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 RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 
REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2020 

 
 

De: Supervisão Educacional 

Para: Representante Regional do Naed Sudoeste   

Assunto: Relatório sobre o atendimento educacional do CEI Bem Querer Professor Pierre Weil do 

segundo trimestre do ano de 2020 (abril, maio e junho) 

 

Prezado senhor Marcus Venícius de Brito Coelho 

  

 De acordo com disposto pelo Edital de Chamamento Público nº 03/2015, que determina a 

entrega trimestral de um relatório, e estabelece que é de competência da Supervisão Educacional 

elaborar relatório técnico e trimestral de monitoramento e avaliação da parceria sobre a execução 

do objeto do convênio, contendo considerações de avaliação dos aspectos pedagógicos e 

administrativos dos CEIs cogeridos, encaminho o respectivo documento para apreciação acerca da 

execução do convênio do CEI Bem Querer Professor Pierre Weil.  

Referente a parte que cabe a esta supervisão analisar, nesse trimestre, devido aos tempos 

atípicos e a suspensão de aulas presenciais, o parecer tem um formato diferenciado, quanto aos 

aspectos pedagógicos.  

 Após análise, seguem as considerações realizadas: 

 

1- Identificação da Unidade Educacional:  

Nome: CEI Bem Querer Professor Pierre Weil 

Endereço: Rua Monica Silveira Pisani, 185 – Jardim Vista Alegre  

CEP 13056-510 

Endereço eletrônico: diretorianavemae@anabrasil.org 

Telefone: 3226-9645 

Diretora Educacional: Priscila Romano Santana 

Vice-diretora Educacional: Gisdélia Magalhães Duque Ortiz de Camargo  

Coordenadora Pedagógica: Roseli Aparecida Valentim Jerônimo 

NAED – Representante Regional – Marcus Venícius de Brito Coelho 

NAED – Supervisor Educacional – Maria Cristina de Oliveira 

mailto:diretorianavemae@anabrasil.org


 

 A proposta de atendimento inicial para os agrupamentos I, II e III, estão de acordo com o 

planejamento 2019 (Memo CEB 16/2019), considerando que o atendimento garante uma margem 

de vagas para serem preenchidas progressivamente pelos Mandados Judiciais.  

Contudo, devido a suspensão das aulas desde o dia 23/03/2020 imposta pela quarentena 

estabelecida pelo Decreto Estadual e consequentemente Decreto Municipal, como medida de 

contenção da disseminação da pandemia do novo coronavírus, houve a queda dessa demanda 

advindas judicialmente, tanto nos agrupamentos I quanto nos agrupamentos II.  

Em relação a demanda por vaga no agrupamento III através do georreferenciamento 

semanal feito pelo Naed Sudoeste também teve pouca expressividade a busca por vaga ou 

transferência. 

Nesse sentido, solicitamos ao Setor de Convênios que forneça orientações acerca de como 

proceder, considerando que a Proposta de Atendimento Máxima não está sendo cumprida, devido a 

suspensão do atendimento presencial dos alunos.   

 

 
 

 Aulas suspensas 



3 - Recursos Humanos:  

 

 

 Item de acordo com o referido Edital. Todas as turmas (agrupamentos 1, 1/2, 2 e 3) têm um 

professor contratado e os módulos adulto/criança está de acordo com o planejado e há uma 

professora de educação especial atuando para atender a significativa demanda. 

 

4 - Acompanhamento do Projeto Pedagógico/ Projetos Propostos/ Plano de formação/ 

Atividades de Integração/Horário de funcionamento/ calendário escolar:  

 

  

 Devido a suspensão do atendimento presencial dos alunos o CEI se organizou para atender a 

demanda advinda da SME e das outras instâncias. Nesse sentido, houve uma intensa movimentação 

por parte da equipe gestora da unidade coordenando para que o atendimento da comunidade escolar 

fosse feito com segurança e seguindo as normas recomendadas pelas autoridades sanitárias. Foi 

feita a entrega de cestas básicas e hortifrutigranjeiros para as famílias cadastradas, de acordo com 

cronograma estabelecido pela Coordenadoria de Nutrição escolar. Dessa forma, a unidade 

educacional se constituiu como um local de importante fator social para a comunidade. 

Quanto aos aspectos pedagógicos, estes foram suspensos. No que se refere a formação dos 

profissionais, a princípio a instituição que administra a unidade educacional baseou-se no 

Comunicado Nº 47 e não houve atividades remotas, as mesmas estão sendo retomadas, inclusive 

com a reposição das reuniões que deveriam ter acontecido.   

 

  

Avaliação conclusiva do trimestre pela Supervisão Educacional (Ref. Itens 1, 2, 3, 4). 

 

A unidade Educacional Cogerida: CEI Bem Querer Professor Pierre Weil : 

 

(    )  Cumpriu Plenamente os itens do Termo de Referência e as metas do PP. 

( X )  Cumpriu Parcialmente os itens do Termo de Referência e as metas do PP. 

(    )  Não cumpriu os itens do Termo de Referência e as metas do PP.  

 

Considerações Finais:  

 

 Diante do exposto neste 2º Relatório Trimestral 2020, dou parecer favorável e solicito que 

sejam feitos os devidos encaminhamentos.  

 

 

 

Maria Cristina de Oliveira 

Supervisora Educacional  

Naed Sudoeste 


