RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
(Em atendimento ao Inciso I do Art. 73 do Decreto Municipal nº
16.870 de 26/12/2016)

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MÊS DE 05/2020

ENTIDADE: EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO
CNPJ: 57.598.435/0001-05
TERMO DE COLABORAÇÃO: 200/2018
Nº ADITIVO: 08/2019
VIGÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020
REPRESENTANTE LEGAL: NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
CRECHE/PRÉ-ESCOLA: 150
TOTAL: 180

BERÇÁRIO: 30

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

TURMA SED
CICLO
242.336.998
BERÇÁRIO II
242.336.832
BERÇÁRIO II
242.337.160
MATERNAL I
242.337.533
MATERNAL I
242.337.657
MATERNAL I
242.337.806
MATERNAL I
242.337.889
MATERNAL II
242.338.010
MATERNAL II
242.338.119
MATERNAL II
TOTAL

98% a 100% das vagas

QUANTIDADE DE CRIANÇAS MATRICULADAS
14
17
21
21
20
21
22
22
22
180

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).

Através da observação e registro da garantia dos seus
Direitos de Aprendizagem: Conviver, brincar, participar,
explorar, expressar, conhecer-se.

Aulas suspensas a partir de 23 de março de 2020 devido à pandemia COVID-19.













Decreto 17.317 de 16/03/2020.
Deliberação CEE 177/2020.
Resolução SEDUC de 18/03/2020.
Decreto n° 17.322 de 19/03/2020.
Decreto n° 17.323 de 19/03/2020
Decreto n° 17.327 de 20/03/2020.
Decreto n° 17.335 de 23/03/2020.
Decreto n° 2.495 de 31/03/2020.
Decreto n° 17.345 de 03/04/2020.
Resolução de 15/04/2020.
Decreto Estadual 64946 de 07/04/2020 que estende a quarentena até 10/05/2020.
Decreto Estadual 17.390 de 29/05/2020.

Atividades por vídeo aula.
04/05/2020 a 29/05/2020- Vídeo aulas para às famílias, exceto 22/05/2020 e 25/05/2020
antecipação dos feriados de 11/06/2020 e 09/07/2020 (Decreto nº 17.381 de 19/05/2020).

Todas as turmas receberam a mesma atividade.
1- Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Contação de história: A galinha e o grão de milho
Objetivo
Envolver as crianças em um mundo de fantasia e imaginação e desenvolver a linguagem oral.
Projeto/Proposta e vivências.
 História (a galinha e o grão de milho).
 Imagem de uma galinha, grãos de milho.
 Música de acolhida e animais de pelúcia.
2- O eu, o outro e o nós.
Objetivo
Relembrar através de vídeo tour o espaço de interação da nossa sala, focando nos ambientes
onde aconteciam os momentos da rotina, como combinados, palavras mágicas, chamada,
brinquedos diversos e trocas.
Projeto/ Proposta e vivências.
 Rever a sala;
 Mostrar os brinquedos;
 Escolher um brinquedo e brincar com a família
3- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Corpo, gestos e movimentos.
Brincadeira: Pescaria das Cores
Objetivo
 Identificar as cores das tampinhas e desenvolver a coordenação motora fina.
Projeto/Proposta e vivências.
 Bacia com água;
 Tampinhas de garrafa coloridas (cores primárias);
 Objetos de cozinha (concha, peneira).
4- Corpo, gesto e movimentos.
Brincadeira: Bola no cesto
Objetivo
Utilizar o movimento de pegar e lançar, ampliando suas possibilidades de lateralidade e
manuseio de objetos, exercitando a coordenação motora fina.
Proposta/ Projeto e vivências.
 Revista para fazer a bola.
 Cesto ou balde.
5- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Brinquedo Vai e vem.
Objetivo
Despertar o interesse das crianças para os materiais reciclados mostrando a possibilidade de
construção de brinquedos.

Projeto/Proposta e vivências.
 Confecção de brinquedo com material reciclado;
 Garrafa pet, barbante, tesoura e durex;
 Realizar uma brincadeira junto com a família.
6- O eu, o outro e o nós.
Traços, sons, cores e formas.
Massinha de modelar caseira.
Objetivo
Com a intervenção do adulto através do ato de modelar e utilizando massinha caseira
estimular a coordenação motora e criação de várias formas e cores.
Proposta/ Projeto e vivências.
Ingredientes caseiros (farinha de trigo, sal, água, óleo e suco).
7- Escuta, fala, pensamento e imaginação
Contação de história: Boneca de pano.
Objetivo
Trabalhar a criatividade e imaginação das crianças através do lúdico.
Projeto/Proposta e vivências
 A própria boneca conta a história de sua criação; criando um processo de
entrosamento com as crianças e adultos;
 Desafio para as crianças escolherem o nome da boneca;
 Expectativa de um novo vídeo da boneca anunciando o nome escolhido.
8- Corpo, gestos e movimentos.
Música: Meu pintinho Amarelinho.
Objetivo
Trabalhar a coordenação motora ampla através de movimentos corporais.
Proposta/ Projeto e vivências.
 Cantar a música;
 Repetir os movimentos;
 Dançar com a família.
9- Escuta, fala, pensamento e imaginação
Atividade: Mágica
Objetivo
Estimular a imaginação, a curiosidade e o faz de conta através de mágica.
Proposta/ Projeto e vivências.
 Figuras coloridas;
 Copo;
 Sulfite;
 Ilusão de ótica.

10- Corpo, gestos e movimentos.
Roda de música: “Boneca de lata”
Objetivo
Imitar gestos e movimentos de outra pessoa, movimentando partes do corpo.
Proposta/Projeto e Vivências
 Dramatização;
 Fantasia;
 Instrumento musical.
11- Escuta, fala, pensamento e imaginação
História: A Beleza da Joaninha.
Objetivo
Reforçar sentimentos de amizade, solidariedade, bondade, fraternidade e partilha.
Estimular a espontaneidade, imaginação, percepção, observação e criatividade.
Proposta/Projeto e vivências.
 A história será contatada em clipcard dos personagens e materiais sólidos.
 Durante o momento da história utilizar fundo musical de acordo com as cenas.
12- Escuta, fala, pensamento e imaginação
História: A folha que queria ser um barquinho.
Objetivo
Estimular o interesse e a atenção ao ouvir a história e ao acompanhar as ilustrações; estimular
a imaginação para criar suas próprias figuras.
Proposta/ Projeto e vivência
 Dramatização do musical “A folha que queria ser um barquinho”;
 Folha de papel;
 Caixa organizadora com água.
13- O eu, o outro e o nós.
Culinária: Suco de fruta.
Objetivo
Interação com o adulto e conscientização para uma alimentação saudável.
Projeto/ Proposta e vivencias.
 Fruta (melancia)
 Liquidificador

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

REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES

Mínimo de 50% de envolvimento de pais e da
comunidade nas ações em que há a possibilidade de
registro.

Contato com as famílias através do site e
facebook e retorno das atividades via
whatsapp.

EVENTOS SOCIAIS
PALESTRAS EDUCATIVAS

Entrega do kit merenda escolar 11/04 e
20/05.
Doação de cestas básicas para as famílias que
se encontram em vulnerabilidade social neste
momento de pandemia COVID-19. (Cesta
extra doada pela instituição).
Não tivemos

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

Gravações das vídeos aulas presencial para as
educadoras que não tinham recursos para
faze-las em casa e home office para as
demais.
A partir de 12/05, após orientações e
disponibilização de materiais iniciamos as
gravações das vídeos aulas em home office
para as educadoras que estavam vindo à
creche.
Rodízio de funcionários serviços essenciais
como limpeza, cozinha e manutenção.
REUNIÃO DE FORMAÇÃO

Coordenação trabalho presencial para
atender as necessidades das educadoras e das
supervisoras da secretaria de educação
(documentos), entrega dos Kits merenda
escolar (Prefeitura) e assistência às famílias
(doações extras de cestas básicas).
Acompanhamento dos vídeos e avaliação dos
mesmos, reuniões para sanar dúvidas com as
educadoras e ADIs via ferramenta whatsapp e
zoom.
Administrativo presencial documentação.
Recepção presencial edição dos vídeos.

CONGRESSOS/PALESTRAS/SEMINÁRIOS
CURSOS/OFICINA/WORKSHOP

Demais funcionários em home office.
Não tivemos
Não tivemos.

5. INTERAÇÃO COM O ÓRGÃO GESTOR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE RESULTADO
Possibilitar o acompanhamento da execução do
convênio; possibilitar troca de ideias para
melhoramento das ações.

Participação de 80% nas reuniões e 1 visita in loco por
mês

REUNIÃO PEDAGÓGICA

28/05/20 Reunião online via Skype.
 Devolutivas do relatório de execução
do objeto,
 Projeto Politico Pedagógico 2020,
 Situação da creche/equipe frente à
pandemia COVID-19.

VISITA IN LOCO

Não estão ocorrendo, porém foi criado um
grupo de whatsapp para facilitar a
comunicação, sanando dúvidas de forma mais
imediata, além do contato usual via e-mail.

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

Limpeza da caixa d’água.
7. AUTENTICAÇÃO
Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentadas, e me coloco à
disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.
DATA: 19/06/2020

Luciana Sobral dos Santos
Coordenador (a) Pedagógico (a)

Nelma Maria Teixeira Trassatti
Presidente

