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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  08/2022 

 

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:47 MATERNAL:116 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 

266082718 BERÇÁRIO II C 15 

264162231 MATERNAL I A 23 

264162298 MATERNAL I B 23 

 264162421 MATERNAL II D 23 

264162439 MATERNAL II E 21 

264162496 MATERNAL II F 23 

TOTAL 160 

 

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 llA 
 
 

Traços, sons cores e formas. 
 
Atividade explorando a textura da lã com colagem livre. 
 
Objetivo. 
 
Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), 
criando objetos tridimensionais. 
 
Desenvolvimento da atividade. 
 
Colocamos as crianças sentadas demos as lãs para elas manipulares, em seguida 
colocamos cola na página do portfólio e elas colaram a lã.   
 
Proposta/Projetos e Vivências. 
 

 Lãs de várias cores; 
 

 Portfólio; 
 

 Cola branca. 
 

Berçário llB 
 
 

O eu, o outro e o nós. 
 
Atividade encontre seu par. 
 
Objetivo. 
 
Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar materiais, objetos, 
brinquedos. 
 
Desenvolvimento da atividade. 
 
Nessa atividade fomos chamando uma criança de cada vez, a criança tem como objetivo 
encontrar os pares dos animais  
 
Proposta/ Projeto e Vivências. 
 

 Imagens impressas de animais.  
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Berçário llC 

Escuta fala pensamento e imaginação. 

 

Atividade quebra cabeça. 

 

Objetivo. 

Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, cd, tablete, etc). 

 

Desenvolvimento da atividade. 

Disponibilizamos aos pequenos diversas partes de imagens de frutas, eles precisavam 

fazer a assimilação de qual fruta pertencia a outra parte. 

 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 

 Frutas de e.v.a; 

 Papel para colar as frutas. 

 

Maternal lA 

Corpo, gestos, e movimentos. 

Atividade pega pulguinhas com a pinça. 

 

Objetivo. 

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais adquirindo o controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

Desenvolvimento da atividade. 

As crianças fizeram movimentos de pinça com o prendedor para apanhar as bolinhas de 

algodão do cachorrinho. 

 

Proposta/ Projeto e Vivências. 
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 Caixa; 

 Prendedor; 

 Bolinhas de algodão coloridas; 

 Desenho do cachorro. 

 

Maternal lB 

Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

História a pequena tartaruga verde. 

Objetivo. 

Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

 

Desenvolvimento da atividade. 

Fizemos uma roda com as crianças, usamos figuras dos animais conforme a história do 

livro. 

 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Livro; 

 Palitoches de animais. 

 

Maternal llD 

O eu, o outro e o nós 

Atividade música com avental interativo Mariana conta dez. 

 

Objetivo. 

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

dificuldades e desafios. 

 

Desenvolvimento da atividade. 

Em sala, a educadora apresentou os numerais de 1 a 10 com recursos de E.V.A e finalizou 

a atividade cantando a música “Mariana conta dez”. 
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Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Avental interativo; 

 Música: Mariana conta dez. 

 

Maternal llE 

Corpo, gestos e movimentos 

Atividade nossa turma conheceu a ovelha. 

 

Objetivo. 

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

Desenvolvimento da atividade. 

Em sala, a educadora contou a história do sítio do seu Lobato apresentando a ovelha 

para as crianças. Para finalizar a atividade, as crianças colaram algodão no desenho da 

ovelha representando sua lã. 

 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Livro infantil; 

 Algodão; 

 Cola; 

 Caderno. 

 

Maternal llF 

Corpo, gestos e movimentos. 

 

Atividade jogo da memória com figuras folclóricas. 

 

Objetivo. 
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 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. 

 

Desenvolvimento da atividade. 

Utilizamos um cubo com figuras folclóricas e as mesmas figuras, viradas, colocamos no 

tapete emborrachado. Ao jogar o cubo a criança observava qual figura o cubo estava 

mostrando e tentava lembrar onde estava a mesma figura correspondente a do cubo, 

virava uma figura, a qual estava sobre o tapete, só então verificava se havia acertado ou 

não. 

 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Cubo com figuras folclóricas; 

 Figuras folclóricas correspondentes a do cubo. 

 

Cantinhos Temáticos 

O eu, o outro e o nós 

Atividade cantinhos pedagógicos – Peteca e Balangandã. 

 

Objetivo. 

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. 

Desenvolvimento da atividade. 

No pátio foram montados dois cantinhos pedagógicos para confecção de brinquedos 

folclóricos – Peteca e Balangandã. E com ajuda das educadoras, as crianças produziram 

seus brinquedos. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Folhas de revista; 

 Tecido – TNT; 

 Barbante; 

 Papel crepom.  

 
Desenvolvimento da atividade. 
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Montamos dois cantinhos temáticos onde as crianças exploraram, desenvolvendo a 
imaginação. 
 
Proposta / Projeto e Vivências. 

 Bonecas; 
 Dinossauros. 

 
Escuta, fala, pensamento e imaginação.  
 
Cantinhos temáticos cantinho praia e cantinho sonoro. 
 
Objetivo. 
 
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral 
e escrita (escrita espontânea), de fatos, desenhos e outras formas de expressão. 
 
Desenvolvimento da atividade. 
 
Montamos dois cantinhos temáticos no salão (cantinho praia, cantinho sonoro), as 
crianças ficaram livres para escolher qual cantinho queria explorar primeiro.  
 
Projeto / Proposta e Vivências. 
 

 Fubá (utilizamos como areia da praia),  
 Brinquedos de praia, 
 Lona azul, 
 Objetos sonoros não estrutural.  

 
 
Traços, sons, cores e formas.  
 
Cantinhos temáticos alinhavo e casa da Barbie.  
 
Objetivo. 
 
Utilizar diferentes matérias, suportes e procedimentos para grafar, explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e volumes.  
 
Desenvolvimento da atividade. 
 
Para o Alinhavo utilizamos placas desenhadas perfuradas e barbante, As crianças tinham 
que passar o barbante pelos furos da placa contornando o desenho. Na casa da Barbie, 
tinha a casa da Barbie com vários acessórios e várias bonecas, onde as crianças 
brincaram e se divertiram muito. 
 
Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Placas perfuradas; 
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 Barbante;  
 Casa da Barbie; 
 Bonecas Barbie.  

 

 

3. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 
 

Envolver familiares 
 

Mínimo de 4 reuniões ao ano 

REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES Não tivemos. 

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO Não tivemos. 

PALESTRAS EDUCATIVAS 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  12/08/2022 

 Orientação para preenchimento da 

avaliação individual da criança. 

CURSOS/OFICINA/WORKSHOP 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             09/08/2022 
 Indicadores de qualidade. 

VISITA IN LOCO 19/08 

 Observação dos espaços; 
 Diários de classe; 
 Acompanhamento da rotina e 

atividades. 

 

6. BENFEITORIAS NOS ESPAÇOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 



9 
 

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; 
 Dedetização; 
 Manutenção da secadora; 
 Cópias de chaves. 

 

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 SETEMBRO DE 2022. 

  

Luciana Sobral dos Santos 

Coordenador (a) Pedagógico (a) 

Marco Antonio Trassatti 

Vice-Presidente 

 


