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RELATÓRIO DA  ORGANIZAÇÃO SOCIAL   

EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

NO PERÍODO DE: 01/05/2020  A  31/07/2020 

 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL : ANA BRASIL  
 
CNPJ: 54.150.339/0001-01 
 
PRESIDENTE:  OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA   
  
 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO: 049/2018 
 
ADITIVO: Nº 168/2019 
ADITIVO: Nº 009/2020 
 
 
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01/02/2020 A 31/01/2021 
 
 
 

OBJETO DO AJUSTE: 
Execução de atividade de atendimento educacional a crianças de 03 (três)  a 05( cinco) 
anos e onze meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino de Campinas. 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL 

 

Razão Social: Grupo de Oração Esperança  

Mantenedora: ANA BRASIL  
Nome Fantasia: Grupo de Oração Esperança 

Endereço:  Rua Prof.  Luiz Rosa, 184  – Botafogo – Campinas/SP 

CNPJ: 48.856.306/0001-70 
Telefone: (19) 3201.6249 / 3236.2240  -   
e-mail: anagoe@anabrasil.org 

mailto:anagoe@anabrasil.org
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1. INTRODUÇÃO 

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

de Campinas, no bairro Botafogo, região central. 

Localiza-se próximo à  Instituição, a escola EE Dona Castorina Cavalheiro, que atende 

crianças no Ensino Fundamental  e  o Colégio EE Culto à Ciência. 

Há também próximo à  Unidade  o Terminal Central de Ônibus que atende   os mais 

diversos bairros da periferia de Campinas. 

A região central  apresenta características bastante  peculiares, pois há prédios 

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

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

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

Há também espaços invadidos, onde residem famílias que sobrevivem  do recolhimento 

de recicláveis. 

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

como mães solteiras ou separadas, tendo em média um filho. 

As profissões das famílias atendidas pela Unidade Educacional são bastante 

diversificadas. 

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

informal, sem registro em carteira como: empregada doméstica, vendedores 

autônomos, pedreiro, cabeleireira, manicure, etc...  

A maioria das crianças residem com os pais, mas há também famílias onde  somente 

a figura materna é presente, tornando-se a mãe detentora dos cuidados e de suprir as 

necessidades  da família. Há casos também de crianças que residem com os avós Há 

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

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

A renda familiar varia em média de um  a três salários mínimos. Outra característica  

de algumas crianças atendidas pela Unidade é o convívio com a violência doméstica, 

abusos sexuais,  negligência, maus tratos, devido ao uso de drogas e entorpecentes 

pelos genitores, cujas famílias necessitam de apoio e orientação. O uso de 

entorpecentes, na sua maioria leva as crianças a terem que se privar da convivência 

com os genitores, pois os mesmos se encontram em situação de detenção. 

 

A Unidade atende  78 (setenta e oito ) crianças regularmente matriculadas, na faixa 

etária  de 3 anos a 5 anos e onze meses, provindas de famílias residentes na região 

central de Campinas e também de bairros periféricos, pois há muitos  pais que 

trabalham na região próxima da Unidade. 

O Cadastro de Demanda para o Agrupamento III na U.E. passa pela compatibilização 

geográfica, considerando o endereço da criança. 



 

ANA BRASIL – UNIDADE CENTRO 
      anagoe@anabrasil.org       19 3201-8223 / 3201-6249 
CNPJ: 48.856.306/0001-70 – IE: Isento 
      Rua Professor Luís Rosa, 184 – Botafogo 
      CEP: 13020-260 – Campinas/SP 
  
 

4 
 

Para efetivação da Matrícula, o Cadastro da Demanda é direcionado para a U.E. mais 

próxima do endereço apresentado. 

 

Terá tratamento prioritário para a Matrícula no Agrupamento adequado à sua faixa 

etária, a criança que for identificada como: 

1. Público alvo da Educação Infantil, conforme apresentação de documentação 

comprobatória; 

2. Criança desnutrida, com apresentação obrigatória da declaração da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

3. Criança filha de vítima de violência de gênero, com apresentação de comprovante, 

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

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

5. Criança em situação de vulnerabilidade social; 

6. Criança cuja família participa do programa  Bolsa Família; 

7. Criança fora da escola em idade obrigatória; 

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

 
2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO  

PERÍODO INÍCIO TÉRMINO 

Integral 07:00 hs 17:00 hs 

 

3. ATENDIMENTOS 

AGRUPAMENTO FAIXA ETÁRIA PROPOSTA DE 
ATENDIMENTO 

CRIANÇAS 
ATENDIDAS EM 

31/07/2020 

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

78 78 

 

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

           TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS/TRIMESTRAL 

Mês Cardápio EI Integral 

MAIO 0 

JUNHO 0 

JULHO 0 

TOTAL 0 
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Horário  Das Refeições 

 

AGRUPAM
ENTO 

CAFÉ 
MANHÃ 

ALMOÇO CAFÉ 
TARDE 

JANTAR 

AG. III/A 07:30 09:50 13:10 14:50 

AG.III/B 07:45 10:15 13:25 15:10 

AG.III/C 08:00 10:40 13:40 15:30 

 

         Alunos com Restrição Alimentar 
 

Tipo de 

Restrição 

Alimentar 

Número  

Alunos 

 ZERO 

 

 
4. ACOMPANHAMENTO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

DIAS PREVISTOS NO TRIMESTRE  

MAIO 20 

JUNHO 21 

JULHO 01 

TOTAL 42 

  

DIAS CUMPRIDOS NO TRIMESTRE ZERO 

 

 

JUSTIFICATIVA PELO NÃO CUMPRIMENTO  DOS DIAS LETIVOS PREVISTOS: 

Cumprimento à legislação que determina a prorrogação da Quarentena e o não   retorno 

das crianças às aulas presenciais. 
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Decreto nº 20.991, de 30/07/2020 
Acresce o inciso V e os §§ 3º e 4º ao art. 3º do Decreto nº 20.901, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre a 
implantação do Plano São Paulo no Município de Campinas e define outras medidas para o enfrentamento da 
pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19). 
 
 
 
 
 
 
  
Decreto nº 20.989, de 29/07/2020 

Prorroga o período de quarentena de que trata o art. 2º do Decreto nº 20.782, de 21 de março de 
2020 , 

 

Decreto nº 20.965, de 14/07/2020 

Prorroga o período de quarentena de que trata o art. 2º do Decreto nº 20.782, de 21 de março de 
2020, que Declara situação de calamidade pública, estabelece regime de quarentena no Município 
de Campinas, e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do 
Coronavírus (COVID-19). 

   

Decreto nº 20.956, de 06/07/2020 

Altera o Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020, que declara situação de calamidade pública, 
estabelece regime de quarentena no Município de Campinas, e define outras medidas para o 
enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

  

Decreto nº 20.951, de 3/07/2020 

Dispõe sobre a suspensão dos efeitos do Decreto nº 20.901, de 03 de junho de 2020, que dispõe 
sobre a implantação do Plano São Paulo no Município de Campinas, acresce dispositivo ao Decreto 
nº 20.857, de 04 de maio de 2020, que define medidas para o enfrentamento da pandemia 
decorrente do Coronavírus (COVID-19) pelos serviços essenciais em funcionamento no Município de 
Campinas, acresce dispositivo ao Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020, que declara situação 
de calamidade pública, estabelece regime de quarentena no Município de Campinas, e define outras 
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19, 

Decreto nº 20.937, de 26/06/2020 

Prorroga o período de quarentena de que trata o art. 2º do Decreto nº 20.782, de 21 de março de 
2020, e o período de suspensão de que trata o art. 3º do Decreto nº 20.930, de 19 de junho de 2020. 

 

Decreto nº 20.929, de 19/06/2020 

https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135949
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135943
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135864
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/135837
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/135833
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135793
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135783
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Altera o Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020, Declara situação de calamidade pública, 
estabelece regime de quarentena no Município de Campinas, e define outras medidas para o 
enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

  

Decreto nº 20.922, de 11/06/2020 

Prorroga o período de quarentena de que trata o art. 2º do Decreto nº 20.782, de 21 de março de 
2020 e altera o decreto nº 20.901, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre a implantação do plano 
São Paulo no Município de Campinas e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia do 
coronavírus (COVID-19). 

  

Decreto nº 20.896, de 01/06/2020 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo da quarentena previsto no Decreto nº 20.782, de 21 de março 
de 2020 e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente Coronavírus 
(COVID-19). 

  

Decreto nº 20.869, de 11/05/2020 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo da quarentena previsto no Decreto nº 20.782, de 21 de março 
de 2020, que declara situação de calamidade pública, estabelece regime de quarentena no 
Município de Campinas, e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus 
(COVID-19). 

  

Decreto nº 20.857, de 04/05/2020 

Define medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) pelos 
serviços essenciais em funcionamento no Município de Campinas. 

  

 

5. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

PROFISSIONAL QUANTIDADE PROPOSTA QUANTIDADE DE 
PROFISSIONAIS NA U.E. EM 

31/07/2020 

Diretor Pedagógico 1 1 

Orientador Pedagógico 1 1 

Professoras 3 3 

Monitoras 4 4 

Aux. Administrativo 1 1 

Cozinheira 1 1 

Aux. Cozinha 1 0 

Aux. Limpeza 2 2 

 

https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135754
http://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135713
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/135653
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/135626
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Observação: Auxiliar de Cozinha: transferida para outra Unidade do ANA como       

cozinheira.  Nova contratação já está sendo providenciada. 

 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

           

Nosso  2º trimestre (meses de  maio, junho e julho) deu continuidade ao momento em que 
estamos vivenciando sobre o isolamento social. Devido ao Decreto Municipal nº 20.768, de 
16 de março de 2020 , que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas 
Unidades Educacionais que compôe o Sistema Municipal de Ensino de Campinas, a nossa 
U.E. continua com as aulas presenciais suspensas para as crianças. 
A nossa escola está funcionando em regime de escala e com horários reduzidos para os 
funcionários da gestão pedagógica , auxiliar administrativo, cozinheira e auxiliares de limpeza 
para atender e dar todo o suporte ao  recebimento de cestas básicas, kits de hortifruti , auxílio 
da FEAC com cartões Sodexo e para qualquer  tipo de ajuda  e aproximação dos pais/famílias 
com a equipe da nossa escola. As professoras e as  monitoras  estão  seguindo com o 
isolamento em casa, têm realizado teletrabalho sempre que há necessidade, enviam áudios 
nos grupos de Watsapp e as professoras  preparam  atividades simples semanais, mantendo 
o vínculo  com as crianças.  
Toda a nossa equipe tem cumprido uma planilha mensal de trabalho que também é enviada 
a Secretária Municipal de Educação para acompanhar os nossos trabalhos aqui na U.E.  
Criamos um grupo de  Watsapp para cada turma de sala da nossa escola e nesses grupos , 
enviamos áudios , atividades simples como fazer desenhos, mostrar qual o brinquedo  favorito, 
mostrar animaizinhos de estimação, etc  ,  dessa forma, vemos que as nossas crianças se 
sentem mais acolhidas e que  fortalece o vínculo  e aproximação da nossa  equipe  com as  
crianças e suas famílias. 
 
As  formações das professoras e monitoras  continuam todas às terças e quintas feiras 
e vem acontecendo através de estudos de textos e artigos informativos com temas citados 
em nosso Projeto Político do ano de 2020. 
Nesse trimestre estudamos sobre: 
 “ A importância sobre a contação de histórias” ; O Projeto Pedagógico da nossa escola;Texto 
informativo sobre a “Lei Lucas”; e para as monitoras “ A importância do brincar na Educação 
Infantil”.  A diretora e a coodenadora pedagógica acompanham e auxiliam nas leituras e 
dúvidas sobre os textos e também têm participado de reuniões semanais de reuniões com a 
Secretária Municipal de Educação  através  do Google Meet, dando continuidades a estudos 
e atualizações do cenário da pandemia do Covid -19. As professoras e monitoras leêm e 
estudam os textos e ao témino fazem um resumo, também tem participado de cursos e lives 
ministrados por educadores e profissionais da Educação. 
Estamos nos esforçando para manter o vínculo com nossas crianças e as famílias com toda 
atenção e carinho, procurando ajudar no que for necessário para  suprir as necessidades das 
famílias nesse momento difícil e atípico que estamos vivendo. Para todos nós tem sido um 
momento de desafios, novas aprendizagens e novas vivências  e esperamos que muito em 
breve essa pandemia venha acabar. 
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6.1.ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO  DA ESCOLA COM AS FAMÍLIAS . 

O trabalho de integração família X escola tem sido de fundamental importância para a 
superação das dificuldades que muitas pessoas (famílias)têm enfrentado desde o começo da 
Pandemia. 

 Durante esse tempo da Pandemia do Covid-19, período de muita tristeza e desolação das 

famílias atacadas pelo vírus, com a  perda de seus entes queridos, redução de salários, perda 
de emprego, etc...  a escola tem trabalhado na assistência às famílias que precisam de ajuda.    

As famílias  têm encontrado  na escola a ajuda necessária  com relação à escuta, atenção, 
carinho, acolhimento. 

A comunicação entre as famílias/crianças e a escola tem acontecido  através dos Grupos de 
Watsapp, Face Book , telefone e também presencial. 

Graças à parceria com a SME/Ceasa/Conutri, FEAC, e também com a  ajuda da Organização 
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ANA (Associação Nazarena Assistencial Beneficente) temos distribuído Cestas Básicas e 
Cartão Sodexo para alimentação das famílias necessitadas , prejudicadas pela perda do 
emprego ou redução de salário e carga horária.  

Quando não conseguimos ajuda imediata para a família, as próprias funcionárias da escola 
se unem trazendo itens alimentícios para composição de cestas básicas, a fim de socorrer  a 
família o mais rápido possível.  

Tem sido muito gratificante ver a satisfação/gratidão  no rosto das pessoas ao retirar as 
Cestas, Produtos de Hortifruti e todo tipo de ajuda que a escola têm conseguido para ajudá-
las. 

Podemos perceber o estreitamento e fortalecimento dos laços de amizade, respeito, 
consideração no relacionamento entre família e escola. 

Durante todo esse tempo temos tido também suporte  da SME,  através do trabalho de apoio  
da equipe de Supervisão do Grupo das Escolas Colaboradoras, lideradas pelo eficiente 
trabalho de  Dorine Albuquerque e toda  sua equipe. 

Atividades previstas no Calendário Escolar 2020,  mas não realizadas por causa 

da Pandemia. 

05/06 Festa na Roça - 

23/06 RPAI 

 

6.2. DESCRIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO NA QUARENTENA COVID -19 
 

Durante o  2º trimestre de 2020, o Grupo de Oração Esperança manteve o atendimento diário 
na Unidade através do   escalonamento das funcionárias. 
 
A Unidade tem trabalhado diariamente  das 09:00 às 15:00 horas para atendimento das 
famílias. 
 
Nos dias de entrega de Cesta Básica e Hortifruti, pelo Ceasa,  a Unidade tem sido aberta  às 
07:00hs. 
 
As famílias têm sido  avisadas pelo telefone para a retirada da Cesta Básica/Hortifruti. 
 

Durante esse período foram realizadas as seguintes atividades: 

1. Funcionários : 

Todas as funcionárias dos vários setores da Unidade, têm trabalhado no sistema de 
revezamento para que as famílias possam ser atendidas diariamente. 
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 SEG. TER QUAR QUIN SEX 

COZINHA  X   X 

LIMPEZA X X X X X 

SECRETARIA X  X  X 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA HO X HO X HO 

DIREÇÃO PEDAGÓGICA X HO X HO X 

Cozinha: Auxiliar da cozinha em contratação. 
 
Coordenação Pedagógica: Segunda, Quarta, Sexta  = Home Office 
 
Direção Pedagógica: Terça, Sexta = Home Office 
 
 
As Professoras tiveram férias no período: de 22/04 a 21/05.  

Nos demais dias realizaram atividades  de Leitura/Estudos de textos pedagógicos conforme 

descrição no item da Formação.  

Lives: Palestras e Conversas  Pedagógicas; 

Cursos Pedagógicos  on Line. 

Também mantiveram contato com as crianças através dos Grupos de Watsapp para 

manutenção do vínculo. 

 

As Monitoras de Educação Infantil realizaram  atividades de Leitura /Estudos de textos 

pedagógicos  conforme descrição no item Formação; 

Lives: Palestras e Conversas Pedagógicas; 

Cursos on Line; 

Também mantiveram contato com as crianças via Watsapp para que o vínculo não se 

perdesse. 

 

 

2. Pais/familiares e crianças 

A interação entre a escola e as famílias das crianças tem sido feita da seguinte forma: 

 

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

 

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

 

- Atendimento às  famílias necessitadas, sendo beneficiadas com  recebimento de ajuda 

através da doação de Cestas Básicas / Hortiftuti ( SME/Ceasa); 

 

- Informações sobre Plataformas, para acesso dos pais,  com idéias para atividades com as 

crianças;  via Watsapp e face book da escola. 
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- Comunicação  através dos  Grupos de Watsapp por classes ,para comunicação entre os     

profissionais da escola e as crianças, para manutenção do vínculo.. 

 

 

 

 

 

7. QUADRO DE METAS (MODELO O) 

 

 

Meta Prevista Principais Ações 
desenvolvidas para 
alcance das metas 

Análise do 
Processo e 
Resultados 

Justificativa 

Tornar conhecida a 
Proposta Pedagógica 

Apresentação / discussão da 
Proposta Pedagógica nas 

reuniões de pais,  reflexão e 
discussão  da Proposta nas 
reuniões de formação dos 

profissionais da EU. 

 

Meta atingida 
parcialmente 
 
 

A discussão da 
Proposta se dará ao 
longo do ano letivo. 
 
A Proposta Pedagógica 
tem sido 
revisitada/estudada nos 
tempos pedagógicos. 

    

    
Zelar pela limpeza e 
salubridade do ambiente 
escolar. 

Pintura das paredes; 
Pintura do Pátio; 

 

 

Meta atingida 
plenamente .  
Ações realizadas em 
janeiro 2020. 

Limpeza diária para 
higienização da 
Unidade 

Possibilitar às crianças 
visão do espaço 

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

 

Rebaixar as janelas  
 

Meta não atingida Ações já solicitadas 
mas ainda não 
realizadas. 

Garantir o acesso e 
mobilidade de crianças 
com deficiências nos 
espaços escolares 

Construção de rampas de 
acesso e alargar portas e 
corredores de acesso. 

 

 

Meta não atingida Na há previsão ainda 
para realização dessa 
meta. 

Equipar e adequar o 
ambiente escolar para o 
atendimento à faixa etária 
das crianças 

 

Colocação de mais uma pia 
para as meninas ; e 
adequação dos espaços e 
equipamentos, 
rebaixamento da pia do 
banheiro dos meninos. 
Revisar o telhado/calha. 

 

Meta não atingida. Ações já solicitadas 
mas ainda não 
realizadas. 
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Preparar a escola para 
receber crianças com 
deficiência. 

Compra de móveis e 
equipamentos adequados. 

Meta não atingida Na há previsão ainda 
para realização dessa 
meta. 

Equipar a escola com 
instrumentos musicais 
variados   

Compra de instrumentos 
musicais. 
Confecção de instrumentos 
musicais usando materiais 
recicláveis 

Meta não atingida Será trabalhada no 
segundo semestre. 

Proporcionar espaço para 
descanso/repouso dos 
funcionários. 
 

Estudar a possibilidade de 
criação do espaço 
necessário. 

Meta ainda não 
atingida 

Na há previsão ainda 
para realização dessa 
meta. 

Adequar o banheiro dos 
funcionários de acordo com 
a necessidade. 
 

Instalar um chuveiro e/ou 
ducha no banheiro das 
funcionárias 

Meta ainda não 
atingida 

Meta a ser cumprida no 
segundo semestre. 

Providenciar livros  sobre 
deficiências. 

Compra e/ou confecção de 
livros  sobre deficiências. 

 

Meta iniciada, mas 
ainda em andamento. 

Meta a ser trabalhada 
no segundo semestre. 

Necessidade de mais 
Palestras/Cursos sobre 
prevenção da saúde. 

Palestras com profissionais 
qualificados. 

Meta ainda não 
atingida 

Verificação da 
possibilidade de curso 
on line. 

    

 

 

7.1. RELATÓRIO FINANCEIRO – EM ANEXO 

 

 

 

8. CONCLUSÃO 

Com a suspensão das aulas presenciais desde 23 de março,  o 2º Trimestre de 2020,   

foi de muita tristeza, insegurança  e incertezas. 

Todo esse tempo da Pandemia tem sido bastante preocupante 

A Administração da Unidade  se manteve no dia a dia através de revezamento do 

trabalho presencial e teletrabalho. 

A Escola se fez presente na vida das crianças/famílias procurando amenizar o 

sofrimento causado pela pandemia, pois muitas famílias tiveram perda de 

trabalho/salário e também foram afetadas  pelo contágio do vírus Covid 19. 

.          Através dos grupos de Watsapp , a equipe escolar tem estado em contato com as  
           crianças/família  para que o vínculo não se perca, mas seja fortalecido. 

Sabemos da ansiedade e saudade das crianças pela  volta à escola, através da 

postagem feita pelas famílias. 

Terminamos o trimestre aguardando orientações da SME sobre o retorno às aulas 

presenciais  com  todo o protocolo de segurança a ser seguido, e/ou   a continuação 
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da quarentena  devido ao alto índice do  contágio , resguardando assim a vida das 

nossas crianças e familiares, bem como a de todos os profissionais da educação. 

 

 

 

 

 

Campinas, 31 de Julho  de 2020. 
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