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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  09/2022 

 

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 
 
Traço, sons, cores e formas. 

Atividade basquete. 

Objetivo. 

Imitar gestos, movimentos, sons, palavras de outras crianças e adultos, animais, objetos e 

fenômenos da natureza. 

Desenvolvimento da atividade. 

Colocamos um cesto de basquete pendurado na sala e disponibilizarmos aos pequenos bolas de 

leite, fomos indicando a eles como lançar a bola na cesta tanto de longe quanto de perto afim de 

que eles pudessem lançar as bolas no cesto. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Cesta de basquete; 

 Bolas de leite. 

 
Berçário llB 
 
 
Escuta, Fala, Pensamento e imaginação. 
 
Atividade apresentando o café. 
 
Objetivo 
Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de 
expressão. 
 
Desenvolvimento da atividade 
Vamos iniciar apresentando a o café, após vamos mostrar o pó do café podendo eles sentirem o 
cheiro e textura. Após as crianças farão colagem do pó do café na folha de sulfite. 
 
Proposta/ Projeto e Vivências. 
 

 Café; 
 Cola.  

 
Berçário llC 

Corpo, gestos e movimentos. 

 

Atividade pintura em balões. 



3 
 

 

Objetivo. 

Ampliar suas possibilidades de movimento em espaços que possibilitem explorações 

diferenciadas. 

 

Desenvolvimento da atividade. 

Em roda distribuímos os balões e as canetinhas possibilitando que as crianças 

desenhassem livremente nos balões. 

 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Balões; 

 Canetinhas. 

 

Maternal lA 

Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

Atividade carimbo das formas geométricas com esponja. 

 

Objetivo. 

Manusear diferentes instrumentos e suportes para desenhar, traçar letras e outros sinais 

gráficos. 

 

Desenvolvimento da atividade. 

 

Utilizamos carimbos com formas geométricas como círculo, triangulo, quadrado e 

retângulo, feitos com esponja. As crianças receberam informações sobre as formas 

geométricas, então pegavam o carimbo correspondente à forma geométrica que a 

professora solicitava, passavam na tinta e carimbavam uma folha de sulfite. 

 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Carimbos; 
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 Tinta; 

 Folha de sulfite. 

 

Maternal lB 

Corpo, gestos e movimentos. 

 

História o pintinho quadrado. 

 

Objetivo. 

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

Desenvolvimento da atividade. 

 

Utilizamos placas de papel plastificadas com a história e figuras impressas. Fizemos uma 

roda para a contação da história, e conforme a história ia sendo contada, as crianças 

observavam as figuras. 

 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Placas de papel plastificadas com história e figuras impressas; 

 Contação da história. 

 

Maternal llD 

Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

Atividade explorando o cheiro e a textura das flores. 

Objetivo. 

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

opiniões. 

Desenvolvimento da atividade. 

Em sala, as educadoras apresentaram diferentes tipos de flores para as crianças e 

finalizaram a atividade pintando com giz de cera um desenho de flor. 
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Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Flores; 

 Caderno; 

 Giz de cera. 

 

Maternal llE 

Corpo, gestos e movimento. 

Atividades luvas sensoriais e bolinhas de gel. 

Objetivo. 

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. 

Desenvolvimento da atividade. 

As crianças ficaram sentadas em roda, onde cada uma delas participaram de uma 

divertida experiência com a luva sensorial e as bolinhas de gel tendo contato com 

diferentes texturas e sensações como molhado, mole e escorregadio. 

Proposta / Projeto e Vivências. 

 Luva  

 Bolinhas de gel 

 Pote. 

 

Maternal llF 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Atividade corrida com rolinhos de papel higiênico. 

 

Objetivo. 

Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras. (em 

danças, balanços, escorregadores, etc.). 

 

Desenvolvimento da atividade. 

Para essa atividade usamos rolinhos de papel higiênico com um pedaço grande de 

barbante preso ao rolo e na outra ponta do barbante um brinquedo preso também.  
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Separamos os alunos em pequenos grupos e colocamos um do lado do outro, o objetivo 

é que as crianças rolem o rolinho de papel, enrolando o barbante até que o brinquedo 

chegue a elas, fazendo assim a corrida com os rolinhos. 

Todas as crianças demonstraram muito interesse e participaram, é uma forma de 

competição legal e saudável que os alunos aproveitam bastante. 

 

Propostas/projetos e vivências. 

- Rolo de papel higiênico; 

- Pedaço grande de barbante; 

- Brinquedos para amarrar no final do barbante. 

 

Cantinhos Temáticos 

Escuta, fala, Pensamento e imaginação. 

 

Primavera e Corrida das cores. 

 

Objetivo. 

Manusear diferentes instrumentos e suportes para desenhar e outros sinais gráficos. 

 

Desenvolvimento da atividade. 

 

Para o cantinho primavera, havia na parede, um painel com vasos e flores pintados no 

papel craft, e as crianças tinham disponíveis na mesa, papel craft com vasinhos 

desenhados, canetinhas coloridas, tintas guache e pincéis. Então as crianças usaram a 

criatividade e completaram cada qual o seu vaso com flores. Para a corrida das cores 

colocamos quatro tapetes emborrachados nas cores azul, amarelo, vermelho e verde, e 

tinha também um cesto com pecinhas estrela nas mesmas cores dos tapetes. Cada 

criança representava uma cor, e ao sinal da professora, as crianças corriam, pegavam as 

pecinhas na cor que ela representava e as colocava no tapete da mesma cor da sua 

pecinha.  
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Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Papel craft; 

 Canetinhas coloridas, tintas e pincéis; 

 Tapetes emborrachados e pecinhas estrela; 

 Dinossauros. 

 
O Eu, o outro e o nós. 
 
Atividade cantinho da leitura / cantinho do Tênis de mesa. 
 
Objetivo. 
Compreender a necessidade das regras no convívio social, nas brincadeiras e nos jogos 
com outras crianças. 
 
Desenvolvimento da atividade. 
No pátio montamos dois cantinhos temáticos onde as crianças exploraram 
desenvolvendo a sua imaginação. 
 
Proposta / Projeto e Vivências. 

 Livro; 
 Bola; 
 Mesa; 
 Raquete. 

 
 

3. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 
 

Envolver familiares 
 

Mínimo de 4 reuniões ao ano 

REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES 16/09/2022 

 Apresentação da Avaliação individual do 

primeiro semestre. 

 Participação de 90% dos pais e ou 

responsáveis. 

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO Não tivemos. 

PALESTRAS EDUCATIVAS Não tivemos. 

FORMAS DE COMUNICAÇÃO  Agenda, WhatsApp, Telefone, Site, Facebook. 

 
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 
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REUNIÃO DE FORMAÇÃO  23/09/2022 

 Indicadores de qualidade; 

 Planejamento e semanário. 

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             13/09/2022 
 Berçário (O que esperar do Berçário). 

VISITA IN LOCO 08/09 

 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; 
 Manutenção da cadeira; 
 Documentação da Vigilância Sanitária; 
 Manutenção da secadora; 
 Aquisição de tintas. 

 

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, 17 DE OUTUBRO 2022. 

  

Luciana Sobral dos Santos 

Coordenador (a) Pedagógico (a) 

Nelma Maria Teixeira Trassatti 

                            Presidente (a) 

 


