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RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SOBRE A EXECUÇÃO 

DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO PERÍODO DE 

01/01/2020 a 31/12/2020 

 
1. Identificação da Organização Social 

Nome da Instituição: Grupo de Oração Esperança-GOE 

Rua: Professor Luiz Rosa nº 184, Botafogo, CEP:13.020-260 - Campinas/SP 

Região: Leste 

Telefone da Instituição: (19) 3201-8223 (19) 3281-6249 

E-mail: anagoe@anabrasil.org / adm@anabrasil.org 

Site: www.anabrasil.org 
 

Nome do representante Legal: Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 

Função: Presidente 

RG: 10.302.593-5 SSP-SP 

CPF: 778.349.848-43 

Telefone: (19) 3208-3535/ (19) 99771-5682 

E-mail: eletrosol@uol.com.br   

Vigência do mandato da Diretoria atual: de: 09/11/2020 a 09/11/2024 

   

Cadastro Nacional Pessoa jurídica atualizado 

Nº CNPJ: 48.856.306/0001-70   

Data de Inscrição no CNPJ: 27/07/1977 

 Área da atividade preponderante: Educação Infantil (Pré-escola)                                           

Área da atividade secundária: Educação Infantil – Creche                      

 Nº de Inscrição: CMDCA: 073 Município: CAMPINAS SP  
 
2. Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 049/2018 

           Nº DO ADITIVO: 168/2019 
Nº DO ADITIVO: 009/2020 
 
VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 04/06/2018 A 14/04/2019 
           ADITIVO: 15/04/2019 A 31/01/2020 
ADITIVO: 01/02/2020 A 31/01/2021 
 
3. OBJETO DO AJUSTE:  

Execução de atividades de atendimento educacional a crianças de 3 (três) a 5 (cinco) anos e 
11(onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação 
Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas. 

http://www.anabrasil.org/
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4. 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. 
 
Conforme pesquisa realizada com as famílias e, através das Fichas Socioeconômicas um dos 

documentos integrantes do Prontuário das crianças, foi constatado  que  as profissões das 

famílias atendidas por essa Unidade Educacional são bastante diversificadas 

Verifica-se que 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.  
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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.  

 

5. ATENDIMENTO 2020: 

Agrupamento Faixa Etária Atendimento em 2020 

Ag. III 01/04/2014 a 31/03/2016 78 

TOTAL  78 

 
6. ALIMENTAÇÃO 

No início do ano de 2020, com 78 crianças matriculadas em período integral, a Unidade, em 

parceria com a CEASA, ofereceu 4 refeições diárias às crianças:  café da manhã, almoço, 

lanche da tarde e jantar. A preparação das refeições foram feitas em conformidade com 

Cardápio montado e supervisionado pela Nutricionista da CEASA. 

Com a paralisação das aulas presenciais que ocorreu a partir de 23/03/2020 as 

crianças/famílias da nossa escola foram atendidas com as ações de entrega de Cestas 

Básicas e Kits de Hortifrutti fornecidos pela SME/Ceasa/Conutri, desde o início da 

pandemia até a primeira quinzena de dezembro.  

Logo no início da Pandemia, foi feita uma sondagem com as famílias para saber quais eram as 

famílias em situação de vulnerabilidade social que precisavam de ajuda, pois muitas sofreram 

com a perda do emprego ou tiveram os salários reduzidos. A Unidade esteve sempre à 

disposição  para atendê-las nos momentos de necessidade e foi possível dar suporte às 

crianças e famílias no momento de distanciamento social, fortalecendo o vínculo família X 

escola. 

 

7. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

Função 
Quantidade Posições 

Propostas Para 
Execução Do Ajuste 

Quantidade De 
Profissionais Utilizadas 

Na Parceria Em 2020. 

Diretor 01 01 

Vice-Diretor 00 00 

Coordenador/Orientador Pedagógico 01 01 

Professores 03 03 

Professora Educação Especial 01 01 

Agentes de Educação Infantil/Monitor 04 04 

Cozinheira 01 01 

Auxiliar de Cozinha 01 01 

Assistente Administrativo 01 01 

Auxiliar de Limpeza 02 02 
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8. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Iniciamos o ano de 2020 com a proposta de trabalharmos o tema gerador “Criança Consciente 

Pintando e Repintando o Meio Ambiente” e, partindo desse tema, subdividimos  em quatro 

subtemas para ser trabalhado a cada trimestre. 

a. Diversidade: O Eu e o Outro  

b. Meu mundo colorido 

c. Brincadeiras e animais que amamos 

d. Pintando o nosso futuro 

 

No dia 23 de janeiro de 2020, aconteceu a 1ª Reunião presencial com os  Pais e        Familiares, 

foi um momento de acolhimento dos pais e familiares junto à escola , interação com a equipe 

escolar , conhecimento das professoras e monitoras de cada turma.Nessa reunião  foram  

apresentadas sugestões para o planejamento do ano de 2020. Os pais e famílias se 

demonstraram satisfeitos com a escola e cada um teve oportunidade de falar, dar ideias e fazer 

críticas construtivas para o enriquecimento das nossas  atividades. 

No dia 26 de fevereiro tivemos a nossa Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional (RPAI),  

foi um tempo de formação e aprendizagem  com o professor de musicalização Daniel Calipo , 

onde aprendemos técnicas musicais, construção de instrumentos musicais com materiais 

diversos e a desenvolver composições  musicais através de histórias infantis 

Para o primeiro trimestre o subtema trabalhado foi “Diversidade: O Eu e o Outro” . Com esse 

subtema demos início ao acolhimento, relação de amizades e entrosamento das crianças. O 

acolhimento se deu de forma tranquila e as crianças demonstraram prazer nas atividades. 

Através desse subtema, as professoras e as monitoras trabalharam o respeito, as diferenças  e 

semelhanças  e diversidades culturais, sempre passando segurança e confiança para cada 

criança, respeitando  seu tempo e limite. 

  Nas três salas aqui da escola já havia crianças que se conheciam, pois  já estavam 

matriculadas no ano de 2019 e também vieram crianças de outras escolas e crianças que não 

haviam  ainda frequentado nenhuma escola. Através da “roda da conversa” as crianças tiveram 

total liberdade em falar e se expressar e  assim foram se construindo relações de amizade tanto 

das crianças com elas mesmas como com os adultos que trabalham na escola. 

As formações das Professoras aconteceram às quintas-feiras das 11h15 às 13h15 e das 

monitoras às terças feiras das 06h30 às 08h30. Nesse tempo de formação sempre colocamos 

assuntos do dia a dia para serem discutidos e avaliados da melhor forma, trazemos novas ideias 

para enriquecimento do nosso trabalho, as professoras fazem o planejamento de trabalho da 

semana seguinte e estudamos temas de livros e artigos para atualização nas vivências do 

nosso trabalho. 

O planejamento das professoras é feito de forma coletiva sempre ao final de cada formação; 

desse modo elas sempre trabalham na semana seguinte o mesmo tema, mas, cada uma com 

seu jeito e criatividade, de acordo com a realidade de cada turma. Durante o primeiro  trimestre 

as professoras trabalharam também  o sentimento “medo” através da leitura do livro de  

história “A coisa mais assustadora de todas”, trabalharam letramento usando palitos de 



GRUPO DE ORAÇÃO ESPERANÇA 

ANA BRASIL – UNIDADE CENTRO 
      anagoe@anabrasil.org       19 3201-8223 / 3201-6249 

CNPJ: 48.856.306/0001-70 – IE: Isento 
      Rua Professor Luís Rosa, 184 – Botafogo 

      CEP: 13020-260 – Campinas/SP 

  

5 
 

sorvetes e  embalagens de produtos de consumo, musicalização com a construção de tambores 

e expressão artística.  

A partir  do dia 23/03/2020, em cumprimento ao Decreto Municipal nº20.768 de 16 de março de 

2020 que orienta sobre a  suspensão de todas as atividades escolares nas unidades 

Educacionais que compõem o sistema Municipal de ensino de Campinas, a escola suspendeu 

as atividades presenciais. Finalizamos o mês de março em casa, em home office,  mantendo o 

distanciamento social e aguardando as orientações da Secretaria Municipal de Educação. No 

mês de abril , ainda em home office,  e eventualmente na escola,  a gestão iniciou um 

levantamento para inscrição de famílias em situação de vulnerabilidade social para serem 

beneficiadas com Cestas Básicas e Kit de hortifrutti doados pela SME/CEASA/CONUTRI e 

também por Cartões de Alimentação (Sodexo) doados pela Feac. Para manter a comunicação 

e vínculo com as famílias,  criamos três grupos de whatsapp para facilitar a interação.. Para a 

entrega dessas doações a nossa escola passou a funcionar em regime de escala e com 

horários reduzidos. Somente os funcionários da gestão pedagógica, secretaria, auxiliar de 

limpeza e cozinheira vinham trabalhar em regime de escala e com horário reduzido para atender 

essas famílias cadastradas. As professoras e monitoras seguiram com o isolamento social, 

realizando teletrabalho com as famílias e crianças através dos grupos de whatsapp. 

No terceiro trimestre, seguindo com a pandemia e mantendo o isolamento social, nossos 

trabalhos mesmo que virtualmente e em forma de escalas continuaram da mesma forma que já 

estavam acontecendo, ou seja, administrativo, a cozinheira e a auxiliar de cozinha trabalhando 

em horário reduzido e em forma de escala e as professoras e monitoras continuaram em 

sistema de tele trabalho em suas casas, montando as atividades pedagógicas para serem 

postadas nos grupos de  whatsapp que foi uma ferramenta  importantíssima para  o momento 

em que estávamos  passando, principalmente para manter o vínculo com as crianças e 

proximidade com as famílias. 

No 4º trimestre  prosseguimos  com as nossas atividades  presenciais (administrativas)  e 

remotas( pedagógicas) devido a continuidade da pandemia mundial do coronavírus-Covid 19 . 

As professoras e monitoras continuaram 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, revisitando o nosso 

Projeto Pedagógico, conforme orientação da SME/Núcleo Colaboradoras. 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  vídeo com ilustrações da natureza, bem colorida iniciando  

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 

“o line”, foi feito com muita dedicação e rico em aprendizagem e criatividade. Infelizmente não 

tivemos a participação e o  envolvimento  de  todas as crianças/famílias  nos grupos de 

whatsapp. Com algumas ligações que fazíamos as famílias, constatamos que muitas crianças 

não teve acesso aos grupos de whatsapp por ficarem com os avós ou parentes, pois   as mães, 

aos poucos, foram voltando a trabalhar ou porque a família não tinha acesso a internet ou um 
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celular com mais recursos, mesmo assim a escola estava  sempre aberta  para atender todas 

as famílias que  precisassem de qualquer auxílio mantendo-as informadas. 

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 estavam 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 Ensino 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 whatsapp 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 e também na continuidade da proposta de trabalho. Houve 

o retorno e participação de algumas famílias porém, acreditamos que todas que tiveram acesso 

ao whatsapp, em algum momento mostraram os vídeos para suas crianças. 

 

8.1. PROJETOS DESENVOLVIDOS EM /2020 
 
No primeiro trimestre trabalhamos   dois projetos , o primeiro foi o da “Inclusão” e o segundo 

foi o da “Preservação da Água”.  

No projeto da Inclusão, as professoras trabalharam a história “A casa amarela” que conta a 

história de um menino que não se comunicava com os pais., o trabalho foi de forma lúdica, 

através de  figuras enviadas pelas famílias, de pessoas com algum tipo de deficiência, 

proporcionando atividades de conscientização, auxílio e respeito com pessoas de com algum 

tipo de deficiência física ou intelectual.  

O projeto “Preservação da Água”, é um tema muito importante para ser abordado desde a 

Educação Infantil, o intuito é, despertar na criança,  a importância de preservar a água do nosso 

planeta, os rios, os mananciais e os mares; na escola trabalhamos para não desperdiçar água 

das torneiras e  encher os copos com água e não beber. As crianças participaram de todas as 

atividades de uma forma crítica dando suas opiniões,  se atentando à postura de outras crianças  

e colaborando com o tema em questão.  

A partir de abril, com a chegada da pandemia do novo CORONAVÍRUS e em cumprimento ao 

decreto Decreto Municipal nº20.768 de 16 de março de 2020 que orientava  quanto à  

suspensão de todas as atividades escolares nas unidades, começamos a trabalhar em  

teletrabalho, com vídeos de contações de histórias, músicas e atividades lúdicas para serem 

feitas em casa. A nossa escola passou a cumprir uma planilha de trabalho não presencial,  

enviada para a Secretaria Municipal de Educação para acompanhamento dos nossos trabalhos. 

A partir de julho de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de  Educação, fizemos 
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uma revisitação do nosso Projeto Pedagógico e montamos um novo plano de trabalho para 

trabalharmos até o final do ano de 2020. 

Neste novo plano de trabalho colocamos temas para serem trabalhados em casa onde, as 

crianças e famílias pudessem fazer as atividades juntas e depois postassem no grupo de 

whatsapp para que todos pudessem interagir. Os temas trabalhados foram:  

Tema: Meu mundo colorido   

 

Tema : Brincadeiras e animais que amamos 

 

Tema: Pintando o nosso futuro 

8.2.AÇÕES PRATICADAS  
1. Atendimento Às Famílias / Fortalecimento De Vínculos 
A Direção da Escola, cumprindo orientações  da Secretaria Municipal de Educação, orientou os 
pais e familiares sob o risco de contaminação do Coronavirus , bem como sobre a importância 
do distanciamento social necessário para evitar a proliferação do vírus entre as crianças, 
famílias e educadores. 
A partir de então, com as aulas suspensas, todos tivemos que nos adaptar ao novo normal 
imposto pela Pandemia e pelo distanciamento social.  
As famílias das nossas crianças sofreram muito com  perda do emprego, redução salarial, luto 
na família com a perda de entes queridos. A Pandemia trouxe medo, insegurança e dificuldade 
para todos. 
Os pais que precisavam trabalhar, não tinham com quem deixar seus filhos e   também não 
podiam contar com a Escola, onde as crianças são atendidas em período integral. 
Durante todo esse período houve uma aproximação muito significativa  entre a  escola e as 
famílias, contribuindo para o fortalecimento de vínculos “família X escola”. 
 
2.Comunicação  
Através da criação dos grupos de  whatsapp, facebook, site ANA Brasil, a equipe gestora e 
educadores puderam ter um contato maior com as crianças e suas famílias, possibilitando 
enviar comunicações, orientações  e também atividades para as crianças, para que o vínculo 
criança X educadoras X famílias não fosse perdido e também conseguimos dar continuidade 
às propostas com uma nova organização do trabalho , que envolvesse as crianças e famílias. 
A princípio houve muita dificuldade para estabelecer comunicação. 
Mas, aos poucos, “o novo jeito/meio” de comunicação foi sendo aceito e se tornando  possível. 
 
3.Compromisso  com o Atendimento  
A Escola não parou na pandemia e, a Equipe Gestora, responsável pelo andamento da escola, 
mesmo fechada, durante o período mais crítico, trabalhou em home office, para manter o 
atendimento/questionamento   das famílias atendidas pela Unidade. 
A Equipe Gestora, mesmo no período mais crítico da pandemia, manteve atendimento às 
famílias e comunidade, esclarecendo dúvidas, passando informações e orientando. 
 
4.Formação  
Através da plataforma Google Meet, a direção pedagógica, manteve  os tempos  semanais  de 
formação da equipe educacional, revisitando o Projeto Pedagógico, estudando as Diretrizes 
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Curriculares e outros documentos oficiais que orientam para uma educação Infantil de 
qualidade, fortalecendo a equipe a cada encontro e proporcionando conhecimento e 
crescimento pedagógico. 
 
5.Participação em Cursos, Palestras e Lives Educativas 
Também através do Google Meet e outras plataformas pudemos   participar  e orientar a equipe 
para participação em   formações, cursos e palestras oferecidas pela SME e outros grupos e/ou 
plataformas, o que contribuiu muito para o crescimento pessoal e profissional  de toda equipe. 
 
6.Replanejamento do Projeto Pedagógico  
Seguindo orientações da SME, do Núcleo das Instituições Colaboradora, a Equipe Gestora 
orientou a equipe pedagógica  para o Replanejamento do Projeto Pedagógico, tornando 
possível a realização das ações/atividades planejadas (projetos) para interação com as 
crianças via. whatsapp  
 
7.Replanejamento do Calendário 2020 
Também sob orientação da SME, a Direção Pedagógica  fez o Replanejamento do Calendário 
Escolar 2020, para melhor atendimento e aproveitamento pedagógico  do ano letivo. 
 
8.Administrativo 
Atendimento Administrativo às funcionárias da Unidade , em consonância com a 
Mantenedora, zelando para o bom desempenho e atendimento  à  todas as funcionárias. 
 
 
 
 
8.2.FOTOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2020  

                                          
 

Atividades/Brincadeiras de interação 
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      Trabalhando expressões                                          Trabalhando a diversidade 

                                                                  
 

             
Entrega de Cestas Básicas / CEASA/Conutri 
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Entrega Kit Hortifruiti 

                    
Atividades feitas em casa /Comunicação  via whatsapp 
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Videos/Atividades on line pelas Professora      Reunião com as famílias (Online)                                                                                             

9.  QUADRO DE METAS 

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. 

- Presencial : 

Desenvolvimento das  
habilidades motoras e 
cognitivas através das 
atividades propostas nos 
planos e projetos. 

 Remoto:  promover 
atividades online que 
venham incentivar a 
criança a ter cuidados 
consigo mesma e com 
sua família. 

Ações desenvolvidas a 
contento no presencial. 

Após março as atividades  
foram realizadas via 
online por causa da 
pandemia. 

Conforme anotações 
feitas pelas educadoras 
do acompanhamento dos 
processos dos momentos 
presenciais e remotos e 
registros realizados nos 
Relatórios Individuais. 

90% 

.Garantir 
experiências que 
promovam o 
conhecimento de si  
e do mundo e a 
imersão das 
crianças nas 
diferentes 
linguagens e seu 
progressivo 
domínio. 

Presencial: foram feitas 
atividades que 
possibilitaram trabalhar 
identidade pessoal,  
conhecimento e 
aceitação de diferenças 
de etnias  e pessoas 
com diferentes 
deficiências. 

Remoto: atividades 
online com contações de 
histórias , roda de 
conversas, músicas e 
ilustrações de 
personagens. 

Ações desenvolvidas a 
contento , de forma 
presencial de janeiro a 
março. 

Após março as ações 
foram desenvolvidas com 
teletrabalho, envolvendo 
as crianças e famílias via 
online, através dos grupos 
de whatsapp, Site da 
Instituição, FaceBook. 

Conforme anotações 
feitas pelas educadoras 
do acompanhamento dos 
processos dos momentos 

90% 
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presenciais e remotos e 
registros realizados nos 
Relatórios Individuais.  

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

Presencial: Através de   
atividades como a “roda 
da conversa” e 
“expressões artísticas”  
que envolveram  as 
crianças para se 
expressarem com suas 
opiniões, ideias e gostos. 

Remoto:  através das 
propostas realizadas nas 
interações nos grupos de 
whattsapp e nas 
reuniões do google meet, 
as crianças continuaram 
com a oportunidade de 
se expressarem e 
colocarem suas ideias e 
gostos.   

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. 

A princípio de forma 
presencial e após março,  
via online, conforme 
registros das Atas das 
reuniões realizadas e 
também com as 
anotações feitas pelas 
educadoras do 
acompanhamento dos 
processos dos momentos 
presenciais e remotos e 
registros realizados nos 
Relatórios Individuais 

90% 

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

Presencial: Para 
concretizar as atividades 
desenvolvidas foram 
feitos pelas crianças sob 
a orientação das 
educadoras  cartazes 
ilustrativos, pinturas,  
colagens e 
apresentações de 
expressões artísticas 
com  músicas e danças. 

Remoto:  através das 
propostas realizadas nas 
interações nos grupos de 
whatsapp e nas reuniões 
do google meet, as 
crianças se expressaram 
e manifestaram suas 
atividades com 

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, tanto no 
presencial como no 
remoto.  

90% 
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desenhos, pinturas, 
colagens e músicas 
feitas em casa sob a 
orientação das 
educadoras e com a 
ajuda/ participação  de 
suas famílias. 

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

Presencial: 
Planejamento das 
atividades concomitante 
com os princípios da 
SME, registros e 
acompanhamento 
escritos no Diário de 
classe das atividades 
desenvolvidas na escola. 

Remoto: Todas as 
atividades on line 
apresentadas nos grupos 
de whattapp e nas 
reunões do google meet, 
são planejadas seguindo 
os princípios da SME e, 
posteriormente, 
registradas e 
documentadas no diário 
de classe. 

Todas as ações  e 
atividades desenvolvidas 
tanto no presencial como 
no remoto são planejadas 
de acordo com os 
princípios da SME, 
analisadas pela gestão, 
documentadas e 
registradas no diário de 
classe. 

100% 

Elaboração de 
relatórios  
periódicos de cada 
aluno, em 
consonância com  
legislação sobre 
documentação da 
SME. 
 

Presencial: Observação 
diária do 
desenvolvimento de 
cada  criança feita pelas 
educadoras e com a 
participação das crianças 
e famílias,   registrada 
com fotos e escrita no 
relatório individual de 
cada criança e 
compartilhado com a 
família.   

Todo os registros foram 
feitos tanto no presencial 
como no remoto.  

Análise pela gestão dos 
relatórios elaborados 
pelas educadoras e 
diálogo com as famílias 
através das plataformas 
digitais para compartilhar 
as informações. 

100% 

Garantir vivências 
cotidianas nas 
múltiplas linguagens 
e apropriação 
destas. 

Presencial: Atividades 
feitas nas salas de 
referências, e demais 
espaços abrangendo as 
múltiplas linguagens, 
exploração de materiais 

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

95% 
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como tintas, cores, 
formas,jogos e circuitos, 
músicas, gincanas e  
para garantir as diversas 
vivências da crianças. 

Remoto: Através das 
atividades online as 
educadoras 
proporcionaram as 
crianças vivências com: 
músicas, danças, 
experiências, e 
diferentes oportunidades 
para desenvolvimento 
das habilidades em 
conjunto. 

Conforme anotações 
feitas pelas educadoras 
do acompanhamento dos 
processos e propostas 
dos momentos 
presenciais e remotos e 
registros realizados nos 
Relatórios Individuais.  

 

Realização de 100% 
dos encontros 
semanais das duas 
horas sequenciais 
para o 
desenvolvimento do 
Plano de Formação. 

Reuniões realizadas com 
as educadoras, sendo 
algumas propostas: 

- Planejamento e 
replanejamento das 
ações pedagógicas; 

- Leitura, compreensão e 
discussão de textos de 
teóricos da educação; 

Oficina de 
Músicalização; 

Estudos sobre 
Curriculares Nacionais e 
Municipais de Educação 
, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação e 
outros documentos e 
autores  relevantes para 
a formação da equipe; 

Revisitação do PP. 

A Unidade realizou as 
reuniões de formação   
até  22 março no 
presencial.  

Após essa data , via 
online, através da 
plataforma Google Meet.. 

Logo no início da 
Pandemia, todas as 
atividades escolares 
foram paralisadas, por 
isso algumas/poucas   
reuniões não   foram 
realizadas, pois 
estávamos aguardando 
orientações oficiais da 
SME. 

Registro, conforme Atas 
das reuniões realizadas. 

95% 

Realizar todas as 
reuniões previstas 
na Resolução do 
Calendário. 

Replanejamento do 
Calendário por causa da 
pandemia para  
cumprimento  dos 200 
dias letivos, conforme 
orientação da SME. 

A Unidade, seguindo 
orientações da SME, 
realizou o replanejamento 
do Calendário Escolar 
para cumprimento dos 
dias letivos e realização  

100% 
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As RFEs, no primeiro 
trimestre foram 
realizadas no presencial.  
Asdemais RFEs  foram 
realizadas  no remoto. 

RPAIs, no primeiro 
trimestre realizada 
presencialmente e as 
demais RPAIs no 
remoto. 

de todas as reuniões 
replanejadas. 

Atendimento a 
100% da proposta 
de atendimento. 

Manutenção do Cadastro 
das crianças; 

Manutenção do número 
de matrículas sempre 
completo. 

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

Elaboração de todos os 
documentos e 
atendimento às   
solicitações do Núcleo 
de Convênios/CEB. 

A Unidade procurou 
atender a todas as 
solicitações e prazos 
estipulados pelo Núcleo 
de Convênios/CEB. 

100% 

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 
ano, inclusive no período 
da pandemia. 

Registro: Holerite dos 
Funcionários 

100% 

Cumprimento das 
disposições da SME 
sobre o Calendário 

Replanejamento do 
Calendário por causa da 
pandemia para  

A Unidade, seguindo 
orientações da SME, 
realizou o replanejamento 

100% 
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Escolar. 
Cumprimento dos 
200 dias letivos 

cumprimento  dos 200 
dias letivos, bem como 
de  todas as reuniões, 
conforme orientação da 
SME. 

do Calendário Escolar 
para cumprimento dos 
dias letivos, realizando as 
reuniões tanto 
presencialmente como via 
online. 

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

- Realização anual de 
Balancete; 

- Realização de ajustes  
necessários para o ano; 

- Análise de entrada e 
saída do fluxo financeiro. 

A equipe administrativa 
da Unidade realizou todas 
as ações 
administrativas/financeiras 
de acordo com o 
planejamento financeiro 
para o ano. 

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. 

- Treinamento do 
pessoal para evitar 
desperdício de material.  

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% 

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 

- Reuniões periódicas 
com o pessoal 

A mantenedora da U.E. 
primou pela excelência 
em qualidade de 

100% 
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satisfatório em 
relação ao Índice de 
qualidade 
administrativa/ 
financeira total. 

administrativo, buscando 
as melhores soluções;  

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

administração financeira, 
fazendo e exigindo 
sempre o melhor de cada 
um, buscando sempre 
capacitar toda a equipe. 

 

10. Execução Orçamentária e Financeira 2020 

DESPESA 
VALOR 

PLANEJADO 

VALOR 

EXECUTADO 

PERCENTUAL 

EXECUTADO 
JUSTIFICATIVA 

Holerite, Férias e 

Verbas Rescisórias  
 R$     312.804,17  R$ 305.699,33 97,73% 

O valor executado foi menor que o 

planejado, tendo em vista que não 

houve a necessidade de um gasto 

maior. Saldo transferido para 

janeiro/2021 é R$ 7.104,84 

(2,27% do valor planejado). 

Encargos Trabalhistas, 

Previdenciários e 

Sociais e Benefícios 

 R$     102.097,50  R$ 97.391,28 95,39% 

O valor executado foi menor que o 

planejado, tendo em vista que não 

houve a necessidade de um gasto 

maior. Saldo transferido para 

janeiro/2021 é R$ 4.706,22 

(4,61% do valor planejado). 

Material Pedagógico, 

Brinquedos 

Pedagógicos, Material 

de Informática 

 R$         5.625,00  R$ 3.590,76 63,84% 

O valor executado foi menor que o 

planejado, tendo em vista que não 

houve a necessidade de um gasto 

maior. Saldo transferido para 

janeiro/2021 é R$ 2.034,24 

(36,16% do valor planejado). 

Material de Higiene e 

Limpeza e Outros 
 R$         8.812,50  R$ 4.310,17 48,91% 

O valor executado foi menor que o 

planejado, tendo em vista que não 

houve a necessidade de um gasto 

maior. Saldo transferido para 

janeiro/2021 é R$ 4.502,33 

(51,09% do valor planejado). 

Serviços e Outros  R$       22.140,00  R$ 17.520,80 79,14% 

O valor executado foi menor que o 

planejado, tendo em vista que não 

houve a necessidade de um gasto 

maior. Saldo transferido para 

janeiro/2021 é R$ 4.619,20 

(20,86% do valor planejado). 

Mão de Obra de 

Manutenção 
 R$         6.524,17  R$ 4.515,00 69,20% 

Devido a alguns desgastes no 

prédio da Unidade Escolar, houve 

a necessidade de manutenções e 

compra de materiais para a 

manutenção geral da escola. 

Saldo transferido para 
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janeiro/2021 é R$ 2.009,17 

(30,80% do valor planejado). 

Material Manutenção  R$         1.980,00  R$ 0,00 0,00% 

Devido a alguns desgastes no 

prédio da Unidade Escolar, houve 

a necessidade de manutenções e 

compra de materiais para a 

manutenção geral da escola. 

Saldo transferido para 

janeiro/2021 é R$ 1.980,00 (100% 

do valor planejado). 

 TOTAL R$ 459.983,33 R$ 433.027,34 94,14% 

Do total planejado para 2020, 

foram executados 94,14% do 

previsto.  

11. CONCLUSÃO 

“A instituição de Educação Infantil deve ser, enfim, um lugar de encontros dialógicos. 
Isso posto, escola e família, exercendo funções distintas e complementares, devem ter 
um objetivo comum: propiciar a formação de crianças capazes, competentes e ativas 
para enfrentar as complexidades da sociedade contemporânea”. (Brasil, 2014.p.68) 
 
Iniciamos o ano de 2020 com muito entusiasmo ,alegria e projetos  para recebermos as crianças 
e podermos trabalhar com elas e suas famílias. 
Conforme Calendário Planejado para o ano de 2020, de 24 de janeiro até 20 de março, o 
trabalho de acolhimento, recepção, inserção das crianças , pais e familiares , aconteceu 
normalmente, com aulas presenciais e desenvolvimento das atividades propostas. 
Nas reuniões de  famílias realizadas pela direção e equipe pedagógica, pudemos estabelecer 
parceria para o desenvolvimento do trabalho proposto com as crianças e para as crianças. 
 
Mas, a partir de 23/03, por orientação da Secretaria Municipal de  Educação de Campinas, em 
sintonia com a Secretaria da Saúde , as aulas foram suspensas por causa da chegada da 
Pandemia do Coronavirus-19, crise  estabelecida  mundialmente. 
 
Nossa Mantenedora,  em parceria com a SME,  mesmo em tempo de pandemia,  manteve 
legalmente  o salário de todos os funcionários , rigorosamente em dia. 
 
A equipe orientada pelo Núcleo de Instituições Colaboradoras da SME replanejou  o fazer 
pedagógico a fim de alcançar as crianças  mesmo distantes fisicamente da escola.  
Durante todo o ano, a Unidade  manteve contato com as famílias que precisavam de ajuda, 
fazendo o acolhimento  necessário diante  da crise que se estabeleceu, trazendo     
fortalecimento do vínculo família X escola.  
 
Entendemos que atuamos, procurando a melhor forma de atendimento às crianças, pais, 
familiares,  funcionárias e atendimento  em geral, cumprindo e fazendo  cumprir as 
determinações e orientações legais para o bom andamento da escola, mesmo numa fase tão 
crítica causada pela Pandemia. 
 



GRUPO DE ORAÇÃO ESPERANÇA 

ANA BRASIL – UNIDADE CENTRO 
      anagoe@anabrasil.org       19 3201-8223 / 3201-6249 

CNPJ: 48.856.306/0001-70 – IE: Isento 
      Rua Professor Luís Rosa, 184 – Botafogo 

      CEP: 13020-260 – Campinas/SP 

  

19 
 

Temos certeza de que toda essa dificuldade e  necessidade  que tivemos, obrigando-nos a nos 
reinventar, sermos resilientes (Capacidade da aplicação de se recuperar de falhas e 
continuar a funcionar) para atender esse “novo normal”, trouxe muito conhecimento 
profissional, fortalecimento e comprometimento  a toda equipe  para a continuidade do trabalho 
de qualidade a ser oferecido às crianças e famílias atendidas por essa Unidade Educacional.   
 
Concluímos que o ano de 2020 foi um desafio para toda equipe, obrigando a todos a se 
repensar e se reinventar, buscando novas formas do fazer pedagógico, exigindo retomada de 
ações, aprendizado e domínio de novas tecnologias para traçar novas possibilidades de 
atuação diante do momento desafiador que estávamos vivendo, cumprindo assim os objetivos 
traçados. 
   
Campinas, 10 de Junho de 2021. 

 

 

______________________________ 

Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 

Presidente 

 

_________________________________ 

Ana Luiza de Oliveira Alonso 

Diretora Educacional 


