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a) Proposta de atendimento  

Agrupamento Proposta de Atendimento  Matrículas Ativas Vagas 

III 180 160 20 

 

 

b) Frequência 

Agrupamento Frequência constante do trimestre em 
porcentagem 

III 0% 

* Informação do sistema eletrônico integre 

 

c) Ordens Judiciais 

Agrupamento Matrículas por ordem judicial no trimestre 

III 0 

* Informação do sistema eletrônico integre 

 

 



3) Recursos humanos 

 

a) Equipe Gestora 

 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO 

Maria Silvana de 
Souza Lino 

Diretora 
Educacional 

8h – 18h 01/02/2021 13h – 14h12 

Graduação em 
Pedagogia/Pós 

Graduação em Ed. 
Inclusiva/MBA em 
Gestão Escolar 

Adriana Bizerra 
Silva Beck 

Orientadora 
Pedagógica 

7h – 17h 09/03/2021 
11h30 – 
12h42 

Graduação em 
Pedagogia/Pós 

Graduação em Ed. 
Inclusiva/MBA em 
Gestão Escolar 

 
 

 

b) Equipe de Apoio Administrativo 

 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO 

Hayanna Stefani 
Andril Vilela 

Auxiliar 
Administrativo 

8h – 18h 18/05/2020 12h – 13h12 
Licenciatura em 

Pedagogia 

 
 

 

c) Equipe de Apoio Operacional  

 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO 

Terezinha Souza 
da Silva 

Servente de 
limpeza 

7h – 17h 04/04/2020 12h – 13h12 Ensino Fundamental 

Vanessa Cardoso 
Farias 

Servente de 
limpeza 

8h – 18h 03/04/2020 12h30 – 13h42 Ensino Médio 

Wellington Cesar 
Romano 

Zelador 7h12 – 18h 02/04/2020 11h – 13h Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) Equipe Docente 

 

Nº NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 

HORÁRIO DE 
FORMAÇÃO 

ENTRE 
PARES 

FORMAÇÃO/ 
HABILITAÇÃO 

01 
Adriana de Aguiar 
Toledo Andrade 

Professora 7h - 11h15 17/08/2020 
11h15 – 13h15 

(QUI) 

Licenciatura em 
Pedagogia/Pós 
Graduação em 
Psicopedagogia 
Institucional e Clinica 

02 
Claudia 

Margarida 
Fernandes Penna 

Professora 7h - 11h15 17/08/2020 
11h15 – 13h15 

(QUI 

Licenciatura em 
Pedagogia/Pós 
Graduação em 
Psicopedagogia 

03 
Dayana Karolina 
Gaspar Mendes 

Professora 13h - 17h15 17/08/2020 
11h15 – 13h15 

(QUI 

Licenciatura em 
Pedagogia/Pós 
Graduação em Gestão 
Educacional 

04 
Nádia Luiza 
Borges de 
Queiroz 

Professora 13h - 17h15 17/08/2020 
11h15 – 13h15 

(QUI 
Licenciatura em 
Pedagogia 

05 
Priscila Mara 

Januário Vieira 
Professora 13h - 17h15 17/08/2020 

11h15 – 13h15 
(QUI 

Licenciatura em 
Pedagogia/Pós 
Graduação em 
Psicopedagogia 
Institucional 

06 Valquíria da Silva Professora 

(seg – qua – 
sex)  

13h – 17h15 
(ter – qui) 
7h - 11h15 

03/11/2020 
11h15 – 13h15 

(QUI 

Licenciatura em 
Pedagogia/Pós 
Graduação em Ed. 
Especial e Inclusão 

07 
Vera Lúcia de 

Souza 
Professora 7h - 11h15 17/08/2020 

11h15 – 13h15 
(QUI 

Licenciatura em 
Pedagogia 

 
 

e) Equipe de Agente de Ed. Infantil 

 

Nº NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 

HORÁRIO DE 
FORMAÇÃO 

ENTRE PARES 

FORMAÇÃO 
INICIAL 

01 
Jacqueline de 
Melo Fonseca 

Agente de Ed. 
Infantil 

7h – 11h15 17/08/2020 
11h15 – 13h15 

(QUI 
Ensino Médio 

02 
Jéssica Fernanda 

Silva Soares 
Agente de Ed. 

Infantil 
13h – 17h15 17/08/2020 

11h15 – 13h15 
(QUI 

Ensino Médio 

03 
Marilza Inês Gobbi 

Januário 
Agente de Ed. 

Infantil 
13h – 17h15 20/08/2020 

11h15 – 13h15 
(QUI 

Ensino Médio 

04 
Sheila Cristiane 

Rigonato Tavares 
de Oliveira 

Agente de Ed. 
Infantil 

7h – 11h15 17/08/2020 
11h15 – 13h15 

(QUI 
Ensino Médio 

 
 
 
 



 
 
f) Organização das turmas na escola 

 
 

TURMA PERÍODO MATR. ATIVAS 
NOME DO PROFESSOR 

TURNO 

NOME DOS 
AGENTES DE ED. 

INFANTIL 

HORÁRIO DE 
ATUAÇÃO COM 

OS ALUNOS 

AGIIIA Parcial 25 Vera Lúcia de Souza 
Jacqueline de 
Melo Fonseca 

7h – 11h15 

AGIIIB Parcial 24 
Claudia Margarida 
Fernandes Penna 

Sheila Cristiane 
Rigonato Tavares 

de Oliveira 
7h – 11h15 

AGIIIC Parcial 25 
Adriana de Aguiar Toledo 

Andrade 
  

AGIIID Parcial 30 
Nádia Luiza Borges de 

Queiroz 
Jéssica Fernanda 

Silva Soares 
13h – 17h15 

AGIIIE Parcial 28 
Dayana Karolina Gaspar 

Mendes 
Marilza Inês Gobbi 

Januário 
13h – 17h15 

AGIIIF Parcial 28 
Priscila Mara Januário 

Vieira 
  

 

 

 

g) Educação Especial 

AGRUPAMENTO  NOME DO ALUNO DEFICIÊNCIA CUIDADOR 

IIIF 
Matheus Kauã de 

Almeida Silva 
Autismo Não temos 

    

Total de alunos atendidos:1 

 



4) Acompanhamento do Plano de Trabalho e Projeto Pedagógico 

a) Cumprimento das metas, no trimestre, de acordo com o Plano de Trabalho da Unidade Educacional (no campo “Ações indicadas para o alcance das metas”, 

a Unidade deverá inserir as ações definidas no Plano de Trabalho e no campo “Ações desenvolvidas para o alcance das metas”, a Unidade deverá inserir as 

ações efetivamente realizadas no trimestre).    

META INDICADORES 
AÇÕES INDICADAS PARA O 

ALCANCE DAS METAS 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

PARA O ALCANCE DAS 

METAS 

OBSERVAÇÕES 

Elaboração de um projeto 

pedagógico que organize 

as ações educacionais 

resultantes da reflexão e 

interação de um coletivo de 

educadores, crianças e 

famílias, no movimento de 

pensar e fazer com o outro, 

com o conhecimento e com 

a cultura. 

– Escuta e acolhimento da 

diversidade de opiniões e 

sugestões dos diversos coletivos 

na construção de uma proposta 

educativa que tenha como foco a 

criança; 

– Construção de Propósitos 

educativos que contemplem as 

características e/ou necessidades 

da comunidade atendida; 

– Elaboração de Planos de Ensino 

específicos de cada turma em 

consonância com os propósitos 

educativos, as características do 

grupo de crianças e que revele 

intencionalidades pedagógicas 

1. Aplicar uma ficha de 

anamnese e questionário 

socioeconômico a fim de 

darem opinião, sugestão e 

avaliação do Projeto 

Pedagógico, os pais, ao final 

do ano, responderão um 

questionário; 

2. Envolvimento das famílias e 

comunidades nas ações 

intersetoriais e no cotidiano 

da escola;  

3. Participação das crianças no 

planejamento e nas 

atividades, roda de 

avaliação pelas crianças e 

1. A ficha socioeconômica 

está sendo entregue as 

famílias; 

2. Nossa comunicação tem 

sido através dos grupos de 

whatsapp e ligações 

telefônicas; 

3.A participação das 

crianças nas interações 

didáticas pedagógicas foi 

baixa. As crianças que 

conseguimos atingir 

demonstraram interesse e 

entusiasmo nas propostas 

apresentadas;  

4. Houve encontros com os 

75% Meta 

parcialmente 

desenvolvida 



definidas pelos educadores, na 

relação com o pensar e fazer com 

as crianças e suas famílias. 

professoras das atividades 

desenvolvidas no dia, 

compartilhar dias e ações; 

4. Reuniões entre os membros 

da comunidade escolar, e os 

diversos colegiados da 

escola: CE e CPA; 

5. Estudos em tempos de 

formação, sobre os demais 

documentos: Diretrizes 

Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil; Diretrizes 

Curriculares da Educação 

Infantil de Campinas; 

Caderno Temático Curricular 

Municipal; Política de 

Educação Especial na 

Perspectiva da Educação 

Inclusiva; 

6. Tabulação do questionário 

sócio econômico; 

7. Apresentação, debate e 

reflexão sobre os 

Indicadores de Qualidade na 

colegiados para discussão, 

avaliação, reflexão e 

tomada de decisão (s); 

5. Nossos temas de estudo 

foram baseados e 

embasados nas 

documentações e diretrizes, 

que por sua vez, direcionam 

e ressignifica nosso olhar, 

nossas práticas e posturas; 

6. Em andamento, devido à 

pouca entrega de ficha; 

7. Será realizado no 2º 

semestre; 

8 e 9. Os planos coletivos 

foram pensados e 

construídos no coletivo, 

após essa construção cada 

docente confeccionou os 

planos individuais que 

atendesse as peculiaridades 

da turma; 

10 e 11. Foram planejadas 

propostas acessíveis as 



Educação Infantil para os 

colegiados (CE e CPA); 

8. Traçar Planos de ensino 

coletivo do Agrupamento III, 

com a equipe docente e 

equipe de monitoras; 

9. Elaborar Planos de Ensino 

individual (corpo docente); 

10. Realizar atividades 

vinculadas às vivências das 

crianças; 

11. Provocar nas crianças a 

indagação e reflexão, 

levando-os a (cri) ação e 

(re) criação; 

12. Eventos de Mostras de 

trabalhos, Festa da Família, 

participação da família da 

escola. 

 

crianças, instigando o senso 

crítico, a reflexão, a linguagem 

e a criatividade. As interações 

didáticas pedagógicas 

respeitaram o tempo e a 

dinâmica das famílias no 

acompanhamento das 

propostas apresentadas; 

12.Não houve devido a fase 

pandêmica. 

 



Promoção de uma 

educação integradora 

e inclusiva, de 

qualidade social, 

voltada para a vida 

na sociedade e na 

cultura, tendo em 

vista o papel da 

escola na 

disseminação e 

produção de 

conhecimentos. 

Propor Ações 

educacionais que 

garantam: 

– 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; 

– Vivências narrativas 

de apreciação e 

interação, individual e 

coletivamente, com a 

linguagem oral e escrita, 

em meio a diferentes 

suportes e gêneros 

textuais orais e escritos, 

no contexto das práticas 

sociais; 

– Relações 

quantitativas, medidas, 

1. Organizar com os 

professores e monitores ações 

educacionais que explorem as 

diversas formas de expressão; 

2. Brincadeiras que 

envolvam a relação dos nomes 

com os objetos e situações do 

cotidiano das crianças, bem 

como os diversos gêneros 

textuais; 

3. Integração das 

interações, brincadeiras e 

vivências da comunidade e 

famílias; 

4. Atividades lúdicas que 

incluem: contação de histórias, 

contos, fábulas, poesias, 

danças, músicas, produções 

próprias, cantigas de rodas, 

parlendas e adivinhas, teatro e 

brincadeiras com fantoches; 

5.Garantir que as crianças 

possam desenvolver ações 

lúdicas, por meio de textos 

1,2 e 3. Nosso planejamento abarcou 

as diversas formas de expressões, 

utilizando a brincadeira como ponto 

de partida para alcançar nossos 

objetivos. Temos nos aproximado 

das famílias, nosso vínculo tem se 

constituído em diálogos 

significativos e rotineiros; 

4, 5 ,19, 22 e 23. Diversificamos 

nossas práticas para que nosso 

ensino aprendizagem desperte 

curiosidade e o hábito da leitura, 

pois apresentamos um mundo 

cheio de possibilidades através 

das histórias atrelado a cultura 

local, regional, a diversidade de 

suas raízes culturais; 

6 e 7.As interações didáticas 

pedagógicas envolveram o 

domínio matemático através de 

dinâmicas, jogos e tarefas; 

8,10 e 11. Não desenvolvemos, por 

conta da fase pandêmica; 

9. A expressão das emoções 

74% Meta 

medianamente 

desenvolvida 



formas e orientações 

espaço temporais a 

partir de contextos 

significativos que 

recriam as práticas 

sociais da vida da 

criança, da família, dos 

educadores e da 

comunidade; 

– Relações com 

variadas formas de 

expressões artísticas: 

música, artes plásticas e 

gráficas, cinema, 

fotografia, teatro, 

literatura e dança; 

– Vivências éticas e 

estéticas com outras 

crianças e grupos, 

dialogando com a 

diversidade humana, 

social e cultural; 

– Promoção de 

vivências com o 

orais e escritos, associados à 

cultura local e regional; 

6. Realizar atividades 

significativas que explorem o 

domínio matemático, cujas 

mesmas envolvam as relações 

quantitativas, de medidas, 

formas, orientação espaço-

temporal, ordem, seriação e 

classificação, situações 

problemas; 

7. Estabelecer proximidade 

de algumas noções 

matemáticas presentes em seu 

cotidiano, como calendário 

escolar, contagem, relações 

espaciais, desenvolver 

atividades que explorem a 

noção de grandeza, através da 

comparação entre pequeno e 

grande, alto e baixo, atividades, 

culinárias (receitas); 

8. Inserir na proposta de 

trabalho atividades de 

compôs nosso projeto coletivo; 

12. Proporcionamos um encontro 

coletivo de mulheres por turno 

online, organizamos mensalmente a 

festa dos aniversariantes do mês 

coletivo online, com o objetivo de 

estreitar os laços entre a 

comunidade escolar; 

13 e 15. Acompanhamos e levamos 

ao debate o que alcançamos nos 

projetos desenvolvidos e o que 

deixou a desejar. A Educação 

Especial possui um olhar atento e 

empático que atende e acolhe 

significativamente, propondo 

posturas, direcionamentos que 

atenda as peculiaridades; 

14.Acolher o ano inteiro (crianças X 

famílias X equipe pedagógica) é um 

tema revisitado diariamente, atrelado 

ao respeito mútuo; 

16 e 17.Nossas propostas instigam a 

alimentação saudável, o hábito de 

beber água com frequência, a 



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, classes 

sociais, crenças, etnias, 

gêneros, origens e 

contextos socioculturais 

e espaciais, que se 

entrelaçam na vida 

social; 

– Interações que 

permitam a autonomia 

da criança no pensar e 

fazer com o outro, no 

cuidado pessoal, na 

integração como passeios, 

festa a fantasia, festa da 

família, piquenique, cinema e 

oficinas pedagógicas; 

9. Possibilitar a realização 

de atividades, onde as crianças 

possam expressar suas 

emoções, história e cultura, 

através de alguns valores 

estéticos como beleza, a 

harmonia e o equilíbrio; 

10. Apresentação teatral 

pela Sanasa, Vigilância 

Sanitária e PROIM (GM), 

Projeto da U.E. “Sexta Feira em 

Cena” e apresentação dos cães 

da Guarda Municipal (GM); 

11. Garantir que as crianças 

participem e utilizem todos os 

espaços da escola, internos e 

externos, participem de 

momentos de integração 

diversos, envolvendo todas as 

turmas de AGIII; 

importância da higiene bucal e corporal, 

os cuidados e a conservação dos 

pertences pessoais e do outro, além do 

seguimento dos protocolos sanitários; 

18 e 21. Nossa temática enfatiza o quão 

importante e benéfico é a preservação 

do meio ambiente para o nosso meio e 

saúde; 

20. Não conseguimos realizar nesse 

período; 

24. Participamos de uma formação 

sobre as novas ferramentas digitais e a 

maneira como criar, editar vídeos 

utilizando diversos recursos mediado 

pela tecnologia; 

25. Não realizamos, por meio das 

interações remotas. 

 



auto-organização, na 

saúde, nutrição e bem-

estar; 

– Relações com o 

mundo físico e social, 

considerando o 

conhecimento da 

biodiversidade e a 

necessidade de sua 

preservação para a vida, 

no cuidado consigo, com 

o outro e com a 

natureza; 

– Interações com as 

manifestações e 

tradições culturais, 

especialmente as 

brasileiras; 

– Uso de recursos 

tecnológicos e midiáticos 

articulados a práticas 

sociais que ampliem as 

vivências das crianças 

com o conhecimento e a 

12. Propor interações 

coletivas e individuais, através 

dos jogos de cooperação, 

festas das família com 

dinâmicas com os pais e 

mostras de trabalhos culturais, 

oficinas lúdicas com as famílias 

e crianças; 

13. Assegurar que os planos 

coletivos dos agrupamentos 

sejam desenvolvidos, bem 

como a elaboração do Plano de 

ensino da Educação Inclusiva, 

o qual alcance todas as 

crianças da escola; 

14. Garantir o acolhimento, o 

respeito, bem como a sua 

valorização, garantir a 

construção do conhecimento 

de acordo com suas 

especificidades; 

15. Garantir as brincadeiras 

às crianças com suas 

limitações possibilitando a 



cultura. todas conviverem com as 

diferenças de maneira mais 

harmoniosa; 

16. Desenvolver projetos de 

autonomia com as crianças, 

alimentação saudável, auto 

servimento e higiene; 

17. Estimular o cuidado e 

organização dos seus 

pertences, todos através de um 

princípio de confiança; 

18. Entender a importância 

do Meio ambiente, observar a 

natureza e mudar o olhar para 

o mundo; 

19. Garantir experiências 

que incentivem a curiosidade, a 

exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indignação 

em relação ao mundo físico e 

social, ao tempo e a natureza; 

20. Plantio, cultivo e 

preservação de hortas e 

árvores Equipe técnica do 



CATI; 

21. Propor atividades que as 

crianças ampliem seus 

conhecimentos sobre a 

biodiversidade e compreenda a 

riqueza da vida no planeta; 

22. Garantir a participação 

das crianças em diferentes 

situações de pesquisa, tais 

como a diversidade de suas 

raízes culturais; 

23. Propor às crianças o 

reconhecimento da 

multiculturalidade social e 

cultural, bem como 

brincadeiras, brinquedos, 

comidas, danças das diversas 

regiões brasileiras; 

24. Garantir formações e 

capacitações aos docentes 

abordando temas que 

envolvam questões 

tecnológicas; 

25. Assegurar nos Planos de 



Ensino, atividades de interação 

das crianças com os diversos 

recursos tecnológicos (uso de 

máquina fotográfica, 

computadores, microfone, 

retroprojetor e gravadores). 

Implementação da 

Gestão Democrática. 

Elaboração e atualização 

coletivas do PP com a 

participação dos 

diversos segmentos; 

Atuação dos colegiados 

na tomada de decisões; 

Participação efetiva das 

crianças e famílias em 

todas as etapas do 

processo pedagógico. 

Gestão dialógica das 

materialidades e 

minúcias do cotidiano. 

1. Realizar reuniões de traba-

lho docente coletivo e grupo 

de estudos de monitores; 

2. Contribuir para o fortaleci-

mento das opiniões, ideias e 

ações pedagógicas que ob-

jetivem sempre a qualidade 

do atendimento às crianças; 

3. Garantir a efetivação das 

reuniões de CPA e CE, na 

tomada de decisões, 

conforme Calendário escolar 

4. Realizar reuniões pedagógi-

cas e reuniões de avaliação 

institucional conforme Ca-

lendário escolar. 

 

1 e 2 – Semanalmente a equipe 

educativa e Orientadora Pedagógica 

participaram de encontros com reflexões 

e discussões em busca de aprimorar e 

enriquecer as propostas didáticas 

pedagógicas; 

3 – Realizamos a eleição dos colegiados 

e seguimos as datas estipuladas no 

calendário; 

4 – Organizamos uma reunião de 

avaliação institucional com a presença 

dos Conselheiros Tutelares da região sul, 

com o tema: Direitos e deveres de todos; 

- Realizamos reuniões pedagógicas 

mensais para alinhar e refletir nossas 

atuações; 

- Disponibilizamos a toda equipe do CEI 

uma pesquisa de avaliação de todos os 

100% Totalmente 

desenvolvido 



setores da Unidade via formulário google, 

no intento de avaliar e redirecionar nosso 

trabalho. 

Manutenção de 100% 

do quadro de pessoal 

aprovado no Plano de 

Trabalho. 

Quadro de pessoal 

completo descrito no 

Relatório Trimestral da 

Unidade Educacional 

encaminhado ao NAED 

Garantir o quadro completo de 

profissionais para atender as 

crianças com qualidade, 

conforme orientação no Termo 

de Referência Técnica. 

Metas realizadas de acordo com o 

planejado. 

100% Totalmente 

desenvolvido 

Realização de 100% 

dos encontros 

semanais das duas 

horas para o 

desenvolvimento do 

Plano de Formação. 

Atas de todos os 

encontros de Formação 

desenvolvidos no 

período. 

1. Garantir a regularidade 

semanal das reuniões de 

formação, com os profes-

sores e monitores; 

2. Garantir que os registros 

das reuniões aconteçam 

no livro ATA específico. 

1. Oportunizamos encontros toda 

quinta-feira com a equipe educativa 

via google meet organizada e 

mediada pela Orientadora 

Pedagógica; 

2. Todos os encontros foram registrados 

no livro ATA, sempre com um membro 

da equipe registrando e 

compartilhando no chat para que 

todos tivessem acesso ao registro. 

100% Totalmente 

desenvolvido. 

Cumprimento das 

disposições da SME 

sobre Calendário 

Escolar. 

Cumprimento de 200 

dias letivos 

Atendimento às 

orientações do 

supervisor educacional 

1. Elaborar o Calendário 

escolar dentro da Resolução 

da SME, a qual dispõe da 

elaboração do mesmo, com 

a participação da equipe 

educativa;  

1. Elaboração realizada em fevereiro 

juntamente com a equipe educativa 

via google meet, seguindo todas as 

normativas e incluindo propostas da 

comunidade escolar; 

2. Cumprimento dos dias letivos 

100% Totalmente 

desenvolvido. 



2. Garantir o cumprimento dos 

200 dias letivos. 

referente ao período. 



Atingir nível de 

classificação igual ou 

maior do que 

SATISFATÓRIO. 

Índice de qualidade do 

planejamento financeiro 

– IPF 

Após a análise minuciosa do edital de 

chamamento:  

1. Verificar a quantidade proposta de 

crianças que serão atendidas X valor 

destinado; 

2. Quantidade de profissionais e 

materiais/serviços necessários para 

execução do projeto; 

3. Verificar informações junto ao 

sindicato; 

4. Levantamento de custos dentro de 

valores aplicados no mercado 

determinando assim, o valor utilizado 

para cada categoria, sempre 

utilizando do princípio da 

economicidade. 

1 e 4 – Meta realizada de acordo com o 

planejado. 

2 – Meta realizada parcialmente. Devido 

fase pandêmica, não foi possível realizar 

na totalidade o processo seletivo de 

profissionais; 

3 – Meta realizada parcialmente. Devido 

a fase pandêmica, não foi possível 

realizar acordo junto ao sindicato. 

50% Parcialmente 

desenvolvido 



Atingir nível de 

classificação igual ou 

maior do que 

SATISFATÓRIO. 

Índice de qualidade de 

execução do ajuste e 

gerenciamento do 

recurso – IEG 

1. Contratar profissionais com 

capacidade técnica e experiência 

comprovada de acordo com as 

exigências do cargo/função, 

acompanhar o desenvolvimento 

desses profissionais minuciosamente, 

durante o período de experiência 

evitando assim, gastos com 

demissões; 

2. Acompanhar e analisar todas as 

solicitações de compras e contratação 

de serviços seguindo o princípio de 

economicidade; 

3. Executar treinamentos para evitar 

desperdícios de materiais; 

4. Acompanhar periodicamente valor 

gasto X executado para a adequação 

das despesas no plano de aplicação. 

Metas realizadas de acordo com o 

planejado. 

100% Totalmente 

desenvolvido. 

Atingir nível de 

classificação igual ou 

maior do que 

SATISFATÓRIO. 

Índice de qualidade da 

prestação de contas – 

IPC 

1. Contratação de profissional 

específico para execução da 

prestação de contas; 

2. Análise e organização de toda 

documentação, de maneira a evitar 

ocorrências de erros ou qualquer 

1 a 3 – Metas realizadas de acordo 

com o planejado; 

4 – Meta realizada parcialmente. 

Devido atraso na liberação do sistema 

PDC 

75% Parcialmente 

desenvolvido 



irregularidade que possa gerar 

algum tipo de pendência; 

3. Qualidade nas imagens de toda 

documentação inserida no sistema; 

4. Pontualidade, seguindo o prazo de 

terminado pelo setor de Convênios. 

Atingir nível de 

classificação igual ou 

maior do que 

SATISFATÓRIO. 

Índice de qualidade 

administrativa/financeira 

total 

1. Reunião mensal com os colaboradores 

do setor administrativo X gestão, para 

troca de ideias e soluções de dúvidas; 

2. Efetuar treinamentos periodicamente e 

quando necessário; 

3. Gestão de colaboradores, aplicando a 

avaliação organizacional; 

4. Avaliar os resultados dos processos 

administrativos financeiros, 

acompanhando assim, sua eficiência; 

5. Verificação mensal dos balancetes; 

6. Submeter todas as operações 

financeiras a auditoria externa e 

independente. 

1 a 5 – Metas realizadas de acordo 

com o planejado; 

6 – Meta não realizada. Devido a sua 

execução ser no final do período. 

83,3% 

Totalmente desenvolvido 



 

b) Processos de ensino aprendizagem 

Iniciamos o ano letivo articulando o Projeto Pedagógico com o tema norteador  “Pequenos 

Exploradores, Trilhando Grandes Descobertas”, com o objetivo de impulsionar pesquisas e estu-

dos a partir dos interesses das crianças, uma vez que são cientistas nas descobertas que realizam 

a partir da leitura de mundo e assim garantimos que as crianças adquiram os direitos básicos de 

aprendizagem, o professor sendo o mediador desse processo, problematizando e oportunizando 

situações a fim de explorar o potencial de cada criança, que visa proporcionar situações contex-

tualizadas, projetos voltados à estimulação das práticas simbólicas, expressões artísticas, mani-

festações culturais, contação de histórias e tudo o que envolve a imaginação da criança. 

Devido à pandemia, a escola precisou se reinventar para atender as crianças, utilizando 

como ferramenta o ensino híbrido que é uma metodologia que combina a aprendizagem presencial 

e remota. Em um contexto rico em interações, experiências e descobertas buscamos desde o 

período de acolhimento inicial potencializar o brincar, o imaginário, a fantasia e o faz de conta 

através das histórias da literatura infantil. 

O trabalho desenvolvido teve como objetivo proporcionar a identificação das especificida-

des. Propiciar a inclusão de todas as crianças no acolhimento, num coletivo diversificado, com 

ações educacionais promovendo espaços, tempos, ações, projetos e atividades educativas que 

possibilitam o desenvolvimento de suas potencialidades, aquisição das habilidades e competên-

cias, colaborando na construção do seu aprendizado, com estratégias que visam a eliminação de 

barreiras e contribua para a sua plena participação na sociedade.  

Os projetos iniciais de cada agrupamento buscaram instigar as múltiplas linguagens, o po-

tencial emocional e social das crianças através de ações voltadas para a infância que se constitu-

íram em diferentes tempos, lugares e nas múltiplas relações diárias.  

 

 

c) Projetos 

Para pensar a educação para além do espaço físico da escola, foi preciso garantir conti-

nuidade ao atendimento educacional aprimorando os processos formativos e o uso das tecnolo-

gias, os projetos articulados evidenciaram as necessidades diárias do cotidiano escolar, a escuta 

afetiva, as observações registradas em cada agrupamento e a articulação do Projeto Político Pe-

dagógico fomentado e planejado em formação continuada com a equipe escolar.  

Trabalhar estas temáticas surgiu da necessidade de ações práticas educativas e adapta-

ção do ambiente escolar, para facilitar o cumprimento dos protocolos sanitários e as propostas 

pedagógicas. Desenvolvemos o Projeto Emoções em que as crianças foram incentivadas a reco-

nhecerem, a identificarem e a expressarem as suas emoções por meio do ensino-aprendizagem 

que primam por vivências, histórias, jogos digitais, músicas, brincadeiras, dinâmicas através de 

vídeos produzidos pelas educadoras e interações didático pedagógicas semanais com a turma. O 

Projeto Literatura, proporcionou à criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo. A 



Literatura Infantil pode ser vista como uma porta de entrada para o universo maravilhoso da leitura, 

trazendo nas propostas as variedades de textos que a compõem: fábulas, contos de fadas, rótulos, 

convites, lendas, adaptações de grandes clássicos da literatura mundial, parlendas, trava-línguas, 

adivinhas, além de textos autorais narrativos e poéticos. O Projeto Saúde abordou temas funda-

mentais para melhorar a qualidade de vida das crianças e da comunidade em geral, conscienti-

zando sobre a necessidade de uma vida saudável na criação e desenvolvimento de bons hábitos 

alimentares e de higiene. 

Agrupamento IIIA 

Devido a pandemia da Covid -19 e a necessidade da continuidade do isolamento social 

para evitar a disseminação do vírus , se fez necessária a reorganização das ações , considerando 

a nova realidade vivida, estabelecendo vínculos afetivos com as crianças e famílias partindo das 

propostas de interação através de material midiático (vídeos/áudios) enviados nos grupos das 

turmas no aplicativo whatsapp, com brincadeiras diversas , contação de histórias , jogos e confec-

ção de brinquedos usando materiais recicláveis.  

Dentro do tema gerador escolhido “Pequenos exploradores trilhando grandes descobertas" 

essas ações foram diversificadas, proporcionando o experimentar, criar e recriar vivências que 

promovam a proteção e o apoio necessário dentro do seu espaço/ ambiente familiar através das 

vivências lúdicas e prazerosas.  

Nossos encontros foram objetivando a construção do planejamento pedagógico, elabora-

ção de propostas com tema especificado para cada educadora, construção do plano individual e 

confecção de recursos para o retorno das aulas presenciais e vídeo de apresentação enviado via 

whatsapp do agrupamento.  

As propostas de interação tiveram como tema inicial, o acolhimento com conversas sobre 

como está sendo o período fora da escola, sobre higiene pessoal e os devidos cuidados e a forma 

correta da higienização das mãos, o uso correto da máscara, a importância do distanciamento 

social,  as propostas foram realizadas  através de histórias, músicas , atividades pedagógicas e 

brincadeiras, as crianças puderam expressar suas emoções e sentimentos através de atividades 

lúdicas usando a caixa surpresa com imagens dos diversos tipos de sentimentos. Utilizamos tam-

bém como recurso pedagógico, jogos de adivinhações relacionados às cores, números e formas 

geométricas. Foram enviadas via whatsapp do agrupamento vídeos de interações com músicas, 

contação de histórias, brincadeiras musicais de movimentos, jogos e confecção de brinquedos 

usando materiais reciclados. Durante o trabalho desenvolvido foi proporcionado às crianças uma 

linda festa em homenagem aos aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e março que teve 

como tema: “Festa no jardim”, proporcionamos momentos de interação com os agrupamentos, 

promovendo a ludicidade e alegria.  

O registro das propostas desenvolvidas foram através de relatos, fotos e vídeos registrados 

pela família e enviados via whatsapp do agrupamento. 



 

 
Professora: Vera Lúcia de Souza  

 

Agrupamento IIIB 

Partindo do pressuposto das crianças serem cientistas, a descobrirem um mundo novo a 

partir/através das experiências e para garantir os direitos de aprendizagem das crianças propostos 

pela BNCC, nosso tema gerador “Pequenos exploradores trilhando grandes descobertas” trouxe 

diversas possibilidades também para o ensino remoto devido à pandemia de Covid-19 que o 

mundo enfrenta.  

No mês de fevereiro tal proposta veio como ações para interação e apresentação da pro-

fessora e demais colaboradores a fim de proporcionar mais intimidade com as crianças. Para isso, 

usamos meios de comunicação acessível a todos, dentre eles o whatsapp. Formou-se um grupo 

de pais para o qual foram enviadas todas as comunicações relacionadas à viabilidade das ações 

para o ensino remoto. Um vídeo, no qual professora e agentes de educação infantil se apresenta-

ram, encaminhamos ao grupo com a solicitação que os pais ou responsáveis enviassem de volta, 



no meu privado, um vídeo com as crianças se apresentando. Realizamos também reuniões com 

os familiares, pela plataforma Google Meet, a fim de pontuar os horários das interações didático 

pedagógicas e envio de vídeos com os temas das propostas no plano de ação. Foi enviada uma 

paródia sobre os protocolos sanitários e cuidados que devemos seguir durante a pandemia do 

Covid-19.  

No mês de março, continuamos com nossas interações remotas e vídeos. A primeira inte-

ração remota, teve como tema a mulher, realizada em conjunto com as três turmas do período 

matutino. De acordo com o plano de ação, os vídeos enviados na terceira semana trataram do 

tema: Identidade e Emoções. A história contada foi sobre a criança que quer saber de onde vem 

os sentimentos e experimenta muitos sentimentos em sua procura, cuja interpretação foi realizada 

em interação remota. Outro vídeo enviado foi da música “ter emoções é bom”, que ao ser compar-

tilhada em interação remota, brincamos com o jogo da memória das emoções. Na quarta semana 

abordamos o tema água e o quanto ela é importante para nosso organismo e para o planeta Terra. 

Foi enviado uma música da Palavra Cantada “Gotinha em gotinha” e realizamos uma experiência 

com água em interação remota. Vimos também que nosso corpo é composto por uma grande 

porcentagem de água, sendo necessário consumir muito dela; montamos um quebra-cabeça para 

reforçar o aprendizado. Na quinta semana, dentro da proposta de Identidade, enviamos um vídeo 

das professoras de todas as turmas parabenizando os aniversariantes do mês de março e poste-

riormente realizamos a interação remota dos aniversariantes do mês, com as três turmas do AGIII 

do período matutino. Para registros das propostas realizadas fiz uso de gravação das reuniões e 

das interações remotas; fotos dos recursos utilizados; anotações em documentos como relatório 

de teletrabalho e plano de ação.  

 

 



 

 

 

 

 

  

Cláudia Margarida Fernandes Penna 

 
Agrupamento IIIC 

 

Nos meses de fevereiro e março realizaram-se interações remotas com o intuito de aco-

lher as crianças e famílias. O primeiro acolhimento da turma ocorreu através da plataforma digital 

whatsapp, com um vídeo de boas-vindas feito pela professora e monitoras. Após a apresentação 



da professora, foi solicitado para as crianças se apresentarem através do mesmo roteiro e utili-

zando a mesma plataforma. As crianças fizeram lindas apresentações, mostrando suas famílias, 

sua casa, suas preferências, seus familiares e seus pets. 

O tema gerador do ano de 2021 é “Pequenos exploradores trilhando grandes descober-

tas”, esse tema é pertinente para o momento que vivemos, pois a educação infantil é um espaço 

para a criança aprender, conviver, brincar e ser feliz, explorando novos caminhos e novas possi-

bilidades, assim a criança poderá se desenvolver de forma completa atingindo todos os aspectos 

do desenvolvimento. 

Os projetos coletivos para o ano de 2021 são “Emoções”, “Literatura”, “Saúde”, “Sexta 

em Cena”, “Aniversariantes do mês”. No primeiro trimestre foi trabalhado o projeto de “Emoções” 

e “Aniversariantes do mês”. Os recursos utilizados foram dos mais variados, desde fantoches, 

recursos áudio visuais, histórias relacionadas ao tema, jogo da memória, chamada interativa, jogos 

lúdicos, músicas dentre outros. 

Além dos projetos coletivos trabalhamos o projeto “A Caixa Encantada”, através dela é 

apresentado semanalmente à proposta das atividades sempre com uma novidade, uma proposta 

pedagógica, para que o aprendizado aconteça através da surpresa, do encantamento, assim as 

crianças saberão que aprender é bom e divertido.  “Através das brincadeiras e interações as cri-

anças fazem uso do seu direito ao brincar e aprender brincando, LDB 9394/96”. 

 

 
 



 

 
 

Adriana de Aguiar Toledo Andrade  
 

 
Agrupamento IIID 

 

Para promover as nossas práticas pedagógicas e manter os vínculos afetivos com as cri-

anças e familiares, foi produzido vídeos contendo brincadeiras e jogos lúdicos, para promover as 

aprendizagens e incentivar a participação da família, enfatizando a todo momento expressões de 

sentimentos e autonomia das crianças.  

Para continuarmos o contato mais próximo com as crianças e famílias, criamos um grupo 

de whatsApp com interação diária, seguindo a rotina, postando vídeos da professora com agente 

educacional com contações de histórias, musicalização, ensinando brincadeiras ou criações de 

brinquedos, realizamos interações online pelo aplicativo google meet e diálogos através de áudios 

no grupo da turma. 

O tema norteador dos nossos projetos é “Pequenos exploradores trilhando grandes desco-

bertas.” Iniciamos com um vídeo de apresentação da equipe escolar, desenvolvemos os seguintes 

projetos e conteúdo: Projeto Aniversariantes do mês, com o intuito de aproximar e lembrar as 

datas dos aniversariantes, em toda última semana do mês montamos vídeos e elaboramos inte-

rações com diferenciações para comemorar os aniversários de cada mês; Projeto Identidade e 



Diversidade, ressaltar ao aluno a apropriação da identidade, conhecendo a história e o significado 

do seu nome, conhecer seus antepassados, permitir a criança a identificação cultural, para esse 

projeto trabalhamos o livro Menina Bonita do Laço de Fita escrito por Ana Maria Machado, o Po-

ema "Tudo no mundo tem um nome" de Marcia Gherardi, e  A Turma do Seu Lobato - Qual é a 

Letra do Seu Nome?, Vídeo "Eu" do Palavra Cantada; O Projeto Literatura permitiu que a criança 

adquirisse uma postura crítico-reflexiva, extremamente relevante à sua formação cognitiva, ali-

nhando com os livros trabalhados dos outros projetos; Projeto Saúde iniciamos esse projeto para 

enfatizar a importância dos cuidados com a higiene pessoal e a prevenção contra o COVID-19, 

partindo do projeto , iniciamos propostas com o tema da turma , apresentando  a história “O Jacaré 

com Dor de Dente”, de Walcyr Carrasco. 

As monitoras tiveram participação ativa em todas as propostas sugeridas, contribuindo 

para o processo ensino aprendizagem. Os registros foram realizados partindo da observação da 

professora e das interações das crianças e famílias nas propostas apresentadas, a partir de es-

crita, fotos, trabalhos de artes e vídeos. 

 

 



 
Nádia Luzia Borges de Queiroz 

 

 

Agrupamento IIIE 

 

Durante esse trimestre a proposta foi criar um ambiente escolar virtual acolhedor, rico em 

aprendizagens significativas, que proporcionou momentos lúdicos de interação entre família e es-

cola. 

 O tema norteador do projeto é pequenos exploradores trilhando grandes descobertas. 

Iniciamos o trabalho pedagógico com o projeto “emoções” que teve a proposta de auxiliar as cri-

anças a compreender e manifestar seus sentimentos. Realizamos propostas que contemplaram o 

emocional, incentivando-as a expressarem, controlar e entender progressivamente suas necessi-

dades, seus desejos e sentimentos em situações cotidianas, respeitando as mesmas manifesta-

ções das pessoas com as quais convivem, pedimos a colaboração dos familiares para estimularem 

as crianças a falarem sobre seus sentimentos. 

Foi utilizado como apoio alguns livros - jeito de ser e medo de monstro da autora Ney Ribeiro, 

engatadas de Sylvia Orthf e as histórias o novelo de emoções e a nuvenzinha triste, a contação 

dessas histórias possibilitou trabalhar com a autonomia, construção da identidade e valores como 

cooperação, empatia, amor e amizade. Essas histórias foram trabalhadas através de vídeos, inte-

rações remotas e PDF disponibilizado no grupo da turma. 



Oferecemos propostas diversificadas como pintura mágica, gravuras com revistas, confec-

ção das plaquinhas dos sentimentos, ilustrações de histórias, desenhos livres e confecção do jogo 

bingo de letras. 

Também trabalhamos com o projeto saúde infantil, combatendo o sedentarismo e preve-

nindo o risco de obesidade infantil com o objetivo de estimular a prática de atividade física de 

forma lúdica e prazerosa. Realizamos brincadeiras e jogos como corrida do pinguim com bexiga, 

corrida do garçom, brincadeira da estátua diferente, imitação de gestos com a música Tiquequê 

do palavra cantada e barbatuques, brincadeira vivo morto e caça ao tesouro e gincanas. Essas 

propostas foram através de vídeos e interações remotas.  

Em comemoração aos aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e março, com o 

tema bichos de jardim, fizemos uma festa coletiva com os agrupamentos do período da tarde, 

onde todos interagiram de forma virtual, houve música, gincana e momentos de curiosidade. 

Os registros foram feitos através de fotos e observações com anotações. 

 

Dayana Karolina Gaspar Mendes 

 

 

 



Agrupamento IIIF 

 

Dentro do contexto pandêmico em que nos encontramos, as propostas neste trimestre fo-

ram remotas, utilizando ferramentas como whatsapp, Facebook e google meeting. 

Realizamos interação remota coletiva (todas as turmas do período vespertino), com as 

famílias, com o tema Dia das Mulheres, onde foram apresentados poemas e brincadeiras dentro 

dessa temática. Esta interação iniciou a criação de laços com as famílias, que é de suma impor-

tância para o desenvolvimento do trabalho pedagógico online. Continuando esta criação de laços, 

foi enviado vídeo de apresentação da professora e outro vídeo solicitando um desenho da família. 

Tivemos reunião com as famílias para compartilhar a rotina e o seguimento dos protocolos sani-

tários e a volta às aulas de maneira segura. 

Foi realizado a apresentação do nome da turma, através da caixa surpresa e contação de 

história (“Nicola, a borboleta de uma asa só” de Mila Viegas), o agrupamento atende pelo nome 

de “Turma da Borboleta”. 

Realizamos a conscientização e conhecimento sobre a Água, através dos vídeos: música 

“Água” de Marcelo Serralva e “Experiências com água”. As interações remotas foram de explora-

ção dos estados da água (líquido, sólido e gasoso), apresentado o ciclo da água e fotos de uma 

estação de tratamento de água, com dicas de consumo consciente e atividade de verificar o quintal 

se há lixo com água parada, alertando sobre a Dengue. Contação de história com dobradura “O 

papel que queria ser barquinho” de Mundo Serelepe. 

Dentro do Projeto Aniversariantes, enviamos um vídeo personalizado com o nome dos 

aniversariantes do mês onde realizamos uma interação remota coletiva com brincadeiras para 

comemoração. 

Dentro desse contexto de interações remotas, os registros pedagógicos foram realizados 

em parceria com as famílias. A cada vídeo, solicitamos fotos, áudios e vídeos das propostas e de 

momentos em que a criança esteja brincando. Nos momentos de Google Meeting, tiramos print 

da tela. O aplicativo whatsapp é a ferramenta que utilizamos na troca desses registros com as 

famílias, sendo também nossa “agenda eletrônica”, enviando e recebendo informações gerais. 

Não obtivemos muitos retornos das famílias, mas prosseguimos realizando os registros 

para acompanhar o processo de desenvolvimento de cada criança e do trabalho do docente, bus-

cando sempre manter a qualidade do ensino híbrido. 

 



 

 

 

  

Priscila Mara Januário Vieira 

 

 

Educação Especial 

O trabalho da Educação Especial na perspectiva da inclusão vem sendo desenvolvido ar-

ticuladamente com as professoras e com o projeto coletivo “Pequenos exploradores, trilhando no-

vas descobertas”. Seguindo o cronograma, cada semana acompanho uma turma. Abordamos os 

campos de experiências com propostas que estimulem e promovam o respeito e a valorização da 

diversidade, para que durante essas experimentações possam gradativamente construir suas vi-

vências incentivando a autonomia, investigando as relações sociais e culturais.  

Realizamos uma reunião com a família da criança público alvo da Educação Especial, na 

qual foi apresentado o trabalho que o CEI desenvolverá nesse ano letivo, enfatizamos que as 

propostas pedagógicas inclusivas estão voltadas para a formação do indivíduo, o processo visa 

promover a inclusão e o desenvolvimento das competências da criança e o respeito às diferenças. 

Colaborar na construção do aprendizado por meio de recursos de acessibilidade e de estratégias 

que visem a eliminação de barreiras e contribua para o desenvolvimento pleno da criança. Foi um 

momento de escutar a família, suas expectativas e anseios. 

 Duas vezes por semana produzimos vídeos interativos, todos contemplaram todas as cri-

anças em suas especificidades, foram realizados juntamente com as professoras regentes: vídeos 

interativos: acolhimento e apresentação da equipe para a comunidade; dinâmica do copo com 



música da “Palavra Cantada”; conhecendo as professoras e suas preferências; histórias sobre 

inclusão “A borboleta de uma asa só”; “Tatá volta às aulas" e demonstração dos cuidados de 

prevenção do Covid-19 em libras; 5 emoções básicas. Participação na interação com as famílias 

em homenagem ao dia internacional da mulher; interações remotas com as crianças com as se-

guintes propostas: técnicas de leitura; brincadeiras e caça ao tesouro; de onde vem os sentimen-

tos; prevenção ao Covid-19 e interação dos agrupamentos para comemoração dos aniversariantes 

do mês. 

As propostas foram registradas por meio de observações, fotos, vídeos, escuta das famílias 

e interações remotas; 

 

  

 

 

Valquíria da Silva  

 

 

 

 

 



d) Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços 

 

As formações neste trimestre teve a participação efetiva da equipe gestora, docentes e 

agentes educacionais, a fim de estreitar os diálogos e ajustar o início do ano letivo. Iniciamos com 

a escrita da documentação pedagógica para fomentar, planejar e construir os planos individuais e 

coletivos por agrupamentos, além de construir o plano de retomada as aulas presenciais.  

Propomos estudos e reflexões sobre a organização das interações didáticos pedagógicas 

remotas, seguindo um cronograma semanal com propostas para estabelecer os diálogos e víncu-

los com as famílias e crianças da UE. Os temas explanados neste trimestre foram:  

 Elaboração dos projetos individuais e coletivos; 

 Estudo e discussão acerca do plano de retomada;  

 Construção das metas institucionais; 

 Organização das interações didáticos pedagógicas; 

 Uso e compartilhamento de práticas pedagógicas envolvendo as tecnologias digitais e 

aplicativos;  

 Documentação pedagógica e Colocando o planejamento em prática “Plano de Ação”. 

 

Esses encontros têm ressignificado o ensino aprendizagem, nos encorajando e nos dando 

diretrizes e embasamento para aperfeiçoar nossas práticas. É um espaço que nos instiga a pes-

quisar, nos motiva e nos desafia, que nos dá suporte e direcionamento para planejar e desenvolver 

um trabalho com qualidade e excelência. 



  

 

e) Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, CPA e outros), com 

as famílias/entorno. 

Reunião do Conselho de Escola 

Na primeira reunião os conselheiros tiveram acesso a prestação de contas da Unidade 

Educacional com o objetivo de apreciar as contas pagas com os recursos financeiros disponibili-

zados pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas, referente ao quarto trimestre do ano 

de 2020. 

Na segunda reunião elegemos os pais e funcionários a conselheiros, todos empenhados 

em atuar dando contribuições para que o Projeto Pedagógico aconteça em todas as suas dimen-

sões.  

Na terceira reunião compartilhamos o Plano de retomada da Unidade Educacional com o 

intento de refletir, discutir, inserir ações relevantes e alinhar os protocolos sanitários que serão 

adotados pela Equipe do CEI. 

Reunião de Pais 

 

 



Nossa primeira reunião de pais foi realizada no período da manhã e tarde com a participa-

ção de toda a equipe pedagógica do CEI João Batista Nardi Neto. Iniciamos com a apresentação 

da equipe pedagógica ressaltando o quão rico e significativo são esses momentos. A pauta con-

templou temas como: adaptação, informações sobre horário de permanência no CEI, cuidados e 

posturas realizados conforme os protocolos sanitários, identificação em todos os pertences, im-

portância da participação da família em reuniões e eventos oferecidos pela Unidade, horário de 

chegada e saída das crianças, organização do transporte fretado, os itens que devem ser enviados 

na mochila, ressaltamos a importância da comunicação família e escola, entre outras normas e 

regras que direcionam e organizam nosso trabalho. Ressaltamos que o retorno às aulas presen-

ciais é facultativo. 

Proporcionamos um momento para esclarecimento de dúvidas das famílias, enfatizando 

que nossa equipe e nosso espaço estão preparados e equipados para receber as crianças com 

segurança. 

 

f) Acompanhamento do Calendário Escolar 

DIAS LETIVOS FEVEREIRO MARÇO 

PREVISTOS 20 23 

CUMPRIDOS 20 23 

 

5) Necessidade de reposição de equipamentos: 

Equipamento Quantidade Solicitada Obs. 

  Não houve pedido 

 

6) Estrutura física predial: 

 

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE 

NAVE MÃE: CEI BEM QUERER JOÃO BATISTA NARDI NETO 

Endereço: Rua: Rafael de Paula Oliveira, nº 93 - Jardim Stella - Campinas/SP 

NAED SUL 

  

  Interna Externa Bom Médio Ruim Observação 

Telhado   X         

Caixa d'água X   X       



  

Pintura do Prédio   X X       

Fechamento da 
Unidade 

X X X       

Sanitário dos Fun-
cionários 

X   X       

Copa de Funcio-
nários 

X X X   X 
Parte externa: construir um bar-
rado em frente a copa 

Sanitário dos Alu-
nos 

X   X       

Cozinha X     X   
Conserto de uma janela (serralhe-

ria) 

Setor Administra-
tivo 

X   X     
Colocação de um toldo no balcão 

de atendimento  

Sala nº 1 X   X       

Sala nº 2 X   X       

Sala nº 3 X   X     Falta instalar 3 tomadas na sala 

Circuito de banho X  X    

Iluminação ex-
terna   X   X   Falta instalar 2 holofotes 

 

7) Alimentação: 

a) Informar tipo de Cardápio: EI Pré – Esc Complementar 1 

 

b) Total de Refeições Servidas/Mês  

Agrupamento Total de Refeições 
Servidas/(mês) 

Total de Refeições 
Servidas/(mês) 

Total de Refeições 
Servidas/(mês) 

Média do 
Trimestre 

III 0 0 0 0 

*Fornecemos cestas básicas e kithortifruti para as famílias da Unidade. 

 

c) Horário para das refeições 

Agrupamento Refeição Horário 

IIIA, IIIB, IIIC 
Café da manhã 7h30 – 7h45 – 8h 

Almoço 9h – 9h15 – 9h30 

IIID, IIIE, IIIF 
Almoço 13h30 – 13h45 – 14h 

Lanche da tarde 15h – 15h15 – 15h30 

 

 

 



 d) Total de Alunos com Restrição Alimentar 

Agrupamento Tipo de Restrição Alimentar Número de Alunos 

III Carne de porco 1 

 

e) Total de Cozinheira por unidade 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO DATA DE 
ADMISSÃO 

ALMOÇO 

Lúcia de Morais Damião 
Soares Cozinheira 7h – 17h 18/08/2020 2h12 – 13h24 

 

f) Necessidade de reposição de utensílios e/ou equipamentos 

Equipamento/Utensílio Quantidade Solicitada Obs. 

  Não houve pedido 

 

8) Administrativo Financeiro: 

     

Relatório impresso por meio do Sistema PDC – SME: Planejado x Executado. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
9) Anexos 

 

 


