
 
 
 

 
PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
(Em atendimento ao Inciso I do Art. 73 do Decreto Municipal nº 

16.870 de 26/12/2016) 

 
MÊS DE 12/2020 

 

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 

 

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

BERÇÁRIO: 30 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 98% a 100% das vagas 

TURMA SED CICLO QUANTIDADE DE CRIANÇAS MATRICULADAS 

242.336.998 BERÇÁRIO II 14 

242.336.832 BERÇÁRIO II 18 

242.337.160 MATERNAL I 20 

242.337.533 MATERNAL I 20 

242.337.657 MATERNAL I 19 

242.337.806 MATERNAL I 21 

242.337.889 MATERNAL II 22 

242.338.010 MATERNAL II 22 

242.338.119 MATERNAL II 21 

TOTAL 177 

 

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 n° 17483 de 15/09/2020. 

 Decreto n° 17485 de 18/09/2020. 

 Decreto nº 17498 de 05/10/2020. 



 Decreto nº 17.510 de 17/10/2020. 

 Decreto nº 17.519 de 29/10/2020. 

 Decreto nº 17.526 de 17/11/2020. 

 Resolução 11/2020-SE Calendário Escolar. 

 Decreto nº 17.536 de 02/12/2020. 

 Decreto Estadual 64879 de 23/03/2020. 

 Decreto Estadual 64.881 de 23/03/2020 decreta quarentena no Estado de São Paulo. 

 Decreto Estadual 64920 de 07/04/2020. 

 Decreto Estadual 64.946 de 18/04/2020. 

 Decreto Estadual 64953 de 01/05/2020.  

 Decreto Estadual 64967 de 09/05/2020.  

 Decreto Estadual 64994 de 29/05/2020. 

 Decreto Estadual 65014 de 11/06/2020.  

 Decreto Estadual 65032 de 27/06/2020.  

 Decreto Estadual 65044 de 04/07/2020. 

 Decreto Estadual 65056 de 11/07/2020.  

 Decreto Estadual 65088 de 25/07/2020.  

 Decreto Estadual 65100 de 28/07/2020. 

 Decreto Estadual 65114 de 08/08/2020.   

 Decreto Estadual 65140 de 19/08/2020. 

 Decreto Estadual 65141 de 20/08/2020. 

 Decreto Estadual 65143 de 22/08/2020. 

 Decreto Estadual 65163 de 02/09/2020. 

 Decreto Estadual 65184 de 19/09/2020.     

 Decreto Estadual 65234 de 09/10/2020. 

 Decreto Estadual 65237 de 10/10/2020. 

 Decreto Estadual 65295 de 17/11/2020. 

 Decreto Estadual 65320 de 01/12/2020. 

 Decreto Estadual 65319 de 01/12/2020. 

Atividades – Aulas remotas- vídeo aulas encaminhadas por faixa etária. 

Berçário II A e B 

1- Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 
História o menino que amava sorrir 
 
Objetivo 
 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 
opiniões. 
 
Proposta/ Projeto e Vivências. 
 

 Carrinho; 
 Bola; 
 Boné; 
 História cantada. 

 
2- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
 
Atividade Sequência das cores. 
 
Objetivo 
 
Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 
 
Proposta/ Projeto e Vivências. 



 
 Papel ou tinta nas cores primárias; 
 Cartela de papelão; 
 Prendedores de roupa. 

 
3- Corpo, gestos e movimentos. 

História O sapo bocarrão. 

Objetivo 

Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes. 

Proposta/Projeto e Vivências. 

 Cenário; 

 Fantoche; 

 Dramatização. 

4- Corpo, gestos e movimentos. 

Atividade Pega bolinha. 

Objetivo 

Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 
desafiantes. 

Proposta/ Projeto e Vivências 

 Papelão; 
 Par de calçados; 
 Bolas coloridas; 
 Caixa de papelão. 

5- Traços, sons, cores e formas. 

Atividade Jogo de encaixe. 

Objetivo 

Traçar marcas gráficas em diferentes suportes usando instrumentos riscantes. 

Proposta/ Projeto e Vivências 

 Peças de encaixe; 
 Folha sulfite colorida. 

6- O eu, o outro e o nós. 
 
Atividade Rosquear tampinhas. 

Objetivo 

Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar materiais, objetos e 
brinquedos. 



Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Papelão; 
 Tampas de rosquear em diferentes tamanhos; 
 Tesoura sem ponta. 

 
7- O eu, o outro e o nós. 
 
Apresentação O nascimento de Jesus. 
 
Objetivo 
 
Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar materiais, objetos e 
brinquedos. 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

 
Proposta/ Projeto e Vivências 
 

 Cenário; 
 Fantasias; 
 Dramatização; 
 Roteiro; 
 Música: O melhor presente Yasmim Verissimo. 

 
Maternal I A, B, C e D. 
 
1- Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 
História o menino que amava sorrir 
 
Objetivo 
 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 
opiniões. 
 
Proposta/ Projeto e Vivências. 
 

 Carrinho; 
 Bola; 
 Boné; 
 História cantada. 

 
2- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  
 
Atividade Tubo das Cores 
 
Objetivo 
Classificar objetos considerando determinados atributos (tamanho, peso, cor, forma etc). 
 
Proposta/Projeto e Vivências 
 

 Caixa de papelão; 
 Garrafa pet cortadas; 
 Papel colorido(cores primárias)para encapar as garrafas; 
 Bolinhas coloridas (com as cores que foram encapadas as garrafas). 

3- Corpo, gestos e movimentos.  
 
Atividade Pega bolinha com os pés 
 
Objetivo 



 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras. 
 
Proposta/Projeto e Vivências 
 

 Caixa de papelão ou caixa de sapato 
 Garrafa pet  
 Sapatos 
 Bolinhas coloridas  

 
4- Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

História A galinha que sabia ler. 

Objetivo 

Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a contação da história, e acompanhando com a 

orientação de um adulto. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Galinha de pelúcia; 

 Fantoche de livro; 

 Livros; 

 Fazenda de madeira. 

5- Traços, sons, cores e formas 

Atividade Sequência das cores. 

Objetivo 

Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes. 

Proposta/ Projeto e Vivências  

 Papelão; 

 Imagem da casquinha de sorvete; 

 Folhas coloridas; 

  Pregadores. 

6- O eu, o outro e o nós.  

Atividade Yoga com palitos   

Objetivo 

Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades 

e desafios.  

Proposta/ Projeto e Vivências 

 Papel Sulfit;  

 Caneta; 

 Palito de Sorvete.  

7- Corpo, gestos e movimentos  

Apresentação O nascimento do menino Jesus 



Objetivos 

Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo de orientações. 

Proposta/ Projeto e Vivências  

 Fantasias (representando os personagens); 

 Cenário Natalino (papelão, tecidos, imagens, árvore de natal ); 

 Música (Está chegando o Natal/ Aline Barros). 

8- Escuta, fala, pensamento e imaginação 

Apresentação de Natal O significado do natal 

Objetivo 

Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. 

Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. 

Projeto/Proposta e Vivências 

 Cenário natalino; 

 Música; 

 Fantasias; 

 Encenação. 

Maternal II A, B e C 
 
1- Escuta, fala, pensamento e imaginação  

História Canta passarinho 

Objetivo 

Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidas, 

etc. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Bichos de pelúcia; 

 Cenário. 

2- Traços, sons, cores e formas. 
 
Atividade Percurso com tampinhas. 
 
Objetivo 
 
Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes. 
 
Proposta/ Projeto e Vivências. 
 

 Tampinhas de garrafa pet; 
 Papelão; 
 Folha sulfite ou cartolina branca; 
 Lápis de cor, cola branca e tesoura sem ponta. 

 
3- O eu, o outro e o nós. 



História Se eu pudesse ler. 

Objetivo 

Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades 

e desafios. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Livro Se eu pudesse ler; 

 Caixa de papelão; 

 Lanterna; 

 Papel vegetal; 

 Papel cartão preto; 

 Cola branca e tesoura sem ponta. 

 

4- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
 
Atividade Jogo das cores. 
 
Objetivo 
Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc). 
 
Proposta/ Projeto e Vivências. 
 

 Papelão; 
 Tampinha de garrafa pet; 
 Papel; 
 Canetinhas coloridas; 
 Lápis de cor; 
 Tesoura. 

 
5- Corpo, gestos e movimentos. 
 
Atividade O pássaro divertido 
 
Objetivo 
 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 
pintar, cortar entre outros. 
 
Proposta/ Projeto e Vivências. 
 

 Folha de sulfite; 
 Folhas de sulfite coloridas; 
 Tesoura; 
 Cola; 
 Canetinha; 
 Lápis de cor. 

 
6- O eu, o outro e o nós. 

Atividade Sequência lógica 

Objetivo  

Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades 

e desafios. 



Proposta/Projetos e Vivências  

 Papelão ; 

 Folha de sulfite; 

 Tesoura; 

 Canetinha preta. 

7- Traços, sons, cores e formas. 
 
Apresentação de natal A Ilha dos sentimentos. 
 
Objetivos 
 
Imitar e criar movimentos próprios, em danças, cenas de teatro, narrativas e músicas. 
 
Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 
canções músicas e melodias. 
 
Proposta/ Projeto e Vivências 
 

 Cenário; 
 Música; 
 Narração;  
 Fantasia; 
 Dramatização 

 

 

3. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

Envolver familiares 
Mínimo de 50% de envolvimento de pais e da 

comunidade nas ações em que há a possibilidade de 
registro. 

REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES 

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). 
Reunião presencial não houve 

EVENTOS SOCIAIS 

Doação de cestas básicas para as famílias que 
se encontram em vulnerabilidade social neste 
momento de pandemia COVID-19. (Cesta 
extra doada pela instituição). 
Entrega da sacolinha de natal 19/12/2020 

PALESTRAS EDUCATIVAS 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 

REUNIÃO DE FORMAÇÃO 

1- Funcionários limpeza, cozinha, 
manutenção, administrativo e recepção 
presencial. 
 
2- Educadoras e ADIs presencial com rodízio. 
 
3-Coordenação trabalho presencial. 
 
Reunião Pedagógica dia 22/12/2020 



               Assuntos tratados. 
 

 Mudanças na carga horária de 
trabalhos de todos os funcionários; 

 Atribuição de sala 2021; 
 Orientações para retorno das férias; 
 Avaliação do ano de 2020. 

                                                                                           
 

CONGRESSOS/PALESTRAS/SEMINÁRIOS Não tivemos. 

CURSOS/OFICINA/WORKSHOP 
 
 

               Não tivemos. 

 

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 

REUNIÃO PEDAGÓGICA 
Reunião 09/12/2020 – Fechamento do ano 
com mensagens e apresentações.  

 

VISITA IN LOCO 

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. 

 

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: 15/01/2021 

 
 
 
 

 

Luciana Sobral dos Santos Nelma Maria Teixeira Trassatti 
Coordenador (a) Pedagógico (a) Presidente (a) 

 
 


