RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
(Em atendimento ao Inciso I do Art. 73 do Decreto Municipal nº
16.870 de 26/12/2016)

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MÊS DE 08/2020

ENTIDADE: EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO
CNPJ: 57.598.435/0001-05
TERMO DE COLABORAÇÃO: 200/2018
Nº ADITIVO: 08/2019
VIGÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020
REPRESENTANTE LEGAL: NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI

BERÇÁRIO: 30

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
CRECHE/PRÉ-ESCOLA: 150
TOTAL: 180
METAS
1. CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO
(Quantidade de atendimento por sala, conforme o Mapa de Movimento)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES DE RESULTADO

Garantir a manutenção das vagas ofertadas

TURMA SED
CICLO
242.336.998
BERÇÁRIO II
242.336.832
BERÇÁRIO II
242.337.160
MATERNAL I
242.337.533
MATERNAL I
242.337.657
MATERNAL I
242.337.806
MATERNAL I
242.337.889
MATERNAL II
242.338.010
MATERNAL II
242.338.119
MATERNAL II
TOTAL

98% a 100% das vagas

QUANTIDADE DE CRIANÇAS MATRICULADAS
14
17
21
21
20
21
22
22
22
180

2. DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA A PARTIR DOS EIXOS ESTRUTURANTES:
BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE RESULTADO
Propiciar o desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social (LDB).

Através da observação e registro da garantia dos seus
Direitos de Aprendizagem: Conviver, brincar, participar,
explorar, expressar, conhecer-se.

Aulas suspensas a partir de 23 de março de 2020 devido à pandemia COVID-19.


















Decreto 17.317 de 16/03/2020.
Deliberação CEE 177/2020.
Resolução SEDUC de 18/03/2020.
Decreto n° 17.322 de 19/03/2020.
Decreto n° 17.323 de 19/03/2020
Decreto n° 17.327 de 20/03/2020.
Decreto n° 17.335 de 23/03/2020.
Decreto n° 2.495 de 31/03/2020.
Decreto n° 17.345 de 03/04/2020.
Resolução de 15/04/2020.
Decreto nº 17.381 de 19/05/2020 antecipação do feriado.
Decreto n° 17.418 de 30/06/2020.
Decreto n° 17.427 de 03/07/2020.
Decreto n° 17.465 de 26/08/2020.
Decreto Estadual 64.881 de 22/03/2020 decreta quarentena no Estado de São Paulo.
Decreto Estadual 64.946 de 07/04/2020 que estende a quarentena até 10/05/2020.
Decreto Estadual 64879 de 16/03/2020 a 30/04/2020.










Decreto Estadual 64953 de 01/05/2020 a 10/05/2020.
Decreto Estadual 64967 de 11/05/2020 a 31/05/2020.
Decreto Estadual 64994 de 01/06/2020 a 15/06/2020.
Decreto Estadual 65014 de 10/06/2020 a 28/06/2020.
Decreto Estadual 65032 de 29/06/2020 a 14/07/2020.
Decreto Estadual 65056 de 15/07/2020 a 30/07/2020.
Decreto Estadual 65088 de 31/07/2020 a 10/08/2020.
Decreto Estadual 65114 de 11/08/2020 a 23/08/2020.

Atividades por vídeo aula: Todas as turmas receberam a mesma atividade a partir de
setembro as atividades serão enviadas por sala.
1- Corpo, gestos e movimentos.
Atividade Corre Cotia
Objetivo
Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas,
canções, músicas e melodias.
Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções,
músicas e melodias.
Proposta/ Projeto e Vivências
 Crianças sentadas em roda
 Um lencinho ou outro tipo de objeto.
2- Escuta, fala, pensamento e Imaginação
Lenda: Boitatá
Objetivo
Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos ao contar a história
Relatar experiência e fatos acontecidos da história ouvida, assistida etc.
Proposta/Projeto e Vivências
 Contar a história através de interpretação
 Bichos de pelúcia
3- Corpo, gestos e movimentos.
Atividade: Batata na colher
Objetivo
Desenvolver a coordenação motora, concentração e o equilíbrio.
Proposta/Projeto e Vivências
 Trabalhar regras e combinados
 Estimular a paciência e persistência
 Estimular a socialização entre família e a criança
4- Escuta, fala, pensamento e imaginação
Atividade: Macaca Sofia- Parlenda
Objetivo
Participar de situações de escuta de textos em diferentes Gêneros textuais (poemas, fábulas,
contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc)
Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes

gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios,
notícias etc).
Proposta/Projeto e Vivências
 Conhecer brincadeiras populares através das parlendas
 Estimular gosto pela leitura
 Aprender rimas e parlendas e brincar com toda a família
5- Traços, sons, cores e formas.
Música Dedinhos.
Objetivo
Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas,
canções, músicas e melodias.
Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções,
músicas e melodias.
Proposta/ Projeto e Vivências
 Dedoche
 Luva
 Música
6- Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Lenda Iara
Objetivo
Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas
de expressão;
Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas.
Projeto/ Proposta e Vivências
 Estimular a imaginação e o interesse;
 Conhecer a um pouco sobre nossas lendas brasileiras;
 A lenda foi contada com personagens de EVA.
7- Espaço, Tempo, Relações, Transformações e Quantidades.
Atividade Forca
Objetivo
Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais( odor, cor, sabor, temperatura).
Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor forma etc).
Proposta / Projetos e Vivências
 Folha com desenho da Forca;
 Canetinha;
 Frutas.
8- Corpo, gestos e movimentos.
Dança do Bambolê
Objetivo
Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes
acolhedores e desafiantes.
Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e

seguindo orientações.
Proposta/ Projeto e Vivências
 Música;
 Bambolê ou cadeira.

9- Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações.
Atividade Saci na garrafa.
Objetivo
Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo
descobertas.
Manipular materiais diversos e variados para explorar a relação de causa e efeito.
Proposta/ Projeto e Vivências






Garrafa pet;
Papel crepom;
Imagem do Saci - Pererê;
Palito de churrasco;
Cola branca;
 Realizar uma atividade folclórica junto com a família.
10- Traços, sons, cores e formas.
O eu, o outro e o nós.
Atividade Telefone sem fio
Objetivo
Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.
Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções,
músicas e melodias.
Comunicar-se com crianças e adultos.
Proposta/ Projeto e Vivências
 Dois copos descartáveis;
 Barbante;
 Tesoura.
11- Corpo, gestos e movimentos.
Atividade Máscara da Cuca
Objetivo
Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas;
Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação.
Proposta/ Projeto e Vivências
 Papel cartão ou cartolina;
 Tinta, giz ou canetinha;
 Tesoura sem ponta.

12- Corpo, gestos e movimentos
Brincadeira Pé de lata.
Objetivo
Experimentar as possibilidades de seu corpo nas brincadeiras e interações em ambientes
acolhedores e desafiantes.
Explorar formas de deslocamento no espaço, combinando movimentos e seguindo
orientações.
Projeto / Proposta e Vivências
 Lata;
 Barbante;
 Papel para encapar.
13- O eu, o outro e o nós.
Música: Ursinho Pimpão
Objetivo
Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos.
Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.
Proposta/ Projeto e Vivências





Música;
Almofada;
Bicho de pelúcia;
Tapete/colchão.

14- Corpo, gestos e movimentos.
Brincadeira Amarelinha
Objetivo
Experimentar as possibilidades corporais na brincadeira e interação no ambiente acolhedor e
desafiante;
Deslocar o corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, e de equilíbrio ao se
envolver na brincadeira.
Proposta/ Projeto e Vivências
 Desenhar a amarelinha com giz, canetão ou fita e ter ou objeto, para ser jogado.
 Ensinar/mostrar as crianças com brincar de amarelinha.
 Enviar um vídeo das crianças brincando.
15- Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Música O Pato
Objetivo
Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e
opiniões.

Proposta/ Projeto e Vivências
 Cenário: pelúcia, panela, pincel e tinta.
 Máscara de pato.
16- Traços, sons, cores e formas.
Música Barata na Careca do Vovô
Objetivo
Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras , canções,
músicas e melodias
Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções,
músicas e melodias.
Proposta/ Projeto e Vivências
 Instrumentos músicas
17- Corpo, Gesto e Movimentos.
Música Capelinha de Melão
Objetivo
Imitar gestos e movimentos de outras crianças e adultos.
Apropriar- se de gestos movimentos da sua cultura.
Proposta/ Projeto e Vivências
 A música foi cantada, foi feito cenário e dramatização.
18- Corpo, gestos e movimentos.
Música Marcha Soldado
Objetivo
Imitar gestos e movimentos de outras crianças ou adultos.
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar,
pintar, entre outros.
Proposta/ Projeto e Vivências
 Música e dança;
 Identificação da bandeira do Brasil apresentando as cores;
 Desafio, desenhar uma bandeira.
3. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE RESULTADO
Envolver familiares

REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES

EVENTOS SOCIAIS
PALESTRAS EDUCATIVAS

Mínimo de 50% de envolvimento de pais e da
comunidade nas ações em que há a possibilidade de
registro.

Contato com as famílias através do site e
facebook e retorno das atividades via
whatsapp.
Entrega de material impresso para as famílias
sem acesso as aulas (vídeo aulas).
Doação de cestas básicas para as famílias que
se encontram em vulnerabilidade social neste
momento de pandemia COVID-19. (Cesta
extra doada pela instituição).
Não tivemos

4. APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE RESULTADO
Incentivar a especialização dos educadores, propiciar o
aumento de instrução dos demais profissionais
envolvidos.

Mínimo: 1 evento
Mínimo: 7 formações

1- Funcionários limpeza,
manutenção presencial.

REUNIÃO DE FORMAÇÃO

cozinha

e

2-Coordenação trabalho presencial para
atender as necessidades das educadoras e das
supervisoras da secretaria de educação
(documentos),
assistência
às
famílias
(doações extras de cestas básicas).
Acompanhamento dos vídeos e avaliação dos
mesmos, reuniões para sanar dúvidas com as
educadoras e ADIs via ferramenta whatsapp.
Participação nos grupos de estudos da rede
municipal buscando estratégias para a
retomada das aulas.
Gravação de vídeo aulas (educadoras e ADIs
presencial com rodízio e distanciamento
social).
Leitura do material enviado pela SE.
Reunião com a diretoria da creche.
Encaminhamento do questionário para os
pais e funcionários e acompanhamento do
retorno.
Organização dos grupos de estudos na creche
envolvendo todos os segmentos.
Discussão com o grupo sobre planos de ações
para possível retomada das aulas.
Planejamento das aulas remotas para
setembro.
3-Administrativo presencial.
4-Recepção presencial edição dos vídeos e
alimentação do Site da creche e publicação
dos vídeos.
5-Educadoras, ADIs gravação de vídeo aulas
presencial com escala e horário reduzido.
6-Funcionários que fazem parte do grupo de
risco gravação de vídeo aulas em home office.

CONGRESSOS/PALESTRAS/SEMINÁRIOS

CURSOS/OFICINA/WORKSHOP

28/08/20 Reunião presencial respeitando o
distanciamento com todos os funcionários.
 Planejamento
das
aulas
para
setembro.
 Documentação (planilha quantitativa,
aulas remotas, caracterização).
Palestra online Feasa
 Saúde e fortalecimento de vínculos.
 Saúde emocional em tempos de
pandemia.
 Pesquisas e estudos com foco na
retomada das aulas envolvendo todos
os segmentos da creche.
 Leitura e resumo de textos sobre

“Primeiros Socorros” e “Educação
Inclusiva x Educação Especial”.

5. INTERAÇÃO COM O ÓRGÃO GESTOR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE RESULTADO
Possibilitar o acompanhamento da execução do
convênio; possibilitar troca de ideias para
melhoramento das ações.

Participação de 80% nas reuniões e 1 visita in loco por
mês

26/08/20 Reunião online via Google Meet
 Cronograma para entrega de
documentos.
 Reorganização das aulas remotas para
setembro.

REUNIÃO PEDAGÓGICA

Não estão ocorrendo, porém foi criado um
grupo de whatsapp para facilitar a
comunicação, sanando dúvidas de forma mais
imediata, além do contato usual via e-mail.

VISITA IN LOCO

6. BENFEITORIAS NOS ESPAÇOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE RESULTADO
Manter o espaço em condições físicas adequadas ao
atendimento das crianças dentro das especificidades de
cada idade.

Realização do previsto no Plano de Trabalho

 Pintura
7. AUTENTICAÇÃO
Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentadas, e me coloco à
disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.
DATA: 23/09/2020

Luciana Sobral dos Santos
Coordenador (a) Pedagógico (a)

Nelma Maria Teixeira Trassatti
Presidente (a)

