadas e/ou 
agendadas pelo 
Núcleo de 
Covênios da CEB. 

Participação em  
Reuniões de Gestores 
e de Orientadores 
Pedagógicos. 

A Equipe Gestora se fez 
presente em todas as 
reuniões organizadas pelo 
Núcleo de Convênios, com a 
participação  da Diretora 
e/ou Orientadora 
Pedagógica 

100% 

Atendimento a 
100% das 
solicitações e 

Elaboração de todos 
os documentos e 
atendimento às   

A Unidade procurou atender 
a todas as solicitações e 

100% 
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prazos 
designados e das 
orientações no 
Núcleo de 
Convênios da 
CEB. 

solicitações do Núcleo 
de Convênios/CEB. 

prazos estipulados pelo 
Núcleo de Convênios/CEB. 

    

Manter 100% do 
Quadro de 
pessoal aprovado 
no Plano de 
Trabalho. 

- Execução anual do 
trabalho  mantendo  o 
Quadro de Pessoal 
completo, garantindo 
um trabalho de 
qualidade, mesmo 
durante a pandemia. 

A Unidade manteve o 
quadro de funcionários 
completo durante todo o 
trimestre. 

Registro: Holerite dos 
Funcionários 

100% 

Cumprimento das 
disposições da 
SME sobre o 
Calendário 
Escolar. 
Cumprimento dos 
200 dias de efetivo 
trabalho escolar 

Calendário Escolar 
elaborado de acordo 
com as orientações da 
SME,   para  
cumprimento  dos 200 
dias de efetivo 
trabalho escolar. 

A Unidade, seguindo 
orientações da SME, 
realizou o planejamento do 
Calendário Escolar para 
cumprimento dos dias de 
efetivo trabalho escolar,  
realizando neste  trimestre 
as atividades  pedagógicas 
de modo remoto. 

100% 

Atingir nível de 
classificação igual 
ou maior do que 
satisfatório no 
Planejamento 
Financeiro – IPF 

Realização de todos 
os documentos 
financeiros solicitados. 

A equipe administrativa da 
Unidade realizou todas as 
ações 
administrativas/financeiras 
de acordo com as 
solicitações da SME.. 

 

100% 

Atingir nível de 
classificação igual 
ou maior do que 
satisfatório no 
gerenciamento do 
recurso – IEG 

- Realização de 
cotações de preços, 
priorizando o menor 
preço e qualidade do 
produto; 

- Contratação de 
profissionais 
qualificados a fim de 
evitar demissões a 
toda hora; 

- Efetuação de 
pagamentos à vista, 
no vencimento 
correto. 

A equipe administrativa 
efetuou todas as ações 
buscando excelência na 
administração dos recursos 
físicos destinados à 
manutenção e aquisição de 
materiais  e serviços 
destinados à U.E.  

100% 
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- Treinamento do 
pessoal para evitar 
desperdício de 
material.  

Atingir nível de 
classificação igual 
ou maior do que 
satisfatório com 
relação ao Índice 
de qualidade da 
Prestação de 
Contas – IPC 

- Manutenção da 
documentação em 
ordem como 
pagamentos em datas 
corretas, evitando 
multas de atraso; 

- Inserção dos 
referidos pagamentos 
no Sistema Integre; 

- Contratação de 
pessoal qualificado 
para exercer a função 
designada. 

A mantenedora da Unidade 
Educacional buscou cumprir 
os prazos e determinações 
dados pela SME para a 
Prestação de Contas . 

100% 

Atingir nível de 
classificação igual 
ou maior do que 
satisfatório em 
relação ao Índice 
de qualidade 
administrativa/ 
financeira total. 

- Reuniões periódicas 
com o pessoal 
administrativo, 
buscando as melhores 
soluções;  

- Treinamento do 
pessoal administrativo 
para melhorar seu 
desempenho na área. 

A mantenedora da U.E. 
primou pela excelência em 
qualidade de administração 
financeira , fazendo e 
exigindo sempre o melhor 
de cada um, buscando 
sempre capacitar toda a 
equipe. 

100% 
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7.1.      RELATÓRIO FINANCEIRO  
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8. CONCLUSÃO 

 

Após o término deste trimestre, observamos que mesmo com o distanciamento social e cumprindo todo 

o efetivo trabalho no remoto, temos alcançado com sucesso nossos objetivos enquanto escola. A gestão 

juntamente com a secretaria, estão sempre abertas para atendimento às famílias/crianças, funcionários 

e comunidade no geral. Desta forma, nosso público  se sente seguro em poder contar com a nossa 

escola a   qualquer momento. 

As professoras e monitoras, mesmo trabalhando no remoto, são dedicadas e criteriosas na execução 

de suas atividades, sempre priorizando as escolhas e falas das nossas crianças/famílias  nas atividades 

propostas. Podemos perceber que todo os trabalhos realizados pelas educadoras, são  planejados e 

feito com muito carinho e atenção, valorizando a participação das crianças e famílias. 

Através das ações  em parceria com o Ceasa/Conutri das doações de cestas básicas e hortifruti e a 

parceria com a FEAC- Movimento Mobiliza Campinas , nossa integração  e parceria com as famílias  

tem aumentado cada vez mais, fortalecendo o vínculo família X  escola  para um trabalho de qualidade  

que faça  diferença  na vida das crianças atendidas  nessa  Unidade. 

 

 

 

Campinas, 30 de abril de 2021 

 

 

 

____________________________________                                                _________________________________ 

Osvaldo Aparecido  Bueno da Silva                                                                       Ana Luiza de Oliveira Alonso 

              Presidente                                                                                                         Diretora Educacional  

 

 

 

 

 

 

 


