
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI BEM QUERER SENADOR JOÃO DE MEDEIROS CALMON 

 

1 
 

Relatório Anual Da Organização Social 

Sobre A Execução Técnica E Orçamentária Do Contrato De Gestão 

Período 01/01/2017 A 31/12/2017 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE ANO LETIVO 2.017 

As atividades realizadas com as crianças contribuíram para o aprendizado e 

desenvolvimento de acordo com o Referência Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

A prática da educação infantil se organiza dentro dos objetivos da Educação Infantil, 

baseado no Referencial Curricular Nacional. A educação tem por função criar condições 

para o desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando, também, as 

possibilidades de aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas etárias. Para que 

isso ocorra faz-se necessário uma atuação que propicia o desenvolvimento de capacidades 

envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação 

interpessoal e inserção social, possibilitando a ampliação de suas experiências e estimular 

o interesse da criança pelo processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da 

sociedade. 

 A rotina dos agrupamentos tem uma grande importância no desenvolvimento da 

criança dando segurança com relação à organização e tempo que passa na unidade de 

ensino (se é período integral ou período parcial), pois possibilita ao educador procurar 

meios de mediar atividades, cuidar e brincar. Portanto, a rotina foi planejada com muito 

cuidado e atenção pela equipe pedagógica assim contendo no plano de ensino e 

comunicada aos pais e responsáveis. A rotina contemplou: Horário de refeições; Horário de 

higiene; Atividades lúdicas; Atividade dirigida; Atividade de recreação; Roda de conversa; 

Roda de música; Atividades na área externa; Entre outras. 

O trabalho pedagógico do agrupamento I foi desenvolvido ao longo do ano em 

coesão com o tema norteador, foram trabalhados os seguintes projetos: Projeto Sexta em 

Cena, que se realizou todas as sextas feiras, onde esse agrupamento, além de assistir 

apresentações de outras turmas, também participou com apresentações , oportunizando  a 

criança a convivência com os demais agrupamentos da Unidade, ajudando as crianças 

como conviver em harmonia, respeitar o próximo, aprender a trabalhar coletivamente, ter 
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uma linguagem ainda mais desenvolvida, constituir uma leitura de mundo de forma 

inteligente; assim fazendo com que a criança tenha garantido experiências que envolvam 

relações com expressões artísticas, relações com o mundo físico e social, interações com 

as manifestações e tradições culturais. No Projeto Livro Viajante os objetivos foram: 

desenvolver o gosto pela leitura, estimular a criatividade através do registro no caderno que 

acompanhou o livro e o mascote da sala, proporcionou assim a participação e integração 

dos pais na vida escolar dos filhos, fazendo a leitura do livro em casa.  

No Projeto Cantinhos, foi uma proposta pedagógica válida na busca de soluções 

para a execução do trabalho pedagógico na Educação Infantil, desenvolvendo a autonomia, 

cooperação e desenvolvimento de habilidades, no projeto, a criança explorou, buscou 

interpretar informações e teve a oportunidade de contextualizar aquilo que aprendeu, 

estabeleceu relações significativas entre os amigos de sala, brinquedos e conhecimentos, 

ampliando o seu universo de aprendizagem.  

  Todas as últimas sextas feiras do mês deu-se a execução do projeto Aniversariantes 

do Mês com a  comemoração dos aniversariantes do mês, com decoração, música dos 

parabéns, bolo, para favorecimento  da interação das crianças, valorizando e 

oportunizando aos mesmos momentos de alegria e descontração. Neste ano em um novo 

formato, todos agrupamentos foram trazidos ao pátio e os aniversariantes, subiram ao 

palco, onde pode-se explorar  a individualidade de cada criança.   

Com a realização da Festa na Roça e a Festa da Família, pôde-se realizar  atividades 

voltadas para o reconhecimento da criança na família,  em ambas as festas houve 

apresentação de danças e participação de toda comunidade.  

No mês da Família todas as atividades foram realizadas por meio de rodas de 

conversas, músicas, histórias, pinturas, desenhos, filmes, brincadeiras, danças e trabalhos 

coletivos para exposição no mural externo ou sala, atividades de registro e registradas em 

planejamentos semanais, com o objetivo de levar a criança á adaptação, integração e 

desenvolvimento, se conhecer e se identificar como ser pensante no universo, conhecer 

seu corpo e respeitá-lo, conhecer suas habilidades, seus limites através do corpo, conhecer 

seus pertences, conhecer e reconhecer os outros atores sociais a sua volta, vivenciar datas 

através de festas de aniversário, potencializar seus sentidos (visão, tato, palato e olfato), 

reconhecer a família a que pertence e a cultura aonde está inserida através de música e 
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também  o resgate de brincadeiras antigas, entre outras, ensinar valores como amizade, 

respeito, amor, regras de convivência em sociedade, levando-a a perceber que não esta só 

no mundo. Tal agrupamento é caracterizado como transição entre os agrupamentos I e II, 

sendo assim, salas com mudanças constantes de crianças entre esses citados. Logo, tal 

característica pôde proporcionar ás crianças experiências que envolvam interação que 

permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na 

auto-organização, na saúde, na nutrição e no bem-estar, além da promoção de vivências 

com conhecimento e a cultura que explorem e estimulem a socialização entre sujeitos e 

grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades 

educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais 

e emocionais. 

O trabalho pedagógico do agrupamento II foi desenvolvido através da sala referência 

e dos espaços educativos da unidade, com o objetivo de buscar e valorizar a autonomia 

das crianças, de modo que os ambientes e os materiais estejam dispostos em lugares em 

que elas possam escolher, valorizando o desenvolvimento e a curiosidade, mas com o 

apoio e o incentivo do professor e monitor. Realizaram brincadeiras, de modo que essas 

ajudam no conhecimento e desenvolvimento, aprendizados e interação entre as crianças e 

até mesmo na comunidade, são atribuições dos educadores. Assim como: Trabalhar os 

limites e as regras de convívio na sociedade, desenvolver saberes científicos, críticos, 

éticos, solidários e compartilhados, estimulando as crianças a buscar perspectivas 

melhores de vida. 

Durante o ano letivo o projeto norteador “Descobrindo o mundo através da arte” teve 

por objetivo: Fazer leitura de imagem, desenvolver oralidade, interação e socialização, 

aprofundar conhecimentos sobre cores, linhas e formas, trabalhar coordenação motora fina, 

perceber traços da natureza em suas obras, desenvolver raciocínio lógico matemático por 

meio de trabalho concreto, desenvolver a imaginação, criatividade, atenção, concentração, 

expressão artística, percepção visual, noção espacial, trabalhar conceito de releitura de 

uma obra artística de acordo com o entendimento infantil a partir de materiais diversos. 

Pode-se observar a possibilidade das crianças, a representação dos seus registros sem 

haver a necessidade de comparação, mas sim de valorização, com apresentação em roda 

á elas de vários livros de uma coletânea de famosos artistas plásticos no mundo.  
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O projeto semanal “Sexta em cena”, teve por objetivo visar e alcançar uma formação 

consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças atendidas pela unidade 

educacional, às professoras e orientação pedagógica desenvolveram um projeto 

envolvendo as crianças nesta proposta de forma gradual. As apresentações às sextas-

feiras e seus temas sempre adaptados às realidades e dificuldades apresentadas paralelas 

ao que está sendo desenvolvido em sala de aula pelas crianças e ligados aos conteúdos 

do projeto anual, respeitando a faixa etária e o nível de entendimento das mesmas. As 

Semanas Educativas trabalhadas ao longo do ano (Profissões, Coleta Seletiva e Meio 

Ambiente, Família, Alimentação Saudável, Livro e Teatro) foram de apoio e imprescindível 

para que ações educacionais garantam experiências que envolvam relações sociais e 

culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e 

formas de expressão (corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical), com 

reaproveitamento de materiais recicláveis, construção de seus próprios brinquedos, 

incentivando bons hábitos alimentares e higiene pessoal, identificar e superar os desafios, 

trabalhando na criança a afetividade e a importância deste sentimento no convívio familiar 

e escolar, buscando na interação entre ambas as partes, uma formação das crianças como 

cidadãos. 

O trabalho pedagógico do agrupamento III foi desenvolvido em salas ambientes, com 

o objetivo de desenvolver as múltiplas linguagens através de brinquedos, brincadeiras, 

jogos e outros, ampliando as possibilidades de expressão e construção dos saberes, 

oferecendo às crianças o tempo, o espaço e o olhar necessário para a aprendizagem, 

desenvolver e valorizar as habilidades de autonomia, observação, análise e 

experimentação entre outros, portanto, todas as salas serão organizadas de acordo com 

os eixos: Linguagem, Raciocínio Lógico e Arte, onde se trabalhou o lúdico, diversificando 

os materiais em diversos tempos e espaços em uma relação criativa e inovador. 

As atividades foram pautadas no projeto, “Descobrindo o mundo através das artes”. 

Dentro desses eixos temáticos foram trabalhados no primeiro trimestre o Subtema “A arte 

e o meio ambiente em que vivemos”, que contemplando o projeto adaptação com objetivo  

de estimular nas crianças a confiança com o ambiente escolar, favorecer um ambiente rico 

de estímulos, oportunizar novas experiências, socializarem-se, expressarem seus 

sentimentos, pensamentos e emoções; o projeto identidade , fazendo com que a criança 

de um modo geral conheça a si, seu corpo, seu nome e sua vida em sociedade, ampliando 
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desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros, a fim de possibilitar a 

criança à construção plena de sua identidade; semanas educativas Feira das profissões e 

Coleta seletiva: preservando o meio ambiente. 

O segundo trimestre, com Subtema “Minha família: A verdadeira obra de arte”, teve 

como objetivo principal proporcionar à criança a reflexão de sua estrutura familiar e o 

conhecimento da estrutura de outras famílias, e o relacionamento entre as pessoas de sua 

família e com as demais pessoas que a rodeiam, despertando o respeito e o interesse pelos 

diferentes grupos familiares. Ainda aconteceu a Festa na Roça, Estudo do Meio no Bosque 

dos Jequitibás e Semana educativa da família, com a Festa da Família. 

 Para o terceiro e último trimestre, com o subtema “A arte e minhas descobertas”, 

com o objetivo de despertar nas crianças o gosto pela pintura e pela arte a partir da releitura 

do artista, por meio da criatividade, habilidades artísticas, favorecendo o processo criativo 

de cada criança, procurando desenvolver os diferentes tipos de linguagem (oral, visual, 

corporal e artístico), Semanas educativas alimentação saudável e do livro/teatro e 

exposição na Escola Aberta. As crianças que ingressarão seus estudos no ensino 

fundamental em 2018 fizeram visita a uma escola do Ensino Fundamental da região. Foi 

trabalhado no coletivo “Livro viajante”, com o objetivo de despertar e aguçar o interesse 

pela leitura nas crianças, e, principalmente proporcionar uma estreita relação familiar e 

afetiva entre crianças e familiares. Por meio da leitura, a criança desenvolve a criatividade, 

a imaginação, amplia sua cultura, conhecimento e valores. Cada criança levou para casa 

uma maleta “viajante”, contendo um livro e um caderno. Após a leitura do livro o familiar 

relatou no caderno como foi a experiência, aceitação e entendimento da criança pela 

história e ao final a criança deveria ilustrá-la. 

 

PROJETOS DESENVOLVIDOS 

ADAPTAÇÃO - No mês de Fevereiro foi realizado o Projeto Adaptação com nossas 

crianças, muito importante para criarmos vínculos afetivos com as mesmas e também com 

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, 

professora e monitoras, que irão acompanhá-los por um longo período. Foi um mês 

prazeroso e desafiador, com atividades para as famílias nos primeiros dias com oficinas: 
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contação de histórias, música, exploração de massinhas caseiras, circuito de obstáculos, 

teatro de fantoche, entre outras atividades.  

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

 

PROJETO IDENTIDADE - No mês de Março o projeto Identidade oportunizou momentos 

de interação com o meio e com os pares, e também mediou diversos saberes para que as 

crianças diferenciem o conhecimento de si e do outro, e permitiu que educadores 

obtivessem informações significativas a respeito das crianças e seus familiares. 

Todo o contexto do projeto que foi desenvolvido permitiu que as crianças passassem por 

conhecimentos de prática de hábitos de higiene, saúde, limpeza, cuidados com o corpo e 

a interação das crianças com a escola, família e com a sociedade. Concluímos que a meta 

foi atingida em 100 % do que foi previsto. 

 

FEIRA DAS PROFISSÕES - Observando as brincadeiras do dia a dia das crianças, 

percebemos grande interesse pela vida do adulto, e as profissões aparecem com 

frequência em suas brincadeiras do faz de conta, com o objetivo de possibilitar e ampliar o 

conhecimento dos alunos sobre as diversas profissões e também colaborar para que todos 

desenvolvam atitudes de respeito com as profissões, foi apresentado as crianças várias 

categorias de trabalho.  

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

 

COLETA SELETIVA: PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE - O objetivo desse Projeto foi 

conscientizar o cuidado com o Meio Ambiente, refletindo sobre as atitudes no dia a dia 

como seres participantes desse Meio.  

As crianças confeccionaram jogos e brinquedos com materiais recicláveis, realizaram 

atividades de incentivo à coleta seletiva, músicas e atividades com tinta, todas buscando o 

interrese pela preservação da natureza.  

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

 

ESTUDO DO MEIO BOSQUE DOS JEQUITIBAS - Realizamos no final de Junho nosso 

primeiro Estudo do Meio com as crianças do Agrupamento III, o estudo foi realizado no 
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Bosque dos Jequitibás, com o objetivo de explorar os espaços naturais, culturais e de lazer, 

proporcionando a nossas crianças momento de interação e conhecimento de novos 

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

 

SEMANA EDUCATIVA DA FAMÍLIA E FESTA DA FAMILIA - No mês de Agosto, 

realizamos a nossa Festa da Família com o tema: “Minha família, uma verdadeira obra de 

arte”. Tivemos a participação de toda comunidade, com brincadeiras, apresentações de 

dança, música e exposição das atividades realizadas pelas crianças sobre a Família. Foi 

um momento divertido e alegre onde as famílias puderam passar juntas e também refletir 

sobre a importância da família na vida de cada criança.  

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

 

SEMANA DA CRIANÇA - De 09 a 13 de Outubro foi realizada na Unidade a Semana da 

Criança, o objetivo foi promover atividades variadas e interessantes, visando dar 

oportunidades de lazer e sociabilidade educativa, valorizando a criança. Proporcionando 

jogos e brincadeiras educativas. Nessa semana as crianças puderam se divertir ainda mais, 

com atividades como: Sessão cineminha, Circuito de brincadeiras, Festa a fantasia e 

brincadeiras com água no esguicho e para finalizar uma grande festa com pula-pula, cama 

elástica e piscina de bolinhas. Concluímos que a meta foi atingida em 100 % do que foi 

previsto. 

 

SEMANA EDUCATIVA - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - Uma boa alimentação é sinal de 

uma vida saudável. Pensando nisso, no mês de Outubro tivemos a Semana Educativa da 

Alimentação, com os objetivos de incentivar aos bons hábitos alimentares, identificar as 

preferências alimentar das crianças, conscientizá-las sobre a importância e os motivos 

pelos quais nos alimentamos reconhecendo os alimentos que fazem bem à saúde, 

identificando cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos. Concluímos que a meta 

foi atingida em 100 % do que foi previsto. 
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SEMANA EDUCATIVA DO LIVRO E DO TEATRO - No mês de novembro, tivemos a nossa 

Semana Educativa do Livro e Teatro, que teve como objetivo resgatar a arte de contar 

histórias, em diferentes linguagens: corporal, gestual, plástica, dramatização, musical, 

sempre incentivando o hábito da leitura despertando a imaginação, estimulando o gosto 

pela leitura, realizando o conhecimento acerca do universo lúdico através do teatro. Foi 

realizamos atividades como confeccionaram cartazes, apresentações de teatro realizado 

pelas crianças e pelas professoras.  

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

 

FESTA DOS ANIVERSARIANTES - Toda última sexta-feira de cada mês há comemoração 

dos aniversariantes. Cada mês é comemorado com um tema diferente conforme o que foi 

trabalhado com as crianças dentro do Projeto Anual: DESCOBRINDO O MUNDO 

ATRAVÉS DAS ARTES.  É um tempo precioso, onde as crianças podem socializar com 

crianças de outros agrupamentos, não deixando passar em branco uma data tão especial 

que é o aniversário de cada uma.  

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

 

ESCOLA ABERTA E FESTA DE ENCERRAMENTO - No mês de Dezembro, tivemos dois 

momentos muito importantes na Unidade, a Escola Aberta, onde as professoras montaram 

uma linda exposição das atividades realizadas pelas crianças no decorrer do ano letivo, a 

participação da comunidade foi muito efetiva nesse dia e as crianças ficaram felizes em ver 

a família prestigiando as atividades e estando presente no local onde passam parte de seu 

dia. Outro momento foi o Encerramento das crianças do Ag III que vão em 2018 para o 

Ensino Fundamental, foi muito especial compartilhar esse evento com as famílias e crianças 

e ver e saber que os pequenos estão crescendo e passando para outra etapa da vida 

escolar.   

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

 

 

 

CONCLUSÃO 
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Diante das atividades desenvolvidas em 2017 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 favorável e acolhedor. Dessa maneira entendemos ter atingido os objetivos 

propostos com eficácia e entendendo a infância como período de desenvolvimento 

emocional, cognitivo, e social, procurando valorizar o conhecimento prévio que cada criança 

contribuindo para que seu desenvolvimento fosse integral. 


