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RELATÓRIO DA  ORGANIZAÇÃO SOCIAL   

EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

NO PERÍODO DE: 01/05/2020  A  31/07/2020 

 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL : ANA BRASIL  
 
CNPJ: 54.150.339/0001-01 
 
PRESIDENTE:  OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA   
  
 
 
TERMO DE COLABORAÇÃO: 049/2018 
 
ADITIVO: Nº 168/2019 
ADITIVO: Nº 009/2020 
 
 
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01/02/2020 A 31/01/2021 
 
 
 
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. 
 
 
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 
 

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, 
cujos pais 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. 
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As profissões das famílias atendidas por essa Unidade Educacional são bastante 

diversificadas. 

Geralmente, 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.  

 

Outra característica de algumas crianças atendidas pela Unidade é o convívio com a violência 

doméstica, abusos sexuais, negligência, maus tratos, devido ao uso de drogas e entorpecentes 

pelos genitores, cujas famílias necessitam de apoio e orientação. O uso de entorpecentes, na 

sua maioria leva as crianças a terem que se privar da convivência com os genitores, pois os 

mesmos se encontram em situação de detenção. 

 

Procedimentos para Cadastro e Matrícula  

Para a realização da Matrícula na U.E. é necessário primeiramente  que se faça  um Cadastro 

no Sistema informatizado / Integre (SME). 

O Cadastro de Demanda para o Agrupamento III na U.E. passa pela compatibilização 

geográfica, considerando o endereço da criança. 

Para efetivação da Matrícula, o Cadastro da Demanda é direcionado para a U.E. mais próxima 

do endereço apresentado. 

 

Nesta Unidade Educacional, terá tratamento prioritário para a Matrícula no Agrupamento 

adequado à sua faixa etária, a criança que for identificada como: 

 

1. Público alvo da Educação Infantil, conforme apresentação de documentação 

comprobatória; 

2. Criança desnutrida, com apresentação obrigatória da declaração da Secretaria Municipal 

de Saúde; 

3. Criança público alvo da Educação Especial; com apresentação de Diagnóstico Médico; 

4. Criança cuja família participa do programa  Bolsa Família; 

5. Criança sob Medida de Acolhimento Institucional Familiar com ou sem reintegração; 

6. Criança filha de vítima de violência de gênero, com 
apresentação de comprovante, nos termos do Artigo 2º, da 
Lei nº 14.486/2012; 

7. Criança em situação de vulnerabilidade social; 
8. Criança que reside próximo à U.E. 
9. Criança fora da escola em idade obrigatória; 
10. Criança, cuja família, apresenta baixa renda familiar. 

11. Criança proveniente de territórios de mais vulnerabilidade  

socioeconômica; 
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12. Crianças, cujos pais/responsáveis têm deficiência/síndrome/transtorno/alta habilidade; 

13. Criança em lista de espera Cadastro anterior; 

14. Criança que possui irmão matriculado na U.E. 

 
 

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 01/04/2014 / 
31/10/2016 

78 78 

 

 
             ALIMENTAÇÃO :  Cardápio: EI Integral :  crianças de  (3 a 5 anos) 

           TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS/TRIMESTRAL 

Mês Cardápio EI Integral 

NOVEMBRO 0 

DEZEMBRO 0 

JANEIRO/21 0 

TOTAL 0 

 
 
 
Horário  Das Refeições 

 

AGRUPAMENTO CAFÉ 
MANHÃ 

ALMOÇO CAFÉ 
TARDE 

JANTAR 
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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 

 

         Alunos com Restrição Alimentar 
 

Tipo de Restrição 

Alimentar 

Número  

Alunos 

Intolerância à Lactose 01 

 
 
 
 
 
 

4.  ACOMPANHAMENTO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

DIAS PREVISTOS NO 4º TRIMESTRE  

NOVEMBRO 19 

DEZEMBRO 16 

JANEIRO/21 05 

TOTAL 40 

 
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 letivos 
previstos no Calendário, não foram cumpridos presencialmente, mas  foram cumpridos  através do  
teletrabalho, conforme Plano de Trabalho e Quadro de Trabalho  mensal,  desenvolvido pela 
equipe  e enviados para a SME 
 
. 
Legislação  que  estabelece a Quarentena: 
 
Decreto nº 20.996, de 08/08/2020 

Altera o Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020, que Declara 
situação de calamidade pública, estabelece regime de quarentena no 
Município de Campinas, e define outras medidas para o 
enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19 e 
o Decreto nº 20.901, de 03 de junho de 2020, que Dispõe sobre a 
implantação do Plano São Paulo no Município de Campinas e define 
outras medidas para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus 
(COVID-19) 

 
Decreto nº 21.017, de 24/08/2020 

https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135966
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/136028
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Prorroga o período de quarentena de que trata o art. 2º do Decreto nº 20.782, de 21 de março de 
2020 

Decreto nº 21.048, de 04/09/2020 
Prorroga o período de quarentena de que trata o art. 2º do Decreto nº 20.782, de 21 de março de 
2020 e veda a retomada das atividades escolares presenciais de educação básica nas unidades 
educacionais das instituições públicas e privadas do Município de Campinas, na forma que 
especifica. 

 
Decreto nº 21.060, de 15/09/2020 

Disciplina a retomada das atividades escolares presenciais de educação básica e superior nas 
unidades educacionais das instituições públicas e privadas do Município de Campinas, na forma que 
especifica.  

  
DECRETO Nº 21.097 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 

(Publicação DOM 06/10/2020 p.01) 

Disciplina a retomada das atividades escolares presenciais de educação básica nas unidades 
educacionais das instituições públicas e privadas do Município de Campinas, na forma que especifica. 

 

DECRETO Nº 21.114, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020. 
 
(Publicação DOM 10/10/2020 p.1 - Edição Extra) 

Altera o Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020, que Declara situação de calamidade pública, 
estabelece regime de quarentena no Município de Campinas, e define outras medidas para o 
enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) e o Decreto nº 20.901, de 03 de 
junho de 2020, que dispõe sobre a implantação do Plano São Paulo no Município de Campinas e 
define outras medidas para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19).  

DECRETO Nº 21.188 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Publicação DOM 03/12/2020 p.2) 
Altera o Decreto nº 20.901, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre a implantação do Plano São 
Paulo no Município de Campinas e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia do 
Coronavirus (COVID -19), na forma que especifica. 
 
 

5. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/136082
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/136132
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/136132
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/136132
http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/1045712007.pdf
http://conteudo.campinas.sp.gov.br/sites/conteudo.campinas.sp.gov.br/files/dom-extra/2020-10/dom-extra-2020-10-307539325.pdf
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PROFISSIONAL QUANTIDADE 
PROPOSTA 

QUANTIDADE DE 
PROFISSIONAIS NA U.E. 

EM 30/10/2020 

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  

No 4º trimestre  prosseguimos  com as nossas atividades  presenciais (administrativas)  e 
remotas( pedagógicas) devido a continuidade da pandemia mundial do coronavírus-Covid 19 e 
do cumprimento do Decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020. 
 As crianças/famílias da nossa escola foram atendidas com as ações de entrega de cestas 
básicas e kits de hortifrutti doados pela SME/Ceasa/Conutri  até a primeira quinzena de 
dezembro, continuamos à disposição dessas famílias e aguardando orientações da SME para 
o ano de 2021. 
As professoras e monitoras continuam trabalhando em teletrabalho com  gravações de vídeos, 
contações de histórias, músicas e atividades lúdicas adaptadas para serem feitas em casa, 
essas atividades foram replanejadas no início do segundo semestre e seguem o planejamento 
do nosso Projeto Pedagógico. No mês de novembro conforme o nosso replanejamento, 
trabalhamos com o tema “ Pintando o nosso futuro” , o objetivo deste tema foi expressar  
conversas e pensamentos de esperança para um futuro melhor. As professoras  gravaram um 
vídeo com ilustrações da natureza e bem colorida iniciando com uma conversa e em seguida 
perguntando “O que eu quero para o meu futuro?!” , através desta pergunta houve  questões 
como preservação da natureza, que venha a vacina contra o coronavírus e  brincar com os 
amigos da escola. A realização deste trabalho mesmo sendo todo “on line”, foi feito com muita 
dedicação e rico em aprendizagem e criatividade.Infelizmente não são todas as 
crianças/famílias que se envolve e participam nos grupos de watts app. Para finalizar as 
atividades pedagógicas do ano de 2020, no mês de dezembro  as professoras gravaram um 
vídeo com o tema “Como será a minha escola o ano que vem?!!”. Este tema foi construído 
coletivamente em uma das reuniões de formação e veio de encontro ao momento em que as 
crianças estão passando. Para gravar o vídeo as professoras, elaboram cenários bem 
ilustrados e divertidos feitos através de aplicativos da internet. O tema foi para conversar com 
as crianças que estarão indo para o 1°ano do fundamentaI,  e perguntas  “Como será a minha 
nova escola?”, “Vou fazer novos amiguinhos?” e “Quando as 
aulas vão voltar?!” e também para as crianças que 
permanecerão  na escola. Na última semana  de teletrabalho 
com  as crianças. as professoras e monitoras gravaram um 
vídeo de despedida com fotos de todas as crianças, no período 
presencial de aulas (março)e fotos enviadas através dos grupos 
de watts app. Todos os vídeos, músicas, histórias, etc, feitos 
pelas professoras e monitoras foram preparados com muito 
carinho e dedicação, sempre pensando em atrair a atenção e 
proximidade das crianças/famílias. Houve o retorno e 
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participação de algumas famílias porém, acreditamos que todas que tiveram acesso ao watts 
app em algum momento mostraram os vídeos para suas crianças. 
 

FORMAÇÕES: 

As nossas formações vem sendo feitas  todas as sextas feiras, com excessão de algumas datas 

que coincidem com outras reuniões  e realizadas  pelo aplicativo do Google Meet. No mês de 

novembro  estávamos  finalizando  a leitura e reciclagem do  estudo das Diretrizes Curriculares  

Municipais- SME  e ao término desse estudo, iniciamos a leitura e estudos dos Cadernos 

Temáticos (outro documento como princípio de estudos da SME). Continuamos com as 

contribuições da professora Natália sobre o tema Educação Inclusiva e a cada semana estamos 

aprendendo mais sobre esse assunto .  

Durante esse trimestre realizamos seis reuniões pedagógicas de avaliação institucional- RPAI. 

Essas reuniões foram todas realizadas pelo aplicativo do Google Meet  nos dias 11, 17, 18, 21, 

22 e 23 de dezembro. 

No dia 11 de dezembro  falamos do Replanejamento do calendário de 2020, foram definidas as 

datas para as reuniões de pais e as reuniões das RPAIS, também foi passado algumas 

orientações para o preenchimento do diário de classe. 

 Para os  dias  17,18,21,22 e 23 foram tratados os seguintes temas: 

17 de dezembro -   Os  Objetivos da Educação Infantil/Educação Especial ; 

18 de dezembro -  Avaliação Pessoal; 

21 de dezembro – Avaliação Institucional; 

22 de dezembro – Avaliação do quadro de metas de 2020; 

23 de dezembro – Elaboração do Quadro de metas 2021/Indicadores de Qualidade na 

Educação Infantil. 

 

 

6.1. ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO  DA ESCOLA COM AS 

FAMÍLIAS . 
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Neste trimestre ,continuamos com as ações de entregas de cestas básicas e kits de hortifrutti  doados 

pela SME/Ceasa-Conutri para  auxiliar as famílias que passam por situação de vulnerabilidade. Devido 

a este tempo de pandemia, muitas famílias perderam seus  trabalhos, seus ganhos e essas entregas 

das cestas básicas, kits de hortifrutti, entre outros itens, têm sido de grande ajuda, não só  pelas 

entregas mas também pela atenção e cuidado que essas famílias vem recebendo por parte da nossa 

escola.  A palavra para expressar  nesse momento tão difícil que estamos vivendo é gratidão por nossa 

parte e pelas famílias também.  

 

 

Através dos grupos de watts app temos mantido contato com as crianças/famílias para passar 

comunicados e informações e também manter o vínculo. Também pelos grupos de watts app que as 

professoras e monitoras postam suas gravações de atividades lúdicas para envolver as crianças com 

brincadeiras, músicas com mímicas, fazem tutoriais ensinando receitinhas de massinha de modelar e 

jogos. 
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No mês de dezembro foram realizadas as reuniões de pais, através 

do aplicativo do Google Meet. A cada dia foi para uma sala, no dia 07 

de dezembro para o AG III A, no dia 09 de dezembro para o AG III B 

e no dia 11 de dezembro para o AG III C. Falamos  desse tempo  em 
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que a escola está fechada por conta da pandemia do coronavírus e passamos algumas informações 

para finalização do ano de 2021. 

            

 

A nossa escola tem ficado aberta de segunda-feira a sexta-feira das 8h as 17h no intuito de estar 

sempre pronta em atender as crianças/famílias, comunidade e funcionários nesse momento tão 

atípico em que todos nós estamos vivendo. Temos procurado fortalecer ainda mais os laços de 

amizade com todos.   

 

 

 

ATIVIDADES PREVISTAS NO CALENDÁRIO ESCOLAR 2020 

07/12/20 Reunião de Famílias e Educadores 

09/12/20 Reunião de Famílias e Educadores 

10/12/20 RPAI 

11/12/20 Reunião de Famílias e Educadores 

17/12/20 RPAI 

19/12/20 RPAI 

21/12/20 RPAI 

22/12/20 RPAI 
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23/12/20 RPAI 

24/12/20 a 22/01/21 Recesso das Professoras 

25/01/21 Início previsto das aulas  

 

 

ATIVIDADES   REALIZADAS 

Novembro Início do Cadastro Inicial 2021 

05/10 a 06/11 Rematrícula 2021 

09/11/20 Início das Matrículas  2021 para alunos novos 

07/12/20 Reunião de Famílias e Educadores 

09/12/20 Reunião de Família e Educadores 

10/12/20 RPAI 

11/12/20 Reunião de Família e Educadores 

17/12/20 RPAI 

19/12/20 RPAI 

21/12/20 RPAI 

22/12/20 RPAI 

23/12/20 RPAI 

24/12/20 a 22/01/21 Recesso das Professoras 

25/01/21 Início previsto das aulas 

 

 

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

 
Durante o 4º trimestre de 2020, o Grupo de Oração Esperança manteve o atendimento diário na 
Unidade através do   escalonamento das funcionárias. 
 
A Unidade tem trabalhado diariamente das 08:00 às 17:00 horas para 
atendimento das famílias e do público em geral para Cadastro, 
Matrículas e Rematrículas. 
 
Nos dias de entrega de Cesta Básica e Hortifruti, pelo Ceasa, a 
Unidade tem sido aberta  às 07:00hs. 
As famílias têm sido avisadas pelo telefone e grupos de Watsapp  para 
a retirada da Cesta Básica/Hortifruti. 
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Durante esse período foram realizadas as seguintes atividades: 

1. 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 

 
 
Equipe Gestora:  
- Participação semanal nas reuniões  da SME ; 
- Tempos Pedagógicos de Formação / Equipe Pedagógica da U.E. 
- Cursos e Palestras online 
- Comunicação /Atendimento às famílias e público em geral para Cadastro, Matrícula e  

    Rematrícula. 

- Reuniões de Pais via Google Meet. 

 

 
Professoras:  realizaram diariamente atividades lúdicas/ pedagógicas , online , com as crianças, 

Leitura/Estudos de textos pedagógicos conforme descrição no item da Formação; 

Cursos Pedagógicos  online. 

 
 

Monitoras de Educação Infantil ajudaram na elaboração das atividades pedagógicas realizadas 

online com as crianças , realizaram  atividades de Leitura /Estudos de textos pedagógicos  conforme 

descrição no item Formação; 

Lives: Palestras e Conversas Pedagógicas; 

Cursos online; 

Também mantiveram contato com as crianças via Watsapp para que o vínculo não se perdesse. 

 

Pais/familiares e crianças 

A interação entre a escola e as famílias das crianças tem sido feita da seguinte forma: 

-Orientação às famílias  com relação à higiene e risco de contágio. 

- Distribuição de Máscaras; 

- Atendimento às  famílias necessitadas, sendo beneficiadas   através 

da doação de Cestas Básicas / Hortiftuti ( SME/Ceasa); 

- Informações sobre Plataformas, para acesso dos pais, com idéias 

para atividades com as crianças;  via Watsapp e face book da escola. 

- Comunicação    através dos  Grupos de Watsapp por classes, entre 

os     profissionais da escola e as crianças, para realização de 

atividades e  manutenção do vínculo; 
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7. QUADRO DE METAS (MODELO O) 

 

 

Meta Prevista Principais Ações 

desenvolvidas para 

alcance das metas 

Análise do Processo 

e Resultados 

Justificativa 

Tornar conhecida a 

Proposta Pedagógica 

Apresentação / 

discussão da Proposta 

Pedagógica nas 

reuniões de pais,  

reflexão e discussão  da 

Proposta nas reuniões 

de formação dos 

profissionais da EU. 

 

Meta atingida 

parcialmente 

 

 

A Proposta 

Pedagógica tem sido 

revisitada/estudada 

nos tempos 

pedagógicos. 

Zelar pela limpeza e 

salubridade do 

ambiente escolar. 

Pintura das paredes; 

Pintura do Pátio; 

 

 

Meta atingida 

plenamente .  

 

A Limpeza diária para 

higienização da 

Unidade tem sido 

executada diariamente. 

Possibilitar às 

crianças visão do 

espaço externo(pátio), 

de dentro da sala de 

aula. 

 

Rebaixar as janelas  

 

Meta não atingida Ações já solicitadas 

mas sem previsão  

para a realização 

Garantir o acesso e 

mobilidade de 

crianças com 

deficiências nos 

espaços escolares 

Construção de rampas 

de acesso e alargar 

portas e corredores de 

acesso. 

 

Meta não atingida Nao há previsão 

ainda para realização 

dessa meta. 
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Equipar e adequar o 

ambiente escolar para 

o atendimento à faixa 

etária das crianças 

 

Colocação de mais 

uma pia para as meninas 

; e adequação dos 

espaços e 

equipamentos, 

rebaixamento da pia do 

banheiro dos meninos. 

Revisar o 

telhado/calha. 

 

Meta não atingida. Ações já solicitadas 

mas ainda não 

realizadas. 

Preparar a escola 

para receber crianças 

com deficiência. 

Compra de móveis e 

equipamentos 

adequados. 

Meta não atingida Na há previsão ainda 

para realização dessa 

meta. 

Equipar a escola 

com instrumentos 

musicais variados   

Compra de 

instrumentos musicais. 

Confecção de 

instrumentos musicais 

usando materiais 

recicláveis 

Meta não atingida Está sendo 

trabalhada pela equipe 

de educadoras. 

Proporcionar espaço 

para 

descanso/repouso 

dos funcionários. 

 

Estudar a possibilidade 

de criação do espaço 

necessário. 

Meta ainda não 

atingida 

Na há previsão ainda 

para realização dessa 

meta. 

Adequar o banheiro 

dos funcionários de 

acordo com a 

necessidade. 

 

Instalar um chuveiro 

e/ou ducha no banheiro 

das funcionárias 

Meta ainda não 

atingida 

Solicitação já feita 

mas ainda não 

realizada. 

Providenciar livros  

sobre deficiências. 

Compra e/ou 

confecção de livros  

sobre deficiências. 

Meta iniciada, mas 

ainda em andamento. 

Meta sendo 

trabalhada no decorrer 

do ano. 
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Necessidade de 

mais 

Palestras/Cursos 

sobre prevenção da 

saúde. 

Palestras com 

profissionais 

qualificados. 

Meta ainda não 

atingida 

Verificação da 

possibilidade de curso 

on line. 

    

 
7.1. RELATÓRIO FINANCEIRO – EM ANEXO 

 

 

8. CONCLUSÃO 

O quarto trimestre de 2020 foi bastante trabalhoso. 

Mantivemos  o atendimento às famílias e crianças via Watsapp, telefone, email, etc... e também o 

atendimento presencial com horário agendado para Cadastro, Matrículas, Rematrículas, fazendo 

uso obrigatório de máscaras,  mantendo a distância e  evitando  a aglomeração. 

Pudemos perceber mais uma vez  a satisfação dos pais em relação à atuação de todos os 

profissionais da escola com relação ao serviço prestado   às famílias.  

     Nossas professoras e monitoras, a cada semana trazem para seus grupos de watts app    

     contação de história, atividades pedagógicas adequadas ; músicas, cantigas de roda e  

     interações de uma forma ampla para alcançar a todas as crianças.  

     Encerramos dezembro  com atividades de RFE através  da plataforma  Google Meet, mas  

         infelizmente  com a participação de pouquíssimos  pais e familiares. Tivemos também várias  

         reuniões de RPAIs para avaliação do trabalho desenvolvido durante o ano e preparação 

     para  2021. Encerramos o ano de 2020  com a esperança  de que  em 2021, teremos a   

     vacina para proteger a todos do Coronavirus-19 e a possível volta às aulas presenciais. 
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Campinas, 29 de janeiro   de 2021. 

 

 

 

 

 

Osvaldo Aparecido Bueno Da Silva                               Ana Luiza de O. Alonso  

                  Presidente                                                          Diretora Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 


