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 RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

 
 

De: Supervisão Educacional 

Para: Representante Regional do Naed Sudoeste   

Assunto: Relatório sobre o atendimento educacional do CEI Bem Querer Professor Pierre Weil do 

primeiro trimestre do ano de 2020 (janeiro, fevereiro e março) 

 

Prezado RR Marcus Venícius Brito de Coelho 

  

 De acordo com disposto pelo Edital de Chamamento Público nº 03/2015, que determina a 

entrega trimestral de um relatório, e estabelece que é de competência da Supervisão Educacional 

elaborar relatório técnico e trimestral de monitoramento e avaliação da parceria sobre a execução 

do objeto do convênio, contendo considerações de avaliação dos aspectos pedagógicos e 

administrativos dos CEIs cogeridos, encaminho o respectivo documento para apreciação acerca da 

execução do convênio do CEI Bem Querer Professor Pierre Weil.  

O relatório possui um roteiro comum, cabendo a esta supervisão educacional formular 

parecer sobre os itens 1, 2, 3 e 4 (Pedagógicos).  

 Após análise dos itens mencionados, seguem as considerações realizadas: 

 

1- Identificação da Unidade Educacional:  

Nome: CEI Bem Querer Professor Pierre Weil 

Endereço: Rua Monica Silveira Pisani, 185 – Jardim Vista Alegre  

CEP 13056-510 

Endereço eletrônico: diretorianavemae@anabrasil.org 

Telefone: 3226-9645 

Diretora Educacional: Priscila Romano Santana 

Vice-diretora Educacional: Gisdélia Magalhães Duque Ortiz de Camargo  

Coordenadora Pedagógica: Roseli Aparecida Valentim Jerônimo 

NAED – Representante Regional – Marcus Venícius de Brito Coelho 

NAED – Supervisor Educacional – Maria Cristina de Oliveira 
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 A proposta de atendimento inicial para os agrupamentos I, II e III, estão de acordo com o 

planejamento 2019 (Memo CEB 16/2019), considerando que o atendimento garante uma margem 

de vagas para serem preenchidas progressivamente pelos Mandados Judiciais.  

Contudo, observa-se vagas para o AGI e, assim que a unidade retomar o atendimento, 

suspenso devido a quarentena estipulada como forma de prevenção a pandemia da Covid-19 do 

coronavírus, deve-se verificar os cadastros existentes e abrir o intervalo do Sistema Integre para 

novas vagas. Ressalta-se aqui, a parceria que foi feita com o CEI Helena Novaes Rodrigues na 

busca do preenchimento destas vagas, através do atendimento das ordens judiciais que chegaram na 

unidade e fez com que o atendimento da referida unidade fosse acima da capacidade no respectivo 

agrupamento. 

Quanto ao AGII, acredita-se que assim que o atendimento do CEI Bem Querer for 

normalizado, estas vagas serão preenchidas rapidamente pelas ordens judiciais. 

Em relação ao AGIII as vagas disponíveis ficam para o georreferenciamento que, nos 

últimos processamentos, as solicitações de transferência e requisições de vaga estavam com um 

número bem maior que no ano de 2019.  

 

 
 



 A frequência está na média para o período do ano nos três agrupamentos. A escola poderá 

realizar alguma ação para melhorar ainda mais este índice.  

 

 
Observa-se a procura somente para o AGII, pois no AGI há vagas. Este agrupamento é o que 

requererá maior atenção quando as atividades voltarem ao normal uma vez que a demanda está 

maior. 

 

 

3-  Recursos Humanos:  

 

 

 Item de acordo com o referido Edital. Todas as turmas (agrupamentos 1, 1/2, 2 e 3) têm um 

professor contratado e os módulos adulto/criança está de acordo com o planejado e há uma 

professora atuando para atender a significativa demanda. 

 

4 - Acompanhamento do Projeto Pedagógico/ Projetos Propostos/ Plano de formação/ 

Atividades de Integração/Horário de funcionamento/ calendário escolar:  

 

  

 O CEI funciona das 7h às 18h para o período integral, das 7h às 11h para o período da 

manhã e das 13h às 17h para o período da tarde. Esse já está validado e homologado, de acordo 

com a legislação vigente. 

 O projeto pedagógico foi finalizado, com parecer favorável, pois atende aos requisitos 

técnicos pertinentes a Plataforma do PP On line. Está aguardando apenas a inserção do item 4.12, 

planos individuais de ensino/trabalho de cada professor elaborados para cada turma do CEI, em 

consonância com os planos coletivos, que serão validados de acordo com o cronograma de 

elaboração e, posteriormente, homologado pelo Representante Regional. 

 Os projetos apontados pela Unidade Educacional estão em andamento. 

 O plano de formação dos profissionais também está sendo executado e é pertinente com o 

segmento e aos projetos desenvolvidos pela unidade educacional. 



 Quanto ao acompanhamento das metas estabelecidas pela unidade, essas encontram-se de 

acordo com os Indicadores de Qualidade / Quadro de metas, apresentados no Plano de Trabalho 

anexo ao Termo de Convênio, e está sendo contemplada no projeto pedagógico.  

  

 

Avaliação conclusiva do trimestre pela Supervisão Educacional  (Ref. Itens 1, 2, 3, 4 ). 

 

A unidade Educacional Cogerida: CEI Bem Querer Professor Pierre Weil : 

 

(   )  Cumpriu Plenamente os itens do Termo de Referência e as metas do PP. 

( X )  Cumpriu Parcialmente os itens do Termo de Referência e as metas do PP. 

(   )  Não cumpriu os itens do Termo de Referência e as metas do PP.  

 

Considerações Finais:  

 

 Diante do exposto pelo 1º Relatório Trimestral 2020 encaminhado pelo CEI Bem Querer 

Professor Pierre Weil, esta Supervisão Educacional, expede o seguinte parecer: 

• As metas foram cumpridas parcialmente porque encontram-se em andamento ou serão 

realizadas até o final deste ano letivo e estão de acordo, até o momento, com a legislação 

vigente; 

• Quanto aos aspectos pedagógicos, o CEI atendeu o que está previsto em Contrato e teve um 

trabalho meticuloso para o cumprimento dos mesmos.   

 

 

 

Maria Cristina de Oliveira 

Supervisora Educacional  

Naed Sudoeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


