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RELATÓRIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

O trabalho realizado no CEI Pierre Weil foi baseado em Projetos Didáticos 

Pedagógicos com foco no desenvolvimento da criança e de acordo com o 

Referencia Curricular Nacional para a Educação Infantil.  A Educação Infantil tem 

como objetivo proporcionar condições adequadas para promover o bem estar da 

criança, seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social, a 

ampliação de suas experiências e estimular o interesse da criança pelo processo 

de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade. 

Desta forma, o Centro Educacional, em concordância com o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil, 1998, p. 63) tem por objetivo 

desenvolver as seguintes capacidades nas crianças: 

✔ Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma 

cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e 

percepção de suas limitações; 

✔ Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, 

suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos 

de cuidado com a própria saúde e bem-estar; 

✔ Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e 

crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas 

possibilidades de comunicação e interação social; 

✔ Estabelecer e ampliar cada mais as relações sociais, 

aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com 

os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda 

e colaboração; 

✔ Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 

percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente 

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam 

para sua conservação; 
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✔ Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, 

desejos e necessidades; 

✔ Utilizar as diferentes linguagens (corporal, música, plástica, 

oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 

comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar 

suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu 

processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua 

capacidade expressiva; 

✔ Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando 

atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a 

diversidade. 

O brincar é atividade fundamental para crianças pequenas, é brincando 

que elas descobrem o mundo, se comunicam e se inserem em um contexto 

social. Por isso, propomos diferentes formas de mediação da professora, os 

materiais, brinquedos e organização dos ambientes os quais têm grande 

influência no bom aproveitamento do brincar pelas crianças, pensando na 

aprendizagem decorrente dele. Não basta só brincar, é preciso que seja com 

qualidade, e para isso é importante prestar atenção aos agentes mediadores da 

atividade.  

Planos coletivos dos agrupamentos.  

Sexta em Cena: 

 Projeto onde trabalhamos os vários tipos de linguagem e a integração 

entre as turmas, nas sextas feiras todas as turmas se reúnem no pátio para 

apreciar as apresentações teatrais ou musicais com a participação das crianças. 

Dia da Inclusão:  

Com o apoio da professora de Educação Especial realizamos a gincana 

da inclusão dos cinco sentidos, abordando situações onde pudemos estimular a 

inclusão, trabalhando a afetividade, interação, socialização e orientação, 
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esclarecendo que todos tem direito a educação devendo ser respeitado por todos 

e através das brincadeiras as crianças vivenciaram as dificuldades das crianças 

portadoras de necessidades especiais, favorecendo o desenvolvimento físico, 

cognitivo, afetivo e principalmente a interação e o respeito pelas diferenças. 

Dia da Partilha: 

Durante a educação infantil, a criança começa a ter mais 

consciência do outro em sua vida e se tornando um ótimo momento para 

incentivar as crianças partilhar e dividir, transformando o individual em coletivo. 

Pensando nisso e com o objetivo de promover a partilha entre os agrupamentos, 

foi realizado um delicioso bolo de cenoura com a participação das crianças, que 

puderam conhecer e manusear os ingredientes da receita e através de um cartaz 

lúdico, para facilitar o entendimento delas, realizaram a receita e depois que o 

bolo ficou pronto compartilharam entre todos os agrupamentos. 

 

Semana educativa Monteiro Lobato e da leitura: 

A leitura é uma das formas de que dispomos para a interação com o 

ambiente em que estamos inseridos e para a nossa compreensão do mundo.  

Visando promover cultura e o incentivo pela leitura nessa semana 

educativa, as crianças foram recepcionadas com muita alegria e entusiasmo ao 

som da música tema do sítio do pica pau amarelo, a equipe docente se 

caracterizou com os principais personagens do sitio e as crianças tiveram a 

oportunidade de conhecer e reconhecer os personagens do grande escritor 

brasileiro José Bento Monteiro Lobato, assim como algumas de suas obras. 

Realizamos confecções de máscaras da Emília e do Visconde de Sabugosa, 

montamos um cenário do sitio com casinha e bonecos dos personagens feito de 

pano e ao final da semana, houve um desfile das crianças e das professoras 

caracterizadas dos personagens da sua preferência e um incrível teatro feito pela 

equipe docente. 

Pipa sem Cerol: 

O Projeto Pipa sem Cerol teve como objetivo principal ressaltar uma 

brincadeira consciente e livre dos perigos do Cerol e que ainda soltar pipa sem 

Cerol é muito legal. Estimular a pratica como brincadeira foi o ponto principal do 
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nosso projeto. Assim, desde muito cedo, incentivamos o soltar pipa de forma 

lúdica.  

Para conscientizar as crianças quanto à maneira correta de brincar com 

pipa, identificando os perigos e riscos desta diversão, o que proporcionou outros 

conhecimentos sobre o tema e as crianças puderam brincar no campo de futebol 

anexo à escola. 

Festa da roça: 

Nossa primeira festa da roça, aconteceu no mês de Junho, com o objetivo 

de diversificar a cultura do nosso país, pudemos apresentar para nossas 

crianças algumas brincadeiras, músicas típicas além de visualizarem imagens 

de algumas comidinhas feitas na roça e na roda da conversa, conversamos 

sobre os bichinhos que fazem parte da roça. 

A nossa grande festa foi um sucesso, as famílias tiveram a oportunidade 

de prestigiar os trabalhos temáticos realizados pelas crianças, além de uma linda 

apresentação com músicas bem alegres e típicas da roça. 

Famílias na escola: 

Acreditando na positividade da parceria entre família e escola, 

preparamos um dia super especial para recebermos as famílias na creche, um 

prazeroso e significativo momento em que a família pode acompanhar por um 

período a rotina e participarem de atividades com as crianças. 

 

Nesse dia as famílias participaram de brincadeiras dirigidas como: torta 

na cara, dança da cadeira, corrida do saco, interagiram com as crianças 

participando da roda da conversa, confeccionando cartões e brincando com 

brinquedos e finalizamos esse dia com uma linda e emocionante apresentação 

feita pela crianças.  

Aniversariantes do Mês 

Os Aniversariantes do mês é comemorado com todos os agrupamentos 

de forma integrada, os alunos se reúnem no pátio formando uma grande roda 

em volta dos aniversariantes do mês. Após cantar o parabéns as crianças são 

servidas, em seguida acontece um momento de descontração com músicas e 

danças. 
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Projeto Dengue 

Teve como objetivo conscientizar as crianças e a comunidade em geral 

sobre os perigos da dengue e quais prevenções tomarem para não adquirirem a 

doença. Utilizando a roda da conversa para estimular as crianças a ajudarem as 

famílias a cuidarem dos quintais, plantinhas e pneus velhos, eliminando assim 

os focos da dengue.  

Para finalização desse projeto, realizamos uma exposição dos trabalhos 

das crianças realizados na creche e uma apresentação da paródia da música 

“Xô dengue” na Prefeitura Municipal de Campinas. 

 

Semana do Idoso: 

A Semana do Idoso foi planejada, segundo o calendário e o projeto 

pedagógico com o objetivo de conscientizar e vivenciar a importância e o respeito 

que devemos ter para com os idosos, além é claro de seus direitos. Para fechar 

a semana, tivemos o privilégio de receber o grupo da terceira idade da Igreja 

Batista do Vista Alegre, os quais fizeram uma apresentação de teatro e contação 

de história.  

Semana da Criança: 

A Semana da Criança foi comemorada com muita integração e não faltou 

alegria e diversão. Preparamos uma semana com muitas brincadeiras e atrações 

com o objetivo de proporcionar as nossas crianças uma semana de 

comemorações. Nossas crianças aproveitaram a festa com temas e muitas 

brincadeiras como o dia do pijama, festa a fantasia, baladinha, brinquedos 

infláveis, piscina de bolinhas, sorvetes, banho de esguicho e muita diversão. 

Foram momentos ótimos cheios de ludicidade, encanto e alegria.   

Todos os projetos coletivos tiveram 100% de meta atingida. 

 

Plano coletivo para Agrupamento III. 
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Nesse agrupamento, nossa prioridade foi desenvolver a linguagem oral 

das crianças visando sua autonomia, quebrando o pensamento tradicional de 

salas de aula, onde cada turma possui sala fixa e lugares determinados. 

Partimos da premissa de que a criança descobre aos poucos o mundo 

que a cerca, e então, constroem novas maneiras de atuar, oferecemos variados 

ambientes para proporcionar esta relação criativa da criança com o meio. Por 

isso o espaço escolar foi organizado em salas-ambientes diferenciadas que a 

turma percorreu durante todo o período letivo. Cada sala refere-se a atividades 

de uma determinada área de conhecimento: linguagem, arte, ciências e 

matemática. As propostas e materiais fortaleceram a convivência entre 

criança/criança e criança/adulto, gerando desafios para uma melhor 

compreensão e articulação de novos saberes. 

As salas ambientes foram organizadas com a intenção de proporcionar 

mais autonomia, liberdade de escolha e criatividade dos alunos, funcionando 

através de rodízio com o objetivo de transformar a prática pedagógica, a 

organização do tempo e do espaço, de acordo com a necessidade da sala, 

separadas da seguinte forma:  

Sala de linguagem: 

Trabalhamos a linguagem em diferentes situações, a fim de promover a 

socialização e a compreensão de fatos e acontecimentos cotidianos através de 

histórias, envolvendo personagens, cenários e objetos; sendo assim a criança 

interage-se comunicando e expressando desejos e necessidades, vivenciando 

atividades de leitura com diferentes tipos de textos de forma diversificada através 

de reconto e teatro. 

Sala de Artes:  

  Despertamos o interesse e o gosto pelas diversas formas de expressões 

artísticas (pintura, desenho, modelagem, colagem, escultura e modelagem, 
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despertando habilidades, criando e recriando formas expressivas, integrando 

percepção, imaginação e sensibilidade; 

 Sala de matemática: 

  Compreendendo e valorizando a contagem, os números, participando de 

atividades lúdicas como jogos e brincadeiras que favoreçam a compreensão de 

conceitos matemáticos; Utilizando os conhecimentos prévios dos alunos 

favorecendo momentos de confiança para lidar com as situações matemáticas. 

Ordenando diferentes materiais em sequência ascendente e descendente (do 

menor para o maior, do pequeno para o grande, do baixo para o alto, do mais 

fino ao mais grosso). 

Sala de ciências: 

Reconhecendo os seres vivos e a importância para o planeta, e quais os 

cuidados para manter a vida humana, destacando o cuidado com os recursos 

naturais e noções de ecologia e consciência ambiental.  

  

Projetos desenvolvidos durante o ano de 2017. 

Projeto adaptação: 

É na educação infantil que encontramos o sentido da infância, de ser 

criança, de seu desenvolvimento e do meio social em que vive. É na educação 

infantil que a criança adquire sua base fundamental para a vida. 

Iniciamos o ano letivo com a recepção das crianças sendo necessário 

despertar a confiança e o afeto, de modo que este período fosse tranquilo e 

acolhedor, desta forma, preparamos um ambiente colorido e lúdico, com 

brinquedos sempre ao alcance das crianças e com músicas infantis.  

O período de adaptação começou com a recepção das crianças com 

vídeo, logo após a chegada de todos fizemos uma roda musical, onde cantamos 

músicas infantis variadas, estimulando a linguagem oral e coordenação motora 

global.  
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Durante esse período, fizemos integração com outras turmas e passeios 

pelo CEI, assim como atividades externas a fim de explorar ao máximo o 

interesse das crianças e sua socialização com todos. 

Tendo como objetivo o desenvolvimento integral das crianças, 

proporcionando vivências de situações lúdicas, livres e dirigidas; visando a 

construção da autonomia e do crescimento e a formação de hábitos, valores e 

atitudes, sendo assim esse projeto teve 100% da meta atingida. 

Elaboramos ainda projetos anuais:  

 

Projeto Da Cabeça aos Pés: 

Na infância, é muito natural que as crianças queiram saber tudo sobre o 

corpo humano, porque é o período no qual ocorrem as descobertas, braços, 

pernas, mãos enfim, o corpo humano vai aos poucos sendo desvendado pela 

curiosidade. Ensinar sobre o corpo humano para as crianças é o momento ideal 

que o educador tem para orientar sobre a importância de falar sobre a higiene 

pessoal e sobre a alimentação saudável.  

Diante dessas reflexões as crianças aprenderam sobre si, sobre o outro e 

o mundo em que vive. Neste projeto desenvolvemos a criatividade, a interação 

com as crianças, produzimos na sala cartazes e bonecos, estimulamos a 

autonomia, a responsabilidade, e o conhecimento do corpo, através de músicas 

e muitas brincadeiras.  

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

 

Projeto meu animal favorito: 

Os animais possuem grande influência na vida das crianças, dessa forma 

o projeto surge para acrescentar novas vivências sociais, possibilitando o 

conhecimento sobre os animais, seu habitat, e suas características, através 

desse projeto abordamos várias músicas, cantigas de roda, histórias e desenhos 

animados, trabalhamos com pesquisas dos tipos de animais (aquáticos, 

terrestres, aéreos, domésticos e selvagens) criamos um mascote para sala, 

explorando o desenvolvimento-lógico, a expressão corporal, a coordenação 

motora, a percepção auditiva e visual da criança.  
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Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

 

Projeto Quem conta reconta... Faz de conta: 

A literatura infantil constitui em um meio precioso de ampliar a imaginação, 

criatividade e novos horizontes da criança, aumentando o seu conhecimento em 

relação ao mundo. Desenvolvendo assim a capacidade de expressão corporal, 

criatividade e socialização, estimulando as crianças a participarem de atividades 

onde as crianças precisam expor seus conhecimentos prévios. Incentivar o gosto 

por ouvir histórias através do contato com diversos gêneros literários, 

despertando a fantasia, curiosidade, a imaginação ampliando seu vocabulário e 

sua oralidade. Em toda rotina escolar, houve um espaço reservado para a hora 

da história esse momento foi muito importante, pois através do mundo mágico 

das histórias infantis elas desenvolveram a imaginação e tentaram representa-

las na vida real, fazendo uso do faz de conta. No faz de conta a criança não 

representa apenas o mundo fantasioso da literatura infantil, mas também 

experiências vivenciadas em seu dia a dia. Dessa forma, o faz de conta 

contribuiu para a construção da identidade infantil. 

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

 

Janela para o mundo: 

Esse projeto possibilitou aos alunos um maior conhecimento sobre 

o Brasil a partir de suas regiões em seus aspectos culturais, 

socioeconômicos, geográficos e ambientais. Sabendo-se que nosso país 

é caracterizado por uma grande diversidade cultural e diante de eventos 

mundiais como festas regionais, sentimos a necessidade de desenvolver 

ações de vivência, onde se pudesse conhecer ainda mais o país em que 

se vive. As características de cada região brasileira, as frutas típicas, os 

animais, o clima, as praias, a culinária etc. As experiências 

proporcionadas aos alunos nesse projeto também foi de essencial 

importância quanto à manutenção dos valores morais do ser humano, que 

contribuíram, para resgatar o trabalho coletivo, o respeito mútuo aos 
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colegas, o respeito às diferenças diversidades e o desenvolvimento da 

identidade cultural.  

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

São tantas emoções 

Desde o seu nascimento a criança apresenta seus sentimentos e 

emoções por meio de suas relações sociais, no seu convívio familiar, 

comunidade, ambiente escolar e etc. Com esse projeto, procuramos oferecer a 

possibilidade das crianças entrarem em contato com os seus sentimentos, 

reconhecê-los e aprender que é possível falar sobre eles. 

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

 

Projeto Curiosidade da Minha Turma: 

 Teve como objetivo valorizar o interesse, curiosidade e 

descobertas das crianças da sala. Dessa forma as crianças interagiram 

de uma forma dinâmica e participativa, pois o assunto abordado surgiu do 

interesse comum de todos da sala.   

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

 

Projeto integração: 

O objetivo principal desse projeto foi o de desenvolver nas crianças 

segurança e aceitação ao novo convívio coletivo na escola e a mudança 

na rotina escolar. 

As crianças fizeram uma visita na escola Professora Conceição 

Ribeiro, com o objetivo de conhecer todo o espaço educacional, onde eles 

irão estudar no próximo ano (2018). Fomos recepcionados por uma 

professora da escola, que nos apresentou a sala de leitura, a biblioteca 

coletiva, o espaço de contação de histórias, onde nossas crianças 

puderam ouvir uma história contada por ela e manusear diferentes tipos 

de livros. Depois disso conhecemos as outras dependências da escola. 

Esse projeto teve 100% da meta atingida. 

 

2.1 Comparativo especifico de metas propostas: 
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PLANEJADO EXECUTADO 

Metas previstas no 

Contrato de Gestão 

Ações previstas no 

Contrato de Gestão 

Cronograma previsto 

no Contrato de 

Gestão 

Metas 

alcançadas no 

decorrer do ano 

Ações executadas 

para o 

cumprimento das 

metas 

Atender a demanda de 

acordo com a proposta 

de atendimento 

estabelecida pela SME, 

cumprindo o 

planejamento elaborado 

em conjunto com a CEB 

e NAED. 

Manter o atendimento 

prestado dentro da 

capacidade firmada para 

este convênio 

O atendimento presta 

se anualmente. 

Atendimento 

conforme o 

planejamento 

realizado pelo 

CEB e NAED. 

Realizar matrículas 

conforme as 

solicitações.  

Implementar os projetos 

descritos na proposta 

pedagógica com as 

crianças. 

Cumprir os projetos 

descritos na proposta 

pedagógica com as 

crianças matriculadas. 

Realização de atividades 

que contemplem os 

objetivos propostos no 

planejamento; 

Os projetos são 

desenvolvidos 

trimestralmente. 

A meta foi 

alcançada com 

100% de êxito. 

Cumprimento dos 

projetos descritos 

na proposta política 

pedagógica. 

Realização das 

atividade que 

contemplem os 

objetivos propostos 

no planejamento. 

Trabalhar durante todo o 

período de atendimento, 

com o quadro de 

recursos humanos 

estabelecidos pela SME 

Contratação imediata de 

novo funcionário a cada 

demissão, levando em 

conta a habilitação 

profissional exigida para 

o cargo a ser ocupado. 

De acordo com a 

necessidade da 

Unidade Educacional. 

A meta foi 

alcançada com 

100% de êxito. 

Contratação 

imediata de acordo 

com o surgimento 

da necessidade na 

Unidade 

educacional. 
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Realizar as reuniões 

previstas no calendário 

escolar 

Reunião com a 

comunidade escolar para 

eleição do colegiado da 

escola; Reuniões com o 

Conselho de escola; 

Reuniões de família e 

educadores durante o ano 

para apresentação de 

relatórios de trabalho e 

relatórios de 

desenvolvimento das 

crianças; Reuniões 

pedagógicas de avaliação 

institucional; 

As reuniões de 

Conselho de escola 

são no total quatro por 

ano; Reuniões de 

família e educadores 

trimestralmente, assim 

como as reuniões 

pedagógicas para 

avaliação institucional. 

A meta foi 

alcançada com 

100% de êxito. 

Convocação da 

comunidade escolar 

para a eleição dos 

novos 

representantes do 

conselho escolar; 

Convocação dos 

representantes 

durante o ano letivo 

e da família para 

acompanhamento 

do desenvolvimento 

individual dos 

alunos. 
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Cumprir com todas as 

determinações 

estabelecidas nas 

resoluções anuais da 

SME 

Seguir as determinações 

da SME em relação a: 

cadastro, demanda de 

matrícula, calendário, 

transporte e projeto 

pedagógico. 

Cumprir sempre que 

houver solicitação. 

A meta foi 

alcançada com 

100% de êxito. 

Cumprimento das 

solicitações da SME 

dentro do prazo 

estabelecido. 

 Manter atualizado o 

Sistema Integre e o 

Sistema de Cadastro de 

alunos do Estado de São 

Paulo (PRODESP) 

Inserir nos Sistemas as 

informações solicitadas 

pela SME, dentro do 

prazo estabelecido.  

Cumprir sempre que 

houver solicitação. 

A meta foi 

alcançada com 

100% de êxito. 

Cumprimento das 

atualizações dos 

sistemas dentro do 

prazo estabelecido. 

Cumprir prioritariamente 

as ordens judiciais para 

matrícula de alunos. 

Cumprir conforme a 

exigência estabelecida. 

Cumprir sempre que 

houver solicitação. 

A meta foi 

alcançada com 

100% de êxito. 

Cumprimento das 

matrículas sempre 

que houve 

solicitação enviada 

pelo SME. 

 

 

 

PLANILHA FINANCEIRO 

 

 

                              PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

                        Relatório 1 Lista de Bens com Controle Patrimonial – Controle Individual (Com Plaqueta) 
 

 Inventário: 0283-2017 Data de Abertura: 14/08/2017 

Sigla da Unid.: E0867Z Data de Encerramento: 19/09/2017 

Cód Estruturado: 1.1.3.03.00.00.004.053.00.00 Assinatura: 

Unidade Inventariada: CEI NAVE MÃE PROF PIERRE WEIL - JD VISTA ALEGRE  

Responsável pelos Bens: FLORISBELA ASSUNÇÃO Matricula do Responsável: 

888888 Email do Responsável: diretorianavemae@anabrasil.org 

N° 

Patrimonial 
Descrição do Bem Situação 

Estado de 

Conservaçã

o 

318912 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO - MODELO CENTRAL 1 3 
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321668 CONJUNTO PARA REFEIÇÃO 1 3 
321753 CONJUNTO PARA REFEIÇÃO 1 3 

321754 CONJUNTO PARA REFEIÇÃO 1 3 

324210 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - MODELO CENTRAL 1 4 
328847 MINI SYSTEM 1 1 

341876 REFRIGERADOR DUPLA AÇÃO - CAPACIDADE 539 LITROS 1 3 

344004 REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL 04 PORTAS - 220 V 1 2 
344005 REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL 04 PORTAS - 220 V 1 2 

344262 REFRIGERADOR DUPLA AÇÃO - CAPACIDADE 539 LITROS 1 3 

348018 SECADORA ELÉTRICA DE ROUPA CAPACIDADE 6 A 10 KG - 110 VOLTS 1 1 
353727 LAVADORA DE ROUPA SEMI-PROFISIONAL C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 1 2 

353729 LAVADORA DE ROUPA SEMI-PROFISIONAL C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 1 1 

367803 CARRO AUXILIAR DE DOIS PLANOS - CAPAC. DE CARGA MÍNIMO 90 KG 1 3 

373314 GIRA-GIRA 1 3 
373396 PLAYGROUND JUNIOR 1 3 

373854 CASINHA 1 1 

397779 IMPRESSORA JATO DE TINTA 1 3 

397780 CPU COM PERIFÉRICOS 1 3 

397781 CPU COM PERIFÉRICOS 1 4 

399282 CARRO AUXILIAR DE DOIS PLANOS - CAPAC. DE CARGA MÍNIMO 90 KG 1 3 
418253 RELÓGIO PONTO BIOMETRUS 1 5 

418255 CAIXA ACÚSTICA 1 5 

430969 PLAYGROUND INFANTIL I EM POLIETILENO, PARA CRIANÇAS A PARTI 1 3 

432099 GIRA-GIRA 1 3 

432111 GIRA-GIRA 1 3 

432117 GIRA-GIRA 1 3 
432882 TÚNEL LÚDICO 1 1 

435541 ESCORREGADOR COM BALANÇO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS 1 2 
436515 KIT TECNOLÓGICO - UNIDADE DIDÁTICA DE RECICLAGEM 1 4 

438597 FREEZER INDUSTRIAL 700 LITROS 1 1 

457303 PROJETOR MULTIMÍDIA TIPO I 1 5 

458615 GELADEIRA BRANCA CAPACIDADE 270 LITROS 01 PORTA 110 V 1 1 

463684 LAVADORA DE LOUÇA PROFISSIONAL 4 4 

Situações: 

1- Encontra-se na Unidade 2- NÃO Localizado 

3- Não Confere com o Existente 4- Placa Danificada/Sem Placa 5- 

Outras Situações  

Estado de Conservação: 1- Péssimo 2- Regular 3- Bom 4- 
Ótimo 5- excelente 

 

 

 

 Página 1 de 1 
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Conclusão 

Durante todo esse ano realizamos o trabalho pedagógico com amor e 

dedicação, fazendo valer nossa crença, valores e planejamentos. Todos os projetos 

foram realizados de forma a compreender e estimular o universo lúdico, 

considerando a criança como ser ativo e inspirador. Buscamos criar oportunidade de 

contato da criança com objetos que visassem o contato com o outro, ou seja, uma 

interação com crianças da mesma faixa etária e também com adultos, momentos de 

desenvolvimento da oralidade, trocas de experiências, observação e manipulação de 

objetos diversos para concretização dos objetivos propostos.  

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 já traz para que 

seu desenvolvimento seja integral. 
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