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 03/2022

ENTIDADE: EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO
CNPJ: 57.598.435/0001-05
TERMO DE COLABORAÇÃO: 200/2018
Nº ADITIVO: 019/2021
VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022
REPRESENTANTE LEGAL: NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI

BERÇÁRIO:32

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MATERNAL:131
PRÉ-ESCOLA:0

TOTAL: 163

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

98% a 100% das vagas

QUANTIDADE DE CRIANÇAS MATRICULADAS
(Conforme mapa de movimento e lista de crianças))

BERÇÁRIO II A
BERÇÁRIO II B
MATERNAL I A
MATERNAL I B
MULTISSERIADA
C
MATERNAL II D
264162421
264162439
MATERNAL II E
MATERNAL II F
264162496
TOTAL

15
16
22
23
20

264162009
264162066
264162231
264162298
264162405

22
21
22
161

2. DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA A PARTIR DOS EIXOS ESTRUTURANTES:
BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE RESULTADO
Execução das propostas dentro dos cinco Campos de
Experiência da BNCC: O eu, o outro e o nós; Corpo,
gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas;
Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações

Propiciar o desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social (LDB).
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Berçário IIA
O eu, o outro e o nós.
Atividade Pintura natural.
Objetivo
Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas brincadeiras e interações das quais
participa.
Desenvolvimento da atividade.
Sentamos eles em grupo e entregamos folhas de sulfite, pincéis e a tinta feita a base de gelatina
para desenho livre.
Proposta/ Projeto e Vivências.
 Gelatina;
 Pincéis;


Papel sulfite.

Berçário IIB
Traços, sons, cores e formas.
Atividade Puxa fita.
Objetivo
Explorar diferentes fontes e materiais para acompanhar brincadeiras.
Desenvolvimento da atividade.
Sentamos eles em roda e entregamos os puxa fitas montados para que eles pudessem explorar o
material e aos poucos fomos mostrando como puxar a fita do buraco de um lado para o ou
outro.
Proposta/ Projeto e Vivências.
 Tampa de sorvete;
 Fitas de diferentes tamanhos.

Maternal l A
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Música De gotinha em gotinha.
Objetivo
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Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento,
chuva etc.).
Desenvolvimento da atividade.
As crianças ouviram a música ¨De gotinha em gotinha¨, que aborda a importância da água, após
desenhamos uma gota de água grande numa cartolina e as crianças, utilizando os dedos e tinta,
pintaram gotinhas dentro dessa gota.
Proposta/ Projeto e Vivências.
 Música;
 Cartolina;
 Desenho;
 Tinta.

Maternal l B
Traços. Sons, cores e formas.
Atividade Jogo bola ao alvo.
Objetivo
Expressar-se por meio de linguagens como a do desenho, da música, do movimento corporal, do
teatro.
Desenvolvimento da atividade:
Utilizando um Bambolê suspenso, as crianças arremessavam a bola tendo que acertar o alvo, a
bola teria que atravessar o centro do bambolê.
Proposta/ Projeto e Vivências.
 Bola;
 Bambolê.

Multisseriada C
Traços, sons, cores e formas.
Música Enquanto seu lobo não vem.
Objetivo
Expressar-se por meio de linguagens como a do desenho, da música, do movimento corporal, do
teatro.
Desenvolvimento da atividade.
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No pátio foi realizado apresentação da música com dramatização e fantasia.
Proposta/ Projeto e Vivências.
 Espaço;
 Fantasia;
 Música.

Maternal ll D
Corpo, gestos e movimentos.
Atividade Lança bexiga pelo arco.
Objetivo
Fazer uso de suas possibilidades corporais, ao se envolver em brincadeiras e atividades de
diferentes naturezas
Desenvolvimento da atividade.
As crianças jogam as bexigas em direção ao bambolê, que estava preso na parede, com o intuito
de acertar no meio do mesmo.
Proposta/ Projeto e Vivências.
 Bambolê;
 Bexigas;
 Fita crepe.

Maternal ll E
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Atividade Afunda ou boia
Objetivo
Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos
objetos (sonoridade, textura, peso, tamanho, posição no espaço).
Desenvolvimento da atividade.
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Em uma caixa organizadora transparente colocamos água, depois sentamos as crianças em roda
e fizemos o teste se boia ou afunda, com brinquedos e objetos diversos.
Proposta/ Projeto e Vivências.
 Caixa organizadora;
 Água;
 Brinquedos;
 Objetos diversos.

Maternal ll F
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Atividade Natureza se transforma.
Objetivo
Compartilhar com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da
instituição e fora dela.
Desenvolvimento da atividade.
Exposição de figuras da fauna e flora, roda de conversa e desenho com giz de cera e sulfite, para
finalizar escutamos e cantamos uma música sobre o tema.
Proposta/ Projeto e Vivências.
 Cenário;
 Música;
 Sulfite;
 Giz de cera.
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3. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE RESULTADO
Envolver familiares

Mínimo de 4 reuniões ao ano

REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO
PALESTRAS EDUCATIVAS
FORMAS DE COMUNICAÇÃO

Reunião não teve.
Assunto: Mudança no comportamento.
Palestra não tivemos.
Agenda, WhatsApp, Telefone, Site.

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

REUNIÃO DE FORMAÇÃO

25/03/2022
 Vídeo sobre autismo
 Informes internos;
 Vídeo para reflexão “Padre Ezequiel”.

CURSOS/OFICINA/WORKSHOP
CONGRESSOS/PALESTRAS/SEMINÁRIOS

Cursos não tivemos.
Não tivemos.

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

Participação satisfatória

REUNIÃO PEDAGÓGICA

08/03/2022
 R.E.O: quantidade de crianças
apresentada na lista da turma deve ser
a mesma da capa e do mapa de
movimento.
A lista de funcionários atualizada deve estar
no R.E.O impresso e digitalizado.
 Apresentação do site
 Acompanhar a data de vencimento dos
documentos (limpeza de caixa d’água,
dedetização, desratização e cursos de
primeiros socorros)
 Enviar PPP para o drive no mês de
Março
 Entrega dos calendários escolares
 Enviar planejamento para o drive
 Orientações sobre Baixa por não
comparecimento
 Parceria com a Gerência de Inclusão
 Formações com a Gerência de Educação
Inclusiva

VISITA IN LOCO

10/03/2022
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Observação dos espaços;
Lista de chamada;
 Acompanhamento da rotina e
atividades.

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

PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO

 Pequenos reparos;
 Limpeza da caixa d’água.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS



Aquisição de material de limpeza.

AUTENTICAÇÃO
Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados, e me coloco à
disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitado.
SANTO ANDRÉ, 15 DE MARÇO DE 2022.

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

Nelma Maria Teixeira Trassatti
Presidente (a)
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