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RELATÓRIO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL   

EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

NO PERÍODO DE: 01/02/2020 A  30/04/2020 

 
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 
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A Unidade Educacional Grupo de Oração Esperança está localizada na região Leste de 

Campinas, no bairro Botafogo, região central. 

O atendimento à demanda é abrangente , não se limitando somente às famílias que moram 

no centro onde a Instituição se localiza. Devido a muitas famílias residirem em outras 

regiões/bairros , mas atuarem profissionalmente na região central, em jornada integral, 

torna-se mais acessível o atendimento das crianças  dessas famílias, nesta Unidade 

Educacional. 

Temos no torno da Instituição, a escola EE Dona Castorina Cavalheiro, que atende crianças 

no Ensino Fundamental e  temos também por perto o Colégio EE Culto à Ciência. 

Próximo à nossa Unidade há o Terminal Central de Ônibus que atende   os mais diversos 

bairros da periferia de Campinas. 

A região central de Campinas apresenta características bastante  peculiares, pois temos : 

prédios comerciais, residenciais,  Postos de Gasolina, Supermercados, Padarias, Igrejas, 

Lojas de Roupa, Sapatos, Acessórios; Cartórios, Gráficas, Restaurantes, Papelarias, 

Costureiras; ou seja, uma grande região de comércio dos mais variados gêneros. 

Mas há também espaços invadidos, onde residem famílias que sobrevivem  do 

recolhimento de recicláveis. 

Há ainda pensões e apartamentos antigos onde residem duas famílias por unidade, como 

mães solteiras ou separadas, tendo em média um filho. 

As profissões das famílias atendidas pela Unidade Educacional são bastante diversificadas. 

Geralmente, a maioria das famílias possui um membro que trabalha no mercado informal, 

sem registro em carteira como: empregada doméstica, vendedores autônomos, pedreiro, 

cabeleireira, manicure, etc... 

Há também  algumas famílias que se encontram desempregadas.  

A Unidade 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 também de bairros periféricos, pois há muitos  pais que trabalham na região 

próxima da Unidade. 

A maioria das crianças residem com os pais, mas há também 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 . Há 

situações ainda em que a figura paterna fica proibida de contato com a criança, de acordo 

com o termo legal da Vara da Infância e de outros órgãos. 

A renda familiar 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. 

 

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. 
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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 filha de vítima de violência de gênero, com apresentação de comprovante, nos 

termos do Artigo 2º, da Lei nº 14.486/2012; 

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

5. Criança em situação de vulnerabilidade social; 

6. Criança cuja família participa do programa  Bolsa Família; 

7. Criança fora da escola em idade obrigatória; 

8. Criança, cuja família, apresenta baixa renda familiar. 

 

 

1. HORÁRIO DE ATENDIMENTO INTEGRAL 

PERÍODO INÍCIO TÉRMINO 

Integral 07h 17h 

 

 

2. ATENDIMENTOS 
AGRUPAMENTO FAIXA ETÁRIA PROPOSTA DE 

ATENDIMENTO 
CRIANÇAS 

ATENDIDAS EM 
30/04/2020 

AG. III / INTEGRAL 01/04/2013 / 
31/03/2015 

78 78 

 

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

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS/TRIMESTRAL 

Mês Cardápio EI Integral 

FEVEREIRO 5.321 

MARÇO 3.709 

ABRIL - 

TOTAL 9.030 

 
 
Horário  Das Refeições 
 

AGRUPAMENTO CAFÉ 
MANHÃ 

ALMOÇO CAFÉ 
TARDE 

JANTAR 

AG. III/A 07h30 09h50 13h10 14h50 
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AG.III/B 07h45 10h15 13h25 15h10 

AG.III/C 08h00 10h40 13h40 15h30 

 

Alunos com Restrição Alimentar 
 

Tipo de Restrição 

Alimentar 

Número  

Alunos 

Lactose 1 

 

 

3. ACOMPANHAMENTO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

Dias letivos previstos no trimestre: 59 dias 

Dia letivos cumpridos no trimestre: 32 dias 

 

JUSTIFICATIVA PELO NÃO CUMPRIMENTO DO TOTAL DE DIAS LETIVOS 

PREVISTOS: 

A partir do dia 23/03/2020 -  as aulas foram suspensas por orientação da Secretaria 

Municipal de Educação, por motivo da Pandemia – Covid 19 – cuja orientação  dada 

através dos documentos abaixo relacionados determinava que todos, sem exceção,  

deveriam permanecer em casa por causa do contágio do vírus.  

 

- Decreto Municipal Nº 20.768 – 16/03/2020 

- Decreto Nº 20.782 -   21/03/2020 - – Prorrogação  até:  12/04/2020 

 

- Comunicado SME Nº 47 – 23/03/2020 

- Decreto Nº 20.804  -  08/04/2020 - Prorrogação até: 22/04/2020 

 

- Decreto Nº 20.840 – 20/04/2020 - Prorrogação até: 10/05/2020 

 

 

 

4. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 
PROFISSIONAL QUANTIDADE PROPOSTA QUANTIDADE DE 

PROFISSIONAIS NA U.E. EM 
30/04/2020 

Diretor Pedagógico 1 1 

Orientador Pedagógico 1 1 

Professoras 3 3 

Monitoras 4 4 

Aux. Administrativo 1 1 

Cozinheira 1 1 
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Aux. Cozinha 1 1 

Aux. Limpeza 2 2 

 

 

 

5. 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. 

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 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 e 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 são feitos 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 este trimestre as professoras 

trabalharam o sentimento “medo” através da história “A coisa mais assustadora de todas”, 

trabalharam letramento usando palitos de sorvetes e  embalagens de produtos de consumo, 

musicalização com a construção de tambores e expressão artística.  



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 

 

 

Neste primeiro trimestre realizamos também 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. As 

professoras trabalharam a inclusão de uma 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 e despertar 

desde cedo, 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. 
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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 e outros pais e foi apresentado 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. 
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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. 
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Infelizmente o nosso trimestre teve que ser interrompido por conta da pandemia do corona 

vírus (Covid-19). Na última semana  em que  trabalhamos de forma presencial, o número de 

crianças foi diminuindo a cada dia, porém aproveitamos para conversar sobre o corona vírus , quais 

os cuidado que deveríamos ter, como usar  álcool em gel, não colocar a mão na boca (cuidado com 

crianças que tem o hábito de chupar o dedo),                                                                                                                                           

lavar as mãos a todo o momento, cuidado ao espirrar ou tossir,  etc . As crianças são muito 

espertas e inteligentes e assimilaram este assunto com bastante atenção.      

                                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM 
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AGRUPAMENTO: III A  -  PROFESSORA: WANDEVANE PEREIRA 

Professora: Wandevane Pereira 

Monitora: Jéssica Xavier 

Agrupamento III A 

                                                    Relatório trimestral 

No trimestre janeiro, fevereiro e março foi trabalhado com as crianças  o sub  tema “Diversidade: 

O eu e outro” a partir do Projeto Anual “ Criança consciente pintando e repintando o meio 

ambiente”. 

Foi dado início a esse sub tema  com o acolhimento das crianças, socialização dos colegas, 

professoras e monitoras, o respeito, a individualidade de cada um,  semelhanças e diferenças e 

diversidades culturais. O acolhimento se fez presente  em  vários momentos, com muita  atenção 

às crianças, algumas delas vieram de outras escola,  outras passaram à  frequentar a escola pela 

primeira vez e precisou receber uma atenção maior, fizemos um  ambiente confiável e 

aconchegante para se sentirem  seguros  perante as demais crianças .  

Ao longo do trimestre foi desenvolvido atividades com materiais reciclados, cartazes, brincadeiras 

de faz de conta, letramento e contagens por meios de jogos. Cada  criança recebeu um peixinho  

para enfeitar e colocar o seu nome  e depois usar durante a chamadinha na roda da conversa, na 

qual, juntos criamos uma música para que cada um pescasse o seu nome. 

Durante a realização de algumas atividades foram feitas pesquisas em revistas para identificar as 

iniciais de objetos, alimentos e animais e através dessa pesquisa foi possível o uso da tesoura 

para o recorte das letras.   

Em algumas atividades houve o envolvimento da família, com a participação de procurarem 

materiais e objetos descartáveis para auxiliar nas atividades e dentre elas teve uma  que trouxe 

muito  envolvimento e retorno das famílias, pois pedimos que eles trouxessem tampinhas de 

garrafas para as crianças trabalharem a coordenação motora e conseguimos ajuntar muitas. Foi 

riscado no chão traços com giz em “zig zag”, caracóis e ondinhas para as crianças irem cobrindo 

com as tampinhas e construímos alguns instrumentos com os demais reciclados que foram 

enviados pela família. 
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As histórias e músicas também faziam parte da nossa rotina. por meio da história “A coisa mais 

assustadora de todas” as crianças compartilharam seus medos com todos ali presente, e o mais 

incrível é que o medo que maioria deles relataram,  foram  confirmados pelas famílias que diziam 

que realmente a criança tinha medo do que ela tinha compartilhado, e foi assim que surgiu a ideia 

de trabalhar mais intensamente o medo de cada um. Decidimos então escrever os medos de cada 

criança e entregar em suas mãos em seguida,  pegamos  um saco de lixo e cada criança jogou 

fora  o medo que tinha  no saco para quando o caminhão do lixo passasse,  levaria para bem 

longe. Essa foi uma atividade marcante tanto para as crianças como para nós educadores.  

Trabalhamos as histórias  “Somos todos diferentes” e “ Minha Paz”, e através delas, conversamos 

sobre o quanto é importante respeitarmos uns aos outros, mesmo que não concordamos com 

algumas situações, decisões, modo de ser do outro, nós precisamos respeitar e se nos atingir é 

preciso chegar para o outro e se expressar dizendo que não gostou de tal ação. 

A história “A casa amarela” que relata a história de um menino que mora em uma casinha amarela, 

o nome dele é Cauã e seus pais vivem tristes e angustiados porque não conseguem se comunicar 

com o Cauã, até que ele conhece um professor de mímica na escola e a vida deles mudam 

completamente para melhor. Desse jeito trabalhamos a inclusão de modo com que a mensagem 

fosse passada com coerência para as crianças entenderem o assunto trabalhado por meio da 

história. 

Musicalização é uma atividade feita todos os dias no AGIII-A e as crianças gostam muito desse 

momento, todos participam de alguma forma principalmente quando colocamos alguns  

instrumentos. Chegamos a fazer um cartaz da música “Meu pintinho amarelinho” que está 

relacionado ao medo do pintinho.  

Trabalhamos com as crianças o projeto  “Preservação da água”, esse tema foi abordado no 

momento da roda da conversa falando,  as formas corretas de usar a água durante o banho, a 

escovação de dentes, lavagens das mãos, uso dos banheiros entre outros, para que não haja 

desperdício da água e não venha faltar  no futuro, também evitar deixar água parada para evitar 

a proliferação da dengue. Aproveitamos também para falar  da conservação de ambientes limpos, 

de não  jogar lixo nas ruas, organizar tudo ao término das atividades, seja na escola, em casa ou 

qualquer outro lugar.  
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Devido a pandemia (COVID-19) que nos pegou de surpresa passamos a orientar as crianças a 

higienizar as mãos mais vezes ao dia com água, sabão e álcool  gel, e cobrir o rosto sempre que 

for espirrar ou tossir para evitar contágio de qualquer vírus, uma forma de se proteger e proteger 

ao próximo. 

As atividades trabalhadas neste trimestre foram realizadas de acordo com nosso projeto anual 

“Criança consciente pintando e repintando o meio ambiente”, por meio de conversas, vídeos, 

cartazes, pinturas, registros, pesquisas, histórias, jogos e brincadeiras de maneira com que 

despertasse o interesse e curiosidade das crianças. 

 

 

 

AGRUPAMENTO III/B  - PROFESSORA : SIMONE MENDES 

 

Professora: Simone Mendes Ferreira 

Monitora: Sandra Costa 

Agrupamento III B 

                                                    Relatório trimestral 

Para este ano  de 2020 foi escolhido o tema  ”Criança Consciente Pintando e Repintando o meio 

Ambiente” e através desse tema subdividimos em quatro sub temas para ser trabalhado   a  

cada trimestre. 

No mês de Janeiro, Fevereiro e Março, o subtema  abordado foi : “Diversidade: O Eu e o Outro”. 

Com esse subtema abordado no início do ano nos deu suporte para o acolhimento e 

entrosamento dos alunos na sala de aula, pois trabalhamos o respeito; as diferenças e 

semelhanças; compreensão que cada indivíduo é único; trabalhar as diversidades culturais e 

entre outros assuntos como resolver conflitos de forma pacífica. 

Além desses assuntos desenvolvemos atividades paralelas de letramento, elaboração com 

material reciclado para assoprar e desenvolver através dessa brincadeira as funções das cordas 

vocais, que proporciona a pronúncias das palavras corretamente ( feito com uma garrafinha 

pequena de refrigerante, bolas de isopor e tela no fundo da garrafa); 

- Usamos palitos de sorvete com cada letra do nome em cada palito, junto com seu nome escrito 

corretamente na parte de baixo da cartolina ou E.V.A., assim a criança acompanha seu nome e 

memoriza através da procura do palito que contém a sequência do nome; 
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- Elaboramos com caixa de ovos o jogo de cores com vogais, assimilam através do buraco de 

cada fundo caixa de ovos a vogal e a cor que acompanha (usando uma bolinha e colher para 

jogar em cada buraco que o professor pedir); 

-Utilizamos embalagens de propaganda para assimilar a inicial da letra, um exemplo é o rótulo 

da coca-cola, pois eles já sabem visualmente que o nome é coca-cola, pois são estimulados 

através das propagandas, mas em sala de aula esse rótulo é feito um cartaz colado o rótulo com 

a letra C ao lado, indicando que a inicial da letra é C. 

- Montamos nossa chamadinha com peixinho, cada criança enfeitou seu peixe com cola colorida 

e canetinha e seus nomes estavam escrito dentro do peixe, usamos pelas manhãs para realizar 

a chamadinha e cada criança reconhece seu nome escrito no peixe e o recolhe do “mar” e diz 

em voz alta qual é a inicial do seu nome. 

- Transformei latas de leite em tambores para ajudar na musicalização, através desse 

instrumento a aula fica divertida e atrativa , usamos na chamadinha  para inventar gestos (cada 

criança inventa um movimento para batucar e todos imitam), trabalhamos musicalização, 

movimento corporal e criatividade. 

Algo que percebemos ao longo dos dias foi que as crianças comentavam muito sobre medo, 

aproveitando esse tema, trabalhamos suas inseguranças  através de leitura de literatura infantil, 

atividades e conversação em roda  para desmistificar e banalizar esse sentimento chamado 

“medo”  com a  finalidade de mostrar que não há necessidade de sentir medo quando está na 

escola ou em qualquer outro lugar  e com as conversas percebemos que eles relatavam vários 

tipos de medo como: escuro, ficar sozinho, monstro, de não voltar para casa, etc .Foi muito bom 

ouvir e relatar cada medo que as crianças falavam, pois elas começaram a se sentirem  mais 

seguras diante das suas inseguranças e  frisamos  que era normal criança sentir medo. 

Escolhemos como  apoio o livro “A Coisa mais Assustadora de Todas”(autora: Debi Glori) e 

através dessa leitura , ficou mais divertido e transformamos em brincadeira, cada criança falava 

seu tipo de medo e eu (professora) escrevia em um pedaço de papel e entregava para o aluno, 

onde ele jogava dentro do saco de lixo, no final  todos jogaram seus papéis escritos com o tipo 

de medo que cada um tinha  e para finalizar  levamos para o pátio, chutamos o saco e pulamos 

em cima, simbolizando o extermínio do medo. 

Para deixar o ambiente mais divertido colocamos para ouvir e dançar a música “Meu Pintinho 

Amarelinho” e pintamos em um cartaz coletivo o pintinho e o gavião, conforme a letra da música. 

A leitura “Somos todos diferentes” introduziu o assunto de maneira clara e objetiva nas crianças, 

na roda de conversa comentamos sobre o respeito em ser diferente do seu amigo e a 

necessidade de respeitar a maneira de ser de cada um,  realizamos uma atividade que os 

alunos gostaram: construção de carinhas (emojis), cada criança desenhou com o auxílio da 

professora  e monitora  o rosto  com as expressões  feliz, triste, bravo e assustado. Depois que 

realizamos as carinhas, transformamos em jogo da memória. 

O livro “Minha Paz” trabalhamos a moral da história na conversa da roda, a necessidade de 

respeitar o outro e estar perto de quem amamos e valorizar as pessoas que moram com cada 

um. Construímos com palitos de sorvete o formato de uma casa, foi colado no caderno de 

registro e cada criança desenhou a quantidade de pessoas que moram juntos.  
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As crianças fizerem a lembrancinha para o dia da Mulher, pintaram os palitos e colamos 

(Professor e monitor) com o formato de uma casa, assim as crianças homenagearam as 

mulheres que cada um conhece, ressaltamos que nesse dia a homenagem não é somente para 

mãe  mas,  sim,  para todas as mulheres que vivem com eles (tias, avós, vizinhas, etc). 

A história “A Casa Amarela” foi muito importante para introduzir o tema  de inclusão de crianças 

com necessidade especial. Com essa história realizamos várias atividades como pintar e enfeitar 

foram dados um papel recortado com o formato do corpo humano, onde eles enfeitaram da 

forma criativa.  Para ensinar  o respeito pelas diferenças e  a necessidade do outro, realizamos 

brincadeiras para percepção das necessidades especiais que existem, fizemos a caixa da 

percepção, onde os olhos são vendados e com o tato eles adivinhavam o material que estavam 

segurando,  também com um traço desenhado no chão a criança pulava com um pé só até o 

final da linha, assim eles percebiam a dificuldade de realizar a tarefa, outra atividade foi amarrar 

um braço e deixar apenas um braço livre para fazer a atividade, que era pegar uma bola de uma 

caixa e passar para outra, uma atividade simples onde eles perceberam a dificuldade em realizar  

tarefas com apenas um braço. Todas essas atividades foram desenvolvidas para 

conscientização dos limites de  pessoas que possuem algum tipo de deficiência física   e através 

desse conteúdo trabalhado, desenvolver a empatia , amor  e auxílio ao próximo. 

Dentro desse trimestre realizamos o projeto  a “Preservação da Água”,  um tema muito 

importante para conscientização das crianças desde cedo, comentamos na roda da conversa e 

ouvimos o conhecimento que cada criança possui sobre esse assunto, levantamos a questão de 

manter o ambiente limpo para que o lixo não caia em mananciais e rios, a questão do  

desperdício da água que devemos evitar e  manter as caixas d’água fechadas. Realizamos a 

brincadeira de manter a água limpa, no pátio colocamos vários reciclados espalhados no chão e 

as crianças deveriam recolher e jogar esses objetos  nos cestos certos de descarte, no centro do 

pátio estava uma bacia com água limpa, após as crianças recolherem  os lixos espalhados, nós ( 

professor e monitor) conferimos o descarte e se estivesse  tudo certo a água ficava  limpa, caso 

contrário a água seria suja com um pouco de tinta guache, simbolizando a poluição. No caso da 

turma AGIII B eles descartaram os reciclados corretamente, realmente eles assimilaram o tema 

abordado porém, no final  da brincadeira pediram  para que eu (professora) tingisse a água e 

assim todos ficaram contentes pois o pedido foi concedido, com isso também os alunos puderam 

visualizar o efeito de não cuidar da prevenção da água. 

Diante do atual momento que o  mundo está passando , abordamos a questão da  pandemia 

causada pelo novo vírus covid-19(corona vírus) com explicação  de forma lúdica, falamos sobre  

a contaminação e como podemos nos proteger contra essa doença. Atitudes como, lavar bem as 

mãos, o uso do álcool em gel, ao tossir levar os braços ou as mãos na direção da boca  e 

imediatamente lavar as mãos ou passar álcool em gel,  ressaltando que é através das gotículas 

da saliva que pode cair sobre as pessoas próximas, nesse caso pode haver contaminação  no 

caso, essa gotícula entrar pela boca e os olhos. As crianças assimilaram  todas as informações 

passadas e ressaltamos a importância de ficar  em casa nesse momento, a melhor forma de 

prevenção do contágio é o distanciamento social. Encerramos esse primeiro trimestre com esse 

tema atual que estamos enfrentando e aguardando uma solução para esse momento tão triste 

pra todos nós e nos despedimos das crianças deixando bem orientado para elas que seria uma 

fase e que logo o mundo voltaria ao normal e retornaremos com as nossas rotinas.  
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AGRUPAMENTO III/C -  Professora: Cintia Lima Moura de Miguel 

Monitora:  Gleyciane Santos Silva 

Agrupamento IIIC 

                                                  Relatório trimestral 

 

Começamos o ano letivo de 2020 conhecendo o nosso espaço escolar de maneira muito 

prazerosa, nos socializando e estabelecendo relações afetivas de confiança e de amizade. 

 O acolhimento da turma do agrupamento III C aconteceu de maneira tranquila, onde 

respeitamos a necessidade de cada uma delas, bem como seu próprio tempo para adaptarem e 

se sentirem seguras em nossa escola. Isso também se deu devido ao fato da maioria das 

crianças já serem da unidade escolar do ano de 2019, onde através da segurança que essas já 

sentem ao estarem conosco, foram passando essa mesma para os outros. 

Realizamos várias atividades e momentos diferenciados, dentre os quais destacamos as: roda 

da conversa, músicas, histórias, diversas brincadeiras onde as crianças participaram com 

grande entusiasmo e alegria, confeccionamos massinha, esses momentos foram muito 

importantes. 
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Após esse período, demos início ao projeto “Diversidade: Eu e o outro” cujo mesmo tinha como 

objetivo, levar cada criança desenvolver a consciência cidadã, incentivando a criação de 

vínculos sociais baseados no respeito. 

 A fim de que a convivência durante todo o ano seja a melhor possível, elaboramos juntos as 

regras da turma, a participação das crianças foi de suma importância.  Essas regras ajudam a 

orientar as crianças, dando-lhes os limites necessários para um bom relacionamento com todos. 

Além desses assuntos foram desenvolvidas atividades paralelas de letramento, usamos palitos 

de sorvete com cada letra do nome em cada letra do palito, junto com seu nome escrito 

corretamente na parte de baixo do E.V.A, assim as crianças acompanham seu nome e 

memorizam através da procura do palito que contem a sequência do nome. 

 Durante a roda observamos nossa janela do tempo, se está sol ou chovendo, e cantamos a 

música da janelinha (“A janelinha fecha quando está chovendo, a janelinha abre se o sol está 

aparecendo!”); vemos a data e o dia da semana, em seguida, com a chamadinha com o nome e 

uma figura representando a inicial de cada um deles, descobrimos quem veio e quem faltou.  

A matemática tem sido trabalhada através da contagem dos amigos na roda, quantos vieram, 

quantos faltaram, quantos somos e por meio de jogos. 

Ao longo do trimestre foi desenvolvido atividades com materiais reciclado, cartazes, brincadeiras 

de faz de conta, músicas, histórias e as brincadeiras referentes ao tema trabalhado foram de 

suma importância para aguçar a curiosidade da turma. 

 Por meio da história “A Coisa Mais Assustadora de Todas” (autora Debi Glori), as crianças 

compartilharam seus medos com todos ali presente, e foi assim que surgiu a ideia de trabalhar 

mais intensamente o medo de cada um. Decidimos então escrever os medos de cada criança e 

entregar em suas mãos, pegar um saco de lixo e uma por uma jogar o medo no saco para 

quando o caminhão do lixo passar levar para bem longe. Essa foi uma atividade marcante tanto 

para as crianças como para nós educadores. 

Para incentivar a criatividade, a imaginação e a fantasia, confeccionamos um jogo da memória 

“Emoji” as crianças pintaram, foi plastificado e cada um pode levar o seu para casa.  

Desenvolvemos com eles também um cartaz onde cada um pode expressar suas emoções 

colocando as expressões que foram feitas com E.V.A e velcro (bravo, triste, feliz). De forma 

lúdica as crianças puderam compreender e expressar seus sentimentos e emoções. 

Com o auxílio da história “A Paz” (escritora Tood Park), trabalhamos a moral da história em roda, 

a necessidade de respeitar o outro e estar perto de quem amamos, valorizar as pessoas que 

moram em nossas casas. Construímos com palitos de sorvete o formato de uma casa, foi colado 

no caderno de registro e cada criança desenhou a quantidade de pessoas que moram em seus 

lares. Através de recortes de revistas montamos um cartaz coletivo com tipos de construções, 

(casa, barracos, casa de pau apique, entre outras). 

 A história “A Casa Amarela” foi muito importante para introduzir o assunto de inclusão de 

crianças com necessidade especial. Com essa história realizamos várias atividades como pintar 

e enfeitar, foram dados um papel recortado com o formato do corpo humano, onde eles 
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enfeitaram da forma criativa.  Para demonstrar como respeitar a necessidade do outro, 

realizamos brincadeiras para percepção das necessidades especiais que existem, fizemos a 

caixa da percepção, onde os olhos são vendados e com o tato eles adivinhavam o material que 

estava segurando, com a brincadeira cobra cega as crianças também puderam perceber a 

dificuldade de caminhar, correr ou pegar alguém com os olhos vendados. Outra atividade foi 

amarrar um braço e deixar o outro livre para fazer a atividade, pegar uma bola em uma caixa e 

passar para outra, uma atividade simples onde eles perceberam a dificuldade em realizar com 

apenas um braço. Todas essas atividades foram desenvolvidas para conscientização dos limites 

das pessoas que possuem necessidades especiais, e através disso desenvolver a empatia em 

ajudar o próximo. 

Para envolver a família, pedimos que enviassem recortes com diversos tipos de deficiências 

para montagem de um cartaz. 

Paralelamente foi trabalhado o Projeto “Preservação da Água”, assunto comentamos em roda, 

ouvimos o conhecimento que cada criança possui sobre determinado assunto, falamos sobre a 

importância de se economizar água, durante o banho, escovação de dentes, e o cuidado com os 

rios, não jogar lixo nas vias públicas, para não contaminar os rios. Apresentei para eles o ciclo 

da água através da história “A Gotinha Plim Plim” e os três estados (solido, líquido e gasoso). 

Enfatizei a importância da água para a nossa saúde e no nosso dia a dia. Aproveitamos para 

falar sobre não deixar água parada por conta do mosquito transmissor da dengue. 

 As aulas foram interrompidas devido o decreto nº20.768 do dia 16 de março, onde a partir do 

dia 23 de março dispõe sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades que 

compõem o sistema municipal de ensino de Campinas. 
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AGRUPAMENTO III/C - PROFESSORA : CINTIA M. L. DE MIGUEL 

 

5.2. FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA UE  

Professores e Monitores da Educação Infantil têm contemplados em sua jornada semanal duas 

horas consecutivas de formação em serviço. 

Os Tempos Pedagógicos destinados à formação têm como objetivo rediscutir, reavaliar e repensar 

a prática pedagógica considerando que este deve ser o movimento constante a fim de qualificar o 

trabalho coletivo. Sabemos que as trocas entre pares, de experiências bem sucedidas, 

dificuldades, insucessos e frustrações colaboram para o fortalecimento do trabalho em equipe. 

Leitura e reflexão sobre temas pertinentes à primeira infância, leitura compartilhada, reestudar o 

Projeto Pedagógico, discutir documentários, filmes, juntamente com os pares nos tempos 

pedagógicos, traz conhecimento e crescimento para toda a equipe. 

É na troca de experiências que se dá o conhecimento e a verificação de que às vezes é necessário 

replanejar as ações. 

Por isso, os tempos de formação dos profissionais são de grande importância para o pensar, 
repensar, organizar e reorganizar o trabalho pedagógico sempre que necessário 

 A formação, neste trimestre, se organizou em encontros da seguinte maneira, conforme 
Atas constantes na UE: 
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6.2.1 FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS (TRABALHO DOCENTE COLETIVO)  

 Quintas-feiras, das 11h15 horas às 13h15 horas, com duração de duas horas semanais: 
 
As formações das professoras acontecem semanalmente as quintas feiras das 11h15 às 13h15. 

Dentro desse horário trazemos assuntos relacionados ao dia a dia da nossa rotina de trabalho e sempre 

separamos um texto de um artigo, um livro ou se conveniente apresentamos algum vídeo relacionado a 

nossa aprendizagem e vivência do nosso trabalho. Os temas a serem estudados já são escolhido no 

início do ano e são incluídos no nosso Projeto Pedagógico(PP). 

Para este ano de 2020 , já tivemos a oportunidade de estudar alguns temas que vieram ao 

encontro do momento em que estávamos vivenciando. Em fevereiro estudamos dois textos, o primeiro foi 

sobre “Acolhimento na Educação Infantil” e o segundo “Corpo e Movimento”, esses texto nos ajudaram a 

receber as crianças com mais segurança e confiança. Também no final de fevereiro tivemos uma 

formação com o professor de musicalização Daniel Calipo, foi um momento rico em aprendizagem 

sobre  composição de músicas e construção de instrumentos musicais. Em março, fizemos a finalização 

do texto “Corpo em Movimento” e  a Avaliação do Projeto Pedagógico do ano de 2019 (item 3.1), após 

esses dois temas, houve a suspensão da formação presencial (e aulas) devido à  pandemia do 

coronavírus- Covid-19. 

Em abril retomamos as nossas formações  com leitura de texto, resumos e questionários e cada 

um em sua casa. Utilizamos o watts app para nos comunicar e  estudamos um artigo sobre “A 

importância da Contação de Histórias como Prática Educativa na Educação Infantil”  e também um outro 

texto sobre esse mesmo tema “4 Motivos para Inserir a Contação de Histórias na Escola”, após a leitura 

as professoras fizeram um resumo de cada texto e responderam um questionário para reflexão de seus 

conhecimentos. A professoras estiveram em férias no período de 22/04/2020  a  21/05/2020.  

 
 
 
6.2.2.FORMAÇÃO DAS MONITORAS ( GRUPO DE ESTUDOS DAS MONITORAS)  - Terças-feiras das 
06:30 às 08:30 horas, com duração de duas horas semanais. 
 

 

As formações das monitoras aconteceram  às terças feiras das 06h30 às 08h30. As formações 

das monitoras acontecem no mesmo molde que as das professoras, elas também trazem assuntos 

pertinentes do dia a dia para serem discutidos e solucionados nesse tempo da formação e os temas  de 

estudos são os mesmos. A cada semana, fazemos leituras, reflexões e estudos de artigos, livros e vídeos 

que vêm de encontro ao que estamos vivenciando na nossa rotina de trabalho. Desse modo , tanto 

professoras  como monitoras e a gestão estudam  o mesmo assunto, tentamos colocar em prática no 

nosso dia a dia  e todos saem ganhando com novas aprendizagens . Em fevereiro estudamos o 

texto  sobre “Acolhimento na Educação Infantil” e também tivemos a formação no dia 26/02 com o 

professor de musicalização Daniel Calipo. Em março, iniciamos o texto “ Corpo e Movimento” e ao 

término desse estudo, demos início a leitura do livro “Disciplina e Limite na Medida Certa” do autor Içami 

Tiba porém , como as formações presenciais foram suspensas devido a pandemia do coronavírus- Covid 
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19 tivemos que fazer uma pausa da leitura do livro e começamos com as leituras e estudos de textos já 

citados nas formação da professoras. Em março  foi feita a leitura e resumo do texto  “A importância da 

Contação de Histórias como Prática Educativa na Educação Infantil”. Em abril demos continuidades ao 

mesma tema com outro texto “4 Motivos para Inserir a Contação de Histórias na Escola”, após a leitura as 

professoras fizeram um resumo de cada texto e em seguida responderam um questionário para reflexão 

e ampliação de seus conhecimentos e para finalizar em abril fizemos a leitura do último texto sobre esse 

mesmo tema, que veio somar com as aprendizagens que foram passadas nesse tempo e as monitoras 

usaram para criar alguns vídeos e contar histórias para as crianças. O texto foi sobre “A Contação de 

Histórias no Contexto das Novas Tecnologias em Sala de Aula” e assim finalizamos o mês de abril.    

 

 

 

6.3. ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO  DA ESCOLA COM AS FAMÍLIAS . 

  
 A integração família e escola têm se fortalecido a cada dia. 

A U.E. tem trabalhado para essa aproximação e sintonia.  A participação da família no dia a dia 
da escola é fundamental. Estreitar os laços dessa participação tão necessária constitui-se estrada 
de mão dupla: família e escola no trabalho conjunto pela educação das crianças. 
 É necessário um trabalho diário para acolher as famílias com suas diversas necessidades e 
perspectivas para serem envolvidas e se conectarem a esse espaço (chamado escola). 

A escola é  um espaço de trocas, espaço de reflexão e formação de uma consciência crítica. A 
cultura escolar ultrapassa seus muros e é dentro desse enfoque que se justifica programas que 
visam atividades de integração entre a equipe educativa e famílias. 
 
A união da escola com a comunidade é de fundamental importância para que seja possível 
alcançar um ensino de qualidade. Para tanto, é essencial existir um bom relacionamento entre 
todos e é preciso trabalhar de forma articulada e que atenda às necessidades educacionais das 
crianças, visando alcançar o sucesso escolar. 
 
Não há como existir gestão democrática na escola sem participação ativa e colaborativa da 
família e comunidade, que são corresponsáveis pelo processo educativo das crianças.  
 

Neste trimestre realizamos uma Reunião presencial com pais e familiares no dia 23/01 e tínhamos previsto  

outra para 17/04 que não foi realizada por motivo do isolamento pela pandemia do COVID 19. 

 

 

 

6.3.1 DESCRIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO NA QUARENTENA COVID -19 
 

Durante o período de Quarentena que se iniciou no dia 23/03/2020, foram tomadas as seguintes 
providências pela Direção do Grupo de Oração Esperança. 
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A partir do dia 23/03/2020 - as aulas foram suspensas por orientação da Secretaria 

Municipal de Educação, por motivo da Pandemia – Covid 19 – cuja orientação  dada através 

dos documentos abaixo relacionados determinava que todos, sem exceção,  deveriam 

permanecer em casa por causa do contágio do vírus.  

 

- Decreto Municipal Nº 20.768 – 16/03/2020 

- Decreto Nº 20.782 -   21/03/2020 – Prorrogação  até:  12/04/2020 

- Comunicado SME Nº 47 – 23/03/2020 

- Decreto Nº 20.804  -  08/04/2020 – Prorrogação até: 22/04/2020 

- Decreto Nº 20.840 – 20/04/2020 – Prorrogação até: 10/05/2020 

 

Durante esse período foram realizadas as seguintes atividades: 

 

1. Funcionários : 

- Comunicado sobre a suspensão das  atividades  escolares, sem previsão de retorno, ou 

seja, enquanto durasse a pandemia; 

           - As horas não trabalhadas durante o período da pandemia, ou suspensão das atividades,     

             serão objeto de reposição na forma de replanejamento do Calendário Escolar. 

 

- A equipe gestora composta da Diretora Pedagógica, considerada como grupo de risco e  

Coordenadora Pedagógica  realizaram o trabalho em home office e quando necessário, 

vamos até a escola para a realização de algum trabalho ou atendimento às família e 

também dando orientação às funcionárias e famílias das crianças através dos grupos de 

watts app e ligações telefônicas. 

- A auxiliar administrativa /secretaria, ( grupo de risco/ gravidez),  realização do  trabalho 

em home office. 

 

- As professoras tiveram férias no período: de 22/04 a 21/05. Nos demais dias realizaram 

atividades de formação através  de textos de estudos e atividades orientadas para as 

crianças via watts app. 

 

- As Monitoras de Educação Infantil realizaram contato com as crianças via watts app para 

que o vínculo não se perdesse, cantando músicas e contando histórias para as crianças. 

 

- As funcionárias de apoio ( limpeza)  trabalham em escala de revezamento a fim de manter 

a Unidade Escolar  limpa. 

 

 

2. Pais/familiares e crianças 

A interação entre a escola e as famílias das crianças se deu da seguinte forma: 
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- Comunicados enviados  aos pais, familiares e responsáveis pelas crianças através de 

ligações telefônicas e por meio do watts app, orientando sobre a suspensão das atividades 

escolares por conta do corona vírus-19;  

 

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

 

- Comunicado no portão da escola sobre a suspensão das atividades escolares; com 

telefone e email para contato; 

 

- Telefonema para as famílias para conhecimento da situação da família; 

 

- Levantamento das famílias em situação de vulnerabilidade social a pedido da FEAC para 

o Cartão Alimentação. 

 

- Levantamento de famílias necessitadas, beneficiadas pelo Cartão Bolsa Família para 

recebimento de ajuda através da doação de Cestas Básicas pela SME. 

 

- Informações sobre Plataformas, para acesso dos pais,  com ideias para atividades com 

as crianças;  via watts app e face book da escola. 

 

- Criação de Grupos de Watts app por classes, para comunicação entre os profissionais da 

escola e as crianças, a fim de que o vínculo não se perdesse. 

 

 

 

7. QUADRO DE METAS  

 

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 discussão da Proposta 
se dará ao longo do ano 
letivo. 

Zelar pela limpeza e 
salubridade do ambiente 
escolar. 

Pintura das paredes; 
Pintura do Pátio; 

 

 

Meta atingida 
plenamente .  
Ações realizadas em 
janeiro 2020. 

 

Possibilitar às crianças 
visão do espaço 

externo(pátio), de dentro 
da sala de aula. 

 

Rebaixar as janelas  
 

Meta não atingida Não há verba  para 
realização da meta. 
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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 Não há verba para 
realização da 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, 
rebaixamento da pia do 
banheiro dos meninos. 
Revisar o telhado/calha. 

 

Meta não atingida. Não houve tempo hábil 
nem verba para 
realização dessa meta. 

Preparar a escola para 
receber crianças com 
deficiência. 

Compra de móveis e 
equipamentos adequados. 

Meta não atingida Não houve tempo hábil 
nem verba 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 Meta será trabalhada ao 
longo do ano. 

Proporcionar espaço para 
descanso/repouso dos 
funcionários. 
 

Estudar a possibilidade de 
criação do espaço necessário. 

Meta ainda não atingida Meta será discutida / 
trabalhada ao longo do 
ano letivo. 

Adequar o banheiro dos 
funcionários de acordo com a 
necessidade. 
 

Instalar um chuveiro e/ou 
ducha no banheiro das 
funcionárias 

Meta ainda não atingida Não houve tempo 
suficiente no 1º trimestre 
para realização desta 
meta. 

Providenciar livros  sobre 
deficiências. 

Compra e/ou confecção de 
livros  sobre deficiências. 

 

Meta iniciada, mas 
ainda em andamento. 

Meta a ser trabalhada 
durante o ano letivo 

Necessidade de mais 
Palestras/Cursos sobre 
prevenção da saúde. 

Palestras com profissionais 
qualificados. 

Meta ainda não atingida Meta a ser trabalhada 
durante o ano letivo 

 

 

 

7.1. RELATÓRIO FINANCEIRO – EM ANEXO 

 

 

8. CONCLUSÃO 

Podemos considerar que o 1º Trimestre de 2020 se desenvolveu bem até 20/03, quando 

por determinação da Secretaria Municipal de Educação de Campinas as aulas foram 

interrompidas  por causa da Pandemia do Covid-19, que obrigou  a todos os profissionais, 

pais e alunos das escolas da rede Municipal de Campinas a ficar em casa por conta do alto 

grau de contágio do  vírus. A partir de 23/03 , com as atividades suspensas,  a comunicação 

entre escola e famílias se deu por meio de telefone, email,  grupos de watss app e  portal 

Facebook da Instituição. 

Diante desse quadro, as atividades propostas para o primeiro trimestre de 2020 foram 

normalmente executadas até 20/03. Após essa data, por orientação da SME / Núcleo das 
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Colaboradoras, as profissionais da escola procuraram manter  contado com as crianças e 

suas famílias  para que o vínculo com as crianças/famílias não se perdesse.  

Diariamente, as crianças receberam mensagens das profissionais que cantaram músicas e 

contaram histórias infantis para as crianças e; crianças/familiares e profissionais  trocaram  

mensagens de cuidado e  carinho. 

A Quarentena determinada a partir de 23/03 foi estendida  até 10/05 (28/06) sem data 

prevista ainda para o  retorno às aulas.  

 

 

Campinas, 30 de abril de 2020. 

 

 PRESIDENTE:  OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA   
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