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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE ANO LETIVO 2.016 

Este relatório nos mostra todo o trabalho pedagógico realizado durante esse ano letivo. Cada 

projeto foi realizado com a criança, contribuindo para o seu aprendizado e desenvolvimento 

em todos os aspectos, social, afetivo, e cognitivo. 

 

AGRUPAMENTO I 

Contamos com três salas e um total de 105 crianças com idades entre quatro meses á dois 

anos de idade e uma equipe totalizando doze monitoras nas três salas em período integral e 

uma professora para cada sala no período da manhã.  

 

● ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 

Consideramos muito importante a parceria e a interação família/escola para que haja a 

construção de laços saudáveis favoráveis à troca de vivências e ao pleno desenvolvimento da 

criança, sendo ela o principal sujeito da adaptação. É um período flexível e de transição entre 

a saída de casa e a entrada na escola, nesse período a criança e a família experimentam uma 

série de sentimentos: Expectativa, medo, esperança, alegria, etc. Além da adaptação nesse 

ambiente novo é necessário se adaptar a outros fatores como sono, alimentação, higiene e 

vários tipos de estimulação. E no decorrer desse processo a confiança, respeito, carinho e 

parceria são fundamentais entre a família os educadores e a direção em todo processo 

educativo. 

ACOLHIMENTO: A nossa rotina diária começa com a entrada e acolhida das crianças, depois 

o café, logo após damos início a roda da conversa (com música de “Bom Dia”, e diversas 

músicas, histórias) momento de grande interação entre criança e educador. Depois é feita a 

higienização, atividades de estimulação, almoço e soninho. 

Nesse processo de adaptação procuramos oferecer um ambiente seguro e uma rotina diária 

flexível, respeitando que cada criança vivencia a adaptação de maneira única, sendo que 

algumas demoram mais tempo para se sentirem acolhidas e seguras do que outras.  

É fundamental respeitar a individualidade de cada criança e ficar atenta aos sinais que a 

criança demonstra nesse período para seguir desenvolvendo a prática pedagógica. Durante 

esse período foi observado que alguns alunos apresentam aspectos importantes que indicam 
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avanços em sua adaptação, alguns já abrem os braços para a educadora, despedem-se dos 

pais, engatinham, andam ou correm pra dentro da sala.  E nesse período foram desenvolvidas 

atividades de estimulação como: Percepção motora, sensações corporais, imaginação, etc.  

Devido á todos esses aspectos o ingresso da criança na escola não depende apenas em 

adaptar-se ao novo ambiente, mas na forma em que a criança é acolhida, a qualidade desse 

acolhimento garante uma boa adaptação e favorece o estabelecimento de vínculos e também 

a relação entre família, criança e escola. 

● ROTINA 

A rotina diária começa com o acolhimento na entrada das crianças, a roda do bom dia através 

de músicas que a maioria das vezes é realizada na sala de aula, mas nada que impeça de 

acontecer no pátio, no quiosque ou entre outros espaços da creche. 

● HIGIENE  

O banho e a escovação é diário na creche, é um momento de relaxamento, reconhecendo o 

próprio corpo, proporcionando o conforto, trocas de afetividade, carinho e diálogo com as 

crianças. 

● REFEIÇÃO 

Utilizamos o espaço do Lactário para a alimentação como: hora do café, almoço, jantar e 

assim compartilhamos a afetividade com as crianças. 

● SONINHO 

Durante soninho procuramos proporcionar um ambiente acolhedor, tranquilo e confortável 

com colchões disponíveis para cada criança e lençol que a família encaminha. É neste 

momento que a criança fica mais calma, além disso, desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento físico e emocional de cada um renovando suas energias. 

● MOMENTO LÚDICO 

Utilizamos todos os espaços da unidade como: pátio, sala, solário, casinha da boneca, onde 

as crianças podem brincar livremente explorando os espaços e brinquedos como: 

escorregador e cavalinhos. A hora do brincar é muito importante para o desenvolvimento 

psicomotricidade, coordenação motora da criança, faz parte da rotina da sala para estimular 

o convívio e interação com outras crianças respeitando-as sempre. O nosso trabalho 

pedagógico foi em ensinar a criança da melhor forma de conhecer, experimentar, estimular 
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habilidades motoras básicas aliadas com o lúdico proporcionando independência da criança. 

Observamos que durante este ano letivo, as crianças criaram uma autonomia muito grande 

para seu desenvolvimento. 

“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver meninos sem escola, 

mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem 

valor para a formação do homem." Carlos Drummond de Andrade. 

 

AGRUPAMENTO II 

Contamos com seis salas e um total de 210 crianças com idades entre dois anos a três anos 

de idade e uma equipe totalizando quatorze monitoras nas seis salas em período integral e 

uma professora para cada sala no período da manhã.  

Sempre iniciamos nossas atividades pedagógicas na roda da conversa, onde trabalho a rotina 

diária, calendário, chamadinha com cantigas infantis, e através do nome deles para que se 

conheçam e socializem uns com os outros.   

No momento das refeições algumas crianças ainda necessitam da ajuda das educadoras para 

se alimentar dependendo o cardápio do dia, embora já sejam capazes de segurar certos 

objetos. 

● ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 

Trabalhamos nesse momento com diversas atividades, tecidos coloridos e fantoches para 

cotação de história, e cantigas infantis que as crianças mais gostam. 

Realizamos um trabalho com atividades que envolvem o lúdico, ou seja, as brincadeiras que 

são importantes para o crescimento e aprendizado das crianças desde pequenas; essas 

brincadeiras estimulam as crianças, na sala brincam com “bolinhas de sabão” e atividades 

utilizando pintura com as mãos. 

Alguns já assimilam as cores por meio da linguagem simbólica, são realizados os cantinhos 

com jogos de montar, para poder desenvolver a coordenação motora das crianças, tamanho, 

e formas; além de observar como eles se comportam no relacionamento uns com os outros 

em atividades em grupo. 
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Um momento que gostam muito é a hora de cantar, gostam dos gestos, das histórias que as 

músicas contam, dos sons, etc. Participam muito bem! E é através da música que iniciamos 

nossa roda, “Bom dia amiguinho...”. Essa música os ajudou a decorar o nome dos coleguinhas. 

Trabalhamos também com as regrinhas e combinados através de imagens e assim manter 

uma boa convivência entre as crianças, expondo na sala um painel com as regras e 

combinados. 

Durante as atividades dirigidas a turma é separada em dois ou três grupos nos cantinhos para 

poder acompanhá-los melhor, sempre sobre a observação do professor e das monitoras. 

● MOMENTO DA RODA DA CONVERSA 

Na roda, o professor recebe as crianças, proporcionando sensações como acolhimento, 

segurança e de pertencer aquele grupo, aos pequenos que vão chegando. Para tal, pode 

utilizamos de jogos de mimica, músicas e mesmo brincadeiras tradicionais, como Adoletá e 

corre-cotia, promovendo um verdadeiro ritual de chegada.  

Após a chegada, o educador organiza a roda de conversa, onde as crianças podem trocar 

ideias e falar sobre suas vivências. Então todas as crianças tiveram um momento para falar, 

é importante que todos estejam sentados de forma que possam ver-se uns aos outros, além 

de fomentar as conversas, estimulando as crianças a falarem, e promovendo o respeito pela 

fala de cada um. 

Através das falas, pode conhecer cada uma das crianças, e observar quais são os temas e 

assuntos de interesse destas. Na roda, desenvolvemos atividades que estimulam a 

construção do conhecimento acerca de diversos códigos de linguagens, como, por exemplo, 

marcação do dia no calendário, brincadeiras com crachás contendo os nomes das crianças, 

jogos dos mais diversos tipos e outras. 

Depois de recebidas em sala no momento de roda cantávamos musicas infantis de roda e 

apresentado a rotina falando de tudo que seria trabalhado durante o dia com as crianças das 

salas, o ambiente a onde nós iriamos, as regras da sala, os combinados em roda, após está 

apresentação, organizamos as crianças para o momento das refeições sempre com 

higienização das mãos. 

● MOMENTO DA HISTÓRIA. 
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As crianças adoram ouvir histórias, e os adultos podem descobrir o enorme prazer de conta-

las. Na Educação Infantil, enquanto a criança ainda não seja capaz de ler sozinha podemos 

ler para elas mostrando as figuras sempre de uma maneira lúdica e divertida. 

No momento da história é um momento, bem trabalhado com as nossas crianças um momento 

em que todas voltaram a sua atenção para a dramatização e a forma que é contada. 

Também durante estes momentos do final da aula utilizamos os fantoches e livros para a 

cotação de histórias. 

● ALIMENTAÇÃO E HEGIENE PESSOAL 

Quando estamos nos preparando para o momento da alimentação todas as crianças são 

chamadas uma por uma pelas educadoras para higienização das mãos. 

Durante o trajeto vamos cantando músicas de roda com as crianças passando pelos 

corredores, quando chegamos ao refeitório é colocada cada agrupamento para sentar 

conforme a ordem de chegada, quando todos os agrupamentos estão no refeitório é cantada 

a música da refeição com todas as professoras e monitoras e uma educadora fica na mesa a 

onde as outras começam a servir cada criança. 

Após a refeição é oferecida as frutas para as crianças, onde com a orientação da professora 

e educadoras todos aprende a pegar a fruta e come-las, então quando todos terminam 

retornamos para a sala onde já foram colocados os colchoes para que todos possam dormir. 

● ESCOVAÇÃO E HORA DO SONO 

Nos momentos de escovação todas as crianças participavam desse momento á qual cada 

criança vai ao banheiro com o auxilio da professora e educadoras para realizar escovação, 

para ir ao banheiro os separados grupos de cinco crianças, onde cada uma levava a sua 

escova e com a orientação da professora e educadoras aprendiam a escovar os seus dentes. 

Após esse momento íamos para a sala organizar o ambiente para que todos pudessem 

descansar. Durante estes momentos ensinamos durante o ano as crianças a organizarem os 

sapatos e a colocá-los e tira-los, cada criança foi aprendendo conforme o seu tempo, foi 

apresentados para todas as crianças alternativas para que todos viessem á aprender a forma 

de organizar seus pertences. No momento da soneca todos dormiam tranquilamente com a 

observação das educadoras e professora. 
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AGRUPAMENTO III 

Contamos com quatro salas no período da manhã das 7:00 h as 11:00 h e quatro salas no 

período da tarde das 13:00 h as 17:00 h, com um total de 244 crianças com idades entre três 

anos a cinco anos e doze meses de idade, todas as salas com uma professora. 

● ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 

Este período é muito importante para criarmos vínculos afetivos com as crianças e também 

entre os familiares. Pois é neste momento que a criança deixa a companhia dos pais ou 

responsáveis para passar a pertencer a outro grupo, onde encontrarão novos amigos e 

professora, que irão acompanhá-los por um longo período. É onde precisamos ter cuidado e 

responsabilidade, pois queremos crianças seguras e felizes no ambiente escolar sendo este 

fator fundamental no desenvolvimento social da criança. 

Neste período realizamos varias atividades, recreação, reconhecimento do ambiente escolar, 

das salas ambientes, para que a criança comece a socializar com a creche, funcionários, 

outras crianças e professoras, rodas da conversa para que possamos conhecer um ao outro. 

“Cada pequeno detalhe do processo de entrada em um espaço social por excelência, 

certamente, é uma experiência constitutiva do processo de formação do sujeito. Trata-se de 

uma espécie de transmissão que está posta em questão, a transmissão do que há de humano, 

de cultural e social disponível no mundo ao qual a criança acaba de adentrar.” (Manzano e 

Pinto, 2006, p.9) 

 As estratégias utilizadas no dia-a-dia com as crianças favorecem um melhor 

desenvolvimento das crianças no ambiente escolar, respeitando a cada nova etapa que possa 

surgir em suas vidas. 

 Neste período de adaptação, realizamos várias atividades onde trabalhamos com 

regras, limites e afetividade, onde as mesmas foram realizadas em salas ambientes 

(linguagem, raciocínio e artes), realizamos brincadeiras recreativas, tradicionais e lúdicas, a 

fim de socializar a criança com o ambiente e pessoas, fazendo que elas se sintam 

verdadeiramente acolhidas no âmbito escolar, deixando não só a criança satisfeita e feliz como 

também toda família. 
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“Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se 

estabelecem, valorizando sua importância para a preservação das espécies e para a 

qualidade da vida humana”. (RCNEI, Brasil, 1998, p.175) 

Organização do trabalho pedagógico nos agrupamentos III integrando os espaços e os 

tempos. 

  O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos III a partir de 2016, foi 

realizado em salas ambientes organizadas pelos Eixos da Educação Infantil, contido em nosso 

Projeto Pedagógico: 

Espaço Identidade,  Autonomia e Linguagem – Realizamos atividades, a fim de que  as 

crianças pudessem experimentar e utilizar recursos para expressarem seus desejos, 

sentimentos e ideias. Dessa forma, dá-se oportunidade as crianças de ampliarem sua 

autoestima, de valorizarem ações de cooperação e solidariedade, de adquirirem hábitos de 

autocuidado e de aprenderem a respeitar regras básicas de convívio social, familiarização 

com a imagem do próprio corpo, exploração de gestos, posturas e ritmos para expressar-se e 

comunicar-se na relação com a brincadeira, com o jogo e com o outro. 

Espaço Cultural – local proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir,  perceber 

e discriminar diferentes gêneros, estilos e ritmos musicais, cuidando para que as músicas não 

se limitem ao repertório infantil. A criança brinca, percebe e expressa sensações sentimentos 

e pensamentos em relação ao que a música comunica. Propiciar às crianças a oportunidade 

de utilizarem instrumentos e materiais diversos para explorarem suas características, 

propriedades e as possibilidades de manuseio que eles oferecem; criarem desenhos, pinturas, 

colagens e modelagens, usando seu repertorio; explorarem espaços bidimensionais e 

tridimensionais em suas produções artísticas; e valorizarem suas produções, bem como as de 

outras crianças e da Arte em geral. 

Natureza e Sociedade - Proporcionar às crianças, através deste espaço, a ampliação de suas 

experiências, favorecendo a construção do conhecimento sobre o mundo social e natural, 

formular perguntas, confrontar ideias, buscar soluções para que, posteriormente e 

gradativamente, possam compará-las com aquelas que a ciência propõe e, ainda possam 

explorar e estabelecer relações com o ambiente e as diferentes formas de vida. 
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APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO 

 

PROJETO  ADAPTAÇÃO 

Os primeiros dias na escola a criança e a família experimentam uma série de 

sentimentos: Expectativa, medo, ansiedade, insegurança, esperança e alegria. Considerando 

a importância deste momento, no mês de Fevereiro, desenvolvemos o Projeto Adaptação para 

facilitar esse período flexível e de transição entre a saída de casa e a entrada na escola. É um 

processo que a confiança, respeito, carinho e parceria são fundamentais entre a família, os 

educadores e a direção em todo processo educativo. As famílias puderam se sentir acolhidas 

nesse processo, além da adaptação no ambiente escolar foi necessário adaptar-se no 

momento do sono, alimentação, higiene e nas atividades lúdicas. Através de momentos 

lúdicos, músicas e brinquedos foi possível um ambiente agradável, seguro e prazeroso para 

as crianças.  

Com isso concluímos que a meta foi atingida em 100% do que foi previsto. 

 

SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO  

No decorrer dessa semana mostramos às crianças a importância da literatura infantil 

brasileira através da vida de Monteiro Lobato. Apresentamos os personagens de sua mais 

conhecida obra O SÍTIO DO PICA PAU AMARELO. Através de pequenas biografias, 

desenvolvendo a linguagem oral a partir das músicas do sítio e despertando a curiosidade e 

um ambiente prazeroso. Com a participação das crianças foi possível contar e recontar 

histórias do sítio do pica pau amarelo, estimulando a fantasia e a imaginação. Realizamos 

exposições para a comunidade com as atividades realizadas pelas crianças. 

Com isso concluímos que a meta proposta foi atingida em 100% do que foi previsto. 

 

PROJETO ANUAL “QUANTO TEMPO O TEMPO TEM?” 

       Horas, minutos, segundos, estações do ano, caprichos do clima... Afinal, “Quanto tempo 
o tempo tem?”  esse projeto tem como objetivo responder essas questões, uma verdadeira 
viagem pelo passado, presente e futuro para que os pequenos aprendam não só as primeiras 
noções sobre o tempo, mas também desenvolvam múltiplas áreas do conhecimento por meio 
de atividades criativas, exploratórias, divertidas e motivadoras. 
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Dentro do nosso contexto pudemos usar exemplos como: Como está o tempo hoje?, 

Quais são as estações do ano. Porque devemos guardar os brinquedos. Quanto tempo falta 

para os pais virem busca-lo. Quantos dias faltam para o fim de semana. Quanto tempo ainda 

podem brincar no pátio. 

O problema adquire um sentido importante quando as crianças buscam soluções e 

discutem-nas com as outras crianças. Não se trata de situações que permitam “aplicar” o que 

já se sabe, mas sim daquelas que possibilitam produzir novos conhecimentos a partir dos que 

já tem e em interação com novos desafios. Neste processo, professor deve reconhecer as 

diferentes soluções, socializando os resultados encontrados. (BRASIL, 1998, p.33)  

A noção do tempo foi explorada nos seus diversos aspectos: ordem, sucessão, 

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

através de músicas que expressavam essa sequências duração das atividades (mostrando 

que existem diferentes tempos de acordo com o ritmo de cada pessoa). Como as crianças tem 

poucas experiências, elas não sentem o tempo como o adulto e para que aprendam o conceito 

de tempo, devemos sempre frisar palavras a elas quando estabelecemos compromissos e 

rotinas. 

Com isso concluímos que a meta proposta foi atingida em 100% do que foi previsto. 

 

PROJETO SEXTA EM CENA 

O projeto tem como objetivo proporcionar a socialização, interação e integração das 

turmas, desenvolver aspectos sensíveis, intuitivos e cognitivos, por meio das artes visuais, 

(apresentações) a construção de diálogo, solidariedade, o respeito mútuo e a valorização do 

ser humano, por meio da comunicação de uma forma lúdica alcançar uma formação 

consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças. As apresentações acontecem 

semanalmente ás sextas-feiras e seus temas sempre adaptados às realidades e dificuldades 

apresentadas em sala de aula pelas crianças, respeitando a faixa etária e o nível de 

entendimento das mesmas. 

Concluímos que a meta proposta foi atingida em 100% do que foi previsto. 

 

SEMANA EDUCATIVA DO MEIO AMBIENTE 

Nessa semana realizamos atividades para conscientizar as crianças sobre a 

importância do meio ambiente, despertando nelas valores e ideias de preservação da natureza 

e senso de responsabilidade. Sensibilizando-as de forma lúdica sobre o uso sustentável dos 

recursos naturais. Trabalhamos no decorrer da semana com plantio e cultivo, com o objetivo 
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de desenvolver atenção, cuidado, coordenação motora e curiosidade, através da experiência 

com a germinação do feijão. 

Informamos as nossas crianças que a coleta seletiva é muito importante, para o meio 

ambiente e para as pessoas que fazem da reciclagem uma fonte de vida, que é de onde 

retiram seu sustento, e além de estarmos limpando nosso habitat estamos contribuindo para 

um mundo mais limpo e cheio de vida, longe de qualquer perigo, jogando o lixo cada um em 

seu devido lugar. Esse trabalho foi feito através de cartazes, histórias, conversas, recorte em 

revista e na prática dentro da nossa escola deixando-a sempre limpinha e pra finalizar 

realizaram a confecção de cartazes sobre o tema. 

A meta proposta foi atingida em 83% do que foi previsto. Os 17% foi pelo motivo de não 

realizarmos o passeio pela comunidade e a visita ao bosque, justificamos que não realizamos, 

pois equipe gestora fez o replanejamento e não foi possível a realização do passeio. 

 

SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL 

Esse projeto é um tema importantíssimo, pois a pipa além de ser uma brincadeira 

saudável também é prazerosa e tradicional. Todas as crianças que brincam com pipa disseram 

conhecer o cerol e outros cortantes também. Baseado nisso conversamos bastante sobre os 

prazeres da brincadeira, mas também alertamos sobre a importância de não se aproximarem 

do cerol, sobre os perigos que os cortantes trazem.  

Durante a Semana Educativa Pipa sem Cerol realizamos na roda da conversa o 

desenvolvimento da conscientização das crianças á não utilizar a pipa sem cerol, mostrando 

as crianças como é prazeroso e divertido pode soltar pipa que não tem cerol na linha. 

Orientamos as crianças o quanto o cerol é perigoso, e utilizamos a recreação e 

movimento corporal, assim fomos até o parque, e soltamos pipa de vários modelos e cores, 

com muita alegria e aprendizado. 

Como atividade de registro as crianças confeccionaram um pipa com palito de sorvete 

e pintaram com guache. Fizemos uma exposição com um céu cheio de pipas e rabiolas. 

A meta proposta foi atingida em 100% do que foi previsto.  

 

MÊS DA FAMÍLIA  

No mês de Agosto trabalhamos com o tema FAMILIA, com o intuito de valorizar e 
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mostrar às crianças a importância da família.  No dia 09 de setembro realizamos nossa III 

FESTA DA FAMILIA com TEMA: “FAMILIA TEMPO DE AMAR” promovendo integração entre 

crianças, famílias e escola, desenvolvendo vínculos afetivos e resgatando valores. Foram 

apresentadas: danças, exposições de cartazes, oficinas de contação de histórias, oficina de 

pipa, oficina de brinquedos recicláveis e oficina de massinha de modelar. Ainda tivemos 

brinquedos infláveis como: pula-pula, cama elástica, piscina de bolinhas e barracas de 

alimentação. Foi uma linda e divertida festa para todas as famílias. 

Concluímos que a meta proposta foi atingida em 100% do que foi previsto. 

 

SEMANA EDUCATIVA CARLOS GOMES 

Atividade não realizada pelo motivo de nosso planejamento realizado pela equipe gestora, 

pois avaliamos que não foi muito proveitoso para nosso alunos, com isso incluímos no lugar a 

atividade abaixo. 

 

SEMANA EDUCATIVA DO TEATRO  

Na semana do dia 19 a 23 de setembro, trabalhamos o tema: TEATRO, ampliando a visão de 

mundo de cada criança. De maneira lúdica trabalhamos com personagens de histórias infantis, 

encenação no palco do nosso pátio, utilizando fantasias e fantoches. Tivemos também a 

participação da equipe da Vigilância Sanitária com o teatro: Xô Dengue. Faz parte da rotina 

da creche o projeto “Sexta em Cena”, que acontece todas às sextas-feiras com o intuito de 

trabalhar o lúdico através de diversas histórias. 

 

SEMANA DO IDOSO 

No mês de Novembro, tivemos em nossa U. E a “Semana Educativa do Idoso”, com a 

participação de todas as salas. Nessa semana, as crianças compartilharam histórias sobre 

seus “vovôs e vovós.” O projeto foi baseado na importância da figura dos avós na vida das 

crianças com o intuito não apenas de homenageá-los, mas de mostrar aos pequeninos de 

forma prática e divertida o valor que os avós têm dentro da família. Tivemos a presença de 

uma vovó para fazer uma receita de um bolo. As crianças também montaram um painel 

coletivo a partir dos relatos das vovós e dos vovôs. Como lembrancinhas fizeram um cartão 
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onde pintaram e preencheram espaço com algodão. O objetivo principal foi conscientizar o 

respeito, amor e cuidado com nossos idosos.  

Concluímos que a meta proposta foi atingida em 100% do que foi previsto. 

 

ESCOLA ABERTA 

No mês de Dezembro tivemos em nossa Unidade a Escola Aberta. No decorrer do ano letivo 

as professoras trabalharam com as crianças de todos os Agrupamentos atividades 

pedagógicas de acordo com os Projetos e as Semanas Educativas desenvolvidas e realizadas 

durante o ano. Nessa data a escola é aberta para que as famílias e a comunidade apreciem 

as atividades das crianças. É um dia muito alegre para a Unidade, pois vemos pais, crianças 

e professoras envolvidos e compartilhando as experiências de nossas crianças. 

Em parceria com Vigilância Sanitária e Posto de Saúde tivemos as atividades abaixo 

relacionadas: 

 

TEATRO SOBRE A DENGUE 

Tivemos a visita da equipe da Vigilância Sanitária, com Teatro de fantoche sobre a Dengue, 

apresentando as crianças, os sintomas da doença e as maneiras de prevenção no combate 

ao mosquito transmissor dessa doença, reforçando os cuidados com a prevenção e lembrando 

que o mesmo mosquito pode transmitir outras doenças, como a Chincungunha e Zikavírus. 

 

VISITA DA EQUIPE DE DENTISTAS DO POSTO DE SAÚDE 

Recebemos a visita de dentistas na Unidade trazendo um Teatro de fantoches para 

conscientizar as crianças sobre a importância de uma boa escovação e a prevenção de cáries. 

Além disso, a equipe presenteou as crianças com uma escova de dente e de maneira lúdica 

ensinaram com realizar uma correta escovação. 

 

METAS PRINCIPAIS AÇÕES RESULTADOS JUSTIFICATIVA 

Acolhimento das crianças e famílias 

ao novo ambiente. Recepção e 

despedida de forma afetiva. 

Interação com outras turmas e 

Acompanhamento, observação e 

registro do educador em relação ao 

desenvolvimento da atividade 
Meta 100% 

atingida 
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profissionais. Estimulo para 

estabelecer o vinculo afetivo na hora 

da troca, banho, refeições e soninho. 

proposta, execução e auto avaliação 

dos profissionais envolvidos.  

Palestras e filmes sobre o assunto e 

utilização de fantoches. 

Acompanhamento, observação e 

registro do educador em relação ao 

desenvolvimento da atividade 

proposta, execução e auto valiação 

dos profissionais envolvidos.  

Meta 100 % 
atingida 

 

Leitura e apresentação da biografia 

de monteiro lobato e de seus 

principais personagens e sua obra o 

sitio do pica pau amarelo através de 

filmes, teatro e caracterização dos 

personagens. 

Acompanhamento, observação e 

registro do educador em relação ao 

desenvolvimento da atividade 

proposta, execução e auto avaliação 

dos profissionais envolvidos.  

Meta 100% 
atingida 

 

A partir da leitura do livro “quanto 

tempo o tempo tem?” De Socorro 

Miranda integrar o projeto ao 

projeto pedagógico trimestral da 

unidade. 

Acompanhamento, observação e 

registro do educador em relação ao 

desenvolvimento da atividade 

proposta, execução e auto avaliação 

dos profissionais envolvidos.  

Meta 100 % 
atingida 

 

Contar e recontar historia através de 

peças teatrais feitas pelas crianças. 

Acompanhamento, observação e 

registro do educador em relação ao 

desenvolvimento da atividade 

proposta, execução e auto avaliação 

dos profissionais envolvidos.  

Meta 100 % 
atingida 

 

● Conversa informal sobre meio 

ambiente, vegetação-plantas-tipos 

de animais, poluição ambiental, 

coleta de lixo, reciclagem; 

● Passeio pela comunidade e visita a o 

bosque; 

● Fichas ilustradas; 

● Confecção do livrinho – “coleta 

seletiva de lixo”; 

Acompanhamento, observação e 

registro do educador em relação ao 

desenvolvimento da atividade 

proposta, execução e auto avaliação 

dos profissionais envolvidos.  

Meta 85% 
atingida 

Foi realizado 
replanejamento com a 
equipe e identificamos 
que não tinha agenda 
para que os passeios 

fossem realizados. 
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● Murais – meio ambiente, plantas e 

suas partes, animais terrestres - 

aquáticos – aéreos. 

Através de dramatizações e 

atividades lúdicas representar para a 

criança o perigo do uso de cerol. 

Construção de cartazes coletivos 

Acompanhamento, observação e 

registro do educador em relação ao 

desenvolvimento da atividade 

proposta, execução e auto avaliação 

dos profissionais envolvidos.  

Meta 100% 
atingida 

 

Através dos desenhos animados “os 

Jetsons” e “os Flintstones” fazer 

comparação de atitudes e valores de 

cada família nas diferentes épocas 

do contexto. 

Reunir as famílias atendidas pela 

unidade em um dia de 

confraternização na unidade. 

Acompanhamento, observação e 

registro do educador em relação ao 

desenvolvimento da atividade 

proposta, execução e auto avaliação 

dos profissionais envolvidos.  

Meta 100% 
atingida 

Superando as 
expectativas 

 

Contar e recontar historia através de 

peças teatrais feitas pelas crianças. 

Acompanhamento, observação e 

registro do educador em relação ao 

desenvolvimento da atividade 

proposta, execução e auto avaliação 

dos profissionais envolvidos.  

Meta 100% 
atingida 

Superando as 
expectativas 

 

Será embasado no livro “bisa bia, 

bisa bel” da escritora Ana Maria 

Machado 

Acompanhamento, observação e 

registro do educador em relação ao 

desenvolvimento da atividade 

proposta, execução e auto avaliação 

dos profissionais envolvidos.  

Meta 100% 
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$ 1.517.808,97   R$  1.531.336,75  100,89% 
O valor executado foi maior que o orçado, 

pois houve a necessidade de se efetuar 
algumas demissões. 

Encargos 
Trabalhistas, 

 R$ 659.248,33   R$  733.512,69  111,27% 
O valor executado foi maior que o orçado, 

tendo em vista que havia previsão para 
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Previdenciários 
e Sociais e 
Benefícios 

terceirização de serviços de limpeza e 
portaria, porém a Instituição optou por 
contratação dos próprios funcionários e 

por ter efetuado algumas demissões. 

Material 
Pedagógico e 
Brinquedos 
Pedagógicos 

 R$ 23.925,00   R$  16.230,75  67,84% 
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$  24.822,28  26,75% 

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$  18.832,62  73,37% 
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$ 3.638,06  49,61% 

O valor executado foi menor que o orçado 
tendo em vista que só houve a 

necessidade de colocação de grades e 
compra de materiais para pequenos 

reparos. 

 
Manutenção de 

Bens Móveis 
 R$ 11.000,00   R$ 1.890,00  17,18% 

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

limpeza da coifa. 

 
TOTAL  R$ 2.355.183,97   R$ 2.330.263,15  98,94% 

Do total orçado para 2016 foram 
executados 98,94% do previsto 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Diante das atividades desenvolvidas em 2016 pelo CEI Bem Querer Senador João de 

Medeiros Calmon, foi possível concluir que superamos as expectativas e o trabalho foi 

realizado da melhor maneira possível, estabelecendo uma parceria entre a comunidade, rede 

de atendimento (posto de saúde e vigilância sanitária), colaboradores e equipe gestora,  assim 

os projetos foram desenvolvidos de forma que os objetivos propostos foram alcançados, 

principalmente desenvolvendo uma relação de confiança com a comunidade. Como 

resultado desse trabalho as crianças se desenvolveram de maneira integral em um ambiente 
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favorável e acolhedor. 

 

 

Campinas, 27 de Março de 2017. 

 

 

 

Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 

Presidente 


