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No Programa de Trabalho apresentado em atendimento ao Edital 03/2015, pelo CEI Pastor Rogério              

Leandro Portela Santana foi previstas e planejadas as ações a serem desenvolvidas durante o ano de 2017.                 

Essas ações visavam o cumprimento do Projeto Pedagógico, tendo como objetivo proporcionar uma             

educação de qualidade para todas as crianças em todos os agrupamentos. 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 2017 

Em primeiro de Agosto de 2016, a CEI Rogério Leandro Portela Santana, iniciou suas atividades por                

meio de projetos Didáticos Pedagógicos focalizados no desenvolvimento da criança e pautados na             

interdisciplinaridade dos eixos norteadores do referencial curricular nacional para a Educação Infantil. 

Nosso objetivo no decorrer de 2017 foi de propagar um ensino de qualidade numa abordagem               

interdisciplinar e lúdica que oferte as crianças à oportunidade de construírem seu conhecimento por meio               

concreto, da brincadeira, de resolução de situação-problema; pautada no diálogo aberto.  

 

Projetos Desenvolvidos em 2017 

Projeto Adaptação 

O objetivo do projeto foi acolher a criança no ambiente social e escolar proporcionando experiências               

agradáveis para facilitar o convívio e interação entre crianças e adultos. As atividades desenvolvidas foram               

brincadeiras de roda, passeio em todos os ambientes da unidade escolar, contação de histórias, música e                

teatro. Observando as respectivas faixas etárias o projeto foi desenvolvido em todos os agrupamentos, tendo               

como foco inserir criança em uma nova rotina transmitindo-lhe segurança, afeto e carinho. 

 

Projeto Identidade/ Autonomia 

 

Desenvolvido em todos os agrupamentos este projeto teve como objetivo levar à criança a construção               

da identidade a partir da convivência com outras crianças e adultos em um novo ambiente que no caso é a                    

escola. 

Levando a criança a desenvolver relacionamentos com os outros, respeitando suas diferenças física e              

emocional. 
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Foram desenvolvidas atividades com fotografia da própria criança individualmente e com seus            

familiares; painel de fotos com as crianças da sala e utilização de espelho para desenvolver a percepção de si                   

mesma e de sua imagem. 

             Projeto Higiene e Saúde 

Este projeto teve como objetivo estimular a criança a cuidar do próprio corpo desenvolvendo hábitos               

saudáveis prevenindo algumas doenças que são agravadas devido à higiene inadequada. 

As atividades foram teatro sobre higiene bucal, higienização das mãos, cabelos, unhas e do corpo em                

geral. Apresentação de vídeos e confecção de cartazes com imagens relacionadas a atitudes de higiene e                

autocuidado. Como a pratica da higiene adequada está relacionada à utilização da água, foi trabalhada a                

ideia da necessidade do uso consciente desse recurso natural. 

Projeto Monteiro Lobato 

Conhecer Monteiro Lobato e sua grande contribuição para a literatura brasileira. Inseri a criança ao               

universo do Sítio do Pica Pau Amarelo através dos seus personagens explorando todo o referencial cultural                

que este autor nos oferece. 

Foram trabalhadas no teatro personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo feitas pelas crianças; foram               

exploradas as diferenças entre a vida rural e da cidade. Foi realizada oficina de culinária típica da fazenda                  

exemplo: Bolinho de chuva assado; bolo de fubá; goiabada, marmelada etc. 

Projeto Musica 

Conhecer a diversidade de ritmos brasileiros, explorar e manipular vários instrumentos musicais.            

Propiciar a criança estímulos sonoros para desenvolver a imaginação, o raciocínio, a fala, o vocabulário e                

coordenação motora, unindo-a ao movimento de dança. As crianças conheceram instrumentos de percussão,             

sopro e cordas e confeccionaram instrumentos musicais com material reciclável (Tambor, chocalho, triangulo             

pandeiro). Pais e artistas que tocam, cantam e dançam estiveram na unidade apresentando suas habilidades               

para as crianças. 

Projeto Meio Ambiente 
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O objetivo deste projeto foi despertar nas crianças a consciência de que o planeta em que vivemos                 

precisa ser preservado. Os recursos naturais devem ser utilizados de maneira responsável, animais e              

florestas devem ser respeitados e cuidados; o homem deve reciclar o lixo que ele produz; deve reflorestar                 

espaços e manter limpos rios e mares. As crianças plantaram arvores, hortaliças e flores. Aprenderam sobre                

a coleta seletiva de lixo e aproveitamento de materiais. Foi um tempo rico em experiência para as crianças e                   

os educadores. 

Projeto Leitura 

Neste projeto as crianças foram estimuladas a conhecer o universo do livro, como é produzido, quem                

os escreve e como são ilustrados. Objetivou despertar nas crianças o desejo de ouvir e criar histórias. Foram                  

motivadas a criar suas próprias histórias, as quais forma registradas pelas professoras. Manipularam livros de               

variadas formas, tamanhos e cores; livros de diversos materiais, tais como plástico, papel reciclado, lisos,               

ásperos, grande, pequenos, leves, pesados, fino, espessos e etc. Foi um tempo de muita criatividade.  

Projeto Trânsito Seguro 

O objetivo deste projeto foi despertar nas crianças o uso correto das vias públicas visando diminuir                

acidentes. Na roda de conversa foram tratados temas sobre os principais meios de transportes e as                

responsabilidades dos pedestres e condutores. Foram confeccionadas as principais placas de sinalização;            

houve simulação de movimento nas vias públicas sendo utilizadas carros de papelão, placas de pedestres,               

semáforos e faixa de travessia. Tudo confeccionado pelas crianças e professores utilizando material reciclável              

(sucata) garantindo um aprendizado divertido e prazeroso para todos.  

Projeto Criança Feliz 

Esse ano trabalhamos o mês da criança com atividades diárias no pátio com teatro do chapeuzinho                

vermelho, desfile das princesas e príncipes dos contos de fadas, a presença de indígenas da tribo karri Xocó                  

apresentado suas danças, artesanato e cultura. Representantes de algumas profissões estiveram na escola             

demonstrando suas atividades. Os super heróis preferidos das crianças devidamente representados por            

professoras e monitoras o que trouxe muita animação e entusiasmo para as crianças. Tivemos a festa dos                 

animais na floresta, o circo, o cinema retrospectivo mostrando as atividades desenvolvidas pelas crianças no               

decorrer do ano. 
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Projeto Semana do Idoso 

Neste projeto foi trabalhado a importância e o papel do Idoso na sociedade. Que o mesmo possui                 

uma história e contribuição na sociedade. Abordando sobre o respeito e hábitos saudáveis para uma vida de                 

qualidade. 

Projeto Somos Todos Heróis 

Neste Projeto foi abordado a diferença entre os heróis da vida real e aqueles que aparecem nos                 

filmes e comerciais de televisão. Demonstrando que os familiares e responsáveis que prezam pelo bem-estar               

da criança são realmente os verdadeiros "heróis". O tema proposto foi também a temática da festa de                 

encerramento com a participação dos familiares. 

Projeto Sexta em Cena 

Esse projeto acontece no decorrer do ano as sextas feiras consiste em apresentações de teatro com                

histórias da literatura infantil e histórias criadas pela equipe docente. Após a apresentação segue um tempo                

de dança para todas as crianças, professoras e monitoras da unidade escolar. Esse projeto tem sido muito                 

bem avaliado por desenvolver na criança movimento e ritmo que são aspectos imprescindíveis para o               

desenvolvimento pisco motor da criança. Identificamos como positivo que as crianças estão mais desinibidas,              

participativas nas atividades teatrais e principalmente a integração entre todos os agrupamentos e respectivas              

equipes de trabalho. 

 

METAS PRINCIPAIS AÇÕES RESULTADOS JUSTIFICATIVA 

Desenvolver nas crianças,   

famílias e funcionários   

segurança e aceitação ao    

novo ambiente de   

convivência coletiva. 

Acompanhamento, observação e   

registro do educador em relação     

ao desenvolvimento da atividade    

proposta.  

Meta 100% atingida 
 

Criar e desenvolver a noção     

temporal, através de   

Acompanhamento, observação e   

registro do educador em relação     
Meta 100 % atingida 
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diferentes situações de   

aprendizagem. 

ao desenvolvimento da atividade    

proposta. 

Desenvolver no aluno o    

desejo de realizar atividades    

teatrais e levá-los a se     

relacionar socialmente e   

desenvolver a linguagem  

 

Acompanhamento, observação e   

registro do educador em relação     

ao desenvolvimento da atividade    

proposta. 

Meta 100% atingida 
 

Promover a conscientização   

e o envolvimento dos alunos     

com atividades em defesa da     

sustentabilidade do nosso   

Planeta. 

Acompanhamento, observação e   

registro do educador em relação     

ao desenvolvimento da atividade    

proposta. 

Meta 100 % atingida 
 

Desenvolver na primeira   

infância a importância deste    

maestro e compositor.  

Acompanhamento, observação e   

registro do educador em relação     

ao desenvolvimento da atividade    

proposta. 

Meta 100 % Atingida 
 

Ressaltar a importância dos    

avós, resgatar o amor, o     

respeito e a valorização dos     

idosos em família. 

Acompanhamento, observação e   

registro do educador em relação     

ao desenvolvimento da atividade    

proposta. 

Meta 100% atingida 
 

Oferecer a criança 

oportunidade de elaborar seu 

conceito quanto sua 

personalidade e estimular o 

desenvolvimento da 

autonomia 

Acompanhamento, observação e   

registro do educador em relação     

ao desenvolvimento da atividade    

proposta 

       Superação 

Essa temática foi uma deman

avaliada 2016 como de extrem

para ser trabalhada em 2018. 
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Esclarecer para alunos,   

familiares e comunidade,   

sobre a importância da    

realização da higiene pessoal    

adequada.  

Foram realizadas apresentações   

de teatro, exposições de cartazes     

e exibições de vídeos sobre a      

temática higiene saúde.  

       Superação  

Esse tema é pertinente pois 

esclarece dúvidas, promovend

através da higiene pessoal 

adequada bem-estar para a 

criança. 

Propiciar para a criança a     

oportunidade de conhecer a    

vida e obra de Monteiro     

Lobato.  

Apresentação de Teatro,   

confecção de cartazes,   

apresentação de músicas e    

degustação de alimentos típicos    

da culinária do Sítio do Pica Pau       

Amarelo. 

      Superação  

A proposta de estudo d    

renomado ator é pertinente de    

sua rica contribuição par   

universo infantil  

 

  

Inserir a criança no contexto 
da música e como essa arte 

faz parte de sua rotina 

Realização de roda de conversa, 
apresentação de instrumentos 

musicais, visitas de moradores da 
comunidade e pais de alunos 
realizando apresentações e 
confecção de instrumentos 

musicais  com material reciclável. 

      Superação 

A música é uma arte que es
rotina da criança, portanto 
relevante o conhecimento d

mesma para que influência s
ainda mais efetiva no contex

escolar, social e familiar d
criança. 

Iniciar a criança no rico 
universo da leitura. 

Contação de história, 
dramatização de histórias, 

releituras de contos de clássicos 
infantis. 

     Superação 

O livro e o incentivo ao 
conhecimento do mesmo s

fundamentais para o process
ensino de aprendizagem d

criança. 

Conscientizar a comunidade 
e famílias sobre a 

importância do uso adequado 
das vias públicas e 

apresentar para as crianças 
os principais meios de 

transporte. 

Confecção de meios de transporte 
com material reciclável, circuitos 
no pátio, confecção de cartazes 

      Superação 

 

Tema sugerido pela t   

do agrupamento III, mas    

devido sua temática foi adeq    

para cada agrupamento  

 

Esclarecer para pais, família 
e comunidade sobre a 

importância do ECA e o 
papel da unidade escolar no 
desenvolvimento integral da 

criança. 

Acompanhamento, observação e 
registro do educador em relação 
ao desenvolvimento da atividade 

proposta. 

      Superação 

 

Devido o dia da criança ser 
mês de Outubro, este períod

pertinente, para que os pais
famílias conhecessem o eca e

relevância na sociedade.
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Mostrar para a criança a 
importância da família e sua 

papel na formação da 
criança. 

Apresentações, rodas de 
conversa, confecção de cartazes e 

exibições de vídeos. 
     Superação 

Ressaltar o real papel da fa     

no desenvolvimento integra  

criança  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SEUS RESULTADOS 

 

Despesa 

Valor Orçado 

01/01/17 a 31/12/17 

Valor Executado 

01/01/17 a 
31/12/17 

 

Percentual 
Executado 

 

Justificativa 

Salários  R$   1.604.324,22   R$   1.400.679,04  87,31% 
O valor executado foi menor que o 
orçado, tendo em vista que houve 

poucas verbas rescisorias. 

Encargos 
Trabalhistas, 

Previdenciários e 
Sociais e Benefícios 

 R$       800.082,67   R$       658.588,97  82,32% 
O valor executado foi menor que o 
orçado, tendo em vista que houve 

poucas verbas rescisorias. 

Material Pedagógico 
e Brinquedos 
Pedagógicos 

 R$         22.132,76   R$         14.741,25  66,60% 

O valor executado foi menor que o 
orçado, tendo em vista que não 

houve a necessidade de uma compra 
maior. 
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Serviços e Outros  R$         19.284,65   R$         20.233,00  104,92% 

O valor executado foi maior que o 
orçado, tendo em vista que houve a 
necessidade de alugar uma máquina 

copiadora. 

Material de Higiene e 
Limpeza e Outros 

 R$         18.996,26   R$         17.452,48  91,87% 

O valor executado foi menor que o 
orçado, tendo em vista que não 

houve a necessidade de um gasto 
maior. 

Aquisição de Bens 
Duráveis  R$         10.796,45   R$                        -  0,00% 

Não se fez necessário o valor para 
aquisição de bens, tendo em vista 

que não houve nenhum fato 
imprevisível e a Prefeitura forneceu 

os bens necessários. 

Manutenção Predial  R$           7.557,52   R$               855,00  11,31% 
O valor executado foi menor que o 

orçado tendo em vista que não houve 
nenhum fato imprevisível no período. 

Manutenção de Bens 
Móveis 

 R$           8.637,16   R$               880,00  10,19% 
O valor executado foi menor que o 

orçado tendo em vista que não houve 
nenhum fato imprevisível no período. 

TOTAL   R$   2.491.811,69   R$   2.113.429,74  84,81% Do total orçado para 2017 foram 
executados 84,81% do previsto 

 

 

Conclusão 

Concluímos  que as atividades desenvolvidas em 2017 pelo CEI - Bem Querer - Pastor Rogério Leandro                

Portela Santana, superaram as expectativas, pois o através da avaliação feita em 2016 foram encontrados               

muitos pontos nas questões pedagógicas e na gestão para serem reavaliados para proporcionar um trabalho               

que atenda de maneira mais efetiva as necessidades de cada uma das crianças.  

Em 2017 foi possível para a comunidade onde a escola está localizada conhecer o trabalho desenvolvido e                 

consequentemente fortalecer o vínculo entre escola e família.  
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Campinas, 30 de Abril de 2018. 

 

 

 

 

Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 

Presidente 

9 
 


