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 Sabendo-se da importância em perceber a criança como um ser em desenvolvimento, com 

vontades e decisões próprias, cujos conhecimentos, habilidades e atitudes são adquiridos em 

função de suas experiências em contato com o meio e através de uma participação ativa na 

resolução de problemas e dificuldades, nossa equipe gestora e pedagógica optou, em 2016, pelo 

trabalho com projetos, o qual amplia as possibilidades de construção de conhecimento de forma 

mais global, tendo como eixo a aprendizagem significativa e possibilita ainda, o diálogo com a 

realidade dos alunos ampliando seus conhecimentos com as diversas áreas de conhecimento e 

fomenta a perspectiva de trabalho coletivo entre professores, crianças e comunidade escolar. 

Permite ainda uma avaliação processual do desenvolvimento escolar dos alunos envolvidos e da 

reflexão permanente sobre a prática pedagógica, visto que esta estratégia não se apóia em normas 

e regras rígidas, o grupo constrói seu processo de aprendizagem a partir do momento em que sana 

dificuldades, buscando aprofundamentos. 

 Consideramos o projeto como um recurso, uma ajuda, uma metodologia de trabalho 

destinada a dar vida ao conteúdo tornando a escola mais atraente e neste contexto o papel do 

educador, em suas intervenções, é o de estimular, observar e mediar, criando situações de 

aprendizagem significativa. 

  Embasados nesta proposta, relatamos em seguida os projetos desenvolvidos pelo 

CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar no ano de 2016: 

 

PROJETO ADAPTAÇÃO: Sabendo que o ingresso na Educação Infantil é uma experiência 

necessária de socialização para a criança e que essa experiência gera ansiedade não só nos 

pequenos, mas também nos adultos da família quanto nos profissionais da equipe, o Projeto 

Adaptação veio de encontro a essa necessidade de adaptação de ambos ao ambiente escolar. 

A equipe do Cei Célia Ap. Jordão Velardi Gaspar desenvolveu o projeto Adaptação com 

atividades como jogos, brincadeiras, músicas e um acolhimento afetivo visando estimular o 

relacionamento da criança com o mundo a sua volta, adquirindo e testando novos conhecimentos, 

representando situações do seu cotidiano, expressando seus sentimentos e suas fantasias. 

Cada agrupamento trabalhou de forma a interagir com as crianças e seus familiares dando 

a estes a segurança necessária para que pudessem deixar seus filhos, netos e sobrinhos com 

segurança no ambiente escolar. 

A princípio foi pensado em um horário diferenciado para as crianças que necessitaram de 

um período maior para se adaptarem ao ambiente e gradativamente este período no ambiente 



ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – CÉLIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR 

 

Relatório Anual da Organização Social 
Sobre a Execução Técnica e Orçamentária do Contrato de Gestão           

Período 01/02/2016 a 31/12/2016 

 

2 

 

escolar foi aumentando dentro da receptividade da criança ao novo. 

Passeios pelo novo ambiente junto com a turma foram realizados para que todos se 

familiarizassem com o espaço escolar e com os funcionários da unidade, atividades coletivas de 

pinturas em guache foram realizadas nas turmas com a supervisão e planejamento das docentes 

e auxilio das monitoras. Brincadeiras coletivas no pátio como gincanas, desfile de fantasias, 

piquenique também foram realizadas, brincadeiras livres com massinha para as crianças do AGIII 

e para as crianças do AGII foram feitas massinhas caseiras com as crianças. 

O objetivo proposto para este projeto que foi desenvolver nas crianças, famílias e 

funcionários segurança e aceitação ao novo ambiente de convivência coletiva, a escola, foi 100% 

atingido. 

 

DIA MUNDIAL DE LUTA PELA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: No ano de 2016 não desenvolvemos 

este projeto na íntegra porque a equipe pedagógica da unidade entendeu que neste momento não 

estava preparada para tal tema, visto que na unidade não tínhamos demanda para a Educação 

Inclusiva e uma profissional da área para nortear os trabalhos e foi replanejado para retomada do 

tema junto com o Projeto “Quanto Tempo o Tempo Tem?” na abordagem das Paralimpíadas 2016. 

 Entendemos que 50% apenas do projeto inicial foi atingido. 

 

QUANTO TEMPO O TEMPO TEM: Horas, minutos, estações do ano, caprichos do tempo, a 

diferença entre o dia e a noite, entre outros conceitos temporais foram abordados com os alunos a 

partir do mês de março finalizando no mês de dezembro de 2016. De forma simples, lúdica e 

concreta, o projeto anual “Quanto tempo o tempo tem?” possibilitou aos alunos modificarem seus 

conhecimentos prévios e ampliá-los com novas aprendizagens. Neste contexto foram pensadas 

atividades que ajudassem aos pequenos entenderem através da rotina a passagem do tempo em 

que se permaneciam na escola, o clima trabalhado todos os dias através de músicas como “A 

janelinha fecha quando está chovendo”..., entre outras. 

A mudança das estações foi trabalhada utilizando elementos da natureza como as folhas do 

outono, as flores da primavera e um desfile com roupas de inverno, elementos que simbolizam o 

tempo como relógio (confeccionado com a participação das crianças) e calendário também foram 

apresentados as crianças para ajudá-las a desenvolverem a noção temporal. A confecção de um 

livro com a linha do tempo foi construído com todas as crianças com o título “Quem sou eu” o qual 

contou também com a participação dos familiares que enviaram uma foto para ajudar a compô-lo. 



ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – CÉLIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR 

 

Relatório Anual da Organização Social 
Sobre a Execução Técnica e Orçamentária do Contrato de Gestão           

Período 01/02/2016 a 31/12/2016 

 

3 

 

Dentro do projeto também foi trabalhado com as crianças a temática Olimpíadas e 

Paralimpíadas Rio 2016, onde além de ser um evento histórico esportivo, este evento tem “tempo” 

determinado para sua realização que é de 4 em 4 anos e ressaltamos para as crianças a 

importância do esporte como um momento de união entre todos e onde são superadas diferenças 

culturais, sociais, raciais proporcionando um tempo de paz e coletividade. 

O projeto foi embasado no livro da autora Socorro Miranda, “Quanto tempo o tempo tem?” 

que narra a história de um menino que tinha pressa de crescer e por isso atropelava o tempo. 

Concluímos que este projeto teve 100% de seus objetivos atingidos. 

 

SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO: Entendendo a importância de conhecer as obras 

de Monteiro Lobato e vivenciar dentro da literatura infantil um mundo rico em cultura e a magia dos 

personagens que há décadas encantam a todos, desenvolvemos o projeto Semana Educativa 

Monteiro Lobato. 

 Inicialmente as professoras trabalharam com a biografia de Monteiro Lobato levando as 

crianças a conhecerem o autor e sua obra, sendo a mais conhecida do público infantil, o Sítio do 

Pica Pau Amarelo. 

 As professoras se caracterizaram durante a semana como o autor e seus personagens, 

como Emília, Visconde, Pedrinho, Dona Benta, deixando a imaginação dos pequenos tomar conta 

do ambiente. As crianças do AGI, AGII e AGIII realizaram a culinária do “bolinho de chuva”, 

relembrando as delícias feitas na cozinha da Dona Benta. 

 Promovemos o desenvolvimento da linguagem oral a partir das músicas do sítio e 

estimulamos a fantasia e a imaginação através das apresentações teatrais realizadas pelas 

crianças e pelas docentes recriando o espaço do Sítio. 

 Utilizamos da confecção de cartazes, dobraduras, desenhos, pintura, recorte e colagem e 

confeccionamos no final da semana uma lembrança para que as crianças levassem de recordação 

para casa que foi a montagem dos personagens do Sítio com material reciclável. 

 Após reunião coletiva do grupo em reunião do TDC semanal, avaliou-se que os objetivos 

propostos para esta semana educativa foram atingidos em 100%. 

 

 

PROJETO SEXTA EM CENA: A capacidade de fazer de conta é uma das características mais 

relevantes da infância, pois está diretamente ligada ao desenvolvimento intelectual e físico dos 
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pequenos por isso, entendendo que os jogos teatrais são uma ótima maneira de desenvolver a 

relação da criança com o próprio corpo, com o outro e com o espaço, ampliando a consciência e a 

expressão corporal e visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude 

reflexiva nas crianças atendidas por nossa unidade educacional, as professoras e orientação 

pedagógica desenvolveram o projeto envolvendo-as nesta proposta de forma gradual no Projeto 

Sexta em Cena. 

 Através de um trabalho docente programado com atividades que iniciavam na roda de 

conversa, onde as crianças oralmente começavam a entender o que é a criação de um texto através 

de contos de sua própria vivência e a partir dai começavam a criar ou recriar contos trazendo o 

lúdico para a linguagem “escrita”, mesmo sem saber escrever. 

  Após a dinâmica da roda da conversa, o professor trabalhou com o interesse da criança em 

representar o texto formado no coletivo, ou proporcionou momentos para que esse interesse 

aparecesse de forma gradual. Visando alcançar essa formação consciente, organizada e uma 

atitude reflexiva nas crianças, desenvolvemos durante todo o ano o projeto, onde semanalmente, 

as sextas-feiras, cada turma era encarregada de apresentar uma atividade teatral com a ajuda e 

supervisão da equipe da sala (professoras e monitoras).  Esse projeto foi lincado também com os 

demais desenvolvidos na unidade, como ferramenta metodológica e de apoio. 

 Todos os agrupamentos desenvolveram esse projeto dentro das especificidades de sua faixa 

etária como também foi ferramenta pedagógica importante para as docentes que, em determinados 

momentos, participaram como personagens atuantes do processo. 

 Desta forma o objetivo do projeto de desenvolver na criança o desejo de realizar atividades 

teatrais e levá-los a se relacionarem socialmente e desenvolver a linguagem foi atingido 100%. 

 

SEMANA EDUCATIVA DO MEIO AMBIENTE: Realizamos com grande êxito a Semana Educativa 

do Meio Ambiente que objetivava a conscientização e o envolvimento das crianças através de 

atividades em defesa da sustentabilidade do nosso planeta. 

 Foram realizadas atividades que despertaram o interesse das crianças para o cultivo de 

plantas, o conhecimento do processo de germinação, crescimento e colheita além de se fazer 

conhecer a importância do cuidado que devemos ter para preservar o meio ambiente. 

Exploramos muitas texturas e cores de terras diferentes, construímos maquetes utilizando 

papel picado, guache, rolinho de papel higiênico. Plantamos sementes de cebolinha e girassol, 

fizemos colagem, cantamos músicas como “As flores já não crescem mais”, apresentamos a lixeira 



ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – CÉLIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR 

 

Relatório Anual da Organização Social 
Sobre a Execução Técnica e Orçamentária do Contrato de Gestão           

Período 01/02/2016 a 31/12/2016 

 

5 

 

para reciclagem que temos em nossa creche com atividades específicas para o entendimento das 

cores e sua relação com cada tipo de material específico, onde as crianças participaram separando 

os lixos e colocando nas lixeiras especifica e assistimos apresentação teatral com a participação 

das professoras que também abordou sobre o tema. 

 Entendemos que apenas 14% do projeto não foram realizados, pois não conseguimos levar 

as crianças para o passeio no bosque devido a agenda do transporte estar esgotada e por 

entendermos que não era seguro para as crianças o passeio pela comunidade onde as mesmas 

ficariam expostas ao frio devido ao clima de inverno predominante na data. 

  

SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL: Na segunda semana de Junho desenvolvemos o 

Projeto Semana Educativa Pipa sem Cerol, onde focamos a conscientização nas crianças do perigo 

do uso do cerol nas linhas de pipas através de atividades lúdicas e brincadeiras, objetivando a 

formação do caráter desde a primeira infância. 

  Durante esta semana confeccionamos capuchetas e cada criança pintou a sua para que 

identificassem melhor cada sala, após o término desta confecção tivemos um momento onde todas 

as salas tiveram a participação com as professoras, coordenação, educadoras e as crianças que 

soltaram a pipa no gramado. 

 A turma do AGII se divertiu com uma estória sobre a pipa adaptada, onde uma monitora fez 

parte desta estória encenando sobre a pipa com cerol e um palhaço da sala. A professora foi 

narrando como mãe de uma garotinha que adorava soltar pipa e introduzindo as pipas, rabiolas e 

cerol. Todas as atividades aconteceram de forma bem lúdica onde algumas crianças expressaram 

alguns sentimentos como dó, medo e alegria. Também foi feita a releitura da obra “Soltando a Pipa” 

do artista Ivan Cruz e em seguida cada criança pintou sua obra. 

Este projeto teve 100% de seu objetivo realizado através de dramatizações e atividades 

lúdicas para representar para a criança o perigo do uso de cerol. 

 

SEMANA DA FAMÍLIA: Sabendo-se que o primeiro ponto de referência da criança é a família e 

sua casa, nós do CEI Célia Ap. Jordão Velardi Gaspar desenvolvemos este projeto para promover 

a integração entre a criança, a família e a escola, desenvolver vínculos afetivos, resgatar valores 

morais como amor, respeito, responsabilidade, cooperação, humildade, honestidade, dignidade e 

justiça. 

 Para atingirmos nossos objetivos, o que entendemos que conseguimos 100%, os 
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professores programaram atividades baseadas no livro “Famílias do mundinho”, de Ingrid 

Biesemeyer Bellinghausen, onde mostra que cada família é de um jeito, mas o amor é sempre igual, 

e que respeitando as diferenças é possível ser feliz. 

 Cada turma confeccionou seu próprio livro respeitando a diversidade de cada família e 

levou para casa como lembrança do projeto. 

  Algumas turmas criaram um mascote da sala para que cada criança pudesse leva-lo para 

casa e junto com a família registrar como foi a passagem dele pela casa com o objetivo de 

desenvolver afetividade e convívio, proporcionando momentos entre a crianças e seus familiares. 

 Encerramos o projeto com um momento da família na escola junto com a criança onde 

puderam festejar esse convívio e participar da vida da criança no ambiente escolar, prestigiando a 

exposição das atividades e a dança preparada por cada agrupamento. 

 

SEMANA EDUCATIVA CARLOS GOMES: Em cumprimento a lei municipal que determina que, ao 

menos em uma semana de setembro, a Prefeitura faça uma programação em deferência a Carlos 

Gomes, a SME sugere a Semana Educativa Carlos Gomes, através do decreto LEI Nº 14909 DE 

27/10/2014 que objetiva desenvolver na primeira infância a importância deste maestro e compositor 

mundialmente conhecido que é filho ilustre de Campinas.    

 Neste projeto as crianças conheceram quem foi ele, suas principais obras, sua história e 

instrumentos. Durante a roda da conversa explicaram e contaram sobre a vida do maestro as 

crianças, respeitando a faixa etária de cada uma; confeccionaram com material reciclável, 

instrumentos musicais como violino e piano para que cada criança pudesse, através do lúdico e do 

imaginário, desenvolver sua criatividade e montaram com recicláveis o burrinho que carregou o 

maestro até o porto de Santos para embarcar no navio. 

          Avaliamos que este projeto foi realizado e atingindo seus objetivos em 100%. 

 

SEMANA EDUCATIVA DO IDOSO: Este projeto objetivou oportunizar a troca de experiências 

entre diversas gerações, ressaltando a importância, respeito e cuidado com os mais velhos e 

contribuir para melhorar a vida das pessoas que já chegaram à Terceira Idade e de todos que 

convivem com elas. 

 Recebemos a visita de vários avós que compartilharam suas experiências de vida e infância 

com as crianças e fechamos a semana com a culinária da receita da vovó, “bolinho de chuva”. 

         Trabalhamos cantigas de roda, interagindo a geração atual com a geração dos nossos avós 
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e recebemos vários avós que se dispuseram em passar um tempo na escola em convívio com 

nossas crianças, avós das crianças atendidas pela unidade. 

  Os avós que participaram desse momento levaram brinquedos da época deles, como vai e 

vem, e brincaram com as crianças, jogaram amarelinha e bambolê. Confeccionaram bichinhos de 

batata e palito de fósforo e brincaram com as crianças. 

  Os professores avaliaram em TDC que este projeto foi atingido 100% do seu objetivo pois 

houve uma interação muito grande das crianças com os avós. 

 

  Além dos projetos trabalhados, nossa unidade desenvolveu ao longo do período letivo de 

2016 atividades diárias objetivando criar nas crianças hábitos e rotinas, os quais referem-se a 

atitudes, comportamentos e costumes que levam a formar padrões de aprendizagem em diferentes 

situações: 

ALIMENTAÇÃO 

 Toda refeição foi orientada por nutricionista especializada da Instituição CEASA, que nos 

oferece o cardápio mensal para cada agrupamento e reuniões periódicas com nutricionista para 

discussão e elaboração do mesmo. 
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 Nos agrupamentos I, após papinha salgada e almoço, as crianças terão o momento do sono 

e descanso até aproximadamente 13h. A alimentação do Agrupamento I é servida nos espaços 

chamados de lactários onde cada criança é acomodada em uma cadeira de refeição e 

individualmente é alimentada pela equipe educacional. 

 No agrupamento II as refeições e lanches manhã/tarde são oferecidos no refeitório infantil, 

o qual comporta uma média de 130 crianças e estas são servidas com pratos prontos montados 

pela equipe da cozinha e servidos pela equipe educacional. 

 No agrupamento III manhã e tarde as refeições também são oferecidas no refeitório infantil 

e é adotado o sistema de auto servimento visando o desenvolvimento da autonomia e identidade 

da criança. 

 As interações e os rituais que envolveram as refeições proporcionaram ricas experiências 

culturais e a aprendizagem de diferentes habilidades tais como: servir-se e alimentar-se sozinha, 

manejar talheres, fazer escolhas. Estas são práticas que contribuíram para o processo de 

construção da autonomia, socialização e inserção na cultura. 

 

RODA 

 A  roda aconteceu diariamente, foi um dos momentos mais importantes para a organização 

do trabalho pedagógico e o desenvolvimento das crianças. Na roda, recebemos as crianças, 

proporcionando sensações como acolhimento, segurança e de pertencer aquele grupo, aos 

pequenos que vão chegando. 

 

BRINCAR 

 Brincar é a linguagem natural da criança, a mais importante delas. Em todas as culturas e 

momentos históricos as crianças brincam, mesmo contra a vontade dos adultos.  Acreditamos que 

a brincadeira é uma atividade essencial na Educação Infantil, onde a criança pode expressar suas 

idéias, sentimentos e conflitos, mostrando ao educador e a seus colegas como é o seu mundo, o 

seu dia-a-dia. 

 

PARQUE E SOLÁRIO 

 Hora da atividade no parque foi feita todos os dias, com o principal objetivo de, através de  

movimentos e a expressão corporal, oportunizar à criança o conhecimento do próprio corpo, 

experimentando as possibilidades que ele oferece (força, flexibilidade, equilíbrio, entre outras). 



ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – CÉLIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR 

 

Relatório Anual da Organização Social 
Sobre a Execução Técnica e Orçamentária do Contrato de Gestão           

Período 01/02/2016 a 31/12/2016 

 

9 

 

 O momento do parque também assumiu uma conotação diferente. Não foi apenas um 

intervalo para descanso das crianças e dos professores. Entendeu-se que esse momento foi de 

desafios, afinal, há aparelhos, baldinhos e pás, pneus, cordas, bolas, bambolês, e tantas 

brincadeiras que esses materiais oferecem onde as competências e coordenação das crianças 

foram desenvolvidas. 

 

 

 

EXPOSIÇÃO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SEUS RESULTADOS 

 

 
Despesa 

Valor Orçado 
01/02/16 a 
31/12/16 

Valor Executado 
01/02/16 a 
31/12/16 

Percentual 
Executado 

 
Justificativa 

Salários  R$ 1.237.500,00  R$  1.129.247,53  91,25% 
O valor executado foi menor que o 

orçado, pois a ocorrência de demissões 
na Unidade foram poucas. 

Encargos 
Trabalhistas, 

Previdenciários 
e Sociais e 
Benefícios 

 R$ 465.483,33  R$  582.726,46  125,19% 

O valor executado foi maior que o 
orçado, tendo em vista que havia 

previsão para terceirização de serviços 
de limpeza e portaria, porém a 

Instituição optou por contratação dos 
próprios funcionários. 

Material 
Pedagógico e 
Brinquedos 
Pedagógicos 

 R$ 23.925,00  R$ 16.455,71 68,78% 
O valor executado foi menor que o 

orçado, tendo em vista que não houve a 
necessidade de uma compra maior. 

Serviços e 
Outros e 

Serviços de 
Portaria 

 R$ 91.575,00  R$  23.508,73  25,67% 

O valor executado foi menor que o 
orçado tendo em vista que o serviço de 
Portaria e Limpeza não foi contratado, 
bem como outros serviços não foram 

necessários. 

Material de 
Higiene e 
Limpeza e 

Outros 

 R$ 22.000,00  R$ 25.722,87 116,92% 

O valor executado foi maior que o 
orçado, tendo em vista que houve a 

necessidade de uma compra maior pois 
houve uma epidemia de escabiose na 

unidade. 

Aquisição de 
Bens Duráveis 

 R$ 10.083,33  R$  0,00             0% 

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$ 5.041,67  R$ 7.235,35 143,51% 

O valor executado foi maior que o 
orçado tendo em vista que houve a 

necessidade de instalações de grades, 
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compra de materiais para pequenos 
reparos e manutenção no quadro de 

energia. 

 
Manutenção de 

Bens Móveis 
 R$ 7.333,00  R$ 1.196,00 16,31% 

O valor executado foi menor que o 
orçado, pois não houve necessidade de 

mais manutenção. 

 
TOTAL  R$ 1.862.941,67  R$ 1.786.092,65 95,87% 

Do total orçado para 2016 foram 
executados 95,87% do previsto 

 

 

 
 

Campinas, 27 de Março de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 
Presidente 

 


