
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 

  
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO TRIMESTRAL 

3º TRIMESTRE 2020 

(AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO) 
 
 
 
 
 

ANA BRASIL UNIDADE CENTRO 
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 

  
 

2 
 

 
 

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. 
 

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...  
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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.  

 

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; 

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. 
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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 

AGOSTO 0 

SETEMBRO 0 

OUTUBRO 0 

TOTAL 0 

 
 
 
Horário  Das Refeições 

 

AGRUPAMENTO CAFÉ MANHÃ ALMOÇO CAFÉ 
TARDE 

JANTAR 

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 
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1. ACOMPANHAMENTO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

DIAS PREVISTOS NO 3º TRIMESTRE  

AGOSTO 21 

SETEMBRO 20 

OUTUBRO 21 

TOTAL 62 

 
 
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 
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.  

  
 
 
 
 
 
 

https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135966
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/136028
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
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1. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

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 

 

Observações: 

1. Professora de Educação Especial –  contratação em : 19/10/2020 

2. Auxiliar de Serviços Gerais- em fase de contratação. 

 

 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Devido a continuidade da pandemia do novo coronavírus e mantendo  o distanciamento  social, 
continuamos a seguir  o Decreto Municipal nº 20.768, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a 
suspensão de todas as atividades escolares nas unidades Educacionais que compõe o Sistema 
Municipal de Ensino de Campinas e nossas aulas presenciais para as crianças seguem suspensas.  
No terceiro trimestre , a escola funcionou  com  horário reduzido para a gestão pedagógica. O  
administrativo, a cozinheira e a auxiliar de limpeza   também trabalhando  em horário reduzido e  em 
regime de escala . As professoras e monitoras  trabalhando em sistema de teletrabalho  em suas 
casas, sempre no intuíto de manter o  contato com as crianças e famílias através dos  grupos de 
watts app de suas salas. Os grupos de watts app tem sido uma ferramenta  muito importante para 
manter a proximidade com as crianças e famílias, é através dele que as professoras vem  
desenvolvendo  as atividades  pedagógicas seguindo  o Plano de ação que foi reorganizado  para 
finalizar o segundo semestre de 2020 e contido na planilha mensal de trabalho solicitado pela SME. 
Nosso atendimento às famílias continuam através das entregas de cestas básicas e  hortifrutti  
enviados  pela SME/Ceasa/Conutri  e também para atender no que for preciso e dar suporte as 
crianças e famílias nesse momento de distanciamento social. 
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As formações semanais das professoras e monitoras vem acontecendo através da plataforma do 
Google Meet, desse modo, temos a  oportunidade de se reunir , manter  o contato e colocar os  
comunicados em dia.  
Nas reuniões de formação  semanais, continuamos  com estudos de artigos e textos citados no 
Projeto Pedagógico, leitura  de documentos relevantes da SME, como as Diretrizes Curriculares 
Municipais para a Educação Infantil  e Caderno Curricular  Temático Educação Básica: Ações 
Educacionais em Movimento Espaços e Tempos na Educação das Crianças vol.1.  
No mês de outubro, fizemos a contratação de uma professora de Educação Especial e como até 
então não  havia  professora especialista em Educação Especial, iniciamos a leitura de alguns textos 
informativos sobre esse assunto para ampliar a nossa visão e conhecimento dessa área , são eles: 
Texto informativo sobre educação inclusiva: "A Inclusão de Crianças com Síndrome Down na 
Educação Infantil- Artigo desenvolvido sob a orientação do professor Michell Pedruzzi Mendes 
Araújo"/Texto informativo sobre educação inclusiva: " A Experiência de um Autista na Educação 
Infantil- http:eventos.ufu.br/ Texto informativo sobre educação inclusiva: " A Inclusão do Aluno com 



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 

  
 

9 
 

Autisto na Educação Infantil: Desafios e Possibilidades- http:cadernosdapedagogia.ufscar.br. Ainda 
falando do mês de outubro, participamos   do       II Seminário de Educação da SME - Tema: " Os 
desafios e Descobertas da Educação nas Múltiplas Linguagens para Além de seus Números". Como 
estamos vivendo um novo normal durante este tempo de pandemia, temos usufruído muito dos 
recursos tecnológicos para estar sempre informados e atualizadas  a novos desafios e novas 
aprendizagens  oferecidos pelas redes sociais como Facebook e You Tube , com diferentes 
plataformas de acesso para participação de lives e seminários.  
 

 
 
Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional 
No dia onze de setembro de 2020, fizemos a nossa Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional 
(RPAI) e devido a pandemia do novo coronavírus – Covid 19 ela foi realizada através da plataforma 
do Google meet.  Nessa reunião falamos um pouco sobre o andamento e avaliações do primeiro 
semestre dividido em duas fases:  antes e depois do início da pandemia. Conforme solicitação do 
núcleo da SME fizemos uma revisitação ao nosso Projeto Pedagógico para  fazer um plano de ação 
de trabalho para o segundo semestre de 2020. Através desse plano de ação, direcionamos o nosso 
trabalho de acordo com o momento em que estamos vivendo, contando sempre com o auxílio dos 
recursos tecnológicos e plataformas digitais.  

 

 
6.1. ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO  DA ESCOLA COM AS FAMÍLIAS . 

 

Nesse Terceiro Trimestre/2020, foi  desenvolvido o teletrabalho diariamente  de acordo 
com o Replanejamento de Ações e Quadro de Trabalho,  baseados na revisitação do   
Projeto Pedagógico.  

Os Projetos foram retomados com ações , atividades e  vivências pedagógicas pela equipe 
docente, crianças e famílias, para que a distância imposta pela pandemia não impedisse  
que as atividades não fossem  realizadas. 

A comunicação entre as famílias/crianças e a escola tem acontecido  através dos Grupos 
de Watsapp, Face Book , telefone . 

Durante o mês de setembro e outubro ( de 21/09 a 30/10 ) a escola realizou o Cadastro Inicial 



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 

  
 

10 
 

para matrículas para 2021.O Cadastramento  aconteceu através do Tele Cadastro ou de 
forma Presencial com agendamento prévio. 

No mês de outubro a Escola participou do II Seminário  das Instituições Colaboradoras 
que aconteceu nos dias 13 a 16 de outubro, de forma totalmente online. 

Tema Central: Os Desafios E Descobertas Da Educação Nas Múltiplas Linguagens Para 
Além De Seus “Muros”. 

Subtema: “ Crianças, Famílias E Escolas Juntas Na Pandemia”. 

 O Grupo  de Oração Esperança fez sua participação no Seminário  com o Projeto: 

 Título: “ Coronavirus é o quê? ! Cadê todo mundo?  

Esse trabalho/projeto  teve por objetivo dar voz às crianças sobre o problema do Coronavirus 
e  para  as famílias colocarem suas considerações sobre a pandemia e o apoio encontrado 
na escola num momento bastante difícil para todos. 

Durante o trimestre a escola também deu continuidade ao trabalho de atendimento às 
crianças e famílias através da entrega de Cestas Básicas , produtos de Hortifruti e Cartão 
Sodexo , graças à continuidade da parceria com a SME/CEASA e FEAC. 

 As crianças e famílias  têm encontrado  na escola a ajuda necessária  com relação à escuta, 
atenção, carinho, acolhimento. 

Podemos perceber o estreitamento e fortalecimento dos laços de amizade, respeito, 
consideração no relacionamento entre família e escola. 

Graças ao suporte da Mantenedora / ANA BRASIL  e da SME/ Supervisão do Grupo das 
Escolas Colaboradoras temos conseguido nos organizar no trabalho presencial alternado 
e no teletrabalho para manutenção das atividades essenciais da escola. 

Atividades previstas no Calendário Escolar 2020 

07/08 Estudo Meio (não realizado) 

11/08 RPAI   ( não realizada) 

19/08 RFE (não realizada) 

11/09 Festa da Família (não realizada) 

24/09 SICEI  (alterado para 13 a 16 de outubro) 

 
 
 
Atividades realizadas  

11/09 RPAI  ( replanejamento das ações) (online) 

13 a 16/10 II Seminário  das Instituições Colaboradoras (online) 
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6.2. DESCRIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO NA QUARENTENA COVID -19 

 
Durante o 3º 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 14:00 horas para atendimento das 
famílias. 
 
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 para a retirada da Cesta Básica/Hortifruti. 
 
No final do mês de outubro , a escola já começou funcionar das 08:00 às 17:00 hs.  
 

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 

      

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

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

Participaram da elaboração do Projeto para o II Seminário da Escolas Colaboradoras;  

Lives: Palestras e Conversas  Pedagógicas; 

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; 
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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 crianças e pais com relação à higiene e risco de contágio. 

- Distribuição de Máscaras  

- Comunicação com  as famílias para conhecimento da situação/necessidade  das famílias; 

- 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. 

 

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 ainda não 
realizadas. 

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 Na há previsão ainda 
para realização dessa 
meta. 

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, 

Meta não atingida. Ações já solicitadas 
mas ainda não 
realizadas. 
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 rebaixamento da pia do 
banheiro dos meninos. 
Revisar o telhado/calha. 

 
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 segundo semestre. 

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 

 
Para todos nós , viver esse momento de pandemia  mundial , significa viver em um tempo de 

incertezas e  planejamentos futuros.  

Nossa escola, desde o início da pandemia tem se empenhado em manter o vínculo com as crianças 

e famílias e tentado dar todo o suporte e auxílio para as famílias que perderam seus trabalhos ou que 

de alguma forma, foram prejudicados nesse tempo de pandemia, em todas as áreas de suas vidas. 

Continuamos a trabalhar em forma de escala e nossa escola fica aberta a semana toda.  Dessa forma 

estamos sempre abertos para o atendimento as crianças, famílias e a comunidade em geral. Nossas 

professoras e monitoras, a cada semana traz para seus grupos de watts app uma história, atividades 

pedagógicas adequadas para se fazer em casa; músicas, cantigas de roda e interações de uma forma 

ampla para alcançar a todas as crianças de nossa escola.  

Encerramos o terceiro trimestre continuando com os nossos esforços  em  trazer  sempre o melhor 

do nosso trabalho e dedicação  para  as crianças e suas famílias  e trazer um pouco de conforto e 

carinho para eles   , nesse momento triste de pandemia em que estamos vivendo. 

Terminamos o trimestre com as orientações da SME sobre o NÃO retorno às aulas 

presenciais, de acordo com o Decreto nº 21.048, de 04/09/2020, que  veda a retomada 

https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/136082
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das atividades escolares presenciais de educação básica nas unidades educacionais 

das instituições públicas e privadas do Município de Campinas. 

 

 

Campinas, 30 de outubro   de 2020. 

 

 

 

 PRESIDENTE:  OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA   
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