
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 

CEI – BEM QUERER SENADOR JOÃO DE MEDEIROS CALMON 
CNPJ 54.150.339/0006-08  - www.anabrasil.org - adm@anabrasil.org 

Rua: Antônia Avelar Ridal, s/n – Pq. Vista Alegre – 13054-353 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-2660 

Memorando nº 001/2020 

 

Assunto: Relatório sobre o atendimento educacional do CEI Bem Querer “Senador João 

de Medeiros Calmon” referente ao Primeiro Trimestre de 2020. 

 

Data: 22/04/2020 

 

Ilmo/a Sr.. 

Marcus Venícius de Brito Coelho 

Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação da Região Sudoeste 

 

Em atendimento ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2015 que determina o 

envio de relatório relativo ao funcionamento do CEI “Bem Querer Senador João de 

Medeiros Calmon”, solicito a análise e encaminhamento do presente ao Setor de 

Convênios e ao Núcleo de Educação Infantil da Coordenadoria Setorial de Educação 

Básica da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. 

 

Atenciosamente, 

 

Deise Carla Bugati Preza 

Diretora Educacional 
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Relatório Primeiro Trimestre do ano letivo de 2020 – ref. Aos 

meses de Janeiro, Fevereiro e Março. 

 

 Responsáveis da SME pelo acompanhamento do Centro de Educação Infantil  

Bem Querer “Senador João de Medeiros Calmon”, no âmbito do Núcleo de Ação 

Educativa Descentralizada - Região Sudoeste: 

 

Representante Regional: Marcus Venícius Coelho 
 
Supervisora Educacional: Debora Barbosa da Silva Sanchez 

 
Diretora Educacional: Deise Carla Bugati Preza 
 
Orientador/a Pedagógico/a: Juliana Aparecida Teixeira da Cruz 
 

1) Identificação da Unidade Educacional 

 

Razão Social: Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

NOME  CARGO  PERÍODO DE ATUAÇÃO  

OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA  PRESIDENTE  06/02/2018 A 06/02/2020 

RG: 10.302.593-5 - SSP/SP ENDEREÇO: RUA: ALFREDO DA COSTA FIGO, 703 - SANTA 
CANDIDA                                            CAMPINAS/SP - 13087-534 CPF: 778.349.848-53 

TEL: 99771-5682 / 3208-3535  eletrosol@uol.com.br 

   FERNANDO DOS SANTOS VICE-PRESIDENTE  06/02/2018 A 06/02/2020 

RG: 13.789.338-3 - SSP/SP ENDEREÇO: ALAMEDA DOS YPÊS, 410 - VILLE CHAMONIX - 
ITATIBA/SP - 13257-622 CPF: 086.214.918-50 

TEL: 11-98175-2571 331.fds@gmail.com 

   MÁRIO SÉRGIO TOGNOLO  1° SECRETÁRIO 06/02/2018 A 06/02/2020 

RG: 11.989.527-4 - SSP/SP ENDEREÇO: RUA ATENAS, 160, BARÃO GERALDO - CAMPINAS/SP - 
13085-558 CPF: 002.225.048-46 

TEL: 99176-6720 tognolo@icloud.com 

   SAMUEL SOAVE 2° SECRETÁRIO  06/02/2018 A 06/02/2020 

RG: 37.267.207-3 - SSP/SP RUA: CAMPOS SALLES, 2035 - TORRE 5 APTO 06 - VILA FAUSTINA II - 
VALINHOS/SP - 13271-900 CPF: 385.034.698-63 

mailto:eletrosol@uol.com.br
mailto:331.fds@gmail.com
mailto:tognolo@icloud.com
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TEL: 99212-9227 soave.samuel@gmail.com 

   MARCOS ADELINO LUCAS 1° TESOUREIRO  06/02/2018 A 06/02/2020 

RG: 15.308.776-6 - SSP/SP ENDEREÇO: RUA: ALVARO RIBEIRO, 15, APTO 104, PONTE PRETA - 
CAMPINAS/SP - 13041-730 CPF: 024.915.778-01 

TEL: 99604-3853 / 3234-5600 marcosal@sigmanet.com.br  

   MARCO FRANCISCO MORALES MOSTASSO 2°TESOUREIRO  06/02/2018 A 06/02/2020 

RG: 7.378.994-X - SSP/SP ENDEREÇO: PROFESSOR ERNESTO SOUZA CAMPOS, 99 - JD. 
BANDEIRANTES - CAMPINAS/SP - 13033-400 CPF: 720.266.348-15 

TEL: 98122-7745 / 3242-8158 moralesju@uol.com.br 

 
Endereço:  

Rua. Ana Arruda de Camargo, nº 344 - CEP: 13088-820 - Bairro: Jd. Nilópolis 

CNPJ: 54.150.339/0001-01 

Início do convênio: Fev/2016 

Término previsto: Jan/2021 

Identificação da Unidade: 

Centro de Educação Infantil Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon 

 

Endereço:  

Rua: Antonia Avelar Ridal, s/n - Pq. Vista Alegre - CEP: 13054-363 

Telefone: (19) 3226-2660 

Endereço Eletrônico: diretoriacalmon@anabrasil.org 

2) Relatório do atendimento: 

a) Proposta de atendimento  

Agrupamento 

Proposta de 
Atendimento 

Inicial (PA 
Inicial) 

Proposta de 
Atendimento 

Máxima  
(PA Máxima) 

Matrículas 
Ativas 

Vagas  
(ref. PA 

Máxima) 

I 84 107 90 17 

II 210 250 216 34 

III 120 141 137 4 

Total 414 498 443 55 

 

mailto:surecardoso@yahoo.com.br
mailto:marcosal@sigmanet.com.br
mailto:moralesju@uol.com.br
mailto:diretoriacalmon@anabrasil.org
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b) Frequência  

Agrupamento Frequência média do trimestre 

I/II 19,8 

I 57,3 

II 120,3 

III 90,6 

 

c) Ordens Judiciais 

Agrupamento 
Matrículas por ordem judicial no 

trimestre 

I 9 

II 4 

III 0 

Total 13 

Redirecionamento 0 

 

3) Recursos humanos 

a) Equipe Gestora: 

Quadro equipe gestora até 13/03/2020 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO  

ELESSANDRA BERTELI 
REOLON DAS NEVES 

DIRETORA 
EDUCACIONAL 

9h às 18h 08/10/2018 13h às 14h PEDAGOGIA 

DEISE CARLA B. PREZA VICE DIRETORA 7h às 16h 02/02/2017 11h às 12h PEDAGOGIA 

JULIANA AP. TEIXEIRA 
DA CRUZ 

ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO 

 
7h às 17h 

 
 

23/01/2019 11h às 13h PEDAGOGIA 

 

Á partir de 16/03/2020 houve troca da direção  
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NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO  

DEISE CARLA B. PREZA 
DIRETORA 

EDUCACIONAL 
7h as  16h 02/02/2017 12h às 13h PEDAGOGIA 

Á CONTRATAR VICE DIRETORA     

JULIANA AP. TEIXEIRA 
DA CRUZ 

ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO 

 
7h as 17h 

 

 

23/01/2019 11h as 13h PEDAGOGIA 

 

b) Equipe de apoio administrativo 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO  

ANA CLARA VITAL 
SATURNINO  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 
7h30 as 16h30 01/02/2016 11h as 12h ENSINO MÉDIO 

LUCINEIDE LIBERATO 
RODRIGUES 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 
8h30 as 17h30 23/09/2019 12h as 13h  ENSINO SUPERIOR 

NIKSA VALADARES 
MAIA BOTASSIN  

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

08h as 17h 17/10/2018 12h as 13h 
ENSINO SUPERIOR 
ADMINISTRAÇÃO 

 

c) Equipe de Apoio  

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO 

ANDREIA 
RODRIGUES DE 

OLIVEIRA 

AUXILIAR DE 
COZINHA 07:00 as 17:00 03/02/2020 11:30 as 12:42 MÉDIO COMPLETO 

CARLOS ROBERTO 
ALVES MACHADO 

SERVIÇOS 
GERAIS 07:00 as 17:00 25/06/2018 12h as 13:12h FUNDAMENTAL COMPLETO 

CLAUDIO DE MIGUEL  PORTEIRO 8:00 as 18:00 17/10/2018 11:30 as 12:42 FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

GLAUCIENE MAXIMO 
ALVES COZINHEIRA 07:00 as 17:00 06/11/2018 11:30 as 12:42 FUNDAMENTAL COMPLETO 

IVANI ALVES 
FREGULIO COZINHEIRA 07:00 as 17:00 25/06/2018 12:30 as 13:42 FUNDAMENTAL COMPLETO 

MARIVONE SOUSA 
SANTOS 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

8:00 as 18:00 08/05/2019 13:00 as 14:12 FUNDAMENTAL COMPLETO 

NADJA ROSANA 
NASCIMENTO SILVA 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 07:30 as 18:00 12/11/2019 12:00 as 13:42 MÉDIO COMPLETO 

ODETE DE 
L.ALEXANDRE 

BARRETO 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 08:00 as 18:00 01/11/2019 13:00  as  14:12 FUNDAMENTAL COMPLETO 
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ROSILENE ALVES DE 
SOUZA 

AUXILIAR DE 
COZINHA 07:00 as 17:00 01/08/2019 11:30 as 12:42 FUNDAMENTAL COMPLETO 

SILVIA HELENA 
ELEUTERIO ROSA 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 08:00 as 18:00 16/01/2019 12:30 as 13:42 MÉDIO COMPLETO 

 
 
d) Equipe Docente 
 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 

HORÁRIO DE 
FORMAÇÃO 

ENTRE PARES 

FORMAÇÃO/ 
HABILITAÇÃO 

 

AGATHA FERREIRA  
NALIN 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

13:00 as 17:00  
 (SEG, TER, QUA, SEX) 

11:00 as 17:00 
(QUI) 

04/06/2018 11:00 as 13:00 
(QUINTA-FEIRA) PEDAGOGIA 

 

ALINE CRISTINA 
OLIVEIRA DA SILVA 

 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

07:00 as 11:00  
(SEG, TER, QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

23/01/2019 
11:00 as 13:00 

(QUINTA-FEIRA) 
PEDAGOGIA 

 

ANDREIA REGINA 
BACCARIN MARCON 

GONÇALVES 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

07:00 as 11:00  
(SEG, TER, QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

01/08/2018 11:00 as 13:00 
(QUINTA-FEIRA) PEDAGOGIA 

 

BRUNA CATARINY  
R. JULIO 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

07:00 as 11:00  
 (SEG, QUA)  

07:00 as 13:00 

(QUI) 
07:00 as 11:00 

(TER, SEX) 

01/08/2019 
 

11:00 as 13:00 

(QUINTA-FEIRA) 
PEDAGOGIA 

 

CARLA FELIX DA SILVA  
PROFESSORA DE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

07:00 as 11:00  
(SEG, TER, QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

01/04/2019 11:00 as 13:00 
(QUINTA-FEIRA) PEDAGOGIA  

CELIA REGINA 
MACHADO 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 as 11:00  
(SEG, TER, QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

23/01/2019 
11:00 as 13:00 

(QUINTA-FEIRA) 
PEDAGOGIA  

DAIANE MENDES DE 
O. ZAMBANINI 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
07:00 as 17:00  

(SEG, TER, QUA,QUI, SEX) 
  

03/02/2020 
11:00 as 13:00 

(QUINTA-FEIRA) 
PEDAGOGIA  

ELIANA IVA DE S. 
FLAUSINO 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

07:00 as 11:00  
(SEG, TER, QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

01/08/2019 11:00 as 13:00 
(QUINTA-FEIRA)  PEDAGOGIA 

 

FERNANDA  ALMEIDA 
DA SILVA 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

07:00 as 11:00  
(SEG, TER, QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

01/08/2018 11:00 as 13:00 
(QUINTA-FEIRA) PEDAGOGIA 

 

GEYSIANA CRISTINA G. 
DE CARVALHO 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

07:00 as 11:00  
(SEG, TER, QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

01/08/2019 11:00 as 13:00 
(QUINTA-FEIRA) PEDAGOGIA 

 

KAIYENE ESMIRELLI 
FERREIRA DA SILVA 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

13:00 as 17:00  
 (SEG, TER, QUA, SEX) 

11:00 as 17:00 
(QUI) 

11/02/2019 
11:00 as 13:00 

(QUINTA-FEIRA) 
PEDAGOGIA 

 

A CONTRATAR 
PROFESSORA DE 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

  
11:00 as 13:00 

(QUINTA-FEIRA)  
 

ROSANE R. DE A. 
FIGUEIREDO 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

07:00 as 11:00  
(SEG, TER, QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

03/07/2018 
11:00 as 13:00 

(QUINTA-FEIRA) PEDAGOGIA 
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SUSELAINE REIS DE 
LIMA 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

07:00 as 11:00  
(SEG, TER, QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

01/08/2018 11:00 as 13:00 
(QUINTA-FEIRA) PEDAGOGIA 

 

TALITA MOREIRA 
SBERCI DA ROCHA 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

07:00 as 11:00  
(SEG, TER, QUA, SEX) 

07:00 as 13:00 
(QUI) 

25/01/2017 11:00 as 13:00 
(QUINTA-FEIRA) PEDAGOGIA 

 

VERIDIANA 
BERNARDINO ALVES 

PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

13:00 as 17:00  
(SEG À SEX)  

 
01/08/2019 

11:00 as 13:00 
(QUINTA-FEIRA) PEDAGOGIA 

 

 

Equipe de Monitor de Educação Infantil 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO 

HORÁRIO DE 

FORMAÇÃO 

ENTRE PARES 

FORMAÇÃO 
INICIAL 

ADRIANA PEIXOTO 
DE MENESES 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 04/06/2018 11:00 as 12:12 TERÇA-FEIRA  

7:00 – 9:00 
PEDAGOGIA 

ALEXIA MUNIZ DA 
SILVA CANDIDO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 11:00 13/01/2020 - 

QUINTA-FEIRA 
7:00 - 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

ALINE CRISTINA 
SILVA MADEIRA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:30 as 17:30 03/09/2019 12:12 as 13:24 QUINTA-FEIRA 

7:00 - 9:00 
MÉDIO 

COMPLETO 

ALINE MILANI DOS 
SANTOS FERREIRA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:30 as 17:30 01/04/2019 12:12 as 13:24 

QUINTA-FEIRA 
7:00 - 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

ANA CAROLINA 
PRATA FERREIRA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 01/08/2018 11:00 as 12:12 

TERÇA-FEIRA  
7:00 – 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

ANA PAULA ARAUJO 
DOS SANTOS 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 02/07/2018 11:00 as 12:12 

QUINTA-FEIRA 
7:00 - 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

ANDREIA MOURA 
PROENÇA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:30 as 17:30 17/01/2019 12:12 as 13:24 QUINTA-FEIRA 

7:00  as 9:00 
MÉDIO 

COMPLETO 

ANDRESA 
FERNANDA DA SILVA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:30 as 17:30 11/09/2019 12:12 as 13:24 

TERÇA-FEIRA  
7:00 – 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

BARBARA MARY V. 
KRAHEMBUHL 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 12/11/2018 

 
11:00 as 12:12 

 
TERÇA-FEIRA 

7:00 as 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

CAROLINA GOMES 
DA COSTA GARCIA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
8:00 as 18:00 04/02/2020 12:00 as 13:12 

 
TERÇA-FEIRA 

7:00 as 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

CINTIA CRISTINA 
BRALIA TOLEDO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
8:00 as 18:00 13/01/2020 12:00 as 13:12 

QUINTA-FEIRA 
7:00  as 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

CINTIA V. B. PIRES 
DE OLIVERIA  

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
8h as 18h 01/08/219 11:30 as 12:42 

TERÇA-FEIRA 
7:00 as 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

CLAUDIA CRISTINA 
DO NASCIMENTO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7h as 11h 13/01/2020 - 

TERÇA-FEIRA 
7:00 as 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

DANIELA ELIAS DIAS  
MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7h as 11h 13/01/2020 - 

TERÇA-FEIRA 
7:00 as 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

DANIELI DOS 
SANTOS P. 
SELVAGGIO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
7:00 as 17:00 

 
17/01/2019 

 
11:00 as 12:12 

 
QUINTA-FEIRA 

7:00 - 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

DORALITA  MUNIZ 
DA SILVA CANDIDO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 03/07/2018 11:00 as 12:12 

QUINTA-FEIRA 
7:00  as 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 
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ELIANE ROSSETE 
MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 28/05/2018 11:00 as 12:12 

TERÇA-FEIRA  
7:00 – 9:00 

PEDAGOGIA 

ELISANGELA  
GUIMARAES S. 

RODRIGUES 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 17/01/2019 11:00 as 12:12 

QUINTA-FEIRA 
7:00 as 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

GRAZIELE ZAVA J. 
ARAUJO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:30 as 17:30 13/01/2020 

 
12:12 as 13:24 

 
QUINTA-FEIRA 

7:00 as 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

JACQUELINE 
TEIXEIRA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 03/07/2018 12:12 – 13:24 

QUINTA-FEIRA 
7:00 as 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

JAQUELINE 
OLIVEIRA DA SILVA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 28/05/2018 11:00 as 12:12 TERÇA-FEIRA 

7:00 as 9:00 
MÉDIO 

COMPLETO 

JOELMA  APARECIDA 
MACHADO MISSIO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:30 as 17:30 28/05/2018 

 
12:12 as 13:24 

 
QUINTA-FEIRA 

7:00 as 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

JULIANA FERNANDA 
DA SILVA PRATES 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 01/02/2018 11:00 as 12:12 

TERÇA-FEIRA  
7:00 – 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

LUANA  MARIA AP. 
DE BELO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
7:30 as 17:30 03/09/2019 12:12 as 13:24 

QUINTA-FEIRA 
7:00 - 9:00 

MÉDIO 

COMPLETO 

MARA AP. LIMA 
BORBOREMA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 03/09/2019 11:00 as 12:12 QUINTA-FEIRA 

7:00 - 9:00  
MÉDIO 

COMPLETO 

MARIA ESTELA 
GUIMARAES 
ARCHANJO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:30 as 17:30 28/05/2018 12:12 as 13:24 QUINTA-FEIRA 

7:00 - 9:00 
PEDAGOGIA 

RAQUEL CRISTINA 
DA FONTE 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 13/01/2020 11:30 as 12:42 TERÇA-FEIRA 

7:00  as 9:00 
SUPERIOR 
COMPLETO 

ROSANGELA ROZA 
RODRIGUES 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:30 as 16:30 03/04/2019 11:00 as 12:12 QUINTA-FEIRA 

7:00  as 9:00 
MÉDIO 

COMPLETO 

SANDRA ARAUJO 
DOS SANTOS 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 17/01/2019 11:30 as 12:42 QUINTA-FEIRA 

7:00  as 9:00 
MÉDIO 

COMPLETO 

SANDRA CRISTINA 
NEVES 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 25/06/2018 11:00 as 12:12 TERÇA-FEIRA  

7:00 – 9:00 
MÉDIO 

COMPLETO  

SELMA BARBOSA DE 
ARAUJO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:30 as 17:30 07/10/2019 

 
12:12 as 13:24 

 
QUINTA-FEIRA  

7:00 – 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

SHIRLEI  ALVES M. 
DE ARAUJO 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:30 as 17:30 01/08/2019 

 
12:12 as 13:24 

 
TERÇA-FEIRA  

7:00 – 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

TAILA GUILHERME 
RAMOS 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 03/07/2018 11:00 as 12:12 TERÇA-FEIRA  

7:00 – 9:00 
MÉDIO 

COMPLETO 

THIALA TEIXEIRA DA 
SILVA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:00 as 17:00 25/06/2018 11:00 as 12:12 

TERÇA-FEIRA  
7:00 – 9:00 

MÉDIO 
COMPLETO 

VANESSA BRAGA 
BARBOSA 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
7:30 as 17:30 01/08/2019 12:12 as 13:24 TERÇA-FEIRA  

7:00 – 9:00 
MÉDIO 

COMPLETO 
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e) Organização das turmas na escola  

 

TURMA PERÍODO PROFESSOR MONITORAS APOIO 

 
AG I A 

 
INTEGRAL 

 
BRUNA C. RODRIGUES 

JULIO 

 
CINTIA VILAS BOAS 
DORALITA MUNIZ 

MARA LIMA 
ROSANGELA ROZA 

 

 
 
 
 

Sandra Araujo 

 
AG I B 

 
INTEGRAL 

 
SUSELAINE REIS DE LIMA 

 

 
ANDRESA FERNANDA 

LUANA MARIA 
ANDREIA MOURA 
ALINE MADERA 

 
AG I C 

 
INTEGRAL 

 
FERNANDA ALMEIDA DA 

SILVA 
 

 
VANESSA BRAGA 
SHIRLEY ALVES 

JOELMA MISSIAS 
BARBARA MARY 

 
AG I/II A  

 
INTEGRAL 

 
ELIANE IVA  

 
ANA PAULA ARAUJO 

GRAZIELE ZAVA 
ELIZANGELA GUIMARÃES 

 

 
 
 

Carolina apoio AG II , B, C, D 
Cintia Toledo AG II E,F,G 
  

AG II B 
 

INTEGRAL 
 

ROSANE FIGUEIREDO 
 

 
SANDRA NEVES 

ELIANE ROUSSETE 
 

 
AG II C 

 
INTEGRAL 

 
GEYSIANA C. GONÇALVES 

DE CARVALHO 

 
THIALA T. SILVA 

JAQUELINE TEIXEIRA 
 

 

 
Raquel Cristina Fonte  
(apoio criança Elisa – síndrome de down) 

 
AG II D  

 
INTEGRAL 

 
ANDREIA R. B. MARCON 

GONÇALVES 
 

 
DANIELE DOS SANTOS 

MARIA ESTELA ARCANJO 
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AG II E 

 
INTEGRAL 

 
CELIA REGINA MACHADO 

 
ANA CAROLINA PRATA 

TAILA GUILHERME 

 

 

 
AG II F 

 
INTEGRAL 

 
VERIDIANA BERNARDINO 

 
ALINE MILANE 

JULIANA PRATES 

 
AG II G 

 
INTEGRAL 

 
TALITA MOREIRA SBERCI 

DA ROCHA 

 
ADRIANA MENEZES 
SELMA BARBOSA 

 
 

 
AG III A 

 
PARCIAL 

 

 
ALINE CRISTINA OLIVEIRA 

DA SILVA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Alexia Muniz da Silva Candido 
(apoio  da criança Nathalia - autismo) 

 

 
 
AG III B 

 
PARCIAL 

 

 
CARLA FELIX DA SILVA 

 
Cláudia Cristina do Nascimento 
(apoio  criança Gustavo – Síndrome de Down ) 
 

Daniela Elias Dias 
(apoio da criança Antônio – autismo) 

 

 
AG III C 

 
PARCIAL 

 

 
KAIYENE ESMIRELLI 
FERREIRA DA SILVA 

 

Jaqueline Oliveira  
Apoio geral AGIII 

  
AG III D 

 
PARCIAL 

 

 
AGATHA NALIN 
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f) Educação Especial - Professora de Educação Especial: A CONTRATAR 

AG 
 NOME DO 

ALUNO 
DEFICIÊNCIA CUIDADOR/ MONITOR 

AG II G Ana Laura Guerreiro Sindrome de Down Não Necessita 

AG III A 
Natalia Paladino 

Kanufp  
Autismo Alexia Muniz 

AGIII B Antonio Rosa Grecci Autismo Daniela Elias 

AGIII B 
Gustavo Henriki 

Cabral dos Santos 
Sindrome de Down Claudia Cristina 

AGII C 
Elisa Barbosa 

Smanioto 
Sindrome de Down Raquel Fonte 

AGIII A 
Pedro Joaquim 

Coutinho de Carvalho 
Sindrome de Down Não necessita   

AGI/II A 
Enzo Gabriel Alves 

Missaia 
Sindrome de Down Em análise 

Total de alunos atendidos: 07 

 

 
4) Acompanhamento do Projeto Pedagógico   
 

a) Cumprimento das metas no trimestre de acordo com o Plano de Ação do 
Projeto Pedagógico (Item 3.2) e o Contrato de gestão – Edital 03/2015 (Anexo 
I - Termo de Referência Técnica - Item V, 1.1, E). 
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INDICADOR PRIORIDADE 
IDENTIFIC

ADA 

META(S) DEFINIDA(S) AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA(S) META(S) RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

3. DIMENSÕES 
INTERAÇÕES 

3.2 RESPEITO 
AO RITMO 

DAS 
CRIANÇAS 

 

 
As crianças podem dormir ou 
repousar, ir ao banheiro ou 
beber água quando 
necessitam? 

 
Chamar a família da criança para investigar a rotina 
em casa, frisar a importância do período de sono e 

a qualidade para o desenvolvimento da criança. 

 
Orientadora pedagógica 

e equipe educativa. 

 
 

Durante o ano 
letivo. 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
Trata-se da meta que está presente integralmente no contrato de gestão. 

Avaliação da UE: 
(   ) Atingiu Plenamente  ( x ) Atingiu Parcialmente  (    ) Não atingiu 
 
Considerações:  

 

INDICADOR PRIORIDADE 
IDENTIFICADA 

META(S) DEFINIDA(S) AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA(S) META(S) RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

 
4. 

PROMO-
ÇÃO DA 
SAÚDE 

 
4.3. SEGURANÇA 

4.3.1 As tomadas elétricas 
estão colocadas no alto das 
paredes e possuem tampas 
protetoras seguras? 

Providenciar a compra de protetores para as 
tomadas e realizar a troca sempre que necessário. 

 
Equipe gestora.  

 
Durante o ano 
letivo 

 
Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
Trata-se da meta que está presente integralmente no contrato de gestão. 

 

Avaliação da UE: 
(   ) Atingiu Plenamente  (  x  ) Atingiu Parcialmente  (    ) Não atingiu 
Considerações: Providenciar a compra imediata diante a necessidade de troca das tampas. 
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INDICADOR PRIORIDADE 
IDENTIFICADA 

META(S) DEFINIDA(S) AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA(S) META(S) RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

 
5. 
ESPAÇO, 
MATE- 
RIAIS E 
MOBILIÁ-
RIOS 

 

 

5.1 ESPAÇOS E 

MOBILIÁRIOS 

QUE 

FAVORECEM AS 

EXPERIÊNCIAS 

DAS CRIANÇAS. 

5.1.3 Os espaços e 
equipamentos são acessíveis 
para acolher as crianças com 
deficiência, de acordo com o 
Decreto Lei nº 5.296/2004? 

 
Solicitar ao Cae uma reestruturação do palco e dos 
banheiros infantis. 

 
Equipe gestora e Cae. 

Dentro da 
disponibilidade 
do CAE 
 
(Durante o ano 
todo) 

5.1.4 Há bebedouros, vasos 
sanitários, pias e chuveiros em 
número suficiente e acessível 
às crianças? 

 
Solicitar ampliação ao Cae. 

 
Equipe gestora e Cae. 

Dentro da 
disponibilidade 
do CAE 
 
(Durante o ano 
todo) 

 
5.1.5. A instituição disponibiliza 
nas salas espelhos seguros e 
na altura das crianças para que 
possam brincar e observar a 
própria imagem diariamente? 
 

 
Pensar numa solução segura da instalação de 
espelhos ou adesivos espelhados nas salas de aula 
para que as crianças possam brincar e observar a 
própria imagem diariamente. 

 
 
Equipe gestora e CAE 

 
Dentro da 
disponibilidade 
do CAE 
 
(Durante o ano 
todo) 

5.1.7. A instituição prevê móveis 
firmes para que os bebês e 
crianças pequenas possam se 
apoiar e tentar ficar em pé 
sozinhos.  

 
Solicitar ao Cae instalação de barras nas paredes. 

 
Equipe gestora e Cae 

 
Dentro da 
disponibilidade 
do CAE 
 
(Durante o ano 
todo) 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
Trata-se da meta que está presente integralmente no contrato de gestão. 
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INDICADOR PRIORIDADE 
IDENTIFICADA 

META(S) DEFINIDA(S) AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA(S) META(S) RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

  
5.2 MATERIAIS 
VARIÁVEIS E 
ACESSIVEIS AS 
CRIANÇAS 
 

5.2.2. Há brinquedos que 
respondam ao interesse das 
crianças em quantidade 
suficiente e para diversos usos 
(de faz de conta, para espaço 
externo, materiais na 
estruturados, de encaixe, de 
abrir e fechar, de andar e de 
empurrar)? 

 
Providenciar a compra de novos brinquedos e a 
confecção de instrumentos musicais e de 
brinquedos realizado pela equipe. 

 
 
 

Equipe gestora e 
Equipe educativa 

 
 
 

Durante o ano 
letivo. 

5.2.5 Há material individual de 
higiene, de qualidade e em 
quantidade suficiente, guardado 
em locais adequados 
(sabonetes, fraldas, escovas de 
dente e outros itens)? 

 
Realizar um trabalho de conscientização com as 
famílias sobre a importância do envio de materiais 
de higiene suficientes para o atendimento de 
qualidade das crianças. 

 
Equipe gestora e 
Equipe educativa  

 
 
Durante o ano 
letivo 

5.2.8. Há objetos e brinquedos 
de diferentes matérias em 
quantidade suficiente e 
adequados as necessidades 
dos bebês e crianças 
pequenas? (Explorar texturas, 
sons, formas e pesos, morder, 
puxar, por e retirar, empilhar, 
abrir e fechar, ligar e desligar, 
encaixar, emburrar, etc)? 

 
Solicitar a compra e a confecção de brinquedo 
realizado pela equipe com material reciclado. 

 
Equipe gestora e 
Equipe educativa 

 
 
 
Durante o ano 
letivo 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
Trata-se da meta que está presente integralmente no contrato de gestão. 

 

Avaliação da UE: 
(   ) Atingiu Plenamente  ( X  ) Atingiu Parcialmente  (    ) Não atingiu 
Considerações: Atingiu parcialmente por entendermos que esse processo não se conclui nesse momento, por ser realizado durante todo o ano letivo e as professoras tem 
criado com as crianças os materiais dentro da proposta pedagógica de cada turma. 
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INDICADOR PRIORIDADE 
IDENTIFICADA 

META(S) DEFINIDA(S) AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA(S) META(S) RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

 5.3 ESPAÇOS, 
MATERIAIS E 
MOBILIÁRIOS 
PARA 
RESPONDER 
AOS 
INTERESSES E 
NECESSIDADES 
DOS ADULTOS. 
 

 
5.3.1 Há espaço que permite o 
descanso e o trabalho individual 
ou coletivo da equipe que seja 
confortável, silencioso, com 
mobiliário adequado para 
adultos e separado dos espaços 
das crianças para reuniões, 
estudos, momento de formação 
e planejamento. 

 
Disponibilizar outros espaços da unidade para 
proporcionar um momento de descanso para a 
equipe durante o período de almoço. 

 
Equipe gestora 

 
Durante o ano 
letivo 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
Trata-se da meta que está presente integralmente no contrato de gestão. 

 

Avaliação da UE: 
(   ) Atingiu Plenamente  ( x ) Atingiu Parcialmente  (    ) Não atingiu 
Considerações:. Atingiu parcialmente por entendermos que esse processo não se conclui nesse momento, por ser realizado durante todo o ano letivo e as adequações são 
realizadas conforme apontamentos feito pela equipe. 
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INDICADOR PRIORIDADE 
IDENTIFICADA 

META(S) DEFINIDA(S) AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA(S) META(S) RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

 
7. 

COOPERA
ÇÃO E 
TROCA 
COM AS 

FAMÍLIAS 
E 

PARTICIPA
ÇÃO NA 
REDE DE 
PROTE-

ÇÃO 
SOCIAL 

 

 
7.2. RESPEITO E 
ACOLHIMENTO 
 

 
7.1.2 As professoras e demais 
profissionais sentem-se 
respeitadas/os pelos familiares 

 
Comunicar a equipe gestora imediatamente quando 
houver falta de respeito por parte das famílias se 
posicionando de forma respeitosa e sem discussão. 

 
 
Equipe Gestora 

 
 
Durante o ano 
letivo 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
Trata-se da meta que está presente integralmente no contrato de gestão. 

Avaliação da UE: 
(   ) Atingiu Plenamente  ( X  ) Atingiu Parcialmente  (    ) Não atingiu 
Considerações: As ações para atingir as metas relacionadas deram inicio na reunião de pais ao qual foi discutida a importância fundamental do respeito aos funcionários da 
unidade educacional. Atingiu parcialmente por entendermos que esse processo não se conclui por ser realizado durante todo o ano letivo e não só no trimestre em questão. 
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b) Processos de ensino aprendizagem 

RELATÓRIO DO AG I A 
PROFESSORA: BRUNA CATARINY RODRIGUES JULIO 

 

Iniciamos o ano letivo com dois projetos aplicados de forma paralela, sendo 

eles o projeto “acolhimento” e o projeto “identidade”, dessa forma, desenvolvemos 

atividades lúdicas cujo o principal objetivo era acolher os bebês e familiares em 

um novo ambiente social chamado escola, visando facilitar esse período de 

acolhimento proporcionamos um dia de interação escola e família para que os pais 

ou responsáveis pudessem participar de atividades lúdicas e interacionais com os 

bebês, assim podendo conhecer melhor esse ambiente e passar maior segurança 

aos pequenos, dessa maneira, também proporcionamos momentos que os 

auxiliaram no reconhecimento de sua essência, como por exemplo, conhecer 

partes do corpo, desenvolver os sentidos, e reconhecer o nome próprio, para isso 

realizamos atividades sensoriais como por exemplo, caminhar em caixa de ovos e 

plástico bolha, com espelhos, músicas, confeccionamos chocalhos e garrafas 

sensoriais. Deste modo para dar início nas apresentações do sexta em cena as 

professoras prepararam uma apresentação teatral narrando a história de uma 

menina que não gostava de livros, e assim foi explicado para as crianças a 

importância da leitura, e também ocorreu a inauguração no mesmo dia da 

biblioteca em nossa escola, consequentemente aconteceram mais algumas 

apresentações nas semanas seguintes, e também comemoramos o aniversariante 

do mês em Fevereiro. Logo após passar esse primeiro momento de socialização e 

acolhimento no mês de Março demos início ao projeto “Meu Brasil brasileiro”, 

mergulhando no mundo da imaginação, sendo assim as atividades foram 

permeadas de diversas brincadeiras ao imitar alguns animais, brincamos também 

e nos divertimos juntos entrando dentro de caixas vazias no solário  e imaginando 

que éramos pescadores, dançamos e nos expressamos, musicalização em roda, 

com instrumentos e com objetos, apresentação de alguns animais da região Norte, 

seus hábitos, e principais características.  

As aulas foram interrompidas devido o decreto nº 20.768 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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RELATÓRIO DO AG I B    
PROFESSORA: SUSELAINE REIS DE LIMA 
 

Iniciamos o ano letivo com o projeto ADAPTAÇÃO/IDENTIDADE com o objetivo de 

tornar a escola um ambiente acolhedor seguro, de confiança, para aos poucos, irem 

conquistando seu espaço e aprendendo a conviver com outras pessoas, adultos e 

criança. Neste âmbito, este projeto teve como objetivo, o conhecimento global do ser 

humano: conhecendo seu corpo, ampliando conceitos sobre sua identidade, descobrindo 

que o indivíduo está presente em todas as comunidades, relacionando-se com outros 

seres e com todo o ambiente onde vive e identificando e analisando diferenças, conceitos, 

pré – conceitos, características, valores de toda uma sociedade a qual ele está inserido, 

através de contação de histórias por meio de diferentes meios (livros, fantoches, cantigas 

de roda nos diferentes momentos estabelecidos na rotina diária, Atividades com imagens, 

Atividades com diversos objetos sonoros, Construção de brincadeiras entre outros. Nesse 

ano nosso projeto norteador será “Meu Brasil brasileiro”, e devido ao intenso processo de 

urbanização que passa nossa sociedade, cada vez mais nos afastamos do contato com a 

Natureza, o agrupamento IB iniciará o segundo trimestre trabalhando o PROJETO 

POMAR onde foi destacado a alimentação saudável e preservação do meio ambiente em 

diferentes regiões brasileiras pois, a  infância vivida nos quintais, o gosto da “fruta comida 

no pé”, foram vivências únicas para quem teve a oportunidade de ser “criança de quintal”, 

e têm se transformado em coisa rara, já quase inexistente. O projeto visou desenvolver o 

sentimento de identidade e pertinência por parte de todas as crianças em relação às 

árvores, e nossas relações culturais com seu cultivo, além da fruição de conviver em um 

espaço tão agradável aos sentidos como é o espaço do pomar. A partir do trabalho 

educativo, proporcionamos momentos de reflexão junto à necessidade de preservação e 

mesmo de transformação dos espaços urbanos, a fim de torná-los mais humanos e 

harmônicos, possibilitando a reflexão individual e coletiva das questões urbano-

ambientais, promovendo autocuidado da saúde e uma melhor percepção do meio, 

utilizando as experiências vividas como estímulo a mudanças de atitudes e à 

disseminação dessas ideias aos demais membros da comunidade escolar. Dessa forma 

proporcionamos aos alunos uma aproximação com a qualidade de vida vinculada à 

alimentação, sensibilizando e efetivando ações de cidadania, sensibilizar os alunos da 

importância do cultivo de espaços verdes, como o pomar, bem como a importância da 

diversidade vegetal que pode ser desenvolvida neles. Demonstrar aos alunos as 

vantagens na melhoria e preservação da qualidade dos espaços verdes e sua relação 

com a segurança alimentar da população. Degustação de diversas frutas e sucos além de 

trabalhar as texturas, o olfato e principalmente o paladar exploramos terras, sementes, 

folhas, galhos, pinturas, frutas e árvores feitas com reciclagens.  
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RELATÓRIO DO AG I C 
PROFESSORA: FERNANDA ALMEIDA DA SILVA 
 

Começamos o ano letivo com o projeto ADAPTAÇÃO E IDENTIDADE, cujo objetivo 

é estimular nas crianças a confiança com o ambiente escolar, favorecendo um ambiente 

agradável e rico de estímulos, oportunizando novas experiências, e a socialização com os 

amigos da sala e com as educadoras (professora e monitoras). Nesse primeiro momento 

usamos como estimulo a música, pois, na adaptação ela ajuda a criança a relaxar e a se 

soltar. Além disso, a música é um excelente instrumento para desenvolver a audição, fala, 

e expressão corporal, ela representa uma fonte rica em estímulos. Usamos a contação de 

histórias com fantoches e brinquedos da sala, a exploração dos materiais sensoriais, 

como caixa musical, caixa surpresa, garrafas sensoriais da calma e as que emitem sons 

diferentes, eles adoram o barulho que cada uma emite, também exploramos tiras de TNT 

amarado pela sala, para que pudessem caminhar, desviar ou se pendurar sobre ela, e as 
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bolas e seus diferentes tamanhos e cores. 

Depois de passar o período de adaptação começamos a trabalhar com o projeto 

“MEU BRASIL BRASILEIRO”, que seguiremos trabalhando ao longo do ano, nosso 

agrupamento começou a trabalhar as aves, como o Tucano do bico preto, Arara Canindé, 

Tuiuiu. A professora apresentou essas aves aos alunos em forma de imagem, também 

escutarão seus sons, imitarão seu voo, pelo tato sentiram os diferentes tipos de pena, 

conheceram no mapa do Brasil onde é o habitat de cada ave, o estado que mais habitam 

e colaram bolinhas de papel crepom nessa região, confeccionaram araras de papel para 

pendurar na sala com carimbo dos pezinhos.  
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As aulas foram interrompidas devido o decreto Nº 20.768 do dia 16 de Março, onde 
a partir do dia 23 de Março dispõe sobre suspensão de todas as atividades escolares nas 
unidades que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas. 

 
RELATÓRIO DO AG II A 
PROFESSORA: ELIANA IVA DE SOUZA FLAUSINO 
 

Iniciamos o ano letivo de 2020 janeiro/fevereiro com dois projetos o de acolhimento 

inicial e o de identidade. No projeto acolhimento inicial recebemos as crianças e suas 

famílias com afeto e carinho, proporcionando um ambiente acolhedor e seguro. Tivemos 

um dia de integração com as famílias, isso possibilitou que elas vivenciassem um pouco 

da rotina escolar de seus filhos. A maioria das crianças, sentem– se familiarizadas com a 

rotina escolar e não tiveram dificuldades para adaptarem e para as crianças que 

demonstraram insegurança a equipe gestora teve um olhar diferenciado. Nesse período 

tivemos variedades de atividades psicomotoras, de leituras, jogos, histórias, músicas, 

roda da conversa e danças que proporcionaram a interação, socialização e a afetividade. 

No projeto Identidade, trabalhamos o eu e o outro, abordando a valorização das 

diferenças, o respeito ao próximo e a autonomia. Realizamos atividades com espelhos 

(dispusemos uma caixa com um espelho dentro, na roda conversamos sobre o que teria 

na caixa, a turma ficou instigada para descobrir, a dica era: é muito bonito. Alguns 

meninos disseram que era um carrinho, já as meninas uma boneca, chutaram até que era 

uma bola ou uma chupeta, a curiosidade só foi aumentando, na hora de revelar 

chamamos uma criança por vez, foi a maior surpresa quando elas viam sua imagem no 

espelho, umas riam, outras mandaram beijinhos e teve até careta, foi divertido. Em outro 

momento utilizando o espelho da nossa sala, recurso este, muito essencial para essa 

faixa etária, realizamos movimentos corporais com  coreografias de algumas musicas 

conhecidas e em seguida em dupla dançamos, elas apreciam dançar, conseguimos 

observar que as crianças possuem uma boa interação uma com as outras. Trabalhamos o 

auto- reconhecimento e reconhecer o outro, confeccionamos um cartaz com imagens das 

crianças,  e para produzi-lo, fizemos uma roda, dispusemos fotos viradas para baixo, uma 

criança por vez pegou uma foto e ao vira-la verificou a quem pertencia e a entregou para 

o dono e este a colou no painel.  Incentivamos diariamente a necessidade dos cuidados 

com a higiene bucal, corporal e com seus pertences. 

Observa-se que nesse agrupamento as crianças são carinhosas, curiosas, atentas, 

repleta de saberes, gostam de explorar todos os espaços e demonstram alegria no 

ambiente escolar. 

No mês de março iniciamos o projeto as regiões brasileiras do tema gerador Meu 

Brasil brasileiro abordando as variedades de moradias existentes em nosso país. 

Realizamos diversas atividades como: roda da conversa, exploração dos espaços da 

escola com passeios para estudo do meio, no qual as crianças observaram as casas 

existentes ao redor da mesma, sondagem dos saberes prévios das crianças através da 

procura por imagens de residências conhecidas em revistas e jornais para confecção do 

painel de moradias, nessa atividade observamos que as crianças assimilaram a proposta 

e localizaram com facilidade as residências que fazem parte de suas vivências, uma aluna 

ao localizar uma imagem disse: olha o prédio. Experienciamos também leitura e releitura 
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diária de historias, músicas, danças, formas geométricas, cores, texturas, quebra-cabeça, 

jogos de encaixe, massinhas de modelar, a produção das casinhas para nossa maquete 

utilizando palitos de sorvete, palha, caixa de papelão, tinta guache e cola. 

Proporcionamos o manuseio e exploração dos materiais como: cola, pincéis, fita métrica, 

barbante, tinta, palha, madeira, pedra e o tijolo. Tivemos a escolha da mascote da sala 

através de uma votação, foi eleito um cachorro de pelúcia, porém ainda não escolhemos o 

nome. Após observação e sondagem iniciamos o desfralde com algumas crianças com o 

apoio das famílias, para tal, fizemos a leitura do livro O que tem na sua fralda do autor 

Guido Van Genechten e através de uma atividade lúdica realizamos o desfralde da nossa 

mascote. Apresentamos a elas a mascote com fralda e conversamos sobre a importância 

de usar o vaso sanitário e se alguma criança tinha interesse de parar de usar fraldas, em 

seguida assim como no livro, perguntei para as crianças se elas gostariam de verificar o 

que tinha na fralda da mascote, todos estavam curiosos e pediram para ver, então mostrei 

e eles puderam verificar que estava sequinha, sendo assim, nossa mascote não precisa 

mais usar fraldas e a partir de agora utilizara o vaso sanitário. Levamos as crianças ao 

banheiro e simulamos que a mascote fez xixi no vaso, orientamos que todas as vezes que 

utilizarem o vaso é necessário dar descarga para deixa-lo limpo para outra pessoa, 

enfatizando a importância desse ato, as crianças ficaram atentas a todas as informações 

e demonstraram apreciar aquele momento. 

As aulas foram interrompidas, devido o decreto Nº 20.768 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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RELATÓRIO DO AG II B 
PROFESSORA: ROSANE RUOTOLO DE ALMEIDA FIGUEIREDO 
 

No mês de janeiro trabalhamos o “Projeto Adaptação” que teve como objetivo 

conhecer melhor as crianças, transmitir segurança nos espaços da escola e desenvolver 

vínculo afetivo entre as crianças e educadoras. No primeiro dia de aula as famílias tiveram 

a oportunidade de participar da adaptação juntamente com as crianças, foi de extrema 

importância esse dia, pois as crianças se sentiram seguras no ambiente escolar com a 

presença do responsável. Durante o projeto, foi realizada várias brincadeiras, jogos, 

teatros e músicas, com o intuito de transmitir segurança, mostrando para as crianças que 

a escola é um ambiente acolhedor e seguro, onde a professora e as auxiliares estão 

dispostas a ajuda-la em todos os momentos. 
 

 

No mês de fevereiro foi trabalhado o “Projeto Identidade” proporcionamos 

atividades que possibilitaram as crianças o conhecimento de si mesmo, através de 

brincadeiras lúdicas, teatro, músicas, higiene pessoal e etc. O Projeto identidade tem 

como objetivo, desenvolver o autoconhecimento, fortalecer a identidade, reconhecimento 

do nome, promover a imaginação, favorecer a identidade com uso de espelhos, 

reconhecer a própria imagem e a dos colegas, trabalhar a importância da higiene pessoal, 

favorecer o desenvolvimento da autonomia, trabalhar autoestima e promover a 

socialização na escola. 
 

Em março iniciamos o “Projeto Bichos da Floresta Amazônica”, tendo como eixo 

norteador “Meu Brasil Brasileiro”, o tema do projeto foi escolhido pela turma do AGII - B 

através de uma sondagem realizada pela professora. Iniciamos o projeto apresentando 

para as crianças a Bandeira do Brasil, foi realizada atividades de colagem, brincadeiras, 

músicas e trabalhamos as cores e formas geométricas que tem na bandeira, de uma 

forma lúdica e divertida. Também trabalhamos o Mascote da turma, o mascote foi 

escolhido pelas crianças um macaquinho de pelúcia, o nome escolhido para o 

macaquinho foi Caco, O projeto mascote, promove a interação da turma com a família, 

criando vínculos com as crianças, proporcionando a elas responsabilidade, autonomia e 

afetividade. 
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As aulas foram interrompidas devido o decreto nº 20.768 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.  
 
RELATÓRIO DO AG II C 
PROFESSORA: GEYSIANACRISTINA GONÇALVES DE CARVALHO 
 

O iniciamos primeiro trimestre com o projeto “acolhimento” a família participou de 

forma ativa deste momento, tiveram a oportunidade de junto com o seu filho vivenciar um 

pouco da rotina da escola, fizemos brincadeiras, roda de músicas e o responsável pela 

criança deixou uma mensagem para ela em uma caixinha surpresa, foi um momento 

importante, pois as famílias se sentiram acolhidas e seguras em deixar seus filhos na 

escola. Demos continuidade ao projeto “acolhimento” em sala, as crianças tiveram 

momentos lúdicos com muitas brincadeiras e cantinhos respeitando suas individualidades. 

Contamos histórias, fizemos teatros de bonecos e fantoches e a música também fez parte 

desse momento e percebemos o gosto da maioria pelos ritmos e demonstrando 

expressão corporal. Depois do período de “acolhimento” iniciamos o projeto “identidade” 

que possui atividades características relacionadas ao autoconhecimento, onde cada 

criança pode descobrir a sua própria identidade, construiu imagens positiva de sim 

mesmo. 

 Na roda da conversa falamos sobre objetos grandes e pequenos e que na nossa 

sala tem crianças maiores e menores. Questionei as crianças de quem era a criança 
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maior da nossa turma e a menor e elas começaram a falar, até que entramos em um 

acordo de medir com barbante, quem achávamos que era maior e menor da turma. 

Depois que medimos chegamos à conclusão que a maior da turma é a Luiza e a menor é 

a Agnes. Fizemos um cartaz com formato do corpo das duas representar o que 

aprendemos.  

Em roda conversamos sobre nossas mãos e que fazemos muitas coisas com ela 

inclusive carinho, tivemos um momento onde todos fizeram carinho um no outro.  

Carimbamos as mãozinhas das crianças em um papel kraft para representar a  

altura de cada uma, cantamos e dançamos  a música  “tão grande” brincamos de pegar 

objetos grandes e pequenos.  

Cantamos e dançamos a música “cabeça, ombro, joelho e pé” depois fizemos um 

rosto na folha de sulfite com barbante e as crianças desenharam os olhos, nariz, boca e 

orelha. 

Fomos à biblioteca e lemos livros relacionados ao que estávamos aprendendo, 

escolhemos livros e discutimos, sobre o tamanho do livro, o tamanho dos personagens, 

sobre o rosto dos personagens se estavam felizes ou tristes.  

Demos início ao projeto “Meu Brasil Brasileiro” com o objetivo de despertar a 

curiosidade das crianças, na roda conversamos sobre o Brasil e que devemos cuidar do 

nosso país e dos animais que vivem aqui. Mostramos impresso o mapa do Brasil e alguns 

animais de cada região. Aprendemos que os animais são diferentes também cada um tem 

seu papel na natureza. Fizemos um mapa onde todos os animais foram colados de 

acordo com sua região. Assistimos ao filme “Rio” as crianças demonstraram muito 

interesse , quando acabou o filme fizemos uma roda da conversa, onde relembramos o 

que aconteceu no filme e o que devemos fazer para cuidar dos animais. 

As aulas foram interrompidas devido o decreto N°20.768 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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RELATÓRIO DO AG II D 
PROFESSORA: ANDRÉIA REGINA B. MARCON GONÇALVES. 
 

PROJETO ACOLHIMENTO 

As crianças se adaptaram tranquilamente, apenas as crianças novas que tiveram 

resistência para se adaptar, mas com a flexibilidade de horários na semana de adaptação 

e o apoio das famílias foram fundamentais para esse período de conhecimento e 

adaptação da rotina escolar, fizemos atividades como brincadeiras, música e histórias, 

para que esse momento se tornasse prazeroso e acolhedor. 

 

PROJETO IDENTIDADE 

No inicio do ano trabalhamos o “Projeto Identidade” com a turma, onde abordamos 

situações do cotidiano como higiene pessoal, escovação, músicas e brincadeiras 

dirigidas. Para que eles pudessem perceber e conhecer o próprio corpo e suas diferenças 

entre eles como: cor de cabelo, pele e olhos, no final da atividade contextualizamos nossa 

aprendizagem com o cartaz coletivo com uma imagem de menino e menina, de material 

usamos papel picado de revista e ainda no decorrer da semana, tivemos atividades 

lúdicas envolvendo números. 

 

  PROJETO MEIO AMBIENTE 

 

No mês de Março dentro do eixo norteador “Meu Brasil Brasileiro”, trabalhamos 

atividades que pudesse despertar nas crianças a conscientização da importância da 

preservação do meio ambiente, tivemos experiências com o plantio do feijão, a Horta na 

garrafa Pet, trabalhamos também com as crianças a importância dos alimentos e os 

cuidados com desperdício da água, e tivemos como ajuda literária os livros: “ O grande 

Rabanete “, e Acabou a Água” depois tivemos como produção uma cesta de legumes e a 

confecção da Torneira jogando água. Ainda confeccionamos o rio Limpo e o Rio Sujo, 

usamos as mãozinhas das crianças para confeccionar. Tivemos também as brincadeiras o 

pano encantado, a dança das cadeiras e jogando a bolinha na boca do sapo. Também foi 

possível observar o interesse das crianças por uma sapão de Pelúcia que a professora 

trouxe para alegrar a turma, á partir daí como as crianças gostaram do Sapão ele passou 

a ser o mascote da sala, e acompanhava a turminha em várias rotinas as creche. 
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RELATÓRIO DO AG II E 
PROFESSORA: CÉLIA REGINA MACHADO 
 

Projeto adaptação e identidade 

O projeto de adaptação e identidade foi realizado de maneira lúdica, elaborada 

com atividades recreativas, envolvendo músicas, brincadeiras como o faz-de-conta, a 

socialização além de várias atividades como conhecer o ambiente escolar, jogos e 

brincadeiras estimulando suas habilidades, equilíbrio, coordenação motora entre outras 

além de conhecer seu corpo suas características através do carimbo da mão e do pé 

contorno do corpo e montagem dos membros, seu rosto entre outras. Confeccionamos 

também a massinha de modelar junto com as crianças. Todo os dias fazemos roda de 

conversa e de música e a rotina da sala como: ajudante do dia, chamadinha, calendário, 

previsão do tempo. 
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Projeto reciclagem: Meu Brasil Brasileiro 
 

Iniciando nosso projeto partindo do interessa das crianças começamos com a 

coleta seletiva e sua importância no meio que vivemos onde as crianças viram um vídeo 

falando sobre a coleta seletiva e sua importância após fizeram a pintura das caixas de 

coleta nas cores correspondentes. Fizemos também o rio sujo e o rio limpo onde as 

crianças fizeram a pintura das caixas e confecção dos peixes do rio limpo e colagem de 

material reciclável no rio sujo mostrando assim sua sujeira o rio sujo representa o rio tiete 

e o rio limpo mostrando a eles se cuidarmos ele ficará limpo. 

 

  

 
 

As aulas foram interrompidas devido o decreto N°20.768 do dia 16 de março, onde 

a partir do dia 23 do 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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RELATÓRIO DO AG II F 
PROFESSORA: VERIDIANA BERNARDINO ALVES 
 

               Começamos agora um novo ciclo, e com ele vem novas oportunidades e 

novos desafios. Somos responsáveis por aquilo que cativamos, criando laços com a 

família x escola, a equipe busca se esforçar e se dedicar com toda turma na Educação 

Infantil. Sendo o principal motivo de criar um ambiente socializador onde ocorra o 

desenvolvimento da identidade da criança, através de metodologias diversificadas, sendo 

realizada mediante as situações de interações.   Em geral a turma do AGIIF, é composto 

por 31 crianças, sendo 19 meninos e 11 meninas, entre 1 ano e 9 meses a 3 anos e 6 

meses. A maioria das crianças moram no bairro ao redor da escola, sendo dez crianças 

que nunca frequentaram a escola. As crianças em geral se adaptaram bem e apenas 

algumas apresentaram um pouco mais de dificuldade de adaptação. A turma é tranquila, e 

participam das atividades propostas, sendo crianças amorosas e carinhosas, apresentam 

um período curto de concentração devido à faixa etária estabelecida pelo integre.  

Conseguem realizar as atividades pedagógicas proposta, eles procuram sempre 

demonstrar através de abraços, beijos carinho serem uma turma bem afetiva. Geralmente 

quando se machucam, busca o auxílio da equipe, algumas crianças são imaturas e outras 

mais evoluídas procurando aceitar os combinados da sala. Sabemos que cada dia é de 

uma maneira, tem dias que estão mais levados e outros estão mais calmos. Demos início 

ao primeiro Projeto Adaptação, no mês de Janeiro, onde foi desenvolvida a interação 

entre os alunos, conhecimento familiar, o acolhimento e apresentação da turma e da 

equipe. Adaptando as crianças a rotina escolar, observando e conhecendo a fundo as 

curiosidades da turma. Preparamos um espaço acolhedor e divertido, com brincadeiras, 

como pular corda, morto e vivo, dança da cadeira, coelhinho sai da toca, palavra cantada 

com a música lavando a roupa com sabão, história. Fazendo com que o acolhimento 

dentro escola seja com muito amor e carinho as crianças e os pais, e acomodar da melhor 

maneira possível, então no primeiro dia foi feita uma recepção onde a família participou 

em um período de 2 horas com a criança, catamos músicas, tomamos café da manhã, 

conheceram os espaços e toda equipe. Desenvolvendo ações que promovam um 

ambiente prazeroso, com atitudes de cortesia, de cooperação, habilidades e autonomia. 

Possibilitando a socialização da criança com o adulto e com outras crianças. Compondo 

com os alunos as regras de convivência por meio dos combinados. O que se deve fazer e 

o que não se deve fazer; 

     O segundo Projeto Identidade, no mês de Fevereiro onde trabalhamos a 

autonomia da criança o conhecimento do seu corpo. É na Educação Infantil que a criança 

inicia o processo de percepção de seu corpo e familiarizando com a imagem do próprio 

corpo. Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressarem-se nas 

brincadeiras e nas demais situações, através de musicas como “Cabeça, ombro, joelho e 

pé”. Desenvolvendo atitude de confiança nas próprias capacidades motoras, como passar 

por obstáculos, ter sensações como pisar na areia colocar a mão na areia. Nesse projeto 

fizemos o registro dos pezinhos, como se fossem pecadas utilizando tintas preta e branca 

e folhas coloridas.  Também pudemos fazer o registro das mãozinhas e descobrimos 

novas texturas como colar areia na letra inicial do nome. Fizemos colagens de revista nas 
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imagens de um menino e uma menina mostrando o que temos em comum um com o 

outro. Com recortes de papel color set, fizemos colagens do cabelo, trabalhando cores 

preto e amarelo. Fazendo com que eles usassem sua imaginação. 

          Nesse ano os Agrupamentos II, tiveram alguns projetos em comum, como: 

Projeto mascote, promovendo a interação da turma com a família, criando vínculos com 

as crianças, proporcionando a elas responsabilidade, autonomia e afetividade.  O 

Mascote da turma é um cachorro chamado Thor e a escolha do nome foi junto com as 

crianças, ele participava das brincadeiras, ia no banheiro junto com a turma e foi criando 

uma afetividade entre as crianças que estavam muitos ansiosas para levar a mascote 

para suas casas. Mas devido a Pandemia não chegaram a iniciar essa etapa do projeto 

com a família.  

        Iniciamos o Projeto Desfralde de forma lúdica estimularemos as crianças em 

roda de conversa, também em contação de histórias e com auxílio da família participando 

de forma ativa desse processo. É preciso respeitar o ritmo de cada um e ressaltar as 

conquistas obtidas. Um pouco menos da metade da turma utiliza fraldas, sendo assim os 

obstáculos tendem a ser mais tranquilo, sendo 4 crianças por vez que começou o 

desfralde.  Foi feita uma contação de História, “Dudu vai largar as fraldas”, relata um urso 

que era criança e não precisava mais das fraldas pois já estava grande e conseguia 

comer sozinho, dormir sozinho e se sentiu seguro de ir no banheiro sozinho com o auxílio 

dos adultos. As crianças de uma forma lúdica participaram desse processo, pegaram o 

urso colocaram a fralda e tiraram com o auxílio da equipe. O mascote Thor também 

estava incentivando e estimulando as crianças que estava nesse processo.  

 Trabalharemos em todos os Agrupamentos da escola mensalmente durante o ano 

o Projeto Parabéns para Você com o intuito de favorecer a crianças em um ambiente 

coletivo as interações e valorização da data de aniversário. “Ao final de cada mês na 

última sexta-feira, será realizada uma festa com bolo fake, mesa decorada, e será 

cantado” Parabéns” aos aniversariantes, trajando coroa, no final do período, as crianças 

levarão uma lembrança (presente), doado da equipe gestora. As crianças tiveram 

oportunidade de participar dessa interação com toda escola no final do mês de fevereiro, 

eles se divertiram muito.      

        E por fim começamos o Projeto Sexta em Cena, onde trabalharemos a 

interação com todas as turmas, sendo de interesse e da necessidade da turma, será feito 

uma apresentação para toda escola. Temos inicio a esse Projeto, com um teatro das 

professoras feito para as crianças e para toda equipe, onde apresentamos o espaço da 

Biblioteca, todos ficaram encantados com esse momento. Chegaram a apresentar 

algumas turmas, e as crianças estavam empolgadas para o dia da apresentação da nossa 

turma, e conforme o interesse da turma escolhemos juntos para apresentar a música o 

“Jacaré foi passear na lagoa”. 

     A partir do tema norteador “Meu Brasil Brasileiro” tendo como referência as 

regiões e a cultura que contribuiu para a formação do povo brasileiro, com músicas, 
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tradição e costumes, sendo assim ampliaremos o conhecimento da criança.  Em roda de 

conversa, levantamos o tema de interesse da turma através de sondagem, musical 

referente aos animais do fundo do mar, a areia, vegetação, a culinária, a preservação do 

meio ambiente a água a sua salinidade. E foi escolhido o Projeto Praia Eu Cuido Eu 

Preservo.  Esse projeto tem como objetivo, fazer com que as crianças identifiquem os 

animais existentes do fundo mar da Costa Brasileira, conscientizando os alunos sobre os 

cuidados que devemos ter com o meio ambiente. Serão desenvolvidos através de 

pesquisas, cartazes, músicas, leitura, teatro, filme, e experiências em sala de aula. 

Oferecendo um universo rico para brincadeiras e conhecimentos que auxiliam no 

aprendizado de outros conteúdos e habilidades, onde o aluno aprende brincando e brinca 

aprendendo, onde desenvolve a capacidade de interpretação, imaginação e raciocínio 

lógico. Realizando atividades pedagógicas dirigidas lúdicas e registradas, despertando 

interesse e curiosidade. Também estão aprendendo sobre o meio ambiente e a 

preservação do nosso planeta, são pequenas atitudes que pode mudar e criar novos 

hábitos de cuidado para obter novos métodos de zelar pelo que temos.  Buscando 

apresentar letras e números para que eles busquem assimilar as diferenças,  e aprendam 

com as vogais e a letra do nome como referencia das letras, e numero e aprendam 

conforme sua idade. Foram desenvolvidas as seguintes atividades: Em março 

começamos a fazer rodas de conversa, falando do meio ambiente, a poluição, a ressaca, 

o lixo descartado pelos banhistas, óleos de navio e embarcação. Das praias do Litoral Sul 

do Brasil. Nesse processo deixamos as crianças falar mais, sobre o que elas encontravam 

na praia, quais animais viviam no fundo mar. Assistimos o filme Moanna, para eles se 

aprofundarem ainda mais no projeto. Tivemos contação com fantoches com a baleia. 

Trouxemos para as crianças um Livro 3D dos animais Marinhos. Começaram as 

confecções dos peixinhos, em pratos de papelões e tintas. Pintam o fundo do mar, com tnt 

e seus pezinhos com tintas azuis. Apresentamos também alguns alimentos que podem 

ser encontradas no fundo do mar fazendo com que a criança tenha uma imaginação entre 

o faz de conta e a realidade, na roda da conversa algumas crianças citaram camarão que 

vende na praia. 

As aulas foram interrompidas devido o decreto N°20.768 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. 

Segue imagens dos trabalhos desenvolvidos com os alunos:  
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RELATÓRIO DO AG II G 
PROFESSORA : TALITA MOREIRA SBERCI DA ROCHA 

 
PROJETO ADAPTAÇÃO 

Mais um ano de trabalho se inicia, com ele também iniciam as atividades da 

creche, os primeiros dias de retorno a este ambiente ficam conhecidos pelo período de 

adaptação pelo qual criança, família e escola passam. 

“A criança está deixando a convivência com seu ente familiar para ir a um ambiente 

que lhe é estranho, portanto, precisa se sentir acolhida. Para tanto é essencial que o 

educador crie um vínculo efetivo com o pequeno, de forma que a criança perceba essa 

transferência de cuidado, afeto e confiança. [...] O abaixar para falar com a criança, o 

olhar para ela nos olhos, o conversar sobre o que está acontecendo, o reconhecer o 

sentimento dela naquele momento, o esperar pelo seu tempo, o brincar, a interação lúdica 

como recurso de aproximação, o colocar o limite necessário com firmeza de alguém que 

quer ajudar são algumas indicações importantes para que o novo aluno sinta-se acolhido 

e escutado” (Revista Projetos Escolares Creche, número 20). 

Durante a adaptação a professora e as monitoras auxiliam a criança a familiarizar-

se com os novos horários,  sono e alimentação, buscando um equilíbrio dos seus hábitos 

e costumes, aproximando-os gradualmente até acomodá-los a rotina da creche. É 
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importante nesta fase que todos, pais e educadores, possam compreender e respeitar o 

momento da criança de conhecer o novo ambiente e estabelecer novas relações.  

      Tivemos um início de semestre muito bom, pudemos conhecer as crianças e 

suas família. Iniciamos com 30 crianças na sala, algumas tiveram bastante dificuldade na 

adaptação, choraram muito, já outras ficaram bem. As crianças são bem espertas, atentas 

e participativas. Conseguimos realizar as atividades propostas, brincamos com massinha, 

blocos de montar, bolas, cordas, levamos as crianças para conhecer os parques e os 

ambientes da creche. Nossa adaptação foi bem tranquila, com a ajuda das famílias, tudo 

correu bem.   

 

   

 
 
 
PROJETO IDENTIDADE 
 

O projeto identidade teve como objetivo, o conhecimento de si, do seu corpo, 

ampliando conceitos sobre sua identidade, seus gostos e preferências. As crianças 

demonstraram bastante interesse nesse projeto, como o projeto foi todo feito sobre a 

identidade de cada um, falamos sobre tamanhos, gostos, jeito e família, vimos como 

somos diferentes dos outros. Fizemos atividades com o uso do espelho, que foi super 

legal, pois quando mandava as crianças me mostrarem partes do rosto, algumas ficavam 

com muita vergonha, nem conseguiam apontar os olhos ou o nariz. Trabalhamos a 

linguagem oral, artes, músicas, sempre de forma lúdica, com brincadeiras ou na hora da 

roda.   
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Promovemos a integração das crianças, aprimoramos a oralidade e valorização do 

seu nome, bem como o resgate da dignidade e da cidadania, através do fortalecimento da 

identidade, da cultura, e do restabelecimento da autoestima foi o objetivo geral deste 

projeto. Com ele as crianças puderam perceber que somos seres únicos. Foi muito bom 

realizar esse projeto com os pequenos, aprendemos junto com eles. 

 

PROJETO FAZENDINHA 

 

Em Março começamos nosso projeto Fazendinha que foi escolhido pelas crianças, 

observarmos as crianças nesse primeiro momento e percebemos uma preferência por 

esses animais. O tema norteador é Meu Brasil Brasileiro, achamos a região Centro Oeste 

como um dos lugares com mais fazendas no Brasil. Os animais despertam interesse 

natural nas crianças e elas contam com várias informações relativas a eles, que  fazem 

parte do cotidiano pelos desenhos animados, histórias, filmes e, além disso, possuem um 

importante caráter de identificação de suas vivências pessoais e sociais. Em sala 

identificamos o meio urbano e meio rural, fizemos uma maquete para cada ambiente, 

ficou uma graça!! Conhecemos os animais,  através de imagens e filmes, apontando para 

sua diversidade, promovemos a consciência ecológica de modo lúdico, exploramos as 

diversidades sonoras( sons dos animais) estimulamos a expressão oral e corporal.  

Proporcionamos que as crianças tivessem o contato com tintas, cola, giz de cera, massa 

de modelar entre outro materiais.  

 As aulas foram interrompidas devido ao decreto N° 20.768 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. 

 

RELATÓRIO DO AG III A 

PROFESSORA: ALINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 

 

      Nesse primeiro trimestre iniciamos com projeto adaptação. No Projeto 

Adaptação; trabalhamos com atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras e músicas, 
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favorecendo um ambiente acolhedor, para que a criança se sentisse acolhida no ambiente 

escolar, trabalhamos a amizade e a obediência, conscientizando a criança a importância 

da amizade e de obedecer, realizamos atividades como podemos ser amigos, saber 

respeitar um aos outros. Realizamos atividade onde as crianças tiveram que procurar em 

revistas imagens de pessoas felizes. No Projeto Identidade; foi desenvolvido atividades 

com o objetivo trabalhar as diferenças, autonomia e a identidade, através desse projeto 

realizaram atividades lúdicas onde trabalhamos a diferenças e o respeito, realizamos 

atividade alto retrato. Trabalhamos também a identidade conhecendo as partes do corpo 

humano. Nessas atividades fizemos um esqueleto humano usando palito de sorvete, cola, 

papel pardo e canetinha. Realizamos uma atividade para conhecer a altura e peso de 

cada aluno. Fiz um painel aonde ia anotando o peso, já a altura eu fui carimbando as 

mãos deles usando tinta guache, barbante, papel pardo e canetinha. Fizemos a 

brincadeira de misturar os sapatos e cada um tinha que procurar o seu assim trabalhei 

com eles o reconhecimento dos seus pertences. Trabalhamos também com os projetos 

fixos: sexta em cena (apresentação de música, teatro das salas, todas as sextas-feiras), 

com o Projeto Parabéns para você (comemoração dos aniversariantes do mês), com a 

confecção de convites, lembrancinhas para os aniversariantes e uma grande festa no 

pátio.  

     Demos início No Projeto Meu Brasil Brasileiro; onde eu contei a história do 

Brasil, quem descobriu o Brasil, falei um pouco dos índios, apresentei a eles o mapa do 

Brasil e confeccionamos o mapa do Brasil usando cartolina, cola e papel picado, mas 

tivemos nossas aulas interrompidas devido o decreto Nº 20.768 do dia 16 de Março, que 

dispõe sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades que compõe o 

sistema municipal de ensino de campinas. 
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RELATÓRIO DO AG III B 
PROFESSORA: CARLA FELIX DA SILVA 
 
 

O agrupamento III - B é composto por 34 crianças, sendo 19 meninas, e 15 

meninos com idades entre 3 e 5 anos e onze meses, ambas as crianças são moradores 

do bairro, frequentam a escola no período da manhã das 07:00 as 11:00hr e durante este 

período que frequentam a escola contam com auxilio da professora. 

Por intermédio do Projeto citados abaixo pude obter diversos alcances 

pedagógicos, as crianças, desenvolveram, habilidades, psicomotoras, raciocínio 

logico, estão desenvolvendo a linguagem oral por intermédio de musicas, chamadinha 

sendo assim  obtiveram experiências, que auxiliaram as criança em todo o processo 

de aprendizagem, o como nos sugere a Base comum curricular para educação 

infantil, a Educação é o inicio e o fundamento do processo educacional, e para tanto 

se faz necessário que a aprendizagem e desenvolvimento da criança aconteça.  

Adaptação: A mesma foi feita com a participação das famílias no primeiro dia de 

aula, onde cada familiar esteve presente com a sua respetiva criança, neste dia 

realizamos a roda da conversa com (musicas, bate-papo, historia e café da manhã 

servido pelos familiares para as crianças) com todos os familiares tiveram uma ótima 

participação, fizemos o registro desse momento com o desenho (Meu peixinho) onde 

cada família fez esse registro com seu filho, após essa atividade de registro fiz a 

observação olhem para cada desenho registrado, observem que cada desenho é único 

assim como cada criança também é única cada um tem suas particularidade. Durante o 

tempo de adaptação fizeram o reconhecimento dos espaços no ambiente escolar, para 

tanto utilizamos todos os espaços disponíveis da escola, e da sala de aula. Neste período 

de adaptação estávamos no gramado e as crianças acharam uma joaninha em uma folha 

e ficaram fazendo perguntas a respeito da mesma, foi ai então que perguntei qual seria o 

nome da nossa turma e os mesmos responderam prontamente (Joaninha) foi feita a 

votação, que mostrou que realmente as crianças são protagonistas do espaço onde estão 

sendo assim o nome da turma é Joaninha..   

Identidade: Pude trabalhar com as crianças a identidade, as mesmas se 

expressaram por meios da identificação da autoimagem no espelho e através do dado de 

imagens, pudemos trabalhar o tema Identidade todo mundo tem! (nome idade, e 

tamanho) através da Chamadinha fizemos brincadeiras de reconhecimento do nome 

crachás contendo o nome de cada aluno, trabalhamos com a música “Quem é você”, 

trabalhamos o auto reconhecimento da própria imagem por meio de fotografias.  

Proporcionei as crianças de maneira lúdica, os cuidados com a higiene através da 

historia Sujinho que se tronou limpo.  

Foi desenvolvido com as crianças, que as diferenças existem através da Releitura 

da escritora (Simone Helen Drumond Ischkanian) Todas as coisas tem nome. 

 Trabalhamos atividades que enfatizaram o convívio com as diferenças visto que na 

sala temos o prazer de ter dois alunos especiais, com isso incentivamos a turma 

autonomia, construímos um cartaz com o poema acima. 

Desenvolvemos com as crianças em parceria com as famílias a construção de um 

painel com fotos das crianças que ficaram expostas para todos, com o tema “identidade” o 
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proposito foi intender a cultura e os valores, apresentando para as crianças, tais como 

amor, carinho, amizade, cuidado e respeito mutuo com o outro. 

Meu Brasil Brasileiro: Possibilitou o trabalho com artes, as crianças 

experimentaram diversas atividades divertidas, com isso pude ampliar as possibilidades 

do criar pelas crianças, as crianças construíram alguns tipos de moradias existentes em 

nosso país, tais com (oca, alvenaria, madeira, casa de barro, apartamentos). 

Conhecemos a Bandeira Brasileira a do estado de São Paulo e a do município de 

Campinas, a turma ficou encantada com o que estavam vendo. 

Meios de transporte: Demos inicio a este projeto, porém; As aulas foram 

interrompidas, devido o decreto N°20.768 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. Segue as fotos: 

   

  

                      
 
 
RELATÓRIO DO AG III C 
PROFESSORA: KAIYENE ESMIRELLI FERREIRA DA SILVA 
 

Nesse trimestre focamos na adaptação, pois é um período e de transição entre a 

saída de casa e a entrada na Creche. Durante esse momento a criança e a família 

experimentam uma série de sentimentos, expectativas e ansiedades. Portanto a equipe 

Pedagógica promoveu e promove um ambiente seguro e uma rotina diária para as 

crianças  
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 Em geral tivemos uma adaptação tranquila com muitos pontos positivos e 

conquistas respeitando a criança como um ser individual. 

Trabalhamos com o projeto: Adaptação, Identidade e Autonomia: foram 

propostas atividades lúdicas como: brincadeiras, teatro e música, proporcionando a todos 

um ambiente seguro e acolhedor. Através da roda, cantinhos e brincadeiras as crianças, 

se sentiram à vontade em expressar seus desejos, sentimentos e ideias, em grupo e 

individualmente. 

Tivemos a inauguração biblioteca, aonde fizemos um teatro interativo com as 

crianças ressaltando como é prazeroso ler e o cuidado que temos que ter com os livros e 

com o nosso novo espaço. 

Nossa primeira visita na biblioteca foi um momento prazeroso para todo o 

agrupamento as crianças ficaram encantadas com o espaço e tiveram a oportunidade de 

ver,tocar,sentir e viajar através das imagens dos livros que elas mesmo escolhiam .Essa 

liberdade de escolha pelo o que eu quero ler e o leque de opções foi o que deixou a turma 

mais animada e eles foram bem cuidadosos com o espaço ,guardaram os livros no local 

,e cobravam uns aos outros para manter o ambiente em ordem. 

Vamos trabalhar com o projeto Mala-Viajante e para que esse projeto seja 

significativos todos da turma pintaram a mala que será levada para casa. 

Expliquei para turma antes de aplicar a atividade sobre o projeto e eles ficaram 

bem animados em saber que vão poder escolher um livro para ler com sua família e 

nossa mala ficou bem colorida e todos ficaram envolvidos. 

Na segunda semana de Março iniciamos o projeto anual que tem como o tema 

norteador meu Brasil Brasileiro, proporcionando as crianças contato com música, 

artesantos e brincadeiras de diversas regiões Brasileiras. 

 A organização desse projeto foi feita da seguinte maneira: 

Inicialmente foi feito uma provocação aonde foi apresentada para as crianças 

imagens, músicas, artesantos e brincadeiras de diversas regiões essa provocação foi feita 

com grupo de até seis crianças, pois deste modo facilitou a captura das falas e reações 

das crianças, podendo  identificado o que teve maior interesse pelas crianças . 

Nesse peródo de observação ficou nítido o interesse do grupo pelas festas 

Nordestinas e também pelos  gêneros musical forró  entre   os quais destacarão se : o 

xote,  baião,  arrasta-pé,  xaxado, e o maracatu, pode observar que esse o forró faz parte 

do cotidiano deles, muitas crianças falaram minha mãe escuta, meu pai dança. 

As aulas foram interrompidas devido ao decreto N°20768 do  dia 16 DE Março, 

onde a partir do dia 23 de Março dispões sobre a suspenção de todas as atividades 

escolares nas unidades que compõemo sistema municipal de ensino de Campinas 

 

RELATÓRIO DO AG II A 

PROFESSORA: AGATHA FERREIRA NALIN 

 

Iniciamos nossas atividades através do Projeto Adaptação onde os pais durante 

algumas horas de um dia especifico puderam participar da rotina de seus filhos 
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,trabalhamos o lúdico através da apresentação de historias, jogos e brincadeiras para que 

desta forma o ambiente se tornasse harmônico fazendo com que a inserção da criança no 

meio escolar fosse acolhedora, no decorrer dos dias a recepção calorosa foi mantida junto 

com a ela construímos combinados de organização dos ambientes e respeito ao próximo 

com auxilio de placas que eram expostas diariamente.  

 

 
 

Seguimos com o Projeto Identidade, neste período foram trabalhadas noções de 

conhecimento do corpo através de bonecos de tamanho grandes montáveis feitos de 

E.V.A que estavam destinados a fazer com que  cada criança demostrasse como ela se 

via, relacionamos a quantidade fazendo uso do recurso de montagem dos rostos em lata 

com figuras coladas em ima, utilizamos a culturas e o respeito as diferenças durante 

dinâmicas de respeito, musicas e leitura de livros como “As cores de Matheus” de Marisa 

Lopez Soria e “Quem gosta de ser diferente” de Todd Parr , também foi estimulado à 

autonomia das crianças através de atividades de coordenação motora grossa e fina nas 

propostas de recorte de partes do corpo encontradas por eles em revistas e colagem 

dessas peças sobre o desenho da docente com intuído de formar a figura de um ser 

humano.  

O Projeto Higiene teve como objetivo incentivar os cuidados com corpo nele, 

utilizamos bonecas (o) para a simulação de um banho e higienização do corpo, também 

sucedemos com o estimulo a escovação através de contos e uma boneca de garrafa pet  

e por fim transferimos as ideias na construção do cartaz “xô piolho” onde houve manuseio 

de tinta guache, papel crepom de inúmeras cores e a criatividade individual na criação 

dos insetos, desenvolvendo desta forma o senso de responsabilidade nas crianças. Ao 

termino das ações citadas acima conduzi os alunos ao aprendizado baseado no tema 

norteador Meu Brasil Brasileiro que estimulou a curiosidade das crianças em saber a 

origem do país onde vivem após a contação de historia criada pela professora utilizando 

fantoches, posteriormente  com tampinhas de garrafa pet reproduzimos a bandeira do 

Brasil, mas a frente a origem do nome do país foi investigada  através de um vídeo  

intitulado “A exploração do pau-brasil”  embasados neste os alunos tiveram a 

oportunidade de procurar nos arredores da sala de aula galhos para simulação e colagem 

no caderno de registros. Permanecendo no tema conhecemos a historia “Menino Poti” de 

Ana Maria Machado e Claudius, que exibe a vida de um índio, neste instante foi relatado 

aos pequenos que estes foram os primeiros a serem moradores de nosso país , então 
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diante disso demos lugar a algumas brincadeiras que envolveram a coordenação grossa, 

o trabalho com as cores e o equilíbrio fazendo uso de bolinhas de plásticos e bambolês.  

Além destes tivemos a inauguração da biblioteca da unidade onde as professoras 

organizarão uma peça teatral sobre os cuidados com o livro, e por fim os atendidos do 

agrupamento AG III-D apresentaram uma dança escolhida pelos mesmos em votação 

chamada “Ciranda dos Bichos” de Palavra Cantada. 

 

 

 

 
 

 As aulas foram interrompidas devido o decreto nº 20.768 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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c) FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS 

 

A Formação Permanente é um serviço essencial para a qualificação de um 

profissional reflexivo, tendo em vista a reflexão da prática, o conhecimento da teoria e a 

reformulação consciente da atuação em serviço. 

 

 

FORMAÇÃO ENTRE PARES DE MONITORAS 

 

Reconhecemos a importância deste momento de formação, porém não ocorreu 

como prevíamos no nosso planejamento com a equipe de monitores. Não foi realizado 

devido várias intercorrências no 1 º trimestre, onde houveram-se dias de necessidade 

maior no mês de Fevereiro com o acolhimento dentro da unidade educacional, juntamente 

com os bebês, crianças pequenas e famílias. 

Pautamos um acolhimento com propostas horizontalizadas entre Escola x Família, 

e neste período é necessário ter um olhar sensível com as famílias e a criança, 

transmitindo toda segurança necessária para o êxito deste processo. É um momento onde 

a criança se apropria do novo ambiente e as profissionais estiveram dispostas em ajuda-

las em todos os momentos, preservando sempre a integridade física, emocional e visando 

o pleno desenvolvimento da mesma. 

A equipe da unidade conseguiu concluir com sucesso esta fase. Iniciamos nossas 

formações com as monitoras no mês de Março, e tivemos o acontecimento de 2 

encontros semanais e logo em seguida, na terceira semana sob orientação do NAED 

foram suspensas todas as formações entre pares. 

Temas das formações entre pares das monitoras: 

- Reflexão e contribuições para o Projeto Político Pedagógico e sobre o texto de 

Acolhimento inicial das crianças pequenas, bebês e famílias. 

- Mesa redonda com as equipes do CREAS, Assistente Social do SETA e do ANA, 

onde abordamos a conscientização/reflexão do dia da mulher. Lei Maria da Penha e 

serviços disponíveis para segurança da mulher. 

 

 

FORMAÇÃO ENTRE PARES DOCENTE 
 

A formação relacionada à equipe docente foi realizada plenamente no mês de 
Fevereiro e nas duas primeiras semanas de Março com os seguintes temas: 

- Leitura e reflexão sobre o texto de Acolhimento inicial das crianças pequenas, 
bebês e famílias. 

- Planejamento com o PROIN 

- Reflexão e planejamento do Projeto Político Pedagógico. 

- Mesa redonda com as equipes do CREAS, Assistente Social do SETA e do 

ANA, onde abordamos a conscientização/reflexão do dia da mulher. Lei Maria 

da Penha e serviços disponíveis para segurança da mulher. 
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d) ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM OS COLEGIADOS DA ESCOLA. 

Neste trimestre iniciamos o ano letivo com a parceria do CS Santo Antônio, onde a 

enfermeira responsável nos orientou em relação á síndrome pé, mão e boca ocorrida 

dentro da unidade educacional, além de proporcionar para as crianças atendidas no CEI, 

a vacinação e bloqueio contra o sarampo nas dependências da unidade. Fortalecemos a 

parceria com o CRAS através da mesa redonda com as equipes do CREAS, Assistente 

Social do SETA e do ANA, onde abordamos a conscientização/reflexão do dia da mulher. 

Lei Maria da Penha e serviços disponíveis para segurança da mulher.  

Iniciamos o planejamento com a parceria do Proin. 

Devido à pandemia á partir do dia 23/03 as aulas foram suspensas de acordo com 

o decreto N° 20.768 do dia 16/03/2020 onde dispõe a suspensão de todas as atividades 

escolares nas unidades que compõe o sistema Municipal de Ensino de Campinas. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA 

No dia 17/02/2020 tivemos a eleição do conselho de escola, onde foram votados e 

aceitos os conselheiros que representarão o ano letivo de 2020. No dia 28/02/2020 

realizamos nas dependências da unidade educacional a primeira reunião do conselho 

escolar com a presença dos conselheiros representantes dos segmentos de pai e 

funcionários em geral para tratarmos dos assuntos de importância ao andamento escolar, 

conforme a atas abaixo. 

 
Formação dos conselheiros 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E0865 - CEI Nave Mãe Sen. João de Medeiros Calmon

Turmas AG I, II, III

NOME CRIANÇA/AG NOME CRIANÇA/AG
Membro nato 1 ELESSANDRA B. R. NEVES

DAIANE M. ZAMBANINI TALITA M. S. ROCHA

ANDREIA R. B. GONÇALVES SUSELAINE R. DE LIMA

DEISE CARLA B. PREZA JULIANA AP. T. DA CRUZ

CINTIA C. B. TOLEDO ANA CAROLINA P. FERREIRA

CAROLINA G. C. GARCIA JAQUELINE O. DA SILVA

GLAUCIENE M. ALVES IVANI A. GREGULIO

CLAUDIO DE MIGUEL DORALITA M. S. CANDIDO

MARIA ESTELA G. ARCANJO VANESSA B. BARBOSA

SANDRA C. NEVES ANDRESA F. DA SILVA

REGINA M. D. PEREIRA MOISÉS IIF ANA CLARA VITAL SATURNINO MARIA CECILIA IA

THAUANY S. DA SILVA RICHARD IIID CARLA FELIX DA SILVA NICOLE IIE

LILIAN S.  SOUZA DAVI IIE GRASIELE Z. J. ARAUJO LUIZA IC

LUCIMARA J. SANTOS LOUISE IA FABIANA G. R. MORAIS ANTONIO IIIB

KARINA C. OLIVEIRA LUCIA IB VERIDIANA C. S. SIMÃO LUIZ FELIPE IID

NAYARA A. DE LIMA SOPHIA L. IIA GUILHERME D. RODRIGUES ANTONY IIF

KARIN S. D. VIANA WALTER IA HILAIR E. RODRIGUES JOÃO VICTOR IC

MAYARA C. DUARTE ENZO IIB EDGARD W. B. SILVA GABRIELA B. IC

FRANCILENE M. JESUS GUILHERME IB TALITA BOTELHO DA SILVA YURI PIETRO IIB

Total 19

CONSELHEIROS POR ESCOLA - ANO 2020

SUDOESTE - Fundamento Legal: Lei 6662/91 – Artigo 9º

Qtde 

Tur

mas

Descrição

Segmentos Referência
Titulares Suplentes

14

Docentes/Especialistas 3

Demais Funcionários6

Pais de alunos 9
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Ata da primeira reunião com a presença dos conselheiros: 
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f) Acompanhamento do Calendário Escolar 

- Dias letivos previstos no trimestre: 45 
- Dias letivos cumpridos no trimestre: 38 
 
 
 
 

5) Necessidade de reposição de equipamentos: 

Equipamento Quantidade Solicitada Obs. 

Cadeirão para bebês 30 

Os cadeirões estão 
danificados, sem condições 
de uso e colocando a 
integridade física das 
crianças em risco. 

TV led 32. Polegadas  2 
Atender a demanda das 
turmas 

Rádios entrada USB/CD 5 
Atender a demanda das 
turmas 

DVD  5 
Atender a demanda das 
turmas 
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5) Estrutura Física  

CEI – BEM QUERER:

Endereço:

NAED:

Telhado: Material: Estado: Bom Médio X Ruim

Caixa D'água: Interna (     )   Externa ( X   ) Estado: Bom Médio Ruim X

Pintura Externa do Prédio:                                       Estado: Bom Médio X Ruim

Fechamento da Unidade: Alambrado (  X   )    Gradil (     )                  Estado: Bom Médio X Ruim

Sanitário de Funcionários: Estado: Bom Médio X Ruim

Copa de funcionários: Estado: Bom Médio X Ruim

Sanitário de Alunos Estado: Bom Médio Ruim X

Sala da Direção: Piso: Estado: Bom X Médio Ruim

Parede: Estado: Bom X Médio Ruim

Forro: Estado: Bom X Médio Ruim

Salas de Aula: nº: 1 Piso: Estado: Bom Médio X Ruim

Parede: Estado: Bom Médio X Ruim

Forro: Estado: Bom Médio X Ruim

Possui Sanitário?                              SimSIM Estado: Bom Médio X Ruim

Possui Circuito de Banho?                            SIM Estado: Bom Médio Ruim X

Salas de Aula: nº: 2 Piso: Estado: Bom Médio X Ruim

Parede: Estado: Bom Médio X Ruim

Forro: Estado: Bom Médio X Ruim

Possui Sanitário?                               SIM Estado: Bom Médio X Ruim

Possui Circuito de Banho?                            SIM Estado: Bom Médio Ruim X

Salas de Aula: nº: 3 Piso: Estado: Bom Médio X Ruim

Parede: Estado: Bom Médio X Ruim

Forro: Estado: Bom Médio X Ruim

Possui Sanitário?                       NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Possui Circuito de Banho?                      NÃO Estado: Bom Médio Ruim

RELATÓRIO ESTRUTURAL

SENADOR JOÃO DE MEDEIROS CALMON

Rua Antonia Avelar Ridal, s/n - Parque Vista Alegre

SUDOESTE
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Salas de Aula: nº: 4 Piso: Estado: Bom Médio X Ruim

Parede: Estado: Bom Médio X Ruim

Forro: Estado: Bom Médio X Ruim

Possui Sanitário?                              NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Possui Circuito de Banho?                            NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Salas de Aula: nº: 5 Piso: Estado: Bom Médio X Ruim

Parede: Estado: Bom Médio X Ruim

Forro: Estado: Bom Médio X Ruim

Possui Sanitário?                               NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Possui Circuito de Banho?                            NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Salas de Aula: nº: 6 Piso: Estado: Bom Médio X Ruim

Parede: Estado: Bom Médio X Ruim

Forro: Estado: Bom Médio X Ruim

Possui Sanitário?                       NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Possui Circuito de Banho?                      NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Salas de Aula: nº: 7 Piso: Estado: Bom Médio X Ruim

Parede: Estado: Bom Médio X Ruim

Forro: Estado: Bom Médio X Ruim

Possui Sanitário?                       NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Possui Circuito de Banho?                      NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Salas de Aula: nº: 8 Piso: Estado: Bom Médio X Ruim

Parede: Estado: Bom Médio X Ruim

Forro: Estado: Bom Médio X Ruim

Possui Sanitário?                       NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Possui Circuito de Banho?                      NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Salas de Aula: nº: 9 Piso: Estado: Bom Médio X Ruim

Parede: Estado: Bom Médio X Ruim

Forro: Estado: Bom Médio X Ruim

Possui Sanitário?                       NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Possui Circuito de Banho?                      NÃO Estado: Bom Médio Ruim



ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 

CEI – BEM QUERER SENADOR JOÃO DE MEDEIROS CALMON 
CNPJ 54.150.339/0006-08  - www.anabrasil.org - adm@anabrasil.org 

Rua: Antônia Avelar Ridal, s/n – Pq. Vista Alegre – 13054-353 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-2660 

 

6) Alimentação: 
 

a) Informar tipo de Cardápio: EI Berçário, EI Integral e EI Complementar 
 

b) Total de Refeições Servidas/Trimestral 

CARDÁPIO Total de Refeições Servidas 

EI BERÇÁRIO 2.857 

EI INTEGRAL 26.714 

EI COMPLEMENTAR 7.480 

TOTAL 37.051 

 

 

 

 

Ambiente: ARTES Piso: Estado: Bom Médio X Ruim

Parede: Estado: Bom Médio X Ruim

Forro: Estado: Bom Médio X Ruim

Possui Sanitário?                       NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Possui Circuito de Banho?                      NÃO Estado: Bom Médio Ruim

Refeitório: Piso: Estado: Bom Médio X Ruim

Parede: Estado: Bom Médio X Ruim

Forro: Estado: Bom Médio X Ruim

Cozinha: Piso: Estado: Bom Médio X Ruim

Parede: Estado: Bom Médio X Ruim

Forro: Estado: Bom Médio X Ruim

Quiosque: Existe:             SIM Estado: Bom Médio X Ruim

Brinquedos: Existe:                   SIM Estado: Bom Médio X Ruim

Observações Gerais:

TROCA DE VÁRIOS VIDROS NAS PORTAS E JANELAS

NECESSIDADES: 

CAIXA D' ÁGUA ENFERRUJADA 

ACESSO AO PALCO PARA CADEIRANTES
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c) Horário para as Refeições 

  

Agrupamento Refeição Horário 

 

I 
Café 7:30 / 12:30 

Almoço / jantar 9:30 / 15:00 

 

II 

Café 8:00 / 13:30 

Almoço / jantar 9:40 / 15:00 

 

III 

Café 7:30 / 14:00  

Almoço / jantar 10:10 / 15:40 

 

 

 

d) Total de Alunos com Restrição Alimentar 

 

Agrupamento Tipo de Restrição 

Alimentar 

Número de Alunos 

II 

II 

I e II 

I 

Ovo  2 

Conservantes  1 

Lactose 5 

Proteína do leite  1 

II Peixe  1 

 

 

e) Total de Cozinheira por Unidade 

 

 
NOME FUNÇÃO HORÁRIO DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO 

IVANI ALVES 

FREGULHO 

Cozinheira 07:00 as 17:00 25/06/2018 12:30 as 13:42 

GLAUCIENE MAXIMO 

ALVES 

Cozinheira 07:00 as 17:00 06/11/2018 11:30 as 12:42 

 

7) Administrativo Financeiro: 
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