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RELATÓRIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

O trabalho realizado no CEI Pierre Weil foi baseado em Projetos Didáticos Pedagógicos 

com foco no desenvolvimento da criança e de acordo com o Referencia Curricular Nacional 

para a Educação Infantil.  A Educação Infantil tem como objetivo proporcionar condições 

adequadas para promover o bem estar da criança, seu desenvolvimento físico, emocional, 

intelectual, moral e social, a ampliação de suas experiências e estimular o interesse da 

criança pelo processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade. 

Desta forma, o Centro Educacional, em concordância com o Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil (Brasil, 1998, p. 63) tem por objetivo desenvolver as seguintes 

capacidades nas crianças: 

✔ Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

✔ Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e 

seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde 

e bem-estar; 

✔ Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua 

auto-estima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e 

interação social; 

✔ Estabelecer e ampliar cada mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a 

articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade 

e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

✔ Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez 

mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e 

valorizando atitudes que contribuam para sua conservação; 

✔ Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades; 

✔ Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musica, plástica, oral e escrita) ajustadas 

às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser 

compreendido, expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e desejos e 
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avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais 

sua capacidade expressiva; 

✔ Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, 

respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. 

O brincar é atividade fundamental para crianças pequenas, é brincando que elas 

descobrem o mundo, se comunicam e se inserem em um contexto social. Por isso, 

propomos diferentes formas de mediação da professora, os materiais, brinquedos e 

organização dos ambientes os quais têm grande influência no bom aproveitamento do 

brincar pelas crianças, pensando na aprendizagem decorrente dele. Não basta só brincar, 

é preciso que seja com qualidade, e para isso é importante prestar atenção aos agentes 

mediadores da atividade.  

Plano coletivo para Agrupamento I e II. 

Todas rotinas respeitaram a faixa etária de cada agrupamento.  

Roda da Conversa: Desenvolvemos a oralidade, espontaneidade, regrinhas de 

convivência, hora da novidade, incentivo a fala (oral e verbal), sendo um dos momentos em 

que o grupo se reunia para cantar, contar as novidades, brincar com a caixa de 

curiosidades, ver quem veio, quem faltou e planejar a rotina diária. 

Parque: Exploramos o espaço físico, interação com diferentes turmas realizando as 

atividades físicas e vivenciando o lazer.  

Roda da música: Ocorreu diariamente acrescentando e aproximando as crianças das 

diversas cantigas infantis, resgatando a cultura brasileira, trazendo ritmos, sonoridade, 

movimentos e gestos com sentimentos e expressão. 

Cantinho do Faz de Conta: Trabalhamos semanalmente, onde as crianças manusearam 

diferentes materiais estimulando a imitação, a organização, utilizando perucas, fantasias, 

bijuterias, telefones, presilhas, caixinha da beleza, caixinha dos primeiros socorros, 

bonecas e roupinhas para trocá-los, com o objetivo de elaborar a realidade exterior, 

vivenciando outros papéis, brincando com a imaginação e a fantasia.  

Hora da história: O cantinho da leitura foi utilizado diariamente, para teatrinhos, 

dramatizações, contos e recontos, leituras com entonações e contato manual e visual. 

Hora da alimentação: Incentivamos a criança a degustar diferentes alimentos e a utilizar 

corretamente os talheres e a organização do ambiente. 
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Hora do soninho: Proporcionamos um ambiente aconchegante com música calma em tons 

suaves, para que as crianças possam descansar em colchonetes com o seu próprio lençol, 

aproveitando esse momento de descanso para renovar suas energias, além do seu 

desenvolvimento cognitivo e motor. 

Plano coletivo para Agrupamento III. 

Nesse agrupamento, nossa prioridade foi desenvolver a linguagem oral das crianças 

visando sua autonomia, quebrando o pensamento tradicional de salas de aula, onde cada 

turma possui sala fixa e lugares determinados. 

Partimos da premissa de que a criança descobre aos poucos o mundo que a cerca, e então, 

constroem novas maneiras de atuar, oferecemos variados ambientes para proporcionar 

esta relação criativa da criança com o meio. Por isso o espaço escolar foi organizado em 

salas-ambientes diferenciadas que a turma percorreu durante todo o período letivo. Cada 

sala refere-se a atividades de uma determinada área de conhecimento: linguagem, arte, 

ciências e matemática. As propostas e materiais fortaleceram a convivência entre 

criança/criança e criança/adulto, gerando desafios para uma melhor compreensão e 

articulação de novos saberes. 

As salas ambientes foram organizadas com a intenção de proporcionar mais autonomia, 

liberdade de escolha e criatividade dos alunos, funcionando através de rodízio com o 

objetivo de transformar a prática pedagógica, a organização do tempo e do espaço, de 

acordo com a necessidade da sala, separadas da seguinte forma:  

Sala de linguagem: 

Trabalhamos a linguagem em diferentes situações, a fim de promover a socialização e a 

compreensão de fatos e acontecimentos cotidianos através de histórias, envolvendo 

personagens, cenários e objetos; sendo assim a criança interage-se comunicando e 

expressando desejos e necessidades, vivenciando atividades de leitura com diferentes 

tipos de textos de forma diversificada através de reconto e teatro. 

Sala de Artes:  

  Despertamos o interesse e o gosto pelas diversas formas de expressões artísticas 

(pintura, desenho, modelagem, colagem, escultura e modelagem, despertando habilidades, 

criando e recriando formas expressivas, integrando percepção, imaginação e sensibilidade; 

 Sala de matemática: 
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  Compreendendo e valorizando a contagem, os números, participando de atividades 

lúdicas como jogos e brincadeiras que favoreçam a compreensão de conceitos 

matemáticos; Utilizando os conhecimentos prévios dos alunos favorecendo momentos de 

confiança para lidar com as situações matemáticas. Ordenando diferentes materiais em 

sequência ascendente e descendente (do menor para o maior, do pequeno para o grande, 

do baixo para o alto, do mais fino ao mais grosso). 

Sala de ciências: 

Reconhecendo os seres vivos e a importância para o planeta, e quais os cuidados para 

manter a vida humana, destacando o cuidado com os recursos naturais e noções de 

ecologia e consciência ambiental.   

 

Projetos desenvolvidos durante o ano de 2016. 

Projeto adaptação: 

É na educação infantil que encontramos o sentido da infância, de ser criança, de seu 

desenvolvimento e do meio social em que vive. É na educação infantil que a criança adquire 

sua base fundamental para a vida. 

Iniciamos o ano letivo com a recepção das crianças sendo necessário despertar a 

confiança e o afeto, de modo que este período fosse tranquilo e acolhedor, desta forma, 

preparamos um ambiente colorido e lúdico, com brinquedos sempre ao alcance das 

crianças e com músicas infantis.  

O período de adaptação começou com a recepção das crianças com vídeo, logo 

após a chegada de todos fizemos uma roda musical, onde cantamos músicas infantis 

variadas, estimulando a linguagem oral e coordenação motora global.  

Durante esse período, fizemos integração com outras turmas e passeios pelo CEI, 

assim como atividades externas a fim de explorar ao máximo o interesse das crianças e 

sua socialização com todos. 

Tendo como objetivo o desenvolvimento integral das crianças, proporcionando 

vivências de situações lúdicas, livres e dirigidas; visando a construção da autonomia e do 

crescimento e a formação de hábitos, valores e atitudes, sendo assim esse projeto teve 

100% da meta atingida. 

Elaboramos ainda, um projeto anual: 
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Quanto tempo o tempo tem? 

Esse projeto objetivou desenvolver atividades relacionadas ao tempo, a fim de 

permitir às crianças maior contato com as questões temporais, possibilitando-lhes a 

compreensão da influência deste marcador em suas vidas, e como este orienta a 

organização social bem como a sua própria rotina dentro da escola. 

           Nesse sentido, o desenvolvimento da temática em questão torna-se relevante e 

necessária na medida em que possibilita a construção em relação às noções de tempo e 

localização temporal, proporcionando o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, 

como também estimulando a investigação científica e a busca pelo conhecimento através 

das atividades que serão propostas. 

A noção de tempo será explorada nos seus diversos aspectos: ordem, sucessão, 

duração, simultaneidade e etc. Por exemplo: a sucessão dos dias (ontem, hoje, amanhã); 

a duração das atividades (mostrando que existem “diferentes tempos”, de acordo com o 

ritmo de cada pessoa); as noções de presente, passado e futuro. E muitos outros aspectos. 

Desta forma, o estudo possibilitara responder questões como: O que é o tempo? 

Como marcamos o tempo? Para que serve o relógio? Que outros instrumentos marcam o 

tempo? Como os povos antigos se orientavam no tempo? Quais os tipos de relógios 

existem? Quais desses têm em sua casa? Como acontece o dia e a noite? Dentre outras 

questões, as quais estiveram orientadas por uma série de experiências. Destas destaca-

se, resumidamente, algumas das atividades a serem realizadas. 

● Criar e desenvolver a noção temporal, através de diferentes situações de aprendizagem. 

● Conhecer o relógio sua função e desenvolver a noção das horas e o porquê que 

precisamos ser regrados e regularizados pelo tempo. 

● Perceber a diferença entre o dia e a noite, atribuindo objetos que simbolizem estas 

diferenças. 

● Compreender que existem outras formas de marcar o tempo e não só o relógio. 

● Conhecer as estações do ano e percebem que elas também determinam um certo 

tempo e suas características. 

● Compreender que o relógio não existiu sempre e que antigamente as pessoas se 

baseavam pelo sol e depois por outros instrumentos até o relógio ser inventado e 

observar diferentes modelos. 
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● Perceber que o tempo passa para todos que a cada ano somos um ano mais velho e o 

que isso representa em nossas vidas. 

● Fazer a distinção do ontem, hoje e amanhã, conhecendo o presente, passado e futuro, 

para conhecer esta noção temporal tão importante. 

Tendo como norteador o tema Tempo, desenvolveremos o projeto dentro dos trimestres da 

seguinte forma: 

Linha do tempo: 

O projeto foi muito rico, pois foi trabalhado o histórico familiar de cada criança, sua 

identidade e autonomia. Aproveitamos para trabalhar com uma exploração significativa do 

próprio corpo e de tudo que os rodeiam, vivenciando situações que contribuíram para a 

construção do conhecimento de si, do outro e do mundo. 

Através de atividades que buscaram investigar e trabalhar junto com a família, para trazê-

los mais próximos do ambiente escolar e conhecer a história de cada um dos nossos alunos, 

buscando desenvolvê-los em sua plenitude dos aspectos motores, cognitivos e emocionais, 

com confecção de chamadinha com a foto de cada criança, confecção de um painel 

contendo uma pesquisa familiar e fotos das crianças recém-nascidas. Atividades com 

placas sensoriais, teatro com fantoches, roda musical, faz de conta com sapos e ursos e 

exploração de brinquedos que as crianças trazem de casa nas sextas-feiras. 

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016: 

Este tema foi muito esperado por todos, devido à experiência única que nosso país viveu 

em sediar os jogos, deixando em evidência a importância do esporte na vida, promovendo 

a união de todos os países e dos atletas de várias modalidades esportivas em um só lugar. 

Conscientizamos os alunos sobre a importância dos esportes, dos seus benefícios pessoais 

e para a sociedade, que ensina-nos a exercer o caráter esportivo de saber perder e vencer, 

como também, conhecer e valorizar os costumes e tradições de diferentes grupos.  

Através de uma palestra apresentada por uma profissional da área de educação física, 

Mayara Lindsay Ferreira Malafaia, que participou nas olimpíadas Rio 2016 como voluntária, 

foi apresentado vídeos sobre algumas modalidades esportivas, regras de alguns esportes, 

os símbolos olímpicos e os mascotes Vinicius e Tom (que estão relacionados à fauna e 

flora brasileira). 
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 As crianças participaram da palestra no pátio da creche, onde houve jogos, competições, 

brincadeiras e apresentação de ginástica rítmica; trabalhamos atividades onde as crianças 

se exercitaram com músicas, danças e coreografias, corrida de revezamento e outras mais. 

 A cada competição as crianças subiam ao mini pódio para serem premiadas com medalhas 

confeccionadas com EVA. 

Baseado na reunião de TDC concluímos que esse projeto superou as expectativas, tanto 

da equipe docente, quanto da comunidade escolar. 

Projeto Profissões: 

Nesse projeto, visamos apresentar às crianças diversas profissões e a importância social 

de cada uma delas, objetivando o conhecimento das diversas áreas profissionais, assim 

como o reconhecimento e respeito. 

Enfatizamos a valorização das profissões que existem ao nosso redor como professor, 

monitores e auxiliar de limpeza, onde as crianças tiveram acesso em cada departamento 

da creche, realizando entrevista com a diretora, coordenadora, professores, cozinheiras e 

equipe de apoio. 

Estimulamos a brincadeira de faz de conta, onde algumas crianças se caracterizaram de 

algumas profissões e depois realizaram um desfile. 

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

Projeto Sexta em cena: 

Visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas 

crianças atendidas pela unidade educacional, as professoras e orientação pedagógica 

desenvolveram um projeto envolvendo os alunos nesta proposta de forma gradual. 

As apresentações foram realizadas semanalmente às sextas-feiras e seus temas sempre 

adaptados as realidades e dificuldades apresentadas em sala de aula pelas crianças e 

lincados ao desenvolvimento trimestral dos conteúdos do projeto anual, respeitando a faixa 

etária e o nível de entendimento das mesmas. 

Esse projeto foi desenvolvido a partir de uma pesquisa sócio econômica, onde 

comprovamos que a maioria da nossa comunidade não tinha acesso a atividades culturais, 

como cinema e teatro. 

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

Semana Educativa Pipa sem Cerol: 
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Conscientizamos as crianças quanto ao modo correto de brincar com pipa, identificando os 

perigos e riscos dessa diversão, através de encenações, roda da conversa, histórias, 

cinema com pipoca, confecção de “capuchetas” e mini pipas, exposição de trabalhos no 

pátio e teatro no momento da sexta em cena. As crianças, ainda, tiveram a oportunidade 

de soltarem pipas livremente pela a escola todos os dias completando assim uma semana 

temática. 

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

Dia Mundial de Luta pela Educação Inclusiva: 

No início da história e da cultura, o fenômeno deficiência sempre foi marcado por rejeição, 

discriminação e preconceitos. 

 Durante esta semana abordamos situações onde pudemos estimular a inclusão, 

trabalhando a afetividade, interação e socialização, através de jogos de boliche, 

brincadeiras no pátio, amarelinha, jogo da memória e outros que estimulam o raciocínio e 

a psicomotricidade. Apresentamos um teatro com as professoras, onde uma criança com 

deficiência visual era rejeitada pelo grupo, a professora orientou e esclareceu que todos 

tem direito a educação devendo ser respeitado por todos. 

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

Semana da Energia, Cidadania e Meio ambiente: 

Durante toda semana, abordamos temas onde houve uma maior conscientização por parte 

das crianças no uso correto dos recursos naturais, zelando pelo meio ambiente e sobre o 

consumo consciente de energia. Proporcionamos momentos para contar histórias para 

melhor compreensão e assimilação do tema abordado, realizamos teatro, musicais, painéis 

e maquetes com material reutilizável para representação de alguns tipos de energia: solar, 

eólica e elétrica.  

Com isso concluímos que a meta proposta foi atingida 100% no que foi previsto. 

Semana Educativa do Teatro: 

         O teatro na escola tem uma importância fundamental na educação, ele permite ao 

aluno uma enorme sucessão de ideias e de aprendizados onde podemos citar como 

exemplos, a socialização, integração, a criatividade, a coordenação, a memorização, o 

vocabulário e muitos outros. 
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Com objetivo de desenvolver o gosto pela arte cênica e as aptidões artísticas, trabalhamos 

a linguagem oral, corporal, afetiva, imaginária e a interação social, através de histórias 

ilustradas, livros paradidáticos, fantoches, flanelógrafo, mimicas e várias peças teatrais no 

sexta em cena.  

Com isso concluímos que a meta proposta foi 100% atingida no que foi previsto. 

Semana da Família -  Família viva essa ideia!  

A família e a escola são parceiros fundamentais no desenvolvimento de ações que 

favorecem o sucesso escolar e social das crianças, formando uma equipe. 

É fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma 

direção em relação aos objetivos que desejam atingir. 

No mês de Agosto, trabalhamos o tema família com o objetivo de promover a integração 

entre a criança, família e a escola, desenvolvendo vínculos afetivos, resgatando valores 

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

justiça e dignidade. 

No dia 09 de Setembro realizamos a nossa V festa da família com o tema FAMÍLIA VIVA 

ESSA IDEIA! Onde as famílias puderam passar um dia com muita alegria, diversão, 

integração e socialização entre os funcionários, as crianças e seus familiares, com muita 

música, coreografia das crianças, brincadeiras no parque e brinquedos infláveis. 

Assim concluímos que a meta proposta foi 100% atingida no que foi previsto. 

Semana da Criança: 

A criança tem o direito de ser feliz, de ser valorizada, respeitada e amada. Ela passa a 

maior parte do tempo na escola, que por sua vez desempenha sua função social 

proporcionando à criança um ambiente feliz, acolhedor e amável. 

Durante essa semana tivemos atividades cheias de novidades, com sorvete, banho de 

mangueira, piscina de bolinha, brinquedos infláveis, confeccionamos cartazes expositivo no 

pátio para as famílias resgatando as brincadeiras de antigamente. 

Esse projeto superou as expectativas do corpo docente e equipe gestora. 

Projeto Plantas e germinação: 

Esse projeto teve como objetivo despertar nas crianças, o interesse e a conscientização 

pela preservação do meio ambiente, assim como as formas de vida e sua sobrevivência. 

Trabalhamos esse projeto nas salas ambientes separados da seguinte forma: 



 

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – PROFESSOR PIERRE WEIL 

 

Relatório Anual da Organização Social 

Sobre a Execução Técnica e Orçamentária do Contrato de Gestão  

Período 01/02/2016 a 31/12/2016 

 

10 
 

SALA DE LINGUAGEM – Contamos a história de João e o pé de feijão, da sementinha, 

Chapeuzinho Vermelho, Branca de neve.  

Realizamos o teatro musical da sementinha que cresceu depois que a chuva caiu e o sol 

brilhou.  

Conversamos sobre as árvores ao redor da creche que não dão frutos, apenas sombra e a 

sua importância e as árvores frutíferas.  

SALA DE MATEMÁTICA – Trabalhamos com quantidade de frutas que colocamos na 

salada de frutas: levamos diversos tipos de grãos, onde eles faziam a contagem de 1 a 10, 

também observaram o tamanho e as formas de cada um, maior, menor, redondo, oval, 

cumprida, etc. jogos com grãos. 

SALA DE CIÊNCIA – Confeccionamos árvores com rolinho de papel higiênico. Mostramos 

na sala uma cesta com vários tipos de frutas, folhas, legumes onde eles puderam observar 

a forma, cor, textura e cheiro.  

Realizamos o plantio de feijão e alpiste. Cada criança recebeu uma embalagem de iogurte, 

algodão e grãos de feijão para execução do plantio. 

Foi uma experiência muito positiva, eles observavam diariamente todo processo de 

crescimento da plantinha, aguavam e colocavam para tomar sol.  

ARTES – No caderno de desenho as crianças colaram grãos, pintaram árvores, fizeram 

recorte de frutas e confeccionaram cartazes para exposição no pátio. 

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

Projeto Escola Aberta: 

Durante todo o processo educacional a escola busca ampliar a consciência critico-social, 

contribuindo para o exercício pleno da cidadania e uma sociedade justa e solidária. 

O resultado de todo processo pedagógico desenvolvido com as crianças trouxe várias 

possibilidades e benefícios para todos da comunidade escolar. 

Nesse projeto tivemos a oportunidade de apresentar todos os resultados obtidos durante o 

ano letivo, através de exposições, apresentações, ilustrações, filmagens, fotos, murais, 

painéis, cartazes, maquetes, recortes e colagens, todas as atividades vivenciadas em 

nossa prática pedagógica.  

Projeto Estações do ano: 



 

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – PROFESSOR PIERRE WEIL 

 

Relatório Anual da Organização Social 

Sobre a Execução Técnica e Orçamentária do Contrato de Gestão  

Período 01/02/2016 a 31/12/2016 

 

11 
 

Esse projeto teve como objetivo apresentar fenômenos naturais, diferenciando e 

identificando as características de cada estação, assim como a importância do sol, o estado 

da água, qual a melhor alimentação e roupa para os dias quentes e frios, desenvolver a 

linguagem oral, promover a atenção e o raciocínio lógico, coordenação motora, percepção 

auditiva e visual. 

Durante o projeto tivemos momentos de roda de conversa, desfiles de roupas onde cada 

criança pode identificar e escolher o que era melhor vestir em cada estação, tivemos uma 

simulação de praia com direito a banho de esguicho, esse momento foi um grande sucesso, 

pudemos passar para todos a importância do protetor solar e também da hidratação com 

água; descobrimos as cores primárias e depois fizemos uma experiência misturando as 

tintas e reproduzindo um sorvete. Eles também sentiram o como é frio o gelo e como o sol 

pode transformá-lo em água novamente. A salada de fruta mostrou para os pequenos uma 

das alimentação saudáveis para o verão e a sopinha para o inverno.  

Vivenciamos a alegria da primavera com a presença multicolorida das flores, levando a 

criança a contemplar as suas maravilhas e o bem-estar que a convivência da natureza 

proporciona e no Outono fizemos um lindo painel de folhas e frutas da época. 

Finalizamos nosso projeto com a leitura e reprodução do Livro “Dia de Sol”. 

Esse projeto teve 100% da meta atingida 

Projeto animais: 

Este projeto teve como objetivo trabalhar com as crianças de forma lúdica a conscientização 

da importância dos animais, noções de respeito e cuidados com o meio ambiente, 

incentivando a preservação da fauna e da flora. 

Conversamos na roda da conversa as diferenças entre animais domésticos, animais 

selvagens e aves.  

Durante um passeio pela creche eles observaram o pássaro quero-quero e seus filhotes, 

que escolheu a creche como sua moradia, confeccionamos cartazes e contamos a história 

do pássaro sem cor, brincaram com jogos dos animais e assistiram um teatro. 

Esse projeto teve 80% da meta atingida, pois não conseguimos agendamento para o estudo 

do meio, sendo assim, essa atividade será replanejada. 

Projeto integração: 
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O objetivo principal desse projeto é desenvolver nas crianças segurança e aceitação ao 

novo convívio coletivo na escola e a mudança da rotina escolar. 

As crianças fizeram uma visita a escola Conceição Ribeiro com objetivo de conhecer todo 

espaço educacional onde eles irão estudar no próximo ano (2017). Fomos recepcionados 

por uma professora da escola que nos apresentou a sala de leitura, a biblioteca coletiva, o 

espaço de contação de histórias, a hortas, os banheiros, os bebedouros e salas de aulas. 

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

 

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$ 1.355.054,43   R$ 1.362.914,89  100,58% 

O valor executado foi maior que o orçado, 
pois houve a adequação da carga horária 

das professoras de 44 horas para 22 horas  
e dessa forma houve a necessidade de 

algumas demissões.  

Encargos 
Trabalhistas, 

Previdenciários e 
Sociais e 

Benefícios 

 R$ 596.089,85   R$ 674.520,55  113,16% 

O valor executado foi maior que o orçado, 
pois houve a adequação da carga horária 

das professoras de 44 horas para 22 horas 
e dessa forma houve a necessidade de 

algumas demissões. 

Material 
Pedagógico e 
Brinquedos 
Pedagógicos 

 R$ 23.925,00   R$ 12.202,93  51,00% 
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$ 92.785,00   R$ 13.883,72  14,96% 

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$ 25.666,67   R$ 17.691,11  68,93% 

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$ 17.416,67   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$ 7.333,33   R$ 251,90  3,44% 

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

fato imprevisível no período. 
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Manutenção de 
Bens Móveis  R$ 11.000,00   R$ 2.240,00  20,36% 

O valor executado foi menor que o orçado, 
pois só houve a necessidade da limpeza da 

coifa. 

 
TOTAL  R$ 2.129.270,95   R$  2.083.705,10  97,86% 

Do total orçado para 2016 foram 
executados 97,86% do previsto 

 

CONCLUSÃO 

Durante todo esse ano realizamos o trabalho pedagógico com amor e dedicação, fazendo 

valer nossa crença, valores e planejamentos. Todos os projetos foram realizados de forma 

a compreender e estimular o universo lúdico, considerando a criança como ser ativo e 

inspirador. Buscamos criar oportunidade de contato da criança com objetos que visassem 

o contato com o outro, ou seja, uma interação com crianças da mesma faixa etária e 

também com adultos, momentos de desenvolvimento da oralidade, trocas de experiências, 

observação e manipulação de objetos diversos para concretização dos objetivos propostos.  

Dessa maneira entendemos ter atingido os objetivos propostos com eficácia e entendendo 

a infância como período de desenvolvimento emocional, cognitivo, e social, procurando 

valorizar o conhecimento prévio que cada criança já traz para que seu desenvolvimento 

fosse integral. 

 

Campinas, 27 de Março de 2017. 

 

Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 

Presidente 

 


