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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  05/2022 

 

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 20 

264162439 MATERNAL II E 19 

264162496 MATERNAL II F 20 

TOTAL 147 

 

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 

O eu, o outro e o nós. 

Atividade apresentando a ciranda. 

Objetivo. 

Construir formas de interação com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-

se ao convívio social. 

Desenvolvimento da atividade. 

Vamos iniciar apresentando a música ciranda cirandinha, após vamos mostrar a eles como 

faremos a ciranda e aos poucos vamos aumentando a quantidade de crianças na ciranda e assim 

vamos cantar juntos a música.  

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Rádio com música. 

 

Berçário IIB 

Escuta, fala, pensamentos e imaginação. 

Atividade carimbo com bexiga. 

Objetivo. 

Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e ouras formas de 

expressão. 

Desenvolvimento da atividade. 

As crianças molhavam o fundo da bexiga em uma paleta de cores diversas e carimbavam a folha 

do portfólio como registro da atividade. 

Proposta/Projeto e Vivências. 

 Portfólio 

 Bexiga 

 Tintas coloridas  

Maternal l A 

Corpo, Gestos e Movimentos. 

Atividade quebra cabeça das figuras. 

Objetivo. 
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Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Desenvolvimento da atividade.  

Em roda, cada criança receberam quebra cabeças e foram tentando montar, alguns precisaram 

do auxílio da professora, outros conseguiram com facilidade.   

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Figuras diversas impressas. 

 

Maternal l B 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.   

Atividade caixa com itens da natureza. 

Objetivo. 

Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos 

objetos (sonoridade, textura, peso, tamanho, posição no espaço). 

Desenvolvimento da atividade. 

Numa caixa de papelão, foram colocados diversos elementos da natureza, como folhas, flores, 

gravetos e conchas. A caixa estava coberta. A criança pegava um item sem ver e depois falava o 

nome dele, já sentindo sua textura. Na sequência, falávamos aonde podem encontrar os 

elementos. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Itens da natureza; 

 Caixa de papelão. 

Multisseriada C 

 

Traços, sons, cores e formas. 

 

Atividade caixa musical. 

 

Objetivo. 

Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de 

músicas. 

 

Desenvolvimento da atividade. 

 

Em roda, apresentaremos a caixa musical, que contém diversos objetos, como por exemplo 

carrinho, violão, joaninha entre outros. Conforme vamos retirando de dentro da caixa um objeto 

por vez, cantaremos a música correspondente a esse.  
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Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Caixa; 

 Diversos objetos. 

 

Maternal ll D 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Atividade brincando de reciclar. 

Objetivo. 

Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em 

experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

Desenvolvimento da atividade. 

Iniciamos a atividade conversando com as crianças sobre a reciclagem e a relevância da 

contribuição de cada um na conservação do meio ambiente. Após as crianças brincaram com 

brinquedos construídos de objetos que iriam para o lixo e confeccionaram o brinquedo bate – e 

volta (vai- e- vem). 

Projeto / proposta / vivência. 

 Rolinho de papel higiênico; 

 Pedaços de papelão; 

 Garrafa Pet; 

 Corda de varal; 

 Fita adesiva; 

 Quatro argolas.  

Maternal ll E 

 O eu, o outro e o nós. 

Atividade música boneco de mola.  

Objetivo. 
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Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações.  

Desenvolvimento da atividade. 

Em sala, cantar e dançar a música seguindo seus comandos.  

Proposta/ Projeto e Vivências.  

✓ Música com comandos.  

 

Maternal ll F 

Corpo, gesto e movimentos. 

Atividade construção de super-herói com elementos da natureza. 

Objetivo. 

Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, entre outros. 

Desenvolvimento da atividade. 

Em sala, educadoras e crianças conversaram sobre a importância do meio ambiente explorando 

alguns elementos da natureza como folhas, gravetos, sementes). A criança, com sua criatividade, 

construiu um super-herói com estes mesmos elementos.  

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Papel sulfite; 

 Cola; 

 Folhas de árvore; 

 Gravetos; 

 Sementes. 

Desafio dia “D” 

Traços, sons, cores e formas. 

 

Atividade Circuito com obstáculos. 
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Objetivo. 

 Expressar-se por meio de linguagens como a do desenho, da música, do movimento corporal, do 

teatro. 

Desenvolvimento da atividade. 
 
Ao ar livre as crianças percorreram um circuito com vários obstáculos. 
 
Proposta/ Projeto e Vivências. 
 

 Colchonetes; 
 Bolas; 

 Bambolês; 

 Triciclos; 

 Banco de madeira; 

 Cadeiras; 

 Carrinhos com bonecos. 

 
 

3. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

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  06/05/2022- Formação sobre TEA e organização 

dos espaços. 

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              03/05/2022 
 Apresentação da nova estrutura da 

Equipe das Creches Conveniadas; 
 Orientações de Demanda Reprimida; 
 Somente as creches que possuem 
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crianças em ensino remoto devem 
enviar planilha com propostas; 

 Lista de Classificação/SED/SisEduc; 
 Fechamento do Censo Escolar até 

25/05; 
 Programa Nenhum a Menos; 
 Revisão Documentos Entregues; 
 Reunião com Presidentes. 

VISITA IN LOCO 12/05/2022 
 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; 
 

 

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 JUNHO DE 2022. 

  

Luciana Sobral dos Santos 

Coordenador (a) Pedagógico (a) 

Nelma Maria Teixeira Trassatti 

Presidente (a) 

 


