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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  10/2022 

 

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 
 
Corpo, gestos e movimentos. 

 

Atividade exploração do sagu e pintura. 

 

Objetivo. 

Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de 

manuseio de diferentes materiais e objetos. 

Desenvolvimento da atividade. 

Colocamos diversas travessas com sagu para que eles pudessem manipular e conhecer, após 

entregamos cotonetes com tinta para que eles pintassem as bolinhas de sagu na folha do 

portfólio. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Sagu pronto; 

 Tinta; 

 Potes; 

 Cotonete. 

 
Berçário llB 
 
 
Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 
Atividade apresentação Vivências musicais. 
 
Objetivo. 
 
Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar  
Desenvolvimento da atividade. 
 
Levamos as crianças ao salão e lá presenciamos a apresentação Vivências musicais, foram 
explicando que as crianças iriam bater palmas e os adultos os pés afim de criar uma sincronia 
para a música. 
 
Proposta/ Projeto e Vivências. 
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 Balde; 
 Tambor; 
 Colher de pau; 
 Vídeo baião de dois. 

 
Berçário llC 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

História cantada – “A linda rosa juvenil” 

Objetivo. 

Identificar e selecionar fontes de informações para responder a questão sobre a 

natureza, seu fenômeno, sua preservação. 

 

Desenvolvimento da atividade. 

No salão todas as crianças se reuniram para assistir à apresentação da peça teatral “A 

linda rosa juvenil”, foi apresentado por algumas crianças do maternal ll. Onde 

despertaram a atenção e todos interagiram no momento da peça. 

 

Proposta/ projeto e Vivências. 

 Fantasia.  

 

Maternal lA 

Corpo, Gestos e Movimento. 

Atividade elefante colorido. 

Objetivo. 

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

embaixo, dentro, fora etc. 

Desenvolvimento da atividade. 

Colocamos dois bambolês e dentro bolinhas coloridas, ficando duas crianças em cada e 

junto com as outras crianças falamos “elefante colorido que cor” e as duas crianças 

pegavam as bolinhas da cor e assim todos foram brincando. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Bambolê; 

 Bolinhas coloridas. 
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Maternal lB 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Atividade explorando a cor amarela e a textura da fruta banana. 

 

Objetivo. 

Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura). 

 

Desenvolvimento da atividade. 

Colocamos as crianças sentadas na mesa, demos a fruta banana para elas manusearem, 

em seguida pintaram a imagem da banana utilizando tinta guache amarela e esponja. 

 

Proposta/Projetos e Vivências. 

 

 Fruta banana; 

 Imagem da banana; 

 Tinta guache amarela; 

 Esponja. 

 

Maternal llD 

O eu, o outro e o nós. 

História trocando as bolas. 

Objetivo. 

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

dificuldades e desafios. 

Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

Desenvolvimento da atividade. 
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Foi realizada uma dramatização da história trocando as bolas utilizando cenário e 

fantasias, durante apresentação os personagens interagiam com as crianças, todas as 

crianças gostaram da dramatização da história. 

Projeto/ Proposta e Vivências. 

Cenário, 

Fantasia. 

 

Maternal llE 

Corpo, gestos e movimentos. 

 

Atividade apresentação da boneca Aninha. 

 

Objetivo.  

Movimentar – se de forma adequada, ao interagir com colegas e adultos em brincadeiras 

e atividades.  

 

Desenvolvimento da atividade. 

No salão todas as crianças sentadas para a apresentação no palco da Boneca Aninha que 

contou uma história e cantou algumas músicas com a interação das crianças. 

 

Proposta /Projeto e Vivencias.  

 Fantasias;  

 Cadeiras.  

 

Maternal llF 

Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

Atividade história: E o dente ainda doía. 

 

Objetivo.  

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

No salão todas as crianças sentadas para a apresentação no palco a educadora com 

auxílio de recursos (fantoches, palitoches) recontou a história. 

 

Proposta /Projeto e Vivencias.  

 Fantoche – jacaré de caixa de ovo; 

 Imagens dos outros personagens.  

 

Cantinhos Temáticos 

O eu, o outro e o nós. 

Cantinhos temáticos Bolas/Carrinhos. 

Objetivo. 

Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

Desenvolvimento da atividade. 

Montamos dois cantinhos temáticos (Bolas e (Carrinhos), dividimos em grupos para que 

todos participassem. 

Proposta/ Projeto e Vivências. 

 Tinta guache; 

 Pincel; 

 Carrinhos diversos; 

 Bolas.  

 
O eu, o outro e o nós. 
 
Atividade Cantinho da vaca /Cantinho da ovelha. 
 
Objetivo.  
 
Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 
objetos, brinquedos. 
Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.  
Desenvolvimento da atividade. 
 
Para essa atividade tivemos a ideia de apresentar características marcantes dos animais. 
Então, para o primeiro cantinho, montamos uma vaca grande de papelão onde as 
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crianças puderam ter a experiência de tirar o leite da vaca (usamos luvas descartáveis e 
água com tinta branca), o momento também foi usado para lembrar de diversos 
alimentos do dia a dia em que utilizamos o leite. 
No segundo cantinho fizemos a atividade da ovelha, nessa cada aluno colou um pedaço 
de algodão, em uma imagem impressa de uma ovelha, que representa o pelo desse 
animal, também falamos de outras características desse animal como a alimentação. 
Todas as salas puderam participar e conhecer melhor os animais apresentados, todas as 
crianças demonstraram muito interesse pelas atividades. 
 
Propostas/projetos e vivências. 

 Pedaço de papelão grande para desenhar a vaca; 

 Tinta guache para pintura e detalhes; 

 Luvas descartáveis; 

 Algodão; 

 Cola;  

 Imagens de ovelhas impressas.  

Apresentação: Batuque improvisado. 
Faixa etária: 1 a 4 anos. 
 
No salão da creche reunimos todas as turmas e apresentamos a oficina que 
participamos. 
Pedimos ajuda de todos para que realizássemos nosso batuque improvisado. Para as 
crianças pedimos as palmas, para algumas educadoras sons com os pés, e outras 
batuque com colheres e baldes. 
Fomos cantando a música e todos participando seguindo nosso ritmo. 
As crianças ficaram empolgadas e felizes em estarem participando e vivenciando o 
batuque improvisado com sons que elas mesmas estavam reproduzindo. 

 
 

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, 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 

REUNIÃO DE FORMAÇÃO  07/10/2022 

 Finalização dos indicadores de 

qualidade; 

 Planejamento e semanário. 
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28/10/2022 

 Planejamento para a Copa do Mundo 

 Planejamento para Festa de 

encerramento. 

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             11/10/2022 
 Experiências significativas para turma de 

Maternais.  

VISITA IN LOCO 26/10 

 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 câmera; 
 Manutenção do micro-ondas; 
 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, 15 DE NOVEMBRO 2022. 

  

Luciana Sobral dos Santos 

Coordenador (a) Pedagógico (a) 

Nelma Maria Teixeira Trassatti 

                            Presidente (a) 

 


