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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  04/2022 

 

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 

 

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

BERÇÁRIO:32 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 95% a 100% das vagas 

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

264162009 BERÇÁRIO II A 16 

264162066 BERÇÁRIO II B 16 

264162231 MATERNAL I A 19 

264162298 MATERNAL I B 19 

264162405 MULTISSERIADA 
C 

18 

 264162421 MATERNAL II D 19 

264162439 MATERNAL II E 19 

264162496 MATERNAL II F 20 

TOTAL 146 

 

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). 

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 
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 Berçário IIA 
 

 Escuta, fala, pensamentos e imaginação. 

Atividade apresentação de elementos naturais.   

Objetivo. 

Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões  

Desenvolvimento da atividade. 

A apresentação dos elementos da natureza foi com terra e folhas, ambas expostas para que as 

crianças pudessem manusear livremente. 

Proposta/Projeto e Vivências 

 Lona; 

 Terra; 

 Folhas. 

Berçário IIB 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformação. 

História procurando os animais. 

Objetivo. 

Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulação, experimentando e fazendo 

descobertas. 

Desenvolvimento da atividade. 

Espalhamos as imagens pela sala para as crianças procurarem. 

Proposta/Projetos e Vivências. 

 Imagens de vários animais; 

 Contact transparente. 

 

Maternal l A 

O Eu, O Outro e o Nós. 

Atividade boneco com rolinho de papel. 

Objetivo. 

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

desafios. 
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Desenvolvimento da atividade. 

Em roda, cada criança receberá um rolinho de papel higiênico, barbante e com auxílio das 

Educadoras foi transpassado o barbante nos braços e pernas para a confecção do boneco. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Rolinho de papel higiênico; 

 Barbante; 

 Canetinha para desenhar o rosto do boneco. 

Maternal l B 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Música esse cone vai virar. 

Objetivo. 

Identificar relações espaciais (dentro e fora em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e 

temporais (antes, durante e depois). 

Desenvolvimento da atividade. 

Em roda, cada educando receberá um cone de plástico, conforme os comandos da música 

transformaremos o cone em diversas coisas usando a imaginação. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Música; 

 Cones. 

Multisseriada C 

Corpo, gestos e movimentos. 

Atividade boneco de mola.  

Objetivo. 

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

seguindo orientações. 

Desenvolvimento da atividade. 

Em um espaço dirigir as crianças através de comandos tendo sempre no início da fala a seguinte 

frase: 
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Eu sou um boneco de mola meu nome é João carambola eu sei abaixar eu sei levantar mas eu 

gosto mesmo é de: COMANDO. E as crianças vão realizando conforme os comandos dados. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Espaço; 

 Comando. 

Maternal ll D 

Traços, sons, cores e formas. 

Atividade pintura no azulejo.  

Tema: Meio Ambiente. 

Objetivo. 

Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais. 

Desenvolvimento da atividade. 

No pátio conversamos com as crianças sobre o meio ambiente e, em seguida, cada criança vez 

uma pintura no azulejo. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Tinta;  

 Pincel. 

Maternal ll E 

Traços, sons, cores e formas. 

Atividade apresentação: Coelho da Páscoa. 

Objetivo. 

Apreciar e participar de apresentações de teatro, música, dança, circo, recitação de poemas e 

outras manifestações artísticas. 

Desenvolvimento da atividade. 
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Em um cenário de floresta montado, uma educadora fantasiada de coelho, dançou, brincou e 

cantou músicas de páscoa com as crianças. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Tapete de E.V.A; 

 Bexiga; 

 Papel crepom; 

 Rádio; 

 Música de páscoa; 

 TNT com estampa de floresta.  

Maternal ll F 

Traços, sons, cores e formas. 

Atividade apresentação: Coelho da Páscoa. 

Objetivo. 

Apreciar e participar de apresentações de teatro, música, dança, circo, recitação de poemas e 

outras manifestações artísticas. 

Desenvolvimento da atividade. 

Em um cenário de floresta montado, uma educadora fantasiada de coelho, dançou, brincou e 

cantou músicas de páscoa com as crianças. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Tapete de E.V.A; 

 Bexiga; 

 Papel crepom; 

 Rádio; 

 Música de páscoa; 

 TNT com estampa de floresta.  
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Cantinhos temáticos 

Corpo, gestos e movimentos. 

Cantinho da fotografia. 

Objetivo. 

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

Desenvolvimento da atividade 

Utilizando um coelho grande feito com EVA, tendo o centro de seu rosto vasado, as crianças se 

posicionaram atrás do coelho, colocaram o rosto na abertura do rosto do coelho e fotos foram 

tiradas das crianças com o corpo do coelho. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Coelho feito com EVA; 

 Decoração com tema Páscoa; 

 Fotografia. 

O eu, o outro e o nós. 

Cantinhos: Cantinho musical, Cantinho de leitura. 

Objetivo. 

Atuar de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

Desenvolvimento da atividade. 

Iniciamos com uma roda de conversa sobre os cantinhos, após cada criança escolheu o cantinho 

onde ela queria ficar e o que fazer.      

Projeto/ Proposta e Vivências. 

 Cantinho musical,  

 Cantinho da leitura, 

 
 

3. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 
 

Envolver familiares 
 

Mínimo de 4 reuniões ao ano 

REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES Reunião não teve. 

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO Não tivemos. 

PALESTRAS EDUCATIVAS Palestra não tivemos. 

FORMAS DE COMUNICAÇÃO  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  Não tivemos. 

CURSOS/OFICINA/WORKSHOP Cursos não tivemos. 

CONGRESSOS/PALESTRAS/SEMINÁRIOS 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              05/04/2022 
 Carteira de Vacinação; 
 Solicitar filipeta ao posto de saúde no 

ato da matrícula e da rematrícula; 
 Atentar-se às crianças que completam 

5 anos e solicitar comprovante de 
vacinação. 

 Mapa de Movimento; 
 Verificar o último modelo atualizado 

pela Bete 
 Retorno presencial – afastamentos 

somente mediante atestado médico; 
 Resolução 06/2022 – SE (Afastamentos 

somente mediante atestados médicos); 
 Atestados atualizados; 
 Será enviada planilha para 

mapeamento de crianças que 
encontram-se no remoto ou que ainda 
estão frequentando ½ período. 

 Diário de classe; 
 Anotar os atestados médicos; 
 Registrar diariamente as presenças e 

ausências; 
 Acompanhar as faltas e entrar em 

contato com as famílias em caso de 
ausências ou mau uso da vaga; 

 Pré-escola (ensino obrigatório), 
atenção às justificativas. 

 Lista de Espera; 
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 Listas deverão ser enviadas para a 
Equipe; 

 Conferir dados com o SisEduc; 
 Critérios Municipais deve ser 

priorizados: munícipe, deficientes e 
irmãos 

 Vagas em aberto sem lista de espera; 
 Encaminhar e-mail para a Bete 
 Novo administrativo compondo a 

equipe 
 Fernando inicia em 06/04. 

 

VISITA IN LOCO 18/04/2022 
 Observação dos espaços; 
 Diários de classe; 

 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; 
 Dedetização; 
 Gás. 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  Aquisição de material de limpeza; 

 Aquisição de material pedagógico. 

 

 

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 MAIO DE 2022. 

  

Luciana Sobral dos Santos 

Coordenador (a) Pedagógico (a) 

Nelma Maria Teixeira Trassatti 

Presidente (a) 

 


