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1. IDENTIFICAÇÃO

NOME: Instituição Assistencial e Educacional “Dr. Klaide”

1.1.ENDEREÇO: Rua Apiaí nº. 791 / 800 / 831 / 840 – Vila Curuçá Santo André – São Paulo

CEP: 09291-090 

Telefones: 4401-4022; 4479-5729, 4475-9825; 4976-8264 PABX: 3705-6212

1.2. SITE: www.instituicaodrklaide.org.br E-mail: contato@instituicaodrklaide.org.br

CNPJ: 69.116.176/0001-00

1.3. Registros, Certificados, Inscrições em Órgãos Públicos:

Federal

• Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – 28996 – 014497/93-70

• Certificado  de  Fins  Filantrópicos  –  CEBAS,  emitido  pelo  MDS –  Processo  nº

23.000.007445/2016-91,55134/2019 – Portaria nº 09 de 29/01/2019.

Estadual

• Utilidade Pública Estadual – Projeto de Lei nº 698 de 1996

• SEADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

• Cadastro no Pró Social para a Entidade Mantenedora e Unidades de Prestação de

Serviços

• CRCE  –  Certificado  de  Regularidade  Cadastral  de  Entidade  –  Programa  de

Educação Complementar nº 1649/2013

• CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – Núcleo de Convivência

Para Idosos nº 1493/2013

Municipal

• Utilidade pública Municipal – Lei 7.069 de 26/10/1993

• Conselho Municipal  de  Assistência  Social  (CMAS)  nº  021/98 –  Res.  006 de

01/0/1198

• Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  (CMDCA)  nº

012/96, Res. 001 de 05/09/1998

• CME – Conselho Municipal de Educação
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CONSELHOS

• Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  (CMAS)  nº  021/98  –  Res.  006  de

01/04/1998

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) nº 012/96,

Res. 001 de 05/09/1998

OSCIP: ( ) sim      ( x) não                                      CEBAS: (x ) sim        ( ) não

2. REPRESENTAÇÃO LEGAL

2.1. Apresentação qualificada do(a) Presidente

Nome: Aparecida Pelegrin Tarifa

Endereço: Rua Araguaia, 77, apartamento 71, Vila Curuçá, Santo André, São Paulo

CEP: 09291-230 RG: 3.883.195-8 – SSP/SP, Data de Expedição: 23/06/2007

CPF: 8.936.548-84 Data de Nascimento: 08/07/1944

Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Casada

Escolaridade: Graduada Pedagogia Profissão: Professora, Aposentada

2.2. Apresentação qualificada do(a) Técnico(a) Responsável

Descrita a apresentação da coordenação em cada serviço

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

A Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide é uma Pessoa Jurídica de direito privado,

do tipo Associação de Assistência Social, sem fins lucrativos ou econômicos, fundada em

10/06/1992  que  realiza  obras  sociais  nas  áreas  assistenciais  e  educacionais  de  forma

totalmente gratuita. É reconhecida como de utilidade pública nas esferas Federal, Estadual

e Municipal e possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS.

Possui  atividade  mista  sendo  que,  na  área  de  Assistência  Social  presta  o  Serviço  de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças, Adolescentes e Idosos, oferece

ainda, serviços socioassistenciais mediante os Cursos de Formação Profissional, visando a

promoção ao mercado de trabalho e na área da Educação a Educação Infantil (Creche e

Pré-Escola). 
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Art. 3º – São finalidades da Instituição:

a) Trabalho  assistencial  e  educacional,  reerguimento  e  conscientização  das  famílias  de

baixa renda;

b) Atender crianças e adolescentes de ambos os sexos da faixa etária entre 1 ano e 08

meses a 15 anos;

c) Oferecer à criança e ao adolescente oportunidades de desenvolvimento pleno no aspecto

físico, intelectual, moral e social.

d) Complementar as ações da família e comunidade, na proteção e desenvolvimento das

crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;

e) Prestar assistência social às crianças, aos adolescentes, aos idosos e às famílias;

f) Promover atividades pedagógicas, culturais, esportivas e educacionais com finalidades de

relevância pública e social;

g) Orientar as famílias quanto ao exercício dos deveres e direitos fundamentais básicos;

h) Oferecer cursos de formação profissional para adolescentes a partir de 14 anos, jovens e

adultos;

i)  Resgatar  a  autoestima dos idosos,  através de atividades diversas,  para  que possam

construir seus projetos de vida.

Missão
Oferecer à criança, ao adolescente, às famílias, ao idoso e à população excluída de bens e

serviços,  programas  que  os  promovam  e  proporcionem  condições  para  exercerem  a

cidadania.

Visão
Ser reconhecida como referência em Responsabilidade Social, pela alta qualidade de seus

programas  educacionais  e  assistenciais,  pela  competência  e  capacidade  de  seus

profissionais.
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Valores
 – Responsabilidade Social

 – Ética

 – Constante busca à excelência e inovação

 – Espírito de equipe

– Transparência para com os colaboradores internos e externos

4. RECURSOS UTILIZADOS

Descritos em cada Serviço Socioassistencial

5. INFRAESTRUTURA

Imóvel:      Próprio      Cedido   Alugado Outros

A Instituição Assistencial e Educacional “Dr. Klaide” está edificada em quatro prédios, todos

próprios, destinados aos seguintes serviços:

• Creche “Dr. Klaide”

• Núcleo de Convivência e Iniciação Profissional “Antônio de Paula”

• Núcleo de Formação Profissional “Eduardo dos Santos”

• Núcleo de Convivência para o Idoso “Dr. Eliseu”

A Infraestrutura será descrita em mais detalhes em cada Serviço Socioassistencial.
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1. IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO

Educação Infantil – Creche – Pré-escola

1.1 Nome: Creche “Dr. Klaide”

1.2. Endereço: Rua Apiaí, 791 Bairro: Vila Curuçá Município: Santo André – SP

Estado: São Paulo CEP: 09291-090 Fone: (11) 4401-4022 

1.3. Site: www.instituicaodrklaide.org.br E-mail: creche@instituicaodrklaide.org.br

1.4. Registros, Certificados, Inscrições em Órgãos Públicos:

2. REPRESENTAÇÃO

Diretora da Unidade

Nome: Sônia Maria Gameiro

Endereço: Rua  João  Ribeiro, nº 134,  Compl: apartº  82  Bairro:  Bairro  Campestre

Município: Santo André UF: São Paulo CEP: 09070-250

RG: 3.941.955-1 Órgão Expedidor:  SSP/SP  UF: SP  Data da Expedição: 22/10/1990

CPF: 185.541.728-68

Data de Nascimento: 08/12/1945 Nacionalidade: Brasileira  Estado  Civil: Casada

Escolaridade: Estudos Sociais e Pedagogia Profissão: Professora Aposentada

2.2. Apresentação Qualificada do(a) Técnico(a) Responsável

Nome: Fátima Cristina Torres

Endereço: Rua Massaranduba nº 1116 Compl: Casa 02 Bairro: Parque João Ramalho

Município: Santo André UF: São Paulo CEP: 09290-110

RG: 15.112.531-4 Órgão Expedidor: SSP/SP UF: SP Data da Expedição: 14/05/2008

CPF: 085.017.638-70 Nacionalidade:  Brasileira  Data  de  Nascimento:  26/12/1965

Estado Civil: Solteira Escolaridade: Pedagogia Profissão: Coordenadora Pedagógica

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

Descritas na apresentação.
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4. RECURSOS UTILIZADOS

Fonte – Receitas Órgão Público/Secretaria
Valor Mensal

(R$)
Valor Anual

(R$)

Municipal
Secretaria de Educação/PMSA – 
Educação Infantil (Creche e Pre´-Escola)

56.968,33 673.620,00

Estadual - - -

Federal - - -

Fonte Origem
Valor Mensal

(R$)
Valor Anual

(R$)

Contribuições Pessoas Físicas e Jurídicas 2.221,72 26.660,59

Próprio Venda de ativo 2500,00 30.000,00

Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda 11.753,08 141.036,97

Doações Voluntários 1.398,37 16.780,44

Doações Diversas 
Alimentos, materiais: pedagógicos, higiene,
limpeza, impressos gráficos, serviços, 
outros 

5.755,43
69.065,11

Doações Receitas Financeiras 316,84 3.802,11

Imunidade e doações
espontâneas

Imunidade e doações espontâneas 219,08 2.628,94

Nota: A entidade atende a todos os requisitos legais, para usufruir das imunidades 

tributárias previstas nos artigos 150, VI, C e artigo 195, § 7.0 da Constituição.

Total da Isenção Usufruída pelas 4 unidades: 

Atividade Educacional – R$ 159.595,36

Atividade Assistencial – R$ 254.429,22

 

COFINS 3% S/Receita – R$ 81.355,98
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5. INFRAESTRUTURA

Imóvel:       Próprio       Cedido        Alugado        Outros

A Creche “Dr. Klaide”, está situada em prédio próprio, com 735,30 m² de área construída,

distribuída em 2 pavimentos e subsolo. O primeiro pavimento conta com: recepção, sala de

direção  e  coordenação,  sala  operacional,  três  salas  de  atividades,  cozinha,  refeitório,

brinquedoteca, dois banheiros de adultos, dois banheiros de crianças, 1 banheiro específico

para o atendimento do berçário, parque, quintal e jardim. O segundo pavimento conta com:

duas salas de atividades, salão multi uso, almoxarifado, dois banheiros de adultos e dois

banheiros de crianças. No subsolo ficam: cozinha, lavanderia, almoxarifado, despensa, sala

das educadoras e banheiro.

Compõe os bens duráveis da creche: 03 computadores, 01 impressoras, 03 caixas de som,

04 microfones, 02 aparelhos de som, 02 TVs, 02 videocassetes, 03 arquivos, 01 maca, 01

balança, 04 mesas de escritório, 06 cadeiras de escritório, 01 longarina, 06 armários de

sala, 04 estantes de brinquedos, 12 mesas sextavadas para crianças, 72 cadeiras para as

mesas sextavadas, 01 relógio de ponto, 09 mesas de refeitório, 12 bancos de refeitório, 02

fogões industrial, 02 freezers e 03 geladeiras.

Os ambientes da creche e a tipologia do mobiliário compactuam com o estabelecimento de

variados  arranjos  de  organização  espacial,  incentivando  a  cooperação  e  reforçando

relações  sociais  afetivas,  ou  respondendo  à  necessidade  de  atividades  individuais,

conforme as solicitações do processo educativo, sendo que:

• O playground possui brinquedos de plásticos e pisos revestido com grama sintética

oferecendo segurança e mobilidade;

• Na brinquedoteca, os brinquedos foram selecionados pela equipe docente para a

realização  das  atividades  planejadas,  sendo  constituído  de  diversos  tipos  de

bonecos, casinhas e seus utensílios, carrinhos, jogos de encaixe, quebra-cabeças,

jogos de memória, aviões, barcos, equipamento de marcenaria, entre outros. É um

espaço de suma importância, por oferecer um ambiente lúdico, onde as crianças se

divertem, aprendendo e compartilhando experiências;

• As salas de aula conta com espaços agradáveis, coloridos e claros, adequados à

faixa etária que propiciaram novas aprendizagens;
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• Os banheiros estão de acordo com as normas de segurança e as exigências legais;

• Por  ser  um  espaço  amplo,  o  salão  é  indicado  para  exercícios  físicos,  jogos  e

brincadeiras, para assistirem TV ou vídeo, apresentações e festas.

• Para retirada de doações, compras, visitas, entre outros utiliza-se uma Montana –

GM e Uno - FIAT, pertencentes a Matriz e utilizados nas Filiais.

• Equipamentos  permanentes:  Equipamentos  de  informática,  máquinas  e

equipamentos, móveis, utensilios e instalações.

6. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

6.1. Serviço Socioassistencial – Educação Infantil – Creche – Pré-escola

6.1.1. Objetivos

Atender as crianças em creche e pré-escola, na faixa etária de 1 ano a 5 anos e 7 meses.

Assegurando atendimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB) em especial nos artigos 4º, 29,30 e 31, e do Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA) em especial os artigos 3º, 4º, 5º, 17,18, 53,58,70, bem

como nos Referencias Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  (RCNEI) e Base

Nacional Comum Curricular (BNCC).

Promover o cumprimento de todas as deliberações, legislações e normativas que tratem da

Educação Básica, inclusive na Deliberação CME nº 001/2018.

O currículo foi composto de atividades das quais tinham como objetivos a ampliação do

leque de possibilidades. Neste contexto os educandos (as) entraram em contato com as

diferentes áreas do conhecimento, ratificando os interesses cognitivos e ou a visualização

de  novos  horizontes  pautados  nos  quatro  pilares  da  educação,  ou  seja,  Aprender  a

Conhecer,  Aprender  a Fazer,  Aprender  a Viver  com os outros,  Aprender  a Ser,  criando

condições para as crianças conhecerem, descobrirem e ressignificarem novos sentimentos,

valores, ideias, costumes e papéis sociais, com o objetivo de:

• Desenvolver  uma  imagem  positiva  de  si,  atuando  de  forma  cada  vez  mais

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações;

• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e
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seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e

bem-estar;

• Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua

autoestima  e  ampliando  gradativamente  suas  possibilidades  de  comunicação  e

interação social;

• Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a

articular  seus  interesses  e  pontos  de  vista  com  os  demais,  respeitando  as

diversidades, desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;

• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez

mais  como  integrante,  dependente  e  agente  transformador  do  meio  ambiente  e

valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;

• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;

• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas

às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser

compreendido;

• Expressar  suas  ideias,  sentimentos,  necessidades  e  desejos  e  avançar  no  seu

processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade

expressiva;

• Conhecer  algumas  manifestações  culturais,  demonstrando  atitudes  de  interesse,

respeito, participação frente a elas e valorizando a diversidade.

Os  objetivos  de  aprendizagem  e  desenvolvimento  das  crianças  seguiram  eixos

estruturantes para que ocorresse as interações e as brincadeiras, assegurando os direitos

de Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se. A organização curricular

foi estruturada em cinco Campos de Experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e

movimento;  Traços,  sons  cores  e  formas;  Escuta,  fala,  pensamento  e  imaginação  e,

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Objetivos: O eu, o outro e o nós

Bebês (1 ano a 1 ano e 6 meses)

(EI01EO01)  Perceber  que  suas  ações  têm  efeitos  nas  outras  crianças  e  nos  adultos.
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(EI01EO02)  Perceber  as  possibilidades  e  os  limites  de  seu  corpo  nas  brincadeiras  e

interações.

(EI01EO05)  Reconhecer  seu  corpo  e  expressar  suas  sensações  em  momentos  de

alimentação, higiene, brincadeira e descanso.

(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços,

materiais, objetos, brinquedos.

(EI01EO04)  Comunicar  necessidades,  desejos  e  emoções,  utilizando  gestos,  balbucios,

palavras.

(EI01EO05)  Reconhecer  seu  corpo  e  expressar  suas  sensações  em  momentos  de

alimentação, higiene, brincadeira e descanso.

(EI01EO06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao

convívio social.

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e

adultos.

(EI02EO02)  Demonstrar  imagem  positiva  de  si  e  confiança  em  sua  capacidade  para

enfrentar dificuldades e desafios.

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e

adultos.

(EI02EO04)  Comunicar-se  com  os  colegas  e  os  adultos,  buscando  compreendê-los  e

fazendo-se compreender.

(EI02EO05) Perceber  que as pessoas têm características físicas diferentes,  respeitando

essas diferenças.

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.

(EI02EO07)  Resolver  conflitos  nas  interações  e  brincadeiras,  com a  orientação  de  um

adulto.

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes
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sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.

(EI03EO02)  Agir  de  maneira  independente,  com  confiança  em  suas  capacidades,

reconhecendo suas conquistas e limitações.

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e

cooperação.

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.

(EI03EO05)  Demonstrar  valorização  das  características  de  seu  corpo  e  respeitar  as

características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.

(EI03EO07)  Usar  estratégias  pautadas  no  respeito  mútuo  para  lidar  com  conflitos  nas

interações com crianças e adultos.

Objetivos: Corpo, gestos e movimentos

Bebês (1 ano a 1 ano e 6 meses)

(EI01CG01)  Movimentar  as  partes  do  corpo  para  exprimir  corporalmente  emoções,

necessidades e desejos.

(EI01CG02)  Experimentar  as  possibilidades  corporais  nas  brincadeiras  e  interações  em

ambientes acolhedores e desafiantes.

(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.

(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.

(EI01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos

jogos e brincadeiras.

(EI02CG02)  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.

(EI02CG03)  Explorar  formas  de  deslocamento  no  espaço  (pular,  saltar,  dançar),
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combinando movimentos e seguindo orientações.

(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.

(EI02CG05)  Desenvolver  progressivamente  as  habilidades  manuais,  adquirindo  controle

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI03CG01)  Criar  com  o  corpo  formas  diversificadas  de  expressão  de  sentimentos,

sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança,

teatro, música.

(EI03CG02)  Demonstrar  controle  e  adequação do uso de seu corpo em brincadeiras  e

jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.

(EI03CG03)  Criar  movimentos,  gestos,  olhares  e  mímicas  em  brincadeiras,  jogos  e

atividades artísticas como dança, teatro e música.

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e

aparência.

(EI03CG05)  Coordenar  suas  habilidades  manuais  no  atendimento  adequado  a  seus

interesses e necessidades em situações diversas.

Objetivos: Traços, sons cores e formas

Bebês (1 ano a 1 ano e 6 meses)

(EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes

e tintas.

(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras

cantadas, canções, músicas e melodias.

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar

diversos ritmos de música.

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de
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modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos

tridimensionais.

(EI02TS03)  Utilizar  diferentes  fontes  sonoras  disponíveis  no  ambiente  em  brincadeiras

cantadas, canções, músicas e melodias.

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante

brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.

(EI03TS03)  Reconhecer  as  qualidades  do  som  (intensidade,  duração,  altura  e  timbre),

utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.

Objetivos: Fala, pensamento e imaginação

Bebês (1 ano a 1 ano e 6 meses)

(EI01EF01)  Reconhecer  quando é  chamado por  seu nome e  reconhecer  os  nomes de

pessoas com quem convive.

(EI01EF02)  Demonstrar  interesse  ao  ouvir  a  leitura  de  poemas  e  a  apresentação  de

músicas.

(EI01EF03)  Demonstrar  interesse  ao  ouvir  histórias  lidas  ou  contadas,  observando

ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de

virar as páginas).

(EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do

adulto-leitor.

(EI01EF05)  Imitar  as  variações de entonação e  gestos  realizados pelos  adultos,  ao  ler

histórias e ao cantar.

(EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala

e outras formas de expressão.

EI01EF07)  Conhecer  e  manipular  materiais  impressos  e  audiovisuais  em  diferentes

portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.).

(EI01EF08)  Participar  de  situações  de escuta  de  textos  em diferentes  gêneros textuais
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(poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.).

(EI01EF09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita.

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

(EI02EF01)  Dialogar  com crianças e  adultos,  expressando seus desejos,  necessidades,

sentimentos e opiniões.

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas

de roda e textos poéticos.

 (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos,

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto- -leitor, a

direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando

cenários, personagens e principais acontecimentos.

(EI02EF05) Relatar  experiências e fatos acontecidos,  histórias ouvidas,  filmes ou peças

teatrais assistidos etc.

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.

(EI02EF07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos

sociais.

(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato

com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala,

cardápios, notícias etc.).

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar

letras e outros sinais gráficos.

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI03EF01) Expressar  ideias,  desejos e sentimentos sobre suas vivências,  por  meio da

linguagem  oral  e  escrita  (escrita  espontânea),  de  fotos,  desenhos  e  outras  formas  de

expressão.

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e

ritmos.
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(EI03EF03)  Escolher  e  folhear  livros,  procurando  orientar-se  por  temas  e  ilustrações  e

tentando identificar palavras conhecidas.

(EI03EF04) Recontar  histórias ouvidas e planejar  coletivamente roteiros de vídeos e de

encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor

como escriba.

(EI03EF06)  Produzir  suas  próprias  histórias  orais  e  escritas  (escrita  espontânea),  em

situações com função social significativa.

(EI03EF07)  Levantar  hipóteses  sobre  gêneros  textuais  veiculados  em  portadores

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto

e/ou  para  sua  própria  leitura  (partindo  de  seu  repertório  sobre  esses  textos,  como  a

recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações.

(EI03EF09)  Levantar  hipóteses em relação  à  linguagem escrita,  realizando registros  de

palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

Objetivos: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Bebês (1 ano a 1 ano e 6 meses)

(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor,

temperatura).

(EI01ET02)  Explorar  relações  de  causa  e  efeito  (transbordar,  tingir,  misturar,  mover  e

remover etc.) na interação com o mundo físico.

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e

fazendo descobertas.

(EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências

de deslocamentos de si e dos objetos.

(EI01ET05)  Manipular  materiais  diversos  e  variados  para  comparar  as  diferenças  e

semelhanças entre eles.

(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras

(em danças, balanços, escorregadores etc.).
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Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

(EI02ET01)  Explorar  e  descrever  semelhanças  e  diferenças  entre  as  características  e

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz

solar, vento, chuva etc.).

(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais

nos espaços da instituição e fora dela.

(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo,

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois ).

(EI02ET05)  Classificar  objetos,  considerando  determinado  atributo  (tamanho,  peso,  cor,

forma etc.).

(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje,

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).

(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.

(EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, 

presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros

etc.).

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI03ET01)  Estabelecer  relações  de  comparação  entre  objetos,  observando  suas

propriedades.

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações

sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.

 (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre

a natureza, seus fenômenos, sua conservação.

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens

(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.

(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história

dos seus familiares e da sua comunidade.
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(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o

depois e o entre em uma sequência.

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos.

Os campos de experiências constituíram um arranjo curricular que acolheu:

• Desenvolveu  uma  imagem  positiva  de  si,  atuando  de  forma  cada  vez  mais

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações;

• Descobriu e conheceu progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e

seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e

bem-estar;

• Estabeleceu  vínculos  afetivos  e  de  troca  com adultos  e  crianças,  fortaleceu  sua

autoestima  e  ampliou  gradativamente  suas  possibilidades  de  comunicação  e

interação social;

• Estabeleceu e ampliou cada vez mais as relações sociais, aprendeu aos poucos a

articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitou as diversidades,

desenvolveu atitudes de ajuda e colaboração;

• Observou e explorou o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada

vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e

valorizou atitudes que contribuam para sua conservação;

• Brincou, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;

• Utilizou as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas

às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser

compreendido;

• Expressou  suas  ideias,  sentimentos,  necessidades  e  desejos  e  avançar  no  seu

processo de construção de significados, enriqueceu cada vez mais sua capacidade

expressiva;

• Conheceu  algumas  manifestações  culturais,  demonstrou  atitudes  de  interesse,

respeito, participação frente a elas e valorizou a diversidade.

6.1.2 Abrangência territorial

As crianças residem quase na sua totalidade na Vila Curuçá e imediações, como: Parque
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João Ramalho, Parque Capuava, Jardim Sorocaba, Vila Alzira Franco, Parque das Nações e

bairros adjacentes.

6.1.3 Critérios utilizados para a seleção da demanda

Após as inscrições realizadas com a Orientadora de Atividade Socioeducativa, que fez o

levantamento que iriá compor o perfil da criança e a real necessidade da vaga, foram feitas

as visitações domiciliares com o objetivo de confirmar os dados apresentados. Fazem parte

dos critérios para seleção e demanda:

• Comprovação de situação de vulnerabilidade e risco social da criança e da família,

por meio de acolhimento, entrevista, escuta qualificada, visita domiciliar e estudo de

caso;

• Comprovação de que a criança não dispõe de adulto para orientá-la e atendê-la no

lar;

• Comprovação de vínculo empregatício dos pais, preferencialmente com atividades

remuneradas fora do lar;

• Possuir renda igual ou inferior a 2 salários-mínimos;

• Comprovação de situação de vulnerabilidade e risco social da criança e da família,

por  meio  de  visita  domiciliar  e  estudo  socioeconômico  realizado  pela  equipe  de

gestores da Instituição e Serviço Social;

• Família  em que  a  criança  tenha  como responsável  somente  um progenitor,  com

quem reside;

• Comprovação da situação de risco pessoal e ou vulnerabilidade social da criança e

da família;

Estando dentro dos critérios a vaga foi concedida. A efetivação da matrícula deu-se após

avaliação com a Assistente pedagógica para coletar  dados desde a gestação,  os quais

possibilitaram  o  fechamento  diagnóstico  e  auxiliou,  nos  encaminhamentos  e  ou

acompanhamentos, nutricionais, psicológicos, familiares, etc.

A matrícula foi efetivada com a entrega e confirmação dos documentos:

• Certidão de nascimento e /ou RG;

Carteira de vacinação da criança;
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• RG dos responsáveis;

• Comprovante de endereço;

•  Ficha de inscrição;

• Comprovante do Vínculo empregatício;

• Decisão judicial  que comprove a atribuição de responsável  da criança quando o

mesmo não for seu pai ou sua mãe.

O Serviço Social notificou o Conselho Tutelar, em caso de desistência, sem justificativa e

apresentação de documentação adequada, para a verificação da situação familiar.

Foi condição imprescindível para efetivação da matrícula a anuência às normas regimentais

e a entrega de todos os documentos solicitados.

A rematrícula ocorreu, conforme data determinada pela Instituição. O não comparecimento

do responsável nas datas determinadas para a rematrícula, sem justificativa, explicitou no

não  interesse  pela  permanência  da  criança  na  Instituição,  e  desta  forma,  configurou  a

desistência da vaga por parte da família. Foi condição imprescindível para efetivação da

rematrícula  a  anuência  às  normas  regimentais  e  a  entrega  de  todos  os  documentos

solicitados.

O desligamento da criança deu-se mediante:

• Atingir o limite de idade;

• Solicitação dos pais e ou responsável legal, devidamente registrado e assinado pelos

mesmos no livro de desligamento;

• Falta de documentação para efetivar a matrícula no ano letivo;

• Ausência sem justificativa da criança na Instituição por 3 dias consecutivos ou 5 dias

alternados no mês;

• Não cumprimento do Regimento, após orientação e advertência,  por  escrito,  feita

pela Diretora.

As transferências para outras creches foram realizadas em qualquer época do ano letivo, de

acordo com o interesse dos responsáveis pelo aluno, ficando a Instituição responsável pela

baixa da criança no Sistema SED e SISEDUC.

6.1.4 Atividades realizadas e metodologia empregada
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A  distribuição  das  crianças  respeitou  as  faixas  etárias,  agrupadas  em  cinco  grupos

denominados: Grupo BII, Grupo um, Grupo dois, Grupo três e Grupo quatro, em período

integral.

O trabalho pedagógico foi interdisciplinar correlacionando os conteúdos das áreas de estudo

para  que  as  crianças  construíssem significados em sua aprendizagem,  que possibilitou

expressar  seus  sentimentos  e  desejos,  conhecendo  seus  limites  e  executando  ações

pertinentes a sua realidade.

A metodologia de trabalho foi pautada na ludicidade e utilizou diferentes linguagens, tais

como: o brincar, o desenho e suas representações, dança, música, linguagem própria da

criança, linguagem do teatro, simbolismo, a manipulação de objetos artísticos, cinema, da

mídia (televisão, rádio, jornal), da nova mídia (computador, jogos eletrônicos), das histórias

em quadrinhos, dos álbuns de figurinhas, da poesia, da ilustração, atividades físicas e jogos,

a fim de que a ação educativa se concretizasse.

Cada  grupo  teve  sua  rotina  diária  que  pode  sofrer  alteração  conforme  ocorrências

relevantes do dia a dia. A rotina foi facilitadora e orientadora nas ações das crianças.

Os  espaços  da  creche  foram  utilizados  de  acordo  com  as  atividades  desenvolvidas,

promovendo e garantindo o convívio social.

As crianças receberam três refeições diárias, sendo, o café da manhã, o almoço e o lanche

da tarde.

Os  Registros  das  atividades  deu-se  de  forma  escrita  através  dos  semanários,

caracterizações  semestrais  e  portfólios  das  crianças,  ressaltando  avanços  e

desenvolvimentos  individuais  e  coletivos,  tendo  coleta  de  fotos  para  documentar  as

atividades realizadas durante o período, alimentando o Relatório de Execução de Objeto.

As atividades relacionadas aos Campos de Experiências, foi trabalhada nos grupos 

conforme o planejamento das educadoras, sempre tendo como norte o Plano Político 

Pedagógico da creche.

Descrição das atividades realizadas. 

Janeiro 

As atividades escolares foram iniciadas com a formação profissional e, em seguida com a
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reunião de pais para explicar o período de adaptação das crianças com seus grupos e das

demais crianças com seus novos grupos, colegas e educadoras, bem como o Regimento

escolar. Para o período de adaptação das crianças foram promovidas diversas atividades

interativas com brincadeiras e música, objetivando um acolhimento humanizado, social e

carinhoso, dirigidas pelos educadores.

As crianças que nunca tiveram contato com a realidade escolar demonstraram resistência,

fazendo-se necessário prorrogar as atividades para o mês de fevereiro. A maioria adaptou-

se com naturalidade ao atender as regras da creche e a respeitar as relações que envolve o

convívio social.

As  mães  puderam permanecer  nas  salas  no  primeiro  dia  de  aula,  a  fim  de  transmitir

segurança e familiaridade à criança. Nos dias subsequentes as famílias levaram as crianças

até a porta da sala e, quando a educadora percebiam o estabelecimento da confiança dos

pais, solicitavam que a criança entrasse sozinha na creche.

Regras:  Após  a  observação  do  comportamento  do  grupo  e  de  todas  as  crianças,  as

educadoras promoveram a construção das Regras de Convívio, com o intuito de melhorar

as relações e promover a compreensão das noções básicas de convivência de acordo com

a faixa etária.

O estabelecimento de uma Rotina Diária e organizada promoveu a percepção temporal,

diminuindo a ansiedade e constituindo segurança emocional.

Fevereiro / Março

O trabalho foi  pautado na interação das vivências das crianças e os objetivos a serem

alcançados. As atividades foram elaboradas e realizadas tudo no concreto, onde as crianças

puderam manusear, descobrir, criar, experimentar e reinventar.

No  decorrer  desses  dois  meses,  foram  feitas  diversas  atividades  com  o  intuito  de

desenvolver,  coordenação  motora,  linguagem  oral,  equilíbrio,  lateralidade  como:

minicircuitos  roda  de  conversa,  contação  de  histórias  (com livros,  fantoches  e  teatros),

placas sensoriais, caixa surpresa, danças, apresentações, brincadeiras livres e dirigidas.

Os alunos tiveram um dia de autógrafos com o escritor  do livro –  Contos Infantis –  Sr.

Antenor Augusto Souza, avô do aluno do Grupo 3, Pedro Augusto Costa – 4 anos. O escritor
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fez o livro em 2009, com objetivos de expandir a criatividade das crianças, levar sonhos e

encantamento ao universo infantil, além do incentivo a leitura.

Em um gesto nobre, doou alguns exemplares aos alunos da creche.

A Creche  “Dr.Klaide”  convidou  o  escritor,  para  contar  sobre  o  processo  de  criação  e

produção dos livros, complementando a visita com autógrafos aos livros doados.

Iniciou-se  a  tarefa  de  desapegar  de  objetos  como:  paninhos  para  dormir,  chupeta,

mamadeiras, pelúcias, etc., pois os mesmos acabam sendo porta de entrada para bactérias

e fungos, uma vez que ficam expostos e muitas vezes são jogados chão, colocados na boca

ou acomodados na mochila sem o devido cuidado e higiene. Foram realizadas filosofias e

leitura de histórias com o respectivo tema.

Foram  iniciados  os  projetos,  as  oficinas,  a  realização  das  datas  comemorativas  e  as

atividades em sala de aula, que seguiram até o término do ano.

O Projeto Filosofia procurou fomentar a curiosidade natural das crianças, trabalhando ao

mesmo tempo a sua capacidade de verbalizar aquilo que pensam e de cooperarem na

resolução de problemas. Possibilitou o despertar de ações de cordialidades, solidariedade

e respeito com os amigos e educadores.  As histórias foram aplicadas conforme a faixa

etária com temas diversos, tais como: “A joaninha sem bolinhas” que relatava a história

de uma joaninha muito desobediente, mal educada com todos que viviam no jardim, até que

ela encontra uma boa borboleta que a leva a uma fada do Jardim,  que lhe  das flores

mágicas: A flor laranja Me desculpe. A flor amarela Por favor, entre outras. Sendo que a

joaninha passa a praticá-las  as  palavrinhas mágicas e volta  a nascer  suas bolinhas.“A

nuvenzinha  Triste”  que  falava  sobre  uma  nuvem que  queria  assumir  a  identidade  de

qualquer objeto/coisas/animais, menos a própria identidade. “O lobo que queria mudar de

cor”  que trabalhava as cores, dias da semana e principalmente que devemos aceitar o

outro como ele é, e se aceitar como nós somos.“O vaso quebrado” aprendemos que cada

um de nós tem seu próprio defeito, é preciso aceitar cada um pelo que é, e descobrir o que

há de bom em cada pessoa.  “O Gato”  que tinha medo de água fria,  que empurrava e

arranhava os seus amigos e depois  de  passar  por  alguns apuros aprendeu o valor  da

amizade. “O pai, o filho e o burrico” que falava de como é impossível agradar a todos. “A

menina que não sabia cooperar”. “A maleta do amor atitudes de cuidado e solidariedade”. “A
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ilha  dos  sentimentos”.  “Somos  importantes”.  “Onde  está  minha  família”.  “Meu  grande

amigo”. “Hércules não quer brincar”.

Os hinos Nacional  e de Santo André foram cantados todas às quintas-feiras, com duas

crianças revezando entre os grupos para segurar a bandeira do Brasil. Foram abordados

temas de promoveram o sentimento de orgulho e amor a Pátria: História do Descobrimento

do Brasil, Bandeira e seus significados, valorização do ecossistema e cidades históricas.

Após, a solenidade, os grupos ensaiaram músicas e danças para as datas comemorativas,

para apresentações, ou para visitantes, no decorrer do ano.

O  Projeto  Mala  do  Viajante,  possibilitou  a  integração  das  famílias  com  a  creche,

incentivando os filhos a se tornarem participantes no processo de leitura; a conhecerem

histórias,  contos  e  fábulas;  a  adquirirem  gosto  pela  leitura  e  assim,  enriquecendo  e

ampliando o vocabulário das crianças. O procedimento utilizado foi  a confecção de uma

mala decorada contento livros, previamente selecionados, um caderno de atividades , giz de

cera e um caderno de registro da família. A mala foi levada para casa, ficando o final de

semana.  Na  segunda-feira  a  criança  contava  a  história  que  mais  gostou  e  como foi  a

dinâmica da família. A educadora leu para o grupo os comentários da família e observava e

registrava os comentários do grupo. O Projeto teve a duração do Ano Letivo.

Projeto Mascote da Sala, funcionou em sistema de rodízio. Cada dia um aluno levou para a

casa o amiguinho de pelúcia e um diário para escrever todas as atividades e colar fotos. Os

pais abraçaram o projeto e se envolveram com a proposta pedagógica estimulando os filhos

na criação da mascote. Levar a mascote para casa, significou, trabalhar a responsabilidade

de não sujar, não rasgar, cuidar do amiguinho e não deixar que ele fosse maltratado por

ninguém, já que tiveram que devolver aos colegas.  Foi uma estratégia  desenvolvida em

parceria com as famílias para ensinar valores que ajudam na formação e educação das

crianças.  Trabalhou  afetividade,  respeito,  cuidados  com  algo  que  se  caracteriza  como

patrimônio de todos. Cada grupo escolheu um personagem, um novo amigo, que ganhou

nome, roupas, objetos, história, certidão de nascimento e personalidade.

Aniversariantes  do  mês –  A  creche  promoveu  a  interação  social  entre  os  alunos  e

principalmente, ofereceu a oportunidade de comemoração de uma data especial, visto que

para várias crianças seria a primeira festa de aniversário realizada, elevando a autoestima e
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celebrando o crescimento pessoal.

Os aniversariantes foram felicitados pelo grupo, na primeira semana do mês e, contou com

o bolo ofertado pela Padaria Mc Milan.

Algumas famílias realizaram o aniversário dos seus filhos na creche, com: bolo, refrigerante,

bexigas, brigadeiros, para comemorar com seus amiguinhos.

Foram iniciadas atividade sobre higiene pessoal e qualidade de vida: banho, escovação dos

dentes,  sono,  alimentação  saudável,  contaminação  (chupetas,  “paninhos”  e  “dedos  na

boca”). Uma das atividades que surtiu repercussão positiva foi a de uma boca impressa,

com alguns pontos em escuros que representava a sujeira  da boquinha,  como comida,

bolacha, etc e as crianças foram falando e com uma escovinha as crianças começaram a

removê-la. A orientação continuou no banheiro com a escovação das crianças.

Teve início os Projetos de Identidade e dos Animais

O trabalho com identidade desenvolvido com as crianças o conceito do eu em relação ao

seu nome, colegas e demais pessoas da creche. De forma lúdica as crianças olhavam no

espelho  apontando  a  cor  dos  cabelos,  dos  olhos,  altura.  Algumas  se  fantasiaram com

chapéus, óculos, capas. Onde as crianças diziam: Sou uma princesa!!

Com a história da Branca de Neve e o espelho da bruxa: de forma lúdica cada um pegou

seu espelho, confeccionado pelas educadoras, com a foto e descreveu suas características

físicas.

O Carnaval: as crianças conheceram e dançaram algumas marchinhas de carnaval. Cada

grupo confeccionou sua de máscaras utilizando-se de técnicas de pinturas. Foi realizado um

Baile de Carnaval no salão da creche com todos fantasiados.

Abril / Maio

As práticas de leitura foram intensificadas pois constatou-se o interesse das crianças nas

histórias e seus desdobramentos, sendo muito prazerosas e possibilitando a percepção de

novos conceitos e valores.

No mês de Abril foi dada continuidade ao projeto dos animais onde as crianças além de

aprenderem  sobre  diversos  animais  também  fizeram  várias  atividades  com  materiais

diversos como: Garrafas PET, rolinhos de papel  higiênico,  papelão,  copos descartáveis,
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tampinhas de garrafas e experimentaram vários tipos de texturas como: casca de ovos, lã,

lantejoulas, algodão, cascas de lápis, fios de vassoura, palha de aço e caixa de ovos na

execução das atividades. Pintura dos rolinhos de papel higiênico e pintura das borboletas

com tinta guache.

Deu-se inicio  ao  projeto  “Conto  de Fadas”.  Ensaios  para  apresentações e encenações,

atividades em folhas e artesanatos, já começaram a ser trabalhados.

Em abril foi comemorado o aniversário de Santo André com o Projeto “Na minha cidade

tem?” que possibilitou o conhecimento da história de Santo André e valorizando a cidade em

que vivem.

Para comemorar o dia do índio, as crianças vivenciaram os costumes e hábitos, refletindo

sobre a história, seus direitos e valorizando a sua cultura.

As atividades estavam voltadas para a comemoração da Páscoa, onde foram realizadas

músicas  alusivas  ao  tema,  bem  como  brincadeiras,  pinturas  e  jogos.  Foi  enfatizada  a

solidariedade  entre  as  pessoas  e  ensinados  os  significados  dos  símbolos  utilizados  na

comemoração como: o coelho, símbolo da fertilidade. As crianças receberam, da creche,

ovos de chocolate.

No mês de maio, as atividades foram voltadas para o Dia do trabalho e a Festa da Família.

Em maio teve início o Projeto “Família nosso bem maior” que propôs a reflexão da estrutura

familiar de cada criança, de outras famílias e, o relacionamento entre as pessoas de sua

família com as demais pessoas que as rodeiam, oportunizando atividades que despertaram

o respeito e o interesse por diferentes grupos familiares. O projeto foi  encerrado com a

exposição dos trabalhos dos animais para os familiares e amigos.

As  crianças  homenagearam  os  pais  e  convidados  apresentando  danças,  músicas  e

coreografias diversificadas, ensaiadas pelas educadoras ao longo do mês. Todos os grupos

solicitaram ajuda das famílias para a confecção de adornos e enfeites, incrementando os

laços entre pais / creche.

A creche recebeu do grupo  “Start” que realizou a apresentação da Patrulha canina.

Junho / Julho 

Os grupos  iniciaram trabalhos  artísticos,  de  música,  de  história,  de  representação  com
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materiais não estruturados, estimulando assim a imaginação. Foram utilizadas caixas de

papelão,  embalagens  de  todo  tipo,  tecidos,  blocos  de  madeira  e  garrafas  pet  para  a

construção de: cabanas e tendas, casinha, jogos simbólicos e para a realização da “leitura

informal”.

No mês de Junho foi comemorada a Festa Caipira, as apresentações foram baseadas em

festas  da  cultura  popular  brasileira  e  músicas  que  contemplassem  o  tema.  Foram

trabalhados com os grupos: comidas, danças, brincadeiras, músicas e costumes. No salão

foram realizadas gincanas entre os grupos, apresentações de danças e a quadrilha das

crianças e dos educadores.

Em Julho ocorreu o recesso escolar e de 15 a 19 de Julho a coordenadora, as educadoras e

as assistentes de educadoras participaram do 23º  Congresso de Formação Profissional

FEASA  (Federação  das  Entidades Assistenciais  de  Santo  André)  realizado no  Colégio

Pentágono de Santo André no período da manhã.

Cada participante escolheu uma Oficina de acordo com seu interesse profissional e grupo

de  atuação  na  creche,  ficando  acordada  a  socialização  dos  conteúdos  e  vivências  no

período da tarde com o restante da equipe.

Ao término do evento foi encaminhado para a entidade um formulário avaliativo

Agosto/ Setembro

O retorno às aulas foi tranquilo, restabelecendo vínculos com as crianças e iniciando as

atividades propostas.

Os  grupos  iniciaram o  “Projeto  Natureza”  adequando  o  tema  as  idades,  enfatizando  a

importância da preservação do ecossistema para a manutenção da vida no planeta. Foram

trabalhadas: histórias com a do João e o é de feijão, os elementos naturais: terra, água, ar e

fogo, a importância das árvores, o desmatamento, reutilização das embalagens e o descarte

de lixo incorreto e suas consequências.

As crianças do grupo 3 participaram na preparação da salada de frutas,  junto  com as

educadoras do grupo e a coordenadora, sentindo o cheiro de cada fruta e o seu sabor,

aprendendo a importância de uma alimentação saudável.

O projeto Folclore teve como objetivo desenvolver a criatividade e a imaginação, conhecer
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os  personagens  do  folclore  através  das  lendas,  vivenciar  as  riquezas  das  cantigas

folclóricas e permitir que a criança transmita o conhecimento que adquiriu de forma lúdica.

Para compor o projeto Folclore foram exploradas atividades como: lendas, cantigas, trava

língua, pintura de desenhos referentes ao tema, confecção de personagens com materiais

reciclados.

Em Setembro foi  comemorada a Semana da Pátria onde foram confeccionadas com as

crianças bandeiras do Brasil  com diferentes técnicas de pintura e colagem, bem como,

rodas de conversas sobre os direitos e deveres dos cidadãos, dentro da perspectiva infantil.

Outubro /  Novembro

No mês de Outubro todas as atividades foram voltadas para as comemorações do Dia da

Criança. Cada educadora planejou e realizou brincadeiras, jogos, gincanas, contos, pintura

com  seus  respectivos  grupos.  As  atividades  foram  desenvolvidas  de  maneira  lúdica,

envolvendo as crianças a cada etapa.

Durante a semana da criança uma programação foi  elaborada com algumas sugestões

dadas pelas  crianças.  Teve o Dia  do Pijama,  o  Dia  da Fantasia,  o  Dia  da Beleza e  a

Baladinha. No dia 11 tivemos uma festa coletiva com a distribuição de doces e brinquedos.

A semana contou também com a apresentação de uma peça teatral  escrita e encenada

pelas assistentes, cujo tema foi: “Quem vem brincar comigo?”. A peça foi interativa e as

crianças demonstraram contentamento.

Durante a semana foi servido lanche especial para as crianças: cachorro-quente, brigadeiro,

bolo, coxinha, pipoca e refrigerante.

No mês de novembro,  além das atividades pedagógicas pertinentes,  foram iniciados os

ensaios das músicas para as apresentações de encerramento, que ocorrerá no mês de

dezembro, os preparativos para a decoração de Natal e para a Formatura do grupo 4.

A creche recebeu a visita das Bonequeiras do ABC, que doou para as crianças bonecas,

bichinhos e almofadinhas confeccionados de tecidos pelo grupo de senhoras voluntárias.

Foi trabalhado, com todos os grupos, o tema “Consciência negra” com histórias, contos e

músicas, enfatizando a igualdade, a união e o respeito entre os povos.

Os projetos, atividades e oficinas foram finalizados vislumbrando as festas de final do ano.
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Foram realizadas com os grupos reflexões avaliativas dos pontos positivos e negativos do

trabalho desenvolvido na creche, dando subsídios para continuar ou fazer correções para

2020.

A Formatura do Grupo 4  foi  realizada no dia  30,  com a presença dos pais,  familiares,

amigos convidados e funcionários da creche.

Dezembro

Foi dado continuidade aos ensaios para as apresentações de encerramento e também a

decoração de natal.

No dia 06, foi comemorado o aniversário da creche e as crianças apresentaram músicas

para os convidados e cantaram juntos o parabéns.

Na  Festa  de  Encerramento  cada  grupo  apresentou  uma  música  coreografada

especialmente  para  o  evento,  que  teve  como  tema  “Tenda  dos  Sonhos”.  No  final  foi

apresentado uma música coletiva e, após a mensagem de Natal, todos cantaram uma a

música “ Bate o sino “.

As atividades de 2019 foram encerradas com a entrega das Sacolinhas de Natal para as

crianças, com a presença do Papai Noel.

Programa Pedagógico

A metodologia de ensino teve o objetivo de levar a criança a explorar e descobrir todas as

possibilidades  do  seu  corpo,  dos  objetivos,  das  relações,  do  espaço  e  através  disso,

desenvolver  a  sua  capacidade  de  observar,  descobrir  e  pensar.  As  atividades  foram

programadas a inserir o conteúdo a ser trabalhado dentro do objetivo a serem alcançados.

Buscou-se a integração da criança através do desenvolvimento dos aspectos psicológicos,

intelectuais e socioculturais, preparando-as para a continuidade do processo educacional,

respeitando as diferenças individuais e as considerações das peculiaridades das crianças

na faixa etária atendida.

Objetivos:

Crianças de um ano e oito meses a três anos
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Garantir oportunidades para que fossem capazes de:

• Experimentou e utilizou os recursos de que dispuseram para a satisfação de suas

necessidades  essenciais,  expressando  seus  desejos,  sentimentos,  vontades  e

desagrados, e agindo com progressiva autonomia;

• Familiarizou com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente seus

limites, sua unidade e as sensações que ele produz;

• Interessou progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, executando ações

simples relacionadas à saúde e higiene;

• Brincou;

• Relacionou-se progressivamente com mais crianças, com seus professores e com 

demais profissionais da instituição, demonstrou suas necessidades e interesses.

Crianças de quatro a cinco anos e sete meses

Nesta fase, foram aprofundados e ampliados os objetivos estabelecidos para a faixa etária

de zero a três anos, para que as crianças sejam capazes de:

• Teve uma imagem positiva de si, ampliando sua autoconfiança, identificando cada

vez mais suas limitações e possibilidades, e agindo de acordo com elas;

•  Identificou  e  enfrentou  situações  de  conflitos,  utilizou  seus  recursos  pessoais,

respeitou as outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade;

• Valorizou ações de cooperação e solidariedade,  desenvolveu atitudes de ajuda e

colaboração e compartilhou suas vivências;

• Brincou;

• Adotou hábitos de autocuidado, valorizou as atitudes relacionadas com a higiene,

alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e cuidados com a aparência;

• Identificou  e  compreendeu  a  sua  pertinência  aos  diversos  grupos  dos  quais

participam, respeitou suas regras básicas de convívio social e a diversidade que os

compõe.

Conteúdos por eixos de trabalho:

Grupo 1

Identidade e Autonomia
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• Formação do sujeito (pessoal e social);

• Educação moral;

• Interação com o meio;

• Transmissão de recados;

• Formação  de  bons  hábitos  e  costumes  (solidariedade,  cooperação,  interesse,

participação, sociabilidade, confiança, afetividade, autoestima, respeito ao próximo e

justiça).

Movimento

• Físicas:  pular,  saltar,  correr  dançar,  andar  em diferentes  ritmos  abaixar,  levantar,

deitar, rolar etc;

• Motoras: modelagem, representação do corpo e outras imagens em argila, expressão

corporal através da música, orientação de atividades de reconhecimento dos sinais

vitais  e  de  sua alteração,  como:  respiração,  batimentos  cardíacos,  sensações de

prazer que qualquer atividade física pode proporcionar exploração do próprio corpo

(conquista no plano da motricidade objetiva), desenvolvimento dos gestos simbólicos

e manipulação de instrumentos diversos para favorecimento de ajustes a objetivos

específicos como: encaixar, recortar, empilhar, dobrar, escrever etc;

• Utilização  de  jogos  e  brincadeiras  encontradas  nas  diversas  culturas  propiciando

conquistas no plano da coordenação e precisão do movimento.

Música

• Músicas folclóricas (cantigas de roda, de ninar etc.);

• Músicas de origem indígena;

• Músicas de origem africana (afoxé, capoeira, samba, maculelê);

• Músicas carnavalescas (marchinhas, frevo, axé);

• Música popular brasileira (os ritmos, personalidades);

• Músicas infantis (do universo escolar);

• Instrumentos musicais (contato).

Artes

• Pintura;

• Desenho;
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• Modelagem;

• Percepção visual e auditiva;

• Cores;

• Apreciação da vida e obra de artistas famosos.

Linguagem oral e escrita

• Desenvolvimento oral e ampliação do vocabulário;

• Descrição de fatos e gravuras (interpretação, descrição e compreensão);

• Relato de experiências;

• Produção de textos coletivos e histórias (oralidade);

• Reconhecimento nome de outras pessoas;

•  Identificação de sons das letras no início das palavras;

• Escrita espontânea;

• Pseudo-leitura.

Matemática

•  Historias matemáticas;

• Conceitos  matemáticos:  ideia  de  localização,  ideia  de  quantidade,  noções  de

classificação  e  seriação  (tamanho,  peso,  volume etc.),  noção espacial,  noção de

medida, noção de estruturação temporal, noção de grandeza;

• Discriminação visual;

• Cores;

• Formas geométricas.

Estudos da Natureza e Sociedade

• Organização dos grupos sociais e suas relações;

• A criança (nascimento e desenvolvimento);

• Nome;

• Construção da identidade;

• Características físicas;

• Diversidade;

• O indivíduo e o meio social;

• Família.
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• Escola (dependências, materiais utilizados, profissionais da escola, nome da escola,

endereço);

• Datas comemorativas;

• Corpo humano (partes, crescimento físico, cuidados, higiene etc.);

• Órgãos dos sentidos;

• Saúde e alimentação;

• Moradia (tipos e partes da casa);

• Meio ambiente;

• Animais;

• Profissões.

Grupo 2

Identidade e Autonomia

• Nome/Imagem/identidade

• Formação do sujeito (pessoal e social);

• Educação moral;

• Interação com o meio;

• Transmissão de recados;

• Respeito  à diversidade (atitudes de aceitação,  contestação,  diferenças de gênero

etnia, pluralidade cultural).

• Formação  de  bons  hábitos  e  costumes  (solidariedade,  cooperação,  interesse,

participação, sociabilidade, confiança, afetividade, autoestima, respeito ao próximo e

justiça).

Movimento

• Físicas:  pular,  saltar,  correr  dançar,  andar  em diferentes  ritmos  abaixar,  levantar,

deitar, rolar etc;

• Motoras: modelagem, representação do corpo e outras imagens em argila, expressão

corporal através da música, orientação de atividades de reconhecimento dos sinais

vitais  e  de  sua alteração,  como:  respiração,  batimentos  cardíacos,  sensações de

prazer que qualquer atividade física pode proporcionar exploração do próprio corpo
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(conquista no plano da motricidade objetiva), desenvolvimento dos gestos simbólicos

e manipulação de instrumentos diversos para favorecimento de ajustes a objetivos

específicos como: encaixar, recortar, empilhar, dobrar, escrever etc;

• Utilização  de  jogos  e  brincadeiras  encontradas  nas  diversas  culturas  propiciando

conquistas no plano da coordenação e precisão do movimento.

Música

• Músicas folclóricas (cantigas de roda, de ninar etc.);

• Músicas de origem indígena;

• Músicas de origem africana (afoxé, capoeira, samba, maculelê);

• Músicas carnavalescas (marchinhas, frevo, folguedo, axé);

• Música popular brasileira (os ritmos, personalidades);

• Músicas infantis (do universo escolar);

• Instrumentos musicais (reconhecimento).

Artes

• O fazer artístico;

• Exploração e manipulação de materiais;

• Ampliação da percepção visual e auditiva;

• Cores;

• Apreciação da vida e obra de artistas famosos.

Linguagem oral e escrita

•  Incentivo ao desenvolvimento oral e ampliação do vocabulário.;

• Uso da linguagem oral em diversas situações;

• Rimas;

• Diferenciação entre letras, símbolos e números;

• Leitura e escrita do nome;

• Pseudo-leitura;

• Produções escritas espontâneas e direcionadas;

• Estruturas  textuais:  receitas,  poesias,  versos,  parlendas,  trava-língua,  receitas,

fábulas, contos tradicionais e contemporâneos;

• Recontos de histórias;

36



                                                

• Produção de histórias;

• Relato de experiências/ verbalização de ideias;

• Rótulos;

• Escrita espontânea.

Matemática

• Contagem dos números;

• Classificação e seriação;

• Agrupar e ordenar;

• Resolução de desafios Matemáticos;

• Posição no espaço e no tempo;

• Calendário;

• Correspondência: termo a termo, por semelhança, por cor, por tamanho, por forma;

• Conceitos matemáticos, tais como: igual/diferente, grande/pequeno, dentro/fora, alto/

baixo,  maior/menor,  muito/pouco,  mais/menos,  em cima/embaixo,  em frente/atrás,

hoje/ontem/amanhã,  dia/noite,  áspero/liso/macio,  cheio/vazio,  pesado/leve,  um

lado/outro lado etc;

• Noções de medidas;

• Noções de grandeza;

• Noções de conjuntos;

• Formas Geométricas;

• Cores primárias;

• Mistura de cores.

Estudos da natureza e sociedade

• Corpo Humano;

• Saúde e alimentação;

• Higiene;

• Moradia;

• Água;

• Identidade Pessoal: nome /sobrenome/ idade / característica;

• Datas comemorativas;
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• Folclore;

• Semelhanças e diferenças entre pessoas;

• Diversidade;

• Estações do ano;

• Meios de comunicação;

• Meios de transportes;

• Animais;

• Meio ambiente/ reciclagem.

Grupo 3

Identidade e Autonomia

• Nome/imagem/identidade.

• Formação do sujeito (pessoal e social);

• Educação moral;

• Interação com o meio;

• Respeito  à diversidade (atitudes de aceitação,  contestação,  diferenças de gênero

etnia, pluralidade cultural);

• Formação  de  bons  hábitos  e  costumes  (solidariedade,  cooperação,  interesse,

participação, sociabilidade, confiança, afetividade, autoestima, respeito ao próximo e

justiça).

Movimento

• Físicas:  pular,  saltar,  correr  dançar,  andar  em diferentes  ritmos  abaixar,  levantar,

deitar, rolar etc;

• Motoras: modelagem, representação do corpo e outras imagens em argila, expressão

corporal através da música, orientação de atividades de reconhecimento dos sinais

vitais  e  de  sua alteração,  como:  respiração,  batimentos  cardíacos,  sensações de

prazer que qualquer atividade física pode proporcionar exploração do próprio corpo

(conquista no plano da motricidade objetiva), desenvolvimento dos gestos simbólicos

e manipulação de instrumentos diversos para favorecimento de ajustes a objetivos

específicos como: encaixar, recortar, empilhar, dobrar, escrever etc;
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• Utilização  de  jogos  e  brincadeiras  encontradas  nas  diversas  culturas  propiciando

conquistas no plano da coordenação e precisão do movimento.

Música

• Músicas folclóricas (cantigas de roda, de ninar etc.);

• Músicas de origem indígena;

• Músicas de origem africana (afoxé, capoeira, samba, maculelê);

• Músicas carnavalescas (marchinhas, frevo, folguedo, axé);

• Música popular brasileira (os ritmos, personalidades);

• Músicas infantis (do universo escolar);

• Instrumentos musicais (reconhecimento).

Artes

• O fazer artístico;

• Pintura;

• Colagem/mosaico;

• Modelagem;

• Confecção de materiais relacionados aos temas dos projetos e atividades planejadas;

• Teatro;

• Trabalhos que ampliem a percepção visual e auditiva;

• Cores (primárias e secundárias);

• Criação e ornamentação de fantoches / Confecção de bonecos;

• Apreciação da vida e obra de artistas famosos.

Linguagem oral e escrita

• Surgimento da escrita;

• Diferenciação entre símbolos, letras e números;

• O alfabeto: letras, palavras;

• Desenvolvimento da linguagem oral, gestual e escrita;

• Escrita do nome e de outras palavras;

• Identificação de letras e palavras;

• Criação de diálogos e histórias;

• Pseudo-leitura;
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• Escrita espontânea e direcionada;

• Estruturas  textuais:  rimas,  versos,  poesias,  contos,  receitas,  jornais,  lendas,

parlendas, fábulas, cartas;

• Relatos/ conto/ reconto;

• Pesquisas;

• Entrevistas.

Matemática

• Significado de placas, sinais e símbolos;

• História dos números;

• Contagem;

• Classificação e seriação;

• Identificação e escrita dos números;

• Associação dos números às quantidades;

• Agrupamento e ordem numérica;

• Solução de situações-problemas;

• Posição no espaço e no tempo;

• Revisão  constante  de  conceitos  matemáticos,  tais  como:  horizontal/vertical,

igual/diferente,  grande/pequeno,  dentro/fora,  alto/baixo,  maior/menor,  muito/pouco,

mais/menos,  em  cima/embaixo,  em  frente/atrás,  hoje/ontem/amanhã,  dia/noite,

áspero/liso/macio, cheio/vazio, pesado/leve, um lado/outro lado etc.;

• Dinheiro;

• Noções de adição e subtração;

• Medidas e quantidades;

• Formas geométricas.

Natureza e Sociedade

• Identidade pessoal;

• Corpo humano;

• Escola;

• Família;

• Moradia (rua, bairro);
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• Diversidade;

• Datas comemorativas;

• O Folclore brasileiro;

• Pluralidade cultural;

• Alimentação;

• Saúde;

• Meio Ambiente;

• Fauna;

• Flora;

• Educação no trânsito (meios de transporte);

• Tecnologias (meios de comunicação).

Grupo 4

Identidade e autonomia

• Nome/imagem/identidade;

• Formação do sujeito (pessoal e social);

• Educação moral;

• Interação com o meio;

• Respeito à diversidade (atitudes de aceitação, contestação, diferenças de gênero,

etnia, pluralidade cultural);

• Formação  de  bons  hábitos  e  costumes  (solidariedade,  cooperação,  interesse,

participação, sociabilidade, confiança, afetividade, autoestima, respeito ao próximo e

justiça).

Movimento

• Físicas:  pular,  saltar,  correr  dançar,  andar  em diferentes  ritmos  abaixar,  levantar,

deitar, rolar etc;

• Motoras: modelagem, representação do corpo e outras imagens em argila, expressão

corporal através da música, orientação de atividades de reconhecimento dos sinais

vitais  e  de  sua  alteração  como  respiração,  batimentos  cardíacos,  sensações  de

prazer que qualquer atividade física pode proporcionar exploração do próprio corpo

41



                                                

(conquista no plano da motricidade objetiva), desenvolvimento dos gestos simbólicos

e manipulação de instrumentos diversos para favorecimento de ajustes a objetivos

específicos, como: encaixar, recortar, empilhar, dobrar, escrever etc;

• Psicomotricidade;

• Utilização  de  jogos  e  brincadeiras  encontradas  nas  diversas  culturas  propiciando

conquistas no plano da coordenação e precisão do movimento.

 Música

• Músicas folclóricas (cantigas de roda, de ninar etc);

• Músicas de origem indígena;

• Músicas de origem africanas (afoxé, capoeira, samba, maculelê);

• Músicas carnavalescas (marchinhas, frevo, folguedo, axé);

• Música popular brasileira (os ritmos e personalidades);

• Músicas infantis (do universo escolar);

• Instrumentos musicais

Artes

• O fazer artístico;

• Apreciação da vida e obra de artistas famosos;

• Pintura;

• Desenho;

• Colagem/mosaico;

• Modelagem;

• Interpretação de personagens através de dramatizações;

• Ampliem a percepção visual e auditiva;

• Criação de objetos com sucata;

• Visitação a espaços culturais;

• Maquete;

• Dobradura.

Linguagem Oral e Escrita

• História da escrita;

• Surgimento e evolução do alfabeto;
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• Identificação de letras, números e símbolos;

• Vogais/Encontro vocálico/Junção das vogais;

• Alfabeto: letras;

• Reconhecimento das letras do alfabeto;

• Reconhecimento das letras em diferentes contextos;

• Composição de palavras;

• Práticas de leitura e escrita (letras, palavras e textos);

• Relação entre palavras e imagens;

• Rótulos;

• Reconto oral;

• Estruturas textuais: contos clássicos, africanos e indígenas rimas, versos, poesias,

lendas, contos receitas, jornal, parlendas, fábulas, cartas, histórias em quadrinhos,

tirinhas, músicas, listas;

• Produção de Histórias (orais e escritas);

• Pesquisas/entrevistas;

• Relato de experiências;

• Narração;

• Descrição;

• Dramatização;

• Sons das letras (associados às palavras);

• Leitura e escrita (espontânea e direcionada);

• Produções escritas espontâneas e direcionadas;

• Compreensão e interpretação de textos diversos;

• Correspondência entre o oral e o escrito.

Matemática

• Conceitos matemáticos;

• Grandezas e Medidas;

• Formas geométricas;

• História dos números;

• Números e Sistema de Numeração (contagem e escrita);

43



                                                

• Ideia de número, ordenação, seriação, sequência, classificação;

• Relação numeral/quantidade;

• Sequência numérica;

• Ordem crescente e decrescente;

• Dobro e metade;

• Conservação de quantidades;

• Classificação de elementos;

• Comparação de quantidades;

• Agrupamento;

• Ordenação;

• Relações de semelhanças e diferenças;

• Noção de lateralidade;

• Grandezas e Medidas;

• Espaço e Forma;

• Sistema monetário;

• Problemas envolvendo adição e subtração – situações problemas.

Natureza e Sociedade

• Organização dos grupos sociais no seu modo de ser, viver e trabalhar;

• Identidade no espaço e no tempo;

• Grupos básicos de convívio: família, escola, comunidade, relações sociais;

• Vida na escola;

• Vida e cultura;

• Vida e trabalho;

•  Identidade étnico-racial/cultural;

• África e modo de vida africano;

• Os índios, seus costumes, modo de vida;

• Meio ambiente preservação do espaço;

• Os Seres Vivos;

• Os Fenômenos da Natureza;

• Os lugares e suas Paisagens;
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• Tecnologias da Informação e Comunicação;

• A importância da água/ sua utilidade/ cuidados.

• Fauna: Animais e suas características: classificação, habitat, alimentação, animais de

estimação, animais em extinção, o animal e o homem;

• Flora: Plantas;

• Alimentos;

• Meios de transportes;

• Meios de comunicação;

• Higiene e saúde.

6.1.5 Quadro de funcionários por Serviço

Quant. Cargo/função Formação Profissional
Regime de

Contratação

Carga
Horária
Diária

Carga
horária

Semanal

01 Agente de Limpeza Ensino Médio (incompleto) CLT 8,5hs 42,5hs

01 Agente de Limpeza Ens. Fundamental CLT 8,5hs 42,5hs

01 Assistente Administrativo Cursando Superior CLT 8,5hs 42,5hs

02 Assistente Educadora Pedagogia (cursando) CLT 8,5hs 42,5hs

01 Assistente Educadora Pedagogia CLT 8,5hs 42,5hs

01 Assistente Pedagógica Pedagogia CLT 8,5hs 42,5hs

01 Auxiliar Administrativo Cursando Superior CLT 8,5hs 42,5hs

02 Auxiliar de Cozinha Ens. Fundamental CLT 8,5hs 42,5hs

01 Coord. Pedagógica Pedagogia CLT 8,5hs 42,5hs

01 Coordenadora Financeira Adm. de Empresas CLT 8,5hs 42,5hs

01 Cozinheira Ens. Fundamental CLT 8,5hs 42,5hs

06 Educadora Pedagogia CLT 8,5hs 42,5hs

01
Orientador de Atividades 
Sociopedagógica

Serviço Social CLT 6,0hs 30,0hs

6.1.6 Quadro de voluntários por Serviço

Quantidade Atividades Escolaridade Carga horária Semanal

01 Diretora Estudos Sociais e Pedagogia 40,0hs

01 Auxiliar Administrativo Engenharia de Produção 8,0hs

02 Auxiliar de Cozinha Ensino fundamental 8,0hs
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6.1.7  Como  a  Entidade  ou  Organização  fomentou,  incentivou  e  qualificou  a

participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas

do plano.

A  participação  das  crianças  deu-se  nas  diferentes  atividades  e  pequenos  projetos

norteadores trazendo experiências  culturalmente  diferenciadas,  possibilitando a  troca de

informações nos grupos, contemplando conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

de acordo com os interesses e necessidades das crianças ou do grupo.

As crianças participaram de passeios e festas relacionadas com temas desenvolvidos em

sala de atividades e datas comemorativas.

As famílias participaram da construção do Plano Político pedagógico, de reuniões bimestrais

e  eventos  promovidos  pela  creche,  opinando  e  dando  sugestões,  buscando  o  melhor

desempenho possível em sua tarefa educativa e melhoria do atendimento.

Em 18/03 os alunos tiveram um dia de autógrafos com o escritor do livro – Contos Infantis –

Sr. Antenor Augusto Souza, avô do aluno do Grupo 3, Pedro – 4 anos. O escritor fez o livro

em  2009,  com  objetivos  de  expandir  a  criatividade  das  crianças,  levar  sonhos  e

encantamento ao universo infantil, além do incentivo a leitura.

Em um gesto nobre, doou alguns exemplares aos alunos da creche.

A Creche  “Dr.Klaide”  convidou  o  escritor,  para  contar  sobre  o  processo  de  criação  e

produção dos livros, complementando a visita com autógrafos aos livros doados.

Em a família dos gêmeos Lucas e Felipe, do Grupo 4, doou para creche vasos de flores e

roseira, que foi plantada com a ajuda do Sr. Elias, pai da aluna Júlia, do mesmo grupo.

O Sr. Erlan, pai do Samuel do Berçário II, compareceu na creche para cortar os cabelos dos

meninos cuja as famílias tinham autorizado previamente.

6.1.8 Avaliação e Monitoramento

“A avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com

as  outras  crianças.  O  olhar  que  busca  captar  o  desenvolvimento,  as  expressões,  a

construção  do  pensamento  e  do  conhecimento  (etc.)  deve  identificar,  também,  seus

potenciais,  interesses,  necessidades,  pois,  esses  elementos  serão  cruciais  para  a

professora planejar atividades ajustadas ao momento que a criança vive. A avaliação ocorre
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permanentemente e nunca como ato formal de teste, comprovação, atribuição de notas e

atitudes que sinalizem punição.” BNCC

Fez-se necessário compreender a avaliação como norteadora de caminhos no processo de

aprendizagem das crianças. Avaliar foi acompanhar essa trajetória, levando em conta suas

mudanças e transformações. Segundo Vygotsky, precisamos levar em conta também as

potencialidades  cognitivas  das  crianças.  Para  isso,  foram  oportunizadas  práticas

desafiadoras e provocativas aos pequenos.

A avaliação foi realizada de maneira contínua através da observação diária da criança. O

registro do seu desenvolvimento deu-se por meio das anotações em ficha de observação, e

portfólio individuais, produzidos pelas educadoras, sem o objetivo de promoção.

A  avaliação  e  monitoramento,  sucedeu  em  todos  os  momentos,  de  forma  contínua,

pautando  nas  atividades  lúdicas,  tornando  possível  às  educadoras  verificarem  o

aprendizado e  desempenho.  Foram realizadas adequações,  sempre que necessárias,  a

partir de nova abordagem do saber.

A creche trabalhou as dificuldades e anseios das crianças, com parceria direta das famílias,

garantindo assim, o desenvolvimento pleno das atividades.

Foram considerados os itens de observação nos aspectos físicos, social e emocional:

• Novidade;

• Participação;

• Interação;

• Autonomia;

• Preferências;

• Colaboração;

•  Característica;

•  Como se comporta nas atividades;

•  Como se relaciona com colegas/educadora;

•  No que se destaca (no pátio, na dança, nas atividades matemáticas, atividades. De

linguagem, nas atividades artísticas ou musicais etc…);

• Como chega à creche?;

• Como se adapta ao ambiente?;
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• Como se alimenta?;

• Como brinca?;

• Como se relaciona: colegas/educadora;

• Como está se movendo?;

• Como se comunica?;

• Atende as solicitações da educadora?;

• O que faz quando contrariado?;

• Identidade: Reconhece os colegas?;

• Identifica-se pelo nome, sua imagem no espelho?;Gosta dos colegas e os identifica?;

• Tem capacidade de resolver conflitos e tomar iniciativas?;

• É crítica e criativa? Curiosa e inventiva?;

• É participativa(o) e cooperativa(o)?.

Foram avaliadas as caracterizações e semanários das atividades e brincadeiras respeitando

os Campos de Experiências: O eu, o outro e nós; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala,

pensamento e imaginação; Espaço, tempo, relações e transformações.

A creche “Dr. Klaide” garantiu, durante o ano, o atendimento das 100 crianças entre 1 ano e

oito  meses a 5 anos e 7 meses no período integral,  mantendo a Lista  de presença,  o

Sistema  SED  e  SISEDUC  sempre  atualizados.  Atendeu,  em  sua  maioria,  as  mães  /

responsável que trabalharam fora do lar.

A creche incentivou a participação da comunidade em eventos pontuais como as festas,

sugestões e reuniões.

Através das formações e capacitações da equipe pedagógica, avançou na participação das

crianças  no  processo  ensino-aprendizagem,  promovendo  assim,  parcialmente,  o

protagonismo almejado.

Aplicou aulas de filosofias contribuindo para ampliar as atitudes de valores do convívio em

sociedade.

A valorização dos profissionais da creche foi avaliada pela observação na satisfação e nos

envolvimentos deles nos trabalhos e eventos promovidos. O setor de marketing registrou as

ações de valorização em rede social.
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Resultados Obtidos

A creche “Dr. Klaide” garantiu durante o ano o atendimento das 100 crianças entre 1 ano e

oito meses a 5 anos e 7 meses no período integral, mantendo a Lista de presença, SED

(Secretaria  Escolar  Digital)  e  SISEDUC   (Sistema  Integrado  de  Educação)  sempre

atualizados.

Em 2019, 79 % das mães / responsável trabalharam fora do lar e, 21% encontravam-se em

situação de vulnerabilidade social.

Os espaços da creche foram mantidos em condições físicas adequadas ao atendimento das

crianças, através da constante manutenção.

Houve o envolvimento de , em média, 75 % de participação da família e da comunidade nas

ações  promovidas:  Reuniões  de  pais,  atendimentos  individualizados,  eventos  sociais,

palestra educativa e comunicação escrita.

As  Normas  Regimentais  foram,  quase  na  totalidade,  cumpridas  pelos  profissionais  que

atuaram na creche, sob orientação e formação permanente.

As práticas docentes foram aprimoradas com ações de formação e qualificação profissional

culminando com 87% de participação do grupo, através de palestras, cursos e oficinas.

A valorização dos profissionais da creche foi observada na satisfação e nos envolvimentos

deles nos trabalhos e eventos promovidos. O setor de marketing registrou as ações de

valorização em rede social.

A creche visualizou a possibilidade de maior participação da comunidade. Durante o ano a

comunidade participou de eventos pontuais como as festas, sugestões e reuniões.

Através das formações e capacitações da equipe pedagógica, houve significativo avanço na

participação  das  crianças  no  processo  ensino-aprendizagem,  promovendo  assim,

parcialmente, o protagonismo almejado.

As aulas  de filosofias  contribuíram para  ampliar  as  atitudes de valores  do convívio  em

sociedade. Cerca de 78% dos objetivos almejados foram realizados.

Em  2019  a  creche  “Dr.  Klaide”  obteve  resultados  significativos  diante  dos  objetivos

propostos: 90% das crianças atingiram os objetivos e apenas 10% não se enquadraram às

expectativas, necessitando de acompanhamento e apoio para obter maior desenvolvimento.

Os  educandos  encaminhados  para  avaliação  médica,  tratamentos  oftalmológico,
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psicológico, dentário e, apoio assistencial apresentaram resultados positivos nos aspectos

pertinentes.

6.1.9 Quadro resumo das atividades a serem desenvolvidas

Projeto / Programa

Serviço

Socioassistencial

 Público

alvo

Faixa

etária 

Horário de

Atendimento
Periodicidade

Capacidade de

Participantes

Atendimentos

Número de

usuários

atendidos

Demanda

Reprimida

Creche
Crianças

1anos à

5 anos e

7 meses

07h30

às17h00

Período

integral, de

segunda-feira

a sexta-feira

100 crianças,

divididas em

quatro grupos.

100 -

a)Orientação/ encaminhamentos dados a estas pessoas

Encaminhamento para o CRAS ou Secretaria da Educação

b) a Organização é referência ao:

l. CRAS: (X )sim ( ) não. Qual o CRAS? CRAS Alzira Franco / Centro

II. CREAS ( )

III.Centro POP

7. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES (AS)

Reunião e Formação do Coordenador Pedagógico

• Reuniões Setoriais com a coordenação das creches conveniadas da Secretaria da

Educação, ocorreram mensalmente nas terças-feiras das 08h30 às 12 h, no Centro

de Formação “Clarice Lispector” e no Parque Taguará.

Nas  reuniões  foram  passadas  as  orientações  pertinentes  ao  trabalho  nas  creches,

orientando  e  auxiliando  as  coordenadoras  em  questões  de  rotinas  pedagógicas  como:

planejamento do coordenador, registros – objetivos/conteúdos/estratégias. Houve formação

com a Fabiana Morgado “A importância do movimento na Educação Infantil”, Prof. Osmar

Junqueira “Erros e Acertos da Língua Portuguesa” e Cibele Ferreira “Transtorno do Espectro

Autista” que apresentou o vídeo “O mundo do autista” para o grupo de coordenadoras das

creches  conveniadas  e  falou  sobre  as  Novas  descobertas  sobre  TEA,  contribuições  da

neurociência, Intervenções e, Estratégias e práticas para trabalhar com as crianças com
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TEA. Foram abordados os temas com explicações teóricas e práticas o que aquietava o

grupo em relação às dificuldades de lidar com crianças com TEA. O encontro proporcionou

a reflexão do trabalho inclusivo, oferecendo perspectivas positivas de mudança de atitude

com crianças com TEA.

• Paradas  Pedagógicas  –  determinadas  conforme  Calendário  Escolar,  em  período

integral, sob responsabilidade da equipe pedagógica e administrativa da Instituição.

Nas Paradas Pedagógicas foram realizadas leituras, estudos e discussões sobre diversos

assuntos:  propostas  e  concepções,  desenvolvimento  infantil,  legalidades,  situações

problemas, violência infantil, entre outros. Foram realizadas palestras, dinâmicas, oficinas e

apresentação de vídeo sempre de acordo com o tema abordado.  Nestes momentos as

educadoras  socializaram  os  trabalhos  desenvolvidos,  os  materiais  pesquisados  e

experiências  com as  crianças,  promovendo  o  crescimento  profissional  e  o  trabalho  em

grupo, e ainda, avaliações do trabalho da equipe e do Projeto Político Pedagógico.

• Reuniões de Parada Semanal com a coordenadora pedagógica, às segundas-feiras,

das 15h50 às 16h20, para as educadoras dos grupos um e dois e das 16h20 às 17 h

para as educadoras dos grupos três e quatro.

Nas Reuniões de Parada Semanal foram planejadas e elaboradas as atividades realizadas

em cada grupo, através do semanário, sendo discutidos e avaliados o desenvolvimento e

dificuldades de cada criança do grupo para possíveis encaminhamentos.

• Reuniões de pais foram realizadas:

Em  16/01,  a  reunião  foi  conduzida  pela  diretora  e  coordenadora  da  unidade,  com  a

presença das educadoras. A reunião teve início com o agradecimento pela presença, com o

reconhecimento da importância da parceria família/creche e a apresentação do quadro de

funcionários. Foi realizada a apresentação, em PowerPoint, da Formação para os Pais pela

coordenadora, que ao longo dos relatos foi  expondo, apresentando dados estatísticos e

esclarecendo as dúvidas, junto com a diretora, de assuntos como: Motivos da escolha da

creche;  O que fazer  para  conseguir  a  vaga;  A criança na creche;  Atuação dos pais;  A

importância da creche; Educadores. Foi explicado aos pais e/ou responsáveis o Calendário

Escolar até o término e comunicados de ordem organizacional como: horários de entrada e

saída, atualização dos telefones, vistar agendas, higiene das crianças, entre outros.  Num
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segundo  momento,  os  pais  receberam  das  educadoras  as  informações  dos  trabalhos

pedagógicos que serão desenvolvidos com as crianças nos diferentes grupos.

Em 20 e 21/02, após os agradecimentos foi exibido aos pais trechos da palestra de Mario

Sérgio Cortella e Rossandro Klinjey para discussão em grupo.

Foram apresentados pontos importantes para a melhor execução do trabalho realizado na

creche.

A coordenadora leu parte dos itens do Regimento Escolar e do Termo de Compromisso, a

diretora foi explicando um a um para todos os pais, esclarecendo as dúvidas.

• Calendário Escolar;

• A importância da documentação atualizada, principalmente telefones de contatos;

• Olhar e vistar as agendas diariamente;

• Comportamentos dos pais quanto ao comportamento de pais e crianças;

• Doações;

• Horários de entrada e saída;

• Uso de roupas confortáveis;

• Faltas,

• Cuidados médicos;

• Comprovante do Vínculo Empregatício;

• Os pais e/ou responsáveis foram orientados quanto às normas de não cumprimento

do Termo de Compromisso e Regimento Escolar.

Após  as  orientações,  os  pais  foram  encaminhados  para  as  devidas  salas  a  fim  de

participarem,  junto  as  educadoras  das  atividades  escolares  das  crianças.  Alguns

responsáveis receberam a parte, orientações específicas quanto ao comportamento e/ou

desenvolvimento do aluno.

Em 26 e 27 06, a reunião de pais teve início com agradecimento aos pais e responsáveis na

participação da Festa Caipira, enviando para a creche comes e bebes e, caracterizando as

crianças  para  o  evento.  A coordenadora  explicou  o  calendário  escolar;  falou  sobre  a

importância das agendas e a necessidade de serem vistadas pelos familiares; solicitou a

atualização  dos  documentos,  principalmente  telefones  de  contato  e  a  Declaração  de

vacinação.
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Num segundo momento  os  pais/responsáveis  foram conduzidos  as  salas  de  aula  e  as

educadoras  apresentaram  o  trabalho  e  a  avaliação  individual  de  cada  criança.  As

educadoras realizaram atendimento individualizado para todos os pais, esclarecendo suas

dúvidas.

Em 12/09,  reunião com os pais e/ou responsáveis das crianças dos grupos 2 e 3 para

comunicar a definição e continuidade da primeira e segunda etapas para o ano de 2020,

bem como efetuar a rematrícula dos que já estavam: com a documentação em ordem, com

a  vacinação  em  dia,  com  frequência  acima  da  média  e  apresentou,  durante  o  ano,

devolutiva de convocações e/ou atendimentos.

Em 21 e 22/11, a coordenadora iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e a

parceria da família com a creche. Passou as datas de eventos, término do ano letivo e início

do ano letivo de 2020.

As  educadoras  apresentaram  o  trabalho  realizado  com  as  crianças.  Falaram

individualmente com os pais sobre o desenvolvimento durante o ano.

Antes de encerrar a reunião os pais avaliaram o atendimento na creche citando pontos

positivos e negativos.

Foram efetuados atendimentos individualizados com as famílias para tratar de assuntos

referentes aos encaminhamentos solicitados anteriormente. 

• Congresso  de  Formação  Profissional  FEASA,  de  15/07/2019  a  19/07/2019  sob-

responsabilidade  da  Feasa,  com  Oficinas  voltadas  para  as  áreas  pedagógicas,

técnica, operacional e administrativa.

O eixo temático foi: “Esperança: Força que nos Move”.

As  oficinas  contempladas  foram:  Psicomotricidade  na  primeira  infância,  Alternativas

pedagógicas  para  a  Educação  Infantil,  Situações  de  aprendizagem  baseadas  na  Base

Nacional Comum Curricular, Vivências lúdicas e educativas e Enriquecendo a rotina com

música, dança e brincadeiras.

Foi incentivada a participação dos profissionais em cursos externos, que venham agregar

conhecimentos para a equipe.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Creche Dr. Klaide atingiu os objetivos propostos para o ano de 2019:

Manteve o atendimento de 100 crianças com gratuidade durante o ano;

Assegurou atendimento dentro das normas de segurança e proteção as crianças;

Ofertou ensino de qualidade, seguindo orientações da Secretaria de Educação de Santo

André;

Entregou toda a documentação solicitada aos órgãos competentes, bem como participou

das reuniões formativas e informativas,

As avaliações foram norteadoras de reflexão e transformadoras de ações em benefício a

comunidade atendida.

Santo André, 30 de Setembro de 2020.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Responsável Legal

Fatima Cristina de Torres
Técnica Responsável
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1. IDENTIFICAÇÃO

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Proteção Social Básica

1.1. Nome: Núcleo de Convivência e Iniciação Profissional “Antonio de Paula”

1.2. Endereço: Rua Apiaí nº 840 – Vila Curuçá Santo André – SP

CEP: 09291090 Telefones: (11)4479-5729;

1.3. Site: www.instituicaodrklaide.org.br E-mail: nucleo@instituicaodrklaide.org.br

1.4.

2. REPRESENTAÇÃO

Diretora da Unidade

2.1. Nome: Aparecida Pelegrin Tarifa

RG: 3.883.195-8  CPF: 8.936.548-84

Escolaridade: Pedagogia Profissão: Professora Aposentada

2.2. Apresentação Qualificada do Técnico Responsável

Nome: Dirlene Aparecida Marcondes

RG: 6.863.826-7  Órgão Expedidor:  SSP/SP  UF: SP  Data da Expedição: 17/07/2014

CPF: 839.489.298-15

Data de Nascimento: 04/10/1954    Nacionalidade: Brasileira  Estado Civil: Divorciada

Escolaridade:  Matemática, Pedagogia   Pós  graduação: Adm,  Supervisão  e

Educomunicação (USP)   Profissão: Professora aposentada/Coordenadora Pedagógica

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

Descritas na apresentação.
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4. RECURSOS UTILIZADOS

Fonte –
Receitas

Órgão Público/Secretaria
Valor

Mensal (R$)
Valor Anual

(R$)

Municipal
Secretaria de Inclusão e Assistência Social/
PMSA 

21.647,40 259.768,80

Estadual - - -
Federal - - -

Fonte Origem
Valor

Mensal (R$)
Valor Anual

(R$)

Próprio
Eventos e Campanhas Beneficentes, 
restituições de despesas

5.290,81 63.489,73

Contribuições Pessoas Físicas e Jurídicas 11.441,09 137.293,09
Nota Fiscal 
Paulista

Secretaria da Fazenda 13.665,84 163.990,12

Projeto Captação 
de Recursos

FUMCAD/SA 8.566,19 102.794,23

Doações Receitas Financeiras 3.353,63 40.243,56
Doações Voluntário 690,36 8.284,37

Doações Imunidade e doações espontâneas 1.011,12 12.133,38

Doações Diversas 
Alimentos, materiais: pedagógicos, higiene, 
limpeza, impressos gráficos, serviços, outros

4.773,12 57.277,40

5. INFRAESTRUTURA

Imóvel:       Próprio       Cedido        Alugado        Outros

O  Núcleo  “Antônio  de  Paula”,  situado  em  prédio  próprio,  com  1100,66  m²  de  área

construída, aproximadamente, distribuída em 4 pavimentos. Os pavimentos são distribuídos

da seguinte forma: - térreo: Recepção; Banheiros (Masculino e Feminino); Sala da Agente

Operacional;  Almoxarifado/  Materiais  Eletrônicos;  Sala  da  Coordenação/  Administrativo;

Sala  de  Multiuso,  Sala  de  Música;  Sala  de  Material  Pedagógico;  Lavanderia  – 1º

pavimento: Sala da Diretoria; Sala do Marketing, 2 Salas de Atividades Pedagógicas; Sala

de  Vídeo (Atividades  múltiplas);  1  sala  de  Leitura;  Despensa;  Banheiro  Masculino –  2º

pavimento: Sala do Administrativo/ Financeiro; Banheiro Feminino; Sala dos Professores; 1

Sala  de  Informática  Educativa;  1  sala  de  Teatro;  Cozinha  Industrial;  Refeitório;  3º

pavimento:  Sala  de  Figurinos;  Quadra  Esportiva  (atividades  esportivas  e  de  dança);

Banheiros  (Feminino,  Masculino),  Espaço  fechado  destinado  às  caixas  d'água; todos

devidamente equipados para atenderem os planos de trabalhos.
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Para retirada de doações, compras, visitas, entre outros utiliza-se uma Montana – GM e

Uno - FIAT, pertencentes a Matriz e utilizados nas Filiais.

Equipamentos  permanentes:  Equipamentos  de  informática,  máquinas  e  equipamentos,

móveis, utensilios e instalações.

6. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

6.1. Nome do Serviço

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Proteção Social Básica

Programa: Núcleo de Convivência para Crianças e Adolescentes

6.1.1 – Objetivos (pautados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)

 Estimular  o  desenvolvimento  de  potencialidades,  talentos,  habilidades,  formação

cidadã  através  da  ampliação  do  universo  artístico,  cultural  e  informacional  das

crianças e adolescentes;

 Buscar  contribuir  para  a  inserção,  reinserção  e  permanência  das  crianças  e

adolescentes no sistema educacional;

 Estimular o resgate de valores, autoestima e o protagonismo;

 Prevenir  as situações de riscos sociais,  através do estímulo e fortalecimento dos

vínculos familiares e comunitários;

 Desenvolvendo a autoconfiança, a criticidade, cidadania, possibilitar a ampliação do

campo de atuação, levando as crianças e adolescentes a conhecerem suas próprias

potencialidades;

 Incentivar a leitura, escrita, utilizando-se do apoio lúdico pedagógico;

 Oferecer acompanhamento psicológico e assistencial;

 Tendo como referência as relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo

assegurar espaços de convívio grupal, comunitário e grupal;
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6.1.2. Abrangência Territorial

Vila Curuçá, Parque João Ramalho, Parque Novo Oratório, Jardim Sorocaba, Vila Alzira 

Franco, Parque das Nações e imediações.

6.1.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda

A inserção de crianças e adolescentes no Núcleo “Antonio de Paula” começou através de

inscrições espontâneas, feita  com a Assistente Social.  Existindo a vaga, após inscrição e

entrevista,  a  Assistente  Social  fez uma  visita  domiciliar,  verificou vulnerabilidades,  fez

estudos  socioeconômicos e  avaliou  possíveis  riscos  sociais.  Após  o  levantamento  dos

dados  e  constatação  da  real  necessidade,  a  criança  e  ou  adolescente,  junto  ao  seu

responsável,  foi encaminhada para a Agente  Operacional  para levantamento  dos dados

relativos a saúde abrangendo o período gestacional, controles de doenças pré existentes,

acompanhamentos  pediátricos,  carteirinha  de  vacinação,  até  os  dias  atuais.  Após  a

avaliação de saúde, verificação dos documentos, a matrícula foi efetivada.

6.1.4. Atividades realizadas e Metodologia aplicada

As atividades foram desenvolvidas pautadas na Plano de Ação, norteadas pelo

Projeto “Mulheres – Alicerce da vida” - 2019.

Relatório do mês Janeiro  – 2019

Retorno  de  algumas  crianças  e  adolescentes.  Semanas  de  recreação,  brincadeiras,

pinturas, vídeos, rodas de conversas, musicalização, entre outros.

Relatório do mês Fevereiro  – 2019

Retorno  das  crianças  e  adolescentes  na  totalidade,  retomando  as  rotinas  diárias  nos

diferentes eixos pedagógicos

Relatório do mês Março  – 2019

Desenvolvimento de vários trabalhos sobre a importância da água e rodas de conversas

sobre valores, respeito e solidariedade. Baile de Carnaval buscando resgatar marchinhas e

brincadeiras que marcaram época. As crianças e os adolescentes foram até o portão da

creche, tocando e cantando as marchinhas de carnaval. Chamaram as crianças da creche

para brincarem, fazendo um baile de carnaval na rua.
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Relatório do mês Abril – 2019

Apresentação do Festival de Ginástica “Dr Klaide”. Crianças e adolescentes apresentaram

séries sequenciais de ginástica preparatória para a iniciação dos movimentos de dança.

Cada categoria recebeu a premiação de 1º, 2º e 3º lugares e todos receberam medalha pela

participação. Passeio ao “Circo dos Sonhos”,  diversidade das atrações, executadas com

precisão,  beleza e magia. Algumas crianças e adolescentes foram pela primeira vez ao

circo. Com muita expectativa foram distribuídos Ovos de Páscoa para todas as crianças e

adolescentes(Confecção própria);

Relatório do mês Maio – 2019

Muitos ensaios para a realização da “Festa da Família”,  que, através das peças, jogral,

música  e  dança,  ressaltou  a  importância  de  respeitar,  estar  junto,  amar  a  família.  As

atividades do mês de Maio foram voltadas para o resgate de valores, diferentes tipos de

famílias e o cuidado que se deve ter com os pais e irmãos, postiços ou biológicos.

Relatório do mês Junho – 2019

Atividade  realizada  no  Parque  “Celso  Daniel”,   "  Diga  não  ao  Trabalho  Infantil",  com

brinquedos  como  cama  elástica,  jogo  da  memória,  pintura  de  rosto,  bexigas,  teatro,

apresentações musicais, corpo de bombeiro, SAMU, entre outras o evento foi organizado

pela Prefeitura de Santo André.  Festa  Junina com gincana,  quadrilha,  músicas,  lanche,

pipoca,  visando  o  resgate  folclórico,  que  faz  parte  da  cultura  brasileira.  Aniversário  do

Núcleo “Antonio de Paula” e Dona Cida, com apresentações musicais, acompanhadas por

parte da orquestra “Saxoflauteando”, jogral,  homenagens das crianças e adolescentes e

finalizando com parabéns e bolo.

Relatório do mês Julho – 2019

 Atividades voltadas para recreação, vídeos, com rodas de conversas.

Relatório do mês Agosto – 2019

Apresentação das crianças e adolescentes no 5º Festival Sacro Movimento de Dança de

Mauá, conseguindo 6 troféus, sendo três de primeiro lugar, um de segundo, dois de terceiro

e três medalhas de primeiro lugar com Duo e Solo. Autoria e montagem, pelas crianças, da

peça sobre o folclore utilizando seus principais personagens. A peça foi apresentada para

todas as turmas.
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Relatório do mês Setembro – 2019

Apresentação  das  crianças  e  adolescentes  no  II  Espetáculo  de  Música  -  “Mulheres  –

Alicerce da Vida”, no Teatro Municipal de Santo André, sob o comando do educador Rodrigo

dos Reis.  O espetáculo foi  o  fechamento  do tema norteador  trabalhado,  mostrando um

pouco da vida e obras de grandes mulheres que deixaram no mundo da música, suas obras

perpetuadas.  Participação  dos  funcionários  na  Conferência  dos  Trabalhadores,

possibilizando contribuição e aprendizado. Participação de três adolescentes, no Mundial

CIAD  - 2019, na Argentina, com primeiro lugar no individual e primeiro lugar como trio em

danças urbanas, sob a supervisão do educador Vinícius Araújo.

Relatório do mês Outubro – 2019

Participação  da  orquestra  “Saxoflauteando”,  na  Concha  Acústica,  com  as  crianças  e

adolescentes  em  evento,  da  Jornada  Gandhi.  Espetáculo  de  Música  com  a  orquestra

“Saxoflauteando”  –  “Gandhi  –  Pescador  de  ilusões”,  apresentação  no  SESC de  Santo

André. As crianças e adolescentes participaram do 1º Espetáculo Cia Sacro de Dança no

Teatro Municipal de Mauá. Atividades do mês das crianças, gincanas internas e no Parque

Regional  Estremilique,  filmes,  rodas  de  conversas,  brincadeiras,  trabalhos  de  arte  e

cardápios diferente todos os dias com doces, bolos e lanches.

Relatório do mês Novembro – 2019

Participação das crianças e adolescentes no Festival Dançarte – SESI, no Teatro Municipal

de Mauá. Mês preparatório para as atividades e Festa de Natal,  com criação de peças

teatrais  elaboradas  pelas  crianças  e  adolescentes  com  mensagens  de  solidariedade,

família, amizade e amor. Ensaios envolvendo música, dança, teatro e o eixo pedagógico

com jograis.

Relatório do mês Dezembro – 2019

Participação das crianças e adolescentes na Festa de Natal. Protagonizaram as peças de

Natal,  escolhendo os temas,  escrevendo as falas,  construindo cenários e encenando.  A

orquestra  “Saxoflauteando”,  apresentou vários  temas  e  acompanhou o  canto  coral  com

todas as crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes apresentaram as danças de

estilos contemporâneos e urbanas, envolvendo temas natalinos e de valores. Os jograis

enfatizaram a importância da solidariedade e da família. Foi organizada uma festa, com um
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grupo parceiro, onde o Papai Noel foi a tônica com presentes e muitas fotos e, os diferentes

tipos  de  guloseimas  fizeram  a  alegria  das  crianças  e  adolescentes.  As  crianças  e

adolescentes saíram carregados com as sacolinhas de Natal e muita curiosidade para ver

os brinquedos e demais presentes.

Apoio ao eixo pedagógico

• Atividades  Lúdicas:  “Volta as aulas” - O que eu gosto de fazer na minha escola;

Criar uma história(título, início, meio e fim); Poema(Boas vindas);Produção de texto:

“Se eu fosse um pombinho….”, “Imagine se você tivesse um avião”; Completar as

frases com dados pessoais; Chocolate (perguntas); Minha cidade(Escrever o que têm

na  cidade);  Atividades  lúdicas  diversas,  envolvendo:  Alfabeto;  Caça  e  Pesca

palavras;  Coordenação;  Letra  Inicial;  Ligue os  objetos;  Produções de  textos,  tais

como: Família, amizade, viagem, aventura); Recorte e cole; Redações com temas

diversos;  Hoje  você termina a  história…; “Qual  é  a sua mulher  ideal?”(profissão,

família,  sonhos  e  sua  rotina)  –  fazer  um  poema;  Quem  sou  eu?(7  perguntas);

Autorretrato; “Dia internacional das mulheres”; A mulher no mercado de trabalho –

profissões; Complete cada animal(recorte e cole); Escrever o que entendeu sobre o

filme “O menino que descobriu o vento”; Qual é seu maior sonho? Acredita nele?;

Começa com (vogais); Complete com as sílabas que estão faltando; Mix ortográfico;

Completando o corpo; ''Se fosse uma gotinha...” *O que você faria?; Algumas coisas

sobre mim…..;  Sílaba inicial;  Trocar números por sílabas; História em quadrinhos;

Trocar o desenho pelo nome dos desenhos; Feira saudável; Caça palavras de frutas

do Brasil; Carta ao aluno; Dia do Palhaço…; Interpretando as cenas; Como é seu

jeito  de  ser?;  Vogais;  Descrevendo  minha  casa;  Criando  o  meio  da  história;

Observando  características;  Ditado  numérico;  Eu  caço,  eu  acho;  Descobrindo

Mensagem!; Auto-Ditado; Sopa de letras; Recorte e colagem; Sentimentos; Produção

de textos; Ficha de leitura; Forme as palavras; Caça palavras da Páscoa; Ditado

Visual; Animais; Profissões; Cruzadinha das Profissões; Vamos criar um texto?; Letra

inicial A; Circule o diferente e siga as linhas; Mapa do Brasil; História em quadrinhos

com regras e normas de convivência; Observando as características; Frases com a
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palavra mulher; Eu começo, você termina….; Vamos nos conhecer melhor….; Ligue

os objetos as profissões; Diga não ao bullyng; Vogais; Família silábica; Identifique as

palavras de acordo com os desenhos; Identidade; Caça palavras: O que a mamãe

usa?; Acentuação ´ou ^;  Minha mamãe é assim….; Masculino e Feminino; Cores:

Observe e escreva as cenas; Sopa de letras; Listas de frutas e animais; Letra inicial;

Texto  lacunado;  “Milharal”;Produção  da  carta  “Hoje”;  Acrostico  com  a  palavra

MAMÃE; Produção do personagem com palito de sorvete(Festa da família); Carta

aos idosos do Dr. Eliseu; Circo e seus personagens; Tangran de gatos; Ortografando;

Interpretando as cenas; Meio ambiente; Era uma vez...(Criar uma peça de teatro);

Diagrama de Palavras; M ou N?; Escrita orientada; Jogo dos sete erros(turma da

Magali); Diagrama de palavras; Produção de textos(Parabéns; Festa Junina; Tapete

mágico; Se eu fosse um pombinho; História do palhaço Serelepe); Enquete; Escreva

as iniciais de cada desenho; Escreva as iniciais – descubra os nomes das danças

juninas; Redação(“O que eu quero para o futuro.”;  “O que vou fazer nas férias”);

Vogais;  Completando  as  frases;  Ortografia  variada  da  corujinha;  Fazendo  as

listas(frutas; animais); Formando palavras; Complete o rosto(expressões); Tangran de

gatos;  Desmatamento;  Silueta  Caipira(tamanho natural);  Criação de histórias com

imagens de revistas; Aquáticos e terrestre encontre as diferenças; Fotos das minhas

férias; Um dia especial(criar texto); figuras diretas; Jogo dos erros; Ligue os pontos;

Trabalhando sentimentos; Selecionando palavras; Símbolos; Desvendando códigos;

Ajude o Cebolinha a pescar;  Diagrama de palavras; Continue a história do Chico

Bento e a Mula sem cabeça; Na hortinha…; Trabalhando com o “s” e “c”; Craque nas

vogais;  Verbalizando…;  Quem  sou  eu…?;  Brincando  com  as  sílabas;  Alimentos

saudáveis;  Você tem medo de que?; Características do pai;  Pê de pai; Partes do

corpo humano; Complete com “m” ou “n”;  Ortografando;  escreva uma história  de

acordo com as cenas; Forme palavras; Análise a frase de Nelson Mandela “Sempre

parece impossível até que seja feito”; Recorte e colagem do “Boitatá”, “Curupira” e

“Cuca”; Identificar os desenhos das letras do saco; Analise a frase: “Amazônia de

hoje”; Bilabário; Convite de aniversário; Autoditado; Sopa de letras; Ditado ilustrado;

Caça  animais;  Entrevistando  um personagem;  Produção  da  apresentação  do
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Folclore; Coloque as palavras de acordo com a sua família; “l” ou “u”?; Jogo das

sílabas;  Monte  as  histórias  a  partir  das  filipetas;  Troca  letra  “b”;  Frase  sobre  a

primavera, desenvolver a compreensão; Quem usa cedilha?; Vogais; Desembaralhe

as letras; de olho nas palavras; Frases de acordo com as figuras; Caça letra “g”;

Comidas  com  a  letra  “p”;  Escrita  espontânea;  Caça  palavras  “7  de  setembro”;

Enigmas das palavras; Fique ligado(por que, porque, por quê, porquê); Entendendo

as horas;  Soletrando  também se  aprende;  Diga não ao  bullying;  Cinco sentidos;

Interpretação  do  filme Amazônia;  Pulando  até  a  lagoa;  Criando  um personagem;

redução  de  texto;  Loteria  do  “c”  ou  “sc”;  Dias  da  semana;  Formas  geométricas;

Analise a frase da Madre Teresa de Calcutá; Circule os animais que podem voar;

Recortar  os  animais  do  fundo  do  mar  e  montar  um  cenário;  Caça-

palavras(brincadeiras  infantis);  O Bom de ser  criança…,O ruim de  ser  criança…,

Melhores amigos.…; Forme frases(brinquedos de criança); Direitos das Crianças e

Adolescentes; Recorte e cole(brincadeiras de criança); Caça cores; Corpo humano;

Ditado recortado; Sílabas faltosas; Loteria do saber; Como é sua escola?; Cenário

para os macaquinhos(recortar e colar); Meios de transporte; Desembaralhe; Hábitos

de higiene; forme palavras; Produção do texto para apresentação da peça do final de

ano;  Criando um personagem(texto  para  a  festa  de Natal);  Escreva sobre  a  sua

infância; Minha história em quadrinhos; Produção de texto: Um tênis velho; Tomando

Pai e Mãe (atividade FEASA); Simetria; Sinais de pontuação; sujeira jogada no rio; O

que é bom ou ruim?; Completando as frases; Loteria do saber(l ou u); Ligue-se no

“s”; Sílabas no caldeirão da bruxinha; Forme palavras(silabário); Observe o desenho

e faça uma história; Organizando listas (papelaria, brinquedos, alimentos, roupas e

supermercado); Encontre o objeto; Criar um cenário; Caracol das Letras; Palavras

secretas; Criando um anúncio; Árvore das sílabas; Tudo sobre mim; Fazer uma carta

para o colega; Descrever uma pessoa da família, defeito, qualidade, um dia especial;

Descubra as palavras; Racismo; Qual é a palavra?; Caça palavras natalinas;  Você

acredita  que na  vida  nada  acontece por  acaso?;  Escreva a  letra  inicial  de  cada

símbolo; Formando palavras; ABC natalino; Meus desejos para o Papai Noel; Caça-

palavras natalino; Completando a história….; Curiosidade sobre a Orca;
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• Raciocínio: Calculando; Ligue a operação; Qual é o peso?; Contando os elementos

dos  conjuntos;  Conhecendo  as  figuras  geométricas;  Dinheiro(valores);  Problemas

Matemáticos(interpretação);  Números  pontilhados;  Peças  e  numerais;  Ajude  o

macaco  a  efetuar  as  contas;  Blocos  lógicos;  Resolva  as  adições;  Complete  a

sequência numérica; Escreva os numerais: Leia e resolva as situações problemas;

Arme  as  contas(Olhe  os  desenhos);  Conte  os  ovos  e  escreva  as  quantidades;

Ordene;  Maior  e  menor;  Decomponha;  Ligue  os  numerais  com  as  figuras;

Quantidades;  Quantos  são?(identifique  os  cachorros);  Expressão  Numérica;

Sequência numérica; Antecessor, sucessor; Complete as peças do dominó; Situação

problema; Medidas de tempo; Sistema monetário; Qual é o peso?; Observando a

cena(quantidades); Figuras geométricas; Calculando com dezenas; Raciocínio lógico;

Sequência  Numérica;  Valores,  dinheiro,  troco;  Trilha  do  coelho;  Olhe  as  figuras:

some,  subtraia,  multiplique;  Sucessor;  Antecessor;  Material  dourado;  Adição  e

subtração no coelho da páscoa; Desafios matemáticos; Qual é o peso?; Histórias

matemáticas; Problematizando; Ditado numérico; Qual a ordem certa?; Descobrindo

o  numeral;  trabalhando  com ábaco;  Contando  e  tirando;  Trabalhando  as  formas

geométricas e quantidades; Resolvendo problemas; Dúzia; Ache os nºs escondidos;

Par ou impar?; Recorte e cole na ordem crescente; Cálculo Mental; Quebra cabeça

numérico e, ligue os iguais; Operações matemáticas; Trabalhando com as centenas;

Ligue  a  operação  ao  seu  resultado;  Sudoku(nível  fácil);  Medidas  de  tempo;

Organizando, do maior para o menor;  Quantidade; Formas geométricas; Números

escondidos;  Organizando  Números;  Família  numérica  do  10;  Vamos  contar  as

bandeirinhas?; Quantos doces?; Complete a sequência das bandeirinhas; Ajude os

sapinhos a somar; Tabela de preços; Nºs pares e ímpares; Vizinhos; Tabuada dos

peixinhos; Observando e registrando; Quantos itens para arrumar a mesa de jantar;

Sudokids;  Fazendo  compras;  Escolhendo  resultados;  Trabalhando  com centenas;

Contagem de guloseimas juninas e caipiras das bandeirinhas; Multiplicação colorida;

Probleminhas  de  raciocínio;  Trabalhando  com  material  dourado;  Subtraindo;

Problemas interativos; Simetria; Adicionando; Complete o cavalo(crescente); Origens

do  Saci-pererê;  Enumere;  Quadrados;  Quantidades;  Centena,  dezena  e  unidade;

65



                                                

Conte; Ajude o saci(crescente); Quem vem antes? Quem vem depois?; Somar os

círculos  do  casco  da  tartaruga;  Vamos  dividir  na  árvore?;  Animais  com  formas

geométricas;  Caça parcela;  Vamos calcular  com os palhacinhos?;  Fazendo listas;

escreva os números de acordo com a escrita; relacione os animais com os números;

Quebrando a cabeça; Vamos treinar multiplicação; Adição com reagrupamento; Conte

as figuras e os palitos; Dezenas; Completar a tabelinha de 01 à 49; Ajude os emojis a

fazer  a  subtração;  Qual  é o numeral?;  Observando e registrando;  Quantas patas

têm?;  Contando os  animais  marítimos;  Reconhecendo dinheiros;  Dividir  pode ser

divertido; Do menor para o maior(flores); Barco dos números; Ajude o jardineiro a

contar; Uvinha da subtração e adição; Pinte o palhaço – Subtrações; Dominó(soma e

subtração);  Problematizando;  Desafios  fatiados;  Roleta  do  desafio;  Pense  rápido;

Recorte e cole de acordo com o nº de doces;  Subimos os quatro; Batatinha dos

cálculos; Subimos os quatro; Relacione os números; Soma cadeado; Monstrinho das

operações; Números e Letras; Anote as quantidades; Multiplique e dívida no vestido

da bruxinha; Quantidade das bolinhas de Natal;  Atividades de Sudoku e jogos de

memória;  Atividades com Simetria;  Sequência dos números;  Ajude o Papai  Noel,

colocando o resultado nas suas meias; Cálculos natalinos; Quantidade; 

• Textos e livros para leitura, reescrita, interpretação escrita e ou oral :  “O vento e

o sol”; O que fizeram nas férias; “A galinha dos ovos de ouro”; “O Leão, a vaca, a

ovelha, e a cabra”; “O Lobo, borboleta e as flores”; “Os viajantes e a árvore”; “A bela

Adormecida”; “Os 3 Porquinhos”; “O cão raivoso”; “O mágico Gino”; “O cachorro, o

galo e a raposa”; “O galo e a raposa”; “O cego e o filhote de lobo”; “A cegonha e a

raposa”; “Duda e o fantasma”(interpretação de texto); “A bailarina”; “Pinote, o fraco e

Janjão, o fortão”; “A Branca de Neve”; “A Chapeuzinho Vermelho”; “As coisas que a

gente fala”; “A casinha da formiga”;Celular e adolescentes: uma relação perigosa; A

origem do Carnaval; “A menina Carolina”; “O galo e a pedra preciosa”; Hábitos de

higiene;  “O susto”;  “Conto  de fada da mulher  moderna”;  “Sing”(Interpretação);  “A

Raposa e o Macaco”; “O Burro, a Raposa e o Leão”; “A raposa eu coelho”; “Caldo de

cana é suco de fruta?”; “O Boi e a Rã”; “Passeio ao Museu”; “Medo de quê?”; “É

verdade  que  o  caranguejo  anda  para  trás?”;  “Brincando  juntos”;
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“Mulheres”(Cleópatra,  Joana  d´Arc,  Carlota  Joaquina,  Princesa  Isabel  e  Maria

Quitéria); “A casinha da formiga”; Curiosidades sobre os porcos; “Pedro e o Lobo”; “O

corvo e o jarro”; Para onde vai o esgoto?; Por que o trovão faz barulho?; Como é

formado  o  cocô?;  Como  foi  criado  o  óculos?;  Como  surgiu  o  fogueira?;  Meio

ambiente  –  Formiga;  Por  que  temos  marcas  de  nascença?;  Carnaval  e  seus

personagens; Por que crescem os cabelos?; Por que no espaço não tem oxigênio;

Como é formada a teia de aranha?; Peixes dormem?; Por que as abelhas fazem

barulho?;  “A cigarra  e  a  formiga”;  “Mulheres”;  “A Girafa”;  “O Lobo,  o  cabrito  e  a

cabra”; “Assembleia geral dos ratos”; “A escola da Bicharada”; “O pastor e as cabras

selvagens”; Corrupção(Que bicho é esse?); “O mágico de Oz”; “Água”; “O mosquito e

o touro”; “De olho na água”; “Pedro vira porco-espinho”; Ciclo da água; “O Piquenique

dos Ursinhos”; “Festa no Céu”; “A lebre e a tartaruga”; “A Galinha Ruiva”; “Vida de

Circo”; “Circo”;  “Porco-espinho”(fábula); “O cavalo descontente”; “O cachorro e os

bois”; “O gato vaidoso”; “A balinha sapeca”; Importância da escovação dos dentes;

“Um dia cheio”; “O cavalo e as mercadorias”; Conto de fada da mulher moderna…;

“As estações do ano”; “Por que as abelhas fazem barulho?”; “Mulheres Alicerce da

Vida”(Biografias);  “Por que os flamingos são cor-de-rosa?”;  “Os dois viajantes e o

urso”; “Os meninos e o Sapo”; “Os meninos de Suzano”; Ciclo da água; “O lobo e a

Cabra”;  Curiosidades sobre o Avestruz;  “De mal,  de bem”(poema);  “8  de Março”;

“Anita  Garibaldi”;  “Malala  Yousafzai”;  “Quer  uma  mãozinha?”;“A noite”(lenda);  “A

formiguinha  e  a  neve”;   “Um  novo  amiguinho”;  “As  fadas  e  a  Compaixão”;  “As

estações do Ano”; “O chocolate da borboleta”; “A cobra e o pirilampo”; “A indiazinha

Mani”; “A sabe tudo”; “O coelho Tininho”; “Os presentes do coelho”; “O urso e as

abelhas”; “O leão, o lobo e a raposa”; “O leão e o cavalo”; “O responsável Pinóquio”;

“Aniversário  na  sala  de  aula”;  “Aula  de  Natação”;  “O  pequeno  Polegar  -

Responsabilidade”; “As duas criadas resmungonas”; “O Coelhinho da Pascoa”;  “O

burro e o leão”; “A formiga verde”; “Puca queria ir à Lua”; “O caracol invejoso”; “Dia

trabalho”; “Como é feita a teia de aranha”; Carta aos jovens; “A escola da bicharada”;

“A sabe tudo”; “O leão e o rato”; “A gralha e o sabiá”; “O leão e o rato”; Para onde vai

o esgoto?;  “Novos vizinhos”; “Coelhinho perdido”; “Historia do milho”; História(Data
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comemorativa);  “O velho e o feixe de varas”;  “Bem escondida”;  “Inclusão social”;

“Páscoa”; “A carta”; “Televisão”; “Lila”; “Tijolo da obediência”; Quem é quem dentro da

boca?; “A incapacidade de ser verdadeiro”; “A raposa e o leopardo”; “Estrelinha”; “A

festa dos dentinhos”;  “O passarinho e sua mãe”;  “A lamentação do Pavão”;  “Um

pouco de minha mãe”; “A índia que virou flor”; “O canguru que saltava para trás”; “A

bondade do cachorro”; Política; “O cachorro de Alice”; “Pedido de socorro”; “Muitas

tartaruguinhas”; “A coelhinha e suas orelhas”; “A Borboleta”; “A casa da dona Rata”;

“Família”(poesia);  “A  ovelha  Negra”;  “Recanto  dos  Sentimentos”;  “O  gatinho

fedorento”; “Além do rio” (Ziraldo); “O Pinguim Comilão”; “O Passarinho e o tempo”;

“A lebre  Mexeriqueira”;  “Ali  babá  e  os  quarenta  ladrões”;  “Milharal”;  “Por  que  as

cobras trocam de pele”;  “De mal,  de  bem...”(poema); “O Lobo e o Cordeiro”;  “O

Pavão e a lagarta”;  “A borboleta”;  “A periquita tagarela”;  “A professora coruja”;  “A

lebre  mexeriqueira”;  “O  cão  e  a  máscara”;  “Lixo”;  “Meio  ambiente”(conto);  “A

porquinha e o lobo”; “A Festa à fantasia”; “As lebres e as rãs”; Festas juninas; “O

colar com pingente de coração”; “O pavão e a lagarta”; “O amor está no ar”; “Pedro,

Antônio e João”; “A flor, a abelha e a borboleta”; “Formiga”; “A formiga e o pássaro”;

“O corvo e mexilhão”; “O bezerro e o boi”; “O caçador e a cobra”; “O pescador e o

peixe”; “Os dois burros”; “As vespas e as abelhas”; “A águia, a gata e a porca”; “O

jacarezinho egoísta”; “A menina que desenhava”; ‘A carta”; “O casamento na mata”;

“A neta da Dona Zeli”; “Aprendendo com os erros”; “O cão e a máscara”; “O cão e a

máscara”; “Amigos para todas as horas”; “Um presente especial”; Curiosidade sobre

as taturanas; Historia da festa junina;  “A casa do Jabuti”; “O macaco, a raposa e o

lobo”; “Dez ajudantes”; Parlenda do sapo; “Doce e crocante”; “O dia em que Joaquim

correu atrás do Currupira mata adentro”; “Lenda do Saci-pererê”; Você sabe o que é

folclore?; “Um mergulho atrás da Iara”; “A casa do Jabuti”; “O macaco, a raposa e o

lobo”; “A aranha e as uvas”; “O sabiá e o João-de-barro”; “A onça e o coelho”; Escola

um lugar  divertido;  “O  castor  e  o  macaco”;  Como surgiu  a  pipa?;  “O abraço  da

raposa”; “O gato e o pedaço de carne”;  “O urso, o mel e os caçadores”; Lendas; “A

estrela  solitária”;  “Lenda da mandioca”;  “Lobisomem”;  “O Boto”;  Lenda da Vitória-

Régia; “Os ratos cegos”; “Agosto pra que te quero”; “A gaivota  e o rato”; “O gato e a
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barata”; “O coelho e suas cenouras”; “Boitatá”; “Negrinho do Pastoreio”; “Os porcos

espinhos”;  “O  segredo  da  borboleta”;  Autoestima;  “Assembleia  na  carpintaria”;

“Uirapuru”;  “Dia  de  chuva”;  “O  menino  e  o  jardim”;  “Quem  ajuda  a  dona

pata”;“Corrupção”;  Curiosidades  sobre  o  escorpião; “Vovó  Zuzu”;  “A galinha e  os

lençóis”;  “As duas pulgas”;  “A união faz a força”;  Quem avisa…; “O golfinho e o

tubarão”; “A boneca de Maria”; “Educando para vida”; “A grande sombra”; “O galo que

queria  ser  chefe”;  “Barbara  a  borboleta”;  “A vida  de  uma  laranjeira”;  “Arvore  de

Jaqueline”; “Gatos têm sete vidas?”; “A bananeira”; “Girassol”; “O caõzinho Pobre”;

“Sapo”(poema);  “O  pescador”;  “O  tigre  e  o  macaco”;  “Peixe”(poema);  “Criança

Consciente”(poema); “Além das nuvens”; “Trânsito”; “Empatia”; “O porco azul”; “De

olho nas Metas”; “O mensageiro a floresta”; “Aprenda a ser paciente”; “Soldadinho de

chumbo”;  “A fazenda esperança”;  “O pássaro que enganou o gato”;  Curiosidades

sobre o Guaxinim; “A esperteza da raposa”; “O sabe tudo”; “A Bananeira”; “O burro e

o tambor”; “Por que as flores nascem na primavera?”; Curiosidades sobre o koala;

Leitura e FakeNews; “O tigrinho manhoso”;  “A casa da tartaruga”;  “A pomba e a

formiga”; “A cilada”; “O pintinho fujão”; “O dinossauro e a mosca”; “O cachorro e a

raposa”; “O galo e o pato”; “O leão arrogante”;  “Xereta”; “A coruja que queria ser

diferente”; “A raposa e a cauda”; “As Flores da Coelhinha”; “O macaco e o coelho”;

“Simples e Interessante”; “A leoa e a raposa”; “Os brinquedos de Duda”; “Leo e a

baleia”; “O flautista e os ratos”; “O tupi que você fala”; “Como é bom ter amigos”;

“Garoto esperto”;  “A corrida”; “Bolha de sabão”;  “O caldeirão da bruxa”;  “Corajoso

como o pai”; Fábulas; “O urso e a pantera”; “A coruja e o sabiá”; Curiosidades sobre o

cogumelo; “Não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim”; “Como é bom ter

amigos”;  “Cachorros realmente conseguem nadar?”; “O garoto esperto”;  “Corajoso

como o Pai”; “A economia de Maria”;  “Como amar o próximo como a nós mesmos?”;

“O circo de pulgas”; “Que bagunça”; “O menino Azul”; “A bondade do papagaio”; “Os

viajantes  e  o  Plátano”(Fábula);  “O  lobo  e  o  Leão”(Fábula);  “O  Médico  e  o

doente”(Fábula); “O Milhafre e a Serpente”(Fábula); “Uma lição”; “Quero colo”; “Em

cima daquela serra”; “Com ajuda tudo é mais fácil”; “A árvore de João”; “Desculpe-

me”; “Despedida animada”; “Festa surpresa”; “A grande confusão”; ‘Brincadeira de
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menina ou de menino?”; “Para que tanto estresse?”; “Dia de Acampamento”; “Que tal

explorar durante a noite?”; “Cuidado com as mentiras”; Proclamação da República;

“O telefone de bom coração”; “Qual a flor preferida”; “O menino Jesus”; “É sempre

bom ser humilde”; “Como é bom ajudar”; “Cuidado com a fofoca”;  “Boas maneiras”;

“História de Pescador”; Sobre o que é Natal?(poema); “Como é bom ter amigos”;

“Que soluço!”; “A roupa do rei”; “Esses desafios”; “Um dia no parque de diversões”;

“Natal”; “A soneca do pequeno leão”; “É bom ficar junto”; “Também quero ter amigos”;

“Tamanho não é documento”; “A horta do coelho”; “Uma casa nova”; “Uma mãozinha

amiga”;  “O  grande  fujão”;  “O  circo  de  pulgas”;  “Que  bagunça”;  “A bondade  de

papagaio”;

• Arte:  Dobradura  da  galinha;  Produção  de  painéis  de  aniversario  para  as  salas;

Produção  de  painéis  decorativos  para  as  salas;  Criar,  recortar,  dobrar,  elaborar

cenários,  produzindo os personagens da história  “O Lobo,  borboleta e as flores”;

Confecção das máscaras; Confecção do cenário para “O Burro, a Raposa e o Leão”;

Ponteira  de  lápis  de  coração;  Caranguejo  com  círculos;  Reprodução  da  abelha;

Flor(dia das mulheres); Monte a “Gocciolina”; Painel sobre as Mulheres (painel com

poemas em coração e fotos recortadas de revistas – tema anual); Criar um cenário

para  o sapo;  Com o uso das mãos e tinta  guache fazer  o  flamingo cor-de-rosa;

Gotinha de água(Painel);  Mulheres Alicerce da Vida(Painel); Ovos de páscoa com

tiras de papel  colorido;  Coelho da páscoa com revista;  Coelhinho com as mãos;

Complete o Ovo de Páscoa; Ovos com laço de papel laminado; Círculos elaborados;

Coruja com corações, triângulos e círculos; Confecção das lembrancinhas dia das

mães; Cartão do Dia das Mães(Tulipa); Desenho da Família, com moldura de revista;

Flores de EVA(Dia do abraço); Papagaio, Ursinho, Coruja, com formas geométricas;

Pulseiras; Recorte e cole as bandeirinhas e os outros adereços para compor a festa

junina;  Espantalho;  Decorando  a  espiga  de  milho(papel  crepom);  Produção  de

máscaras. (tigre,  unicórnio, borboleta,  homem-aranha, coruja e LudyBug); Bracelete

do  meio  ambiente;  Caixinha  de  presente;  Lagarta  e  a  borboleta  no  palito  de

churrasco; Animais com círculos; Recorte e cole de flores; Cartão para o dia dos

pais(sapato) e a meia(mensagem); Confecção de uma árvore cheia de sacis; Convite
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de aniversário; Preencher a ovelha com algodão; Origami; Dobradura: Sereia, Boto,

Calda da Iara; Animais com revistas(leão, tubarão); Teatro de fantoche; Recorte e

colagem  “A  árvore”;  Inventando  maquetes;  Cidade  em  3D;  Guaxinim(jornal);

Dinossauro com as mãos; Raposa com revista e tinta; Teatro de fantoche(quadra);

Árvore com a mão; Vasos de flor feito com tiras ou cubos de folha de sulfite colorida;

Vaso de flor  com as mãos;  Florzinha com forminha de doce;  Dobradura (Tulipa);

Koala(revista); Peça de teatro(tema de Natal); Árvore com cone de papel higiênico;

Jardim  de  Primavera;  Arvore  com forminhas  de  doce;  Flor  com forma  de  doce;

Marcador  de  página;  Dedoche  de  animais;  Abelha  com  círculos;  Transformando,

árvore  com dedos e  revista;  Vasinho de flor  com crepom;  Monte  seu castelo  do

Halloween;  Cachorro  de  dobradura;  Porta  retrato  do  Halloween;  Cone  de  bruxa;

Máscara e bracelete do Halloween; Teia de aranha; Cartão de Natal; Atividades com

recicláveis; Palhaço e menina de sanfoninha; Come-come de bichinho; Cidade de

papel;  Floquinho  de  neve;  Boneco  de  neve  sanfoninha;  Unicórnio  de  revistas;

Enfeites de Natal;

• Dinâmica: Construção de Torre Coletiva; A escada(“O que é mais importante na sua

vida?”); “Que bicho sou eu?”; Dinâmica do Presente; Dinâmica da diferença; 

• Brincadeiras: Legos;  Jogos de tabuleiro;  Bonecas;  Brinquedos diversos;  Futebol;

Corda; Cones; Bambolês; Cama de gato da trave do gol; Bolas; Dinâmica de “Costa

com costa”; Queimada; Bingo das cores; jogos pedagógicos; 

• Ensaios:  Início dos ensaios da peça de teatro (Festa da família): “Uma flor rara”;

Ensaio da peça (Festa da família):  “Riqueza e Pobreza”;  Música:  “Como a gente

nasce”;  Festival  de  dança  de  Mauá; Espetáculo  –  “Mulheres  alicerce  da  vida”;

Espetáculo “Gandhi – Caçador de ilusões”; Festa de Natal; Peças teatrais, para a

Festa de Natal;

• Relaxamento: Diário 10';

• Roda de Conversas: Historia “O vento e o sol”; O que fizeram nas férias; “A galinha

dos ovos de ouro”; “O Leão, a vaca, a ovelha, e a cabra”;  “O Lobo, borboleta e as

flores”;  Meio  ambiente  e  a  importância  das  árvores;  Tragédias  ambientais

“Brumadinho”(formação da barragem; necessidade de cuidar do meio ambiente de
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forma a evitar catástrofes; Celular e adolescentes: uma relação perigosa; A origem do

Carnaval;  Respeito  mútuo;  Atitudes  corretas;  Regras  e  combinados;  Respeito  as

diferenças;  Sentimentos;  Competição  saudável;  Busca  pelo  sucesso;  Final  de

semana;  Não  desistir  dos  sonhos;  Obediência;  Medo;  Fortalecendo  vínculos;

Egoísmo;  Importância  dos  amigos;  Cleópatra  e  Joana  d'  Arc;  Falar  a  verdade,

sempre; Desistir diante das dificuldades; Pes(Projeto Escola Segura)-sobre: O que é

violência?; Violência Doméstica; “O cavalo e as mercadorias”; “As estações do ano”;

“Por que as abelhas fazem barulho?”; Não deixar um amigo para trás; “Os meninos

de Suzano”; Cooperação; Respeito as diferenças;   “A gralha e o sabiá”; “A sabe

tudo”; “Novos vizinhos”; O que é a Páscoa para mim?; Problemas familiares (drogas),

adoção, descriminação racial e coragem para vencer os obstáculos; Preconceito e

exclusão; Dia do trabalho; Não fazer julgamentos pela aparência; Carta para o amigo;

Amor próprio, adolescência: A importância de emprestar os ouvidos para aqueles que

precisam apenas falar; Humildade e respeito aos colegas; Frase de Mark Zuckerberg

(Cofundador  do  Facebook)  “Podemos  não  ter  o  poder  de  criar  o  mundo  que

queremos imediatamente,  mas  todos  nós  podemos começar  a  trabalhar  a  longo

prazo hoje.”; Família; Cuidados que devemos ter com o nosso mundo; Como cuidar

do  meio  ambiente?;  Não  desistir  dos  sonhos,  mesmo  com  muitos  obstáculos;

Metamorfose da borboleta; Como aproveitar as férias; Ser diferente; Habilidades de

cada  um;  Amizade;  Recomeçar;  Regras  e  combinados;  Importância  dos  pais  e

família;  História  da  “A onça  e  o  coelho”;  “Corrupção”(debate  sobre  as  diversas

formas);  O  que  você  sabe  sobre  o  escorpião?;  Amazônia;  Família;  Setembro

amarelo; Bullying e suicídio; Preconceito; Primavera; Atitudes e consequências que o

bullying  pode  ter;  Provações  e  superações(Soldadinho  de  chumbo);

Relacionamentos; Fakenews; Reflexão sobre o amor; O que esperar de um futuro

robótico; Combinados e regras; Falando sobre família; Cuidado com a fofoca;

Pinturas e Desenhos

• Pinturas: Desenho sobre a história “O vento e o sol”; Férias; “A galinha dos ovos de

ouro”;  “O Leão, a vaca, a ovelha, e a cabra”; Desenho de Boas Vindas; Pintura das
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Ilustrações  da  história  “O  Lobo,  borboleta  e  as  flores”;  Meio  ambiente;  Árvores;

Ilustração da “Bela Adormecida”; Colorir a borboleta de acordo com a legenda; “Bem

vindos”; Pinte de acordo com os resultados; Profissões; Colorir os nºs escondidos;

Carnaval; Bicicleta; Turma da Mônica; Pinte o que você faz na escola; As formas

iguais;  Desenho  do  filme  “Zootopia”;   “Mulheres”(4  etnias); “Dia  Internacional  da

Mulher”; “Mulher Maravilha”; Sapato(Dia Internacional da Mulher); Colorir as palavras

que falam da importância da água; Pinte a gotinha de água com guache azul(dedos);

Pinte  as  gotinhas que possuem a letra  do  nome;  O caminho que só  tem letras;

Objetos de higiene pessoal;   Colorir o prédio dos amigos; Patinhos fora da lagoa;

Ovos de Páscoa; Coelhos; Maçãs; Colorir as latas de tinta; Pinte as boquinhas; Dia

do trabalho; Profissões; Cachinhos dourados; O que o açougueiro vende?; Colorir o

que a mãe usa; Bandeja do café da manhã da mãe da Mônica; Rosto de mulheres;

Pintura dirigida(seguindo os comandos); A hortinha; O mundo em suas mãos; Festa

Junina;  Bandeirinhas;  Quadrilha  junina;  Os  caipirinhas;  Colorir  a  festa  junina  da

Magali;  Árvore  frutífera;  Qual  é  minha  cor?(frutas);  Macaco  e  família;  Baleia;

Aquáticos  e  terrestres; Estou  de  férias;  Papel  alumínio;  Pintando  com  cores

secundárias; Personagens do folclore;   Pipas; Resolva e pinte conforme legenda;

Presentes para o pai; As vogais; Parece que o saci aprontou; Lobisomem; Amazônia;

Jacaré em seu habitat;  Vaso em flor; A casa de cogumelo; Pinte a árvore de acordo

com as legendas; Primavera; Família do cão; Jardim do tucano; As corujinhas; Pinte

as  cenas  que  mostram  como  você  utiliza  a  água  na  escola;  Dinossauro,  com

legenda; “Malévola”; Pinte as palavras que começam com “c”; Roupas de inverno;

Fusca da adição; ajude a princesa a colorir o arco-íris; Pinte os animais da turma da

Mônica;  “Viva  a  primavera”(com  lantejoula);  Animais  marinhos;  Pinte  o  robô  de

formas geométricas; Animais; Pinte a cena dos animais; O fundo do mar; No jardim;

Instrumentos musicais; Personagens das histórias em quadrinhos; Fazenda; Código

de Cores; Planeta água; Bruxinha; Mosaico com cores quentes e frias; Halloween

para pintar; Enigma das cores; Encontrando e colorindo os objetos escondidos; Urso;

Pinte  cada  fruta  om  sua  cor;  Pinte  as  vogais;  Anjos;  Pintura  do  desenho  da

Proclamação da República; Árvore de Natal; Anjinho de Natal; Bolinha do Papai Noel;
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Imagem de Natal; Anjos e estrelas; Presépio; Papai Noel; Estrelas; Árvore; Colorindo

a lista; No Natal represento a união e a paz; Ajude os duendes a achar as meias para

pintá-las; Bola de Natal do anjo; Vitral de Natal;

• Desenhos: Desenho sobre a história “O vento e o sol”; Férias; “A galinha dos ovos

de ouro”;  “O Leão, a vaca, a ovelha, e a cabra”; Desenho de Boas Vindas; Ilustrar a

história “O Lobo, borboleta e as flores”; Meio ambiente; Árvores; Desenhando o que

entendeu da música “Canoa”; Ilustração “Dona Aranha”; Crie uma marca própria de

chocolate;  “Cão  Raivoso”;  Desenho  rostos  expressando  cada  sentimento(Alegre,

Triste, Com medo, Com raiva, Chorando); “A cegonha e a raposa”(O que entendeu

da história); Ilustrando “O galo e a pedra preciosa”; “A mulher e a galinha”; Ilustre “A

Raposa e o Macaco”; “O Boi e a Rã”; Mulher ideal; “Medo de quê?”; Desenhando o

que entendeu da história “O Lobo, o cabrito e a cabra”;  Animais da história “Seu

Lovato”; Ilustrar “O pastor e as cabras selvagens”; “A lebre e a tartaruga”; “O gato

vaidoso”; “Mulher Maravilha”; Ilustrando “O cavalo e as mercadorias”; Estações do

ano;   “Os  meninos  e  o  Sapo”(com  círculos);  “O  lobo  e  a  Cabra”;

“Antropofagia”(reprodução); Desenhando o Biel;  “O chocolate da borboleta”; Ilustrar

a “A cobra e o pirilampo”; Ilustrar a história do “O coelho Tininho”; Urso; Pequeno

polegar; Circo; Das profissões; “A raposa e a cegonha”; “A sabe tudo”; “O leão e o

rato”;  “Novos  vizinhos”;  “Coelhinho  perdido”;  Cacique  e  a  “Historia  do  milho”;

Desenho  livre,  criando  sua  própria  história;  Desenho  da  mulher  da  sua  vida;

“Estrelinha”; Passarinho e sua mãe; Pinte a sacola do sapo; Família; “O canguru que

saltava para trás”; Ilustrando “A ovelha Negra”; Gato; Pinguim; Retrato da família; “A

periquita tagarela”(Desenho livre); “A professora coruja”(Desenho livre); “Princesa e o

sapo”; Ilustrando “A Festa à fantasia”; “A flor, a abelha e a borboleta”; Formiga; “A

formiga e o pássaro”; “O corvo e mexilhão”; “O bezerro e o boi”; Conjuntos; Minha

família é assim….; “Amigos para todas as horas”; Desenho Coletivo; Atividades que

gostariam de fazer;  Ilustração da história  “O macaco, a raposa e o lobo”;  Leia e

desenhe; Família; “A aranha e as uvas”; Onça; Coelho; Urso; Ilustrando a estrela

solitária; Gaivota e do rato; Boitatá; Cuca; Ilustrando “O segredo da borboleta”; Livre,

com formas geométricas;  Ilustrando “A onça e  o  coelho”;  Dona pata;  Vovó Zulu;
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Desenho sobre “A galinha e os lençóis”;  Ilustre  “O galo que queria ser  chefe”;  A

laranjeira; Gato; Fazer o desenho da história da bananeira; Girassol; Ilustrar “O porco

azul”; Soldadinho de chumbo; “O pássaro que enganou o gato”; Meu animal favorito;

Desenho da história – “O javali e a árvore”; Raposa; Desenho livre do “O sabe tudo”;

Desenho sobre   “A pomba e  a  formiga”;  Desenhar  como foi  sua  infância;  Leão;

Ilustrar a história “A raposa e a cauda”; Dia das crianças; Desenho da história – “O

mensageiro da floresta”; Desenho da história – “O garoto esperto”; Ilustrando o “Circo

de pulgas”;  Árvore;  Festa  surpresa;  Flor  preferida;   “A roupa do Rei”;  Parque de

diversões; Leão; O que você quer ganhar de Natal;

Educação Física:

• Alongamentos: MMIS;

• Recreação:  Brincadeira com a música “Julie baby”(instruções e comandos); Rouba

bandeira e circuito com atividades em grupo; Pula corda; 3 cortes; Futebol; Chute a

gol; Corda dupla; Pega pega; Pato; Ganso; Queimada; Tesouro escondido; Voleibol;

Gincanas diversas;

• Handebol: Fundamentos; Passes; Recepção; 

• Tênis de mesa: Fundamentos; Técnicas de jogo; Posicionamentos; Jogos;

• Jogos: Voleibol; Futsal;

Dança

• Recreação: Atividades com bolas; Corda; Queimada; Jogos de quadra; 

• Exercícios: Exercícios de abertura; flexibilidade; Condicionamento; 

• Ensaios: 2º Festival de Ginástica do Núcleo “Antonio de Paula”; Festa da Família; 5º

Festival  de  Dança  de  Mauá;  1º  Espetáculo  Cia  Sacro  de  Dança  –  Mauá;  1º

Espetáculo Cia Sacro de Dança – Mauá; Festival Dançarte – SESI – Mauá; Festa de

Natal;

Música

• Percussão:  Bolinha  de  sabão,  Ritmo  Maracatu,  Cup  Song;  Pandeiro(samba)
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“Acreditar”; “Sorriso Negro”; Pandeiro e tamborim “O bêbado e o equilibrista”; Ensaios

para o carnaval(samba); Andança”; “Oração ao tempo”; “Ouvi dizer”; “Feeling good”;

“We don’t need another hero”; Ilariê; “Segundo Sol”; “foram me chamar”; “Abre Alas”;

“Corta Jaca”; “Água de chuva”; “Sonho meu”; “Candieiro de você”; “Maria Maria”; “Os

cinco  bailes  do  Rio”;  “Aí  que  saudade  do  cê”;  “Foram  me  chamar”;  “Imagine”;

“Pescador  de  ilusão”;   “O  sol  nascerá”;   “Esperanza”;  “Paula  e  Bebeto”;  “Noite

Feliz”(Palavra Cantada); “Vagalume”;

• Canto com as músicas:  “Bolinha de Sabão”, “Era Uma Vez”, “Trem Bala”, “Dó – Ré

–  Mi”;  “Andança”;  “Oração  ao  tempo”;  “O  bêbado  e  o  Equilibrista”;  “Ouvi  dizer”;

“Feeling  good”;  “Como  é  que  a  gente  nasce”;  “Si”;  “Canção  da  América”;  “Meu

abrigo”;“Zero  a  dez”;  “Bola  de  meia  bola  de  gude”;   “Andança”;  “We  don’t  need

another  hero”;  “Foram  me  chamar”;  “Água  de  chuva”;  “Maria,  Maria”;  “Imagine”;

“Pescador de ilusão”;  “O sol nascerá”;  “Esperanza”; “Vagalume”;

• Flauta Contralto e Soprano / Flauta Tenor e Transversal / Trombone e Trompete /

Saxofone/Tenor e Alto/ Violoncelo: “Andança”; “Oração ao tempo”; “O bêbado e o

Equilibrista”;  “Ouvi  dizer”;  “Feeling good”;     “We don’t  need another  hero”;  Ilariê;

“Segundo Sol”; “Abre Alas”; “Corta Jaca”; “Água de chuva”; “Sonho meu”; “Candieiro

de você”; “Maria Maria”; “Os cinco bailes do Rio”; “Aí que saudade do cê”; “Foram me

chamar”; “Imagine”; “Pescador de ilusão”;  “O sol nascerá”;  “Esperanza”; “Paula e

Bebeto”; “Noite Feliz”(Palavra Cantada); “Vagalume”;

• Violinos/ Violas: “Andança”; “Oração ao tempo”; “O bêbado e o Equilibrista”; “Ouvi 

dizer”; “Feeling good”; “Canção da América”; “Meu abrigo”; “Imagine”; “Pescador de 

ilusão”;  “O sol nascerá”;  “Esperanza”; “Paula e Bebeto”; “Noite Feliz”(Palavra 

Cantada); “Vagalume”;

• Teoria: Propriedades do Som – Pulsação;

• Ensaios: 2ª Mostra de Musical “Mulheres alicerce do mundo”; Apresentação SENAC;

Aniversário do Centro Dia do Idoso “Dr Eliseu”;  Festa da Família; II Espetáculo de

Música: “Mulheres – Alicerce da Vida”; Festa de Natal;

Projeto Saxoflauteando (Desenvolvido dois dias à noite e aos sábados)
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• Reuniões com os pais das crianças e adolescentes dos diferentes instrumentos;

• Flauta,  Saxofones,  Trombone,  Trompete,  Violino,  Viola,  Violoncelo,  Baixo

Elétrico,  Violão,  Cavaquinho,  Guitarra,  Percussão  e  Bateria:  “Do  Rancor  ao

Perdão”;  “Andança”; “Oração ao tempo”; “O bêbado e o Equilibrista”; “Feeling good”;

“Canção da América”; “Meu abrigo”; “Zero a dez”; “Bola de meia bola de gude”; “Si”;

“Andança”;  “Oração ao tempo”;  “O bêbado e o Equilibrista”;  “Ouvi  dizer”;  “Feeling

good”;    “We don’t need another hero”;  Ilariê; “Segundo Sol”;  “Abre Alas”; “Corta

Jaca”; “Água de chuva”; “Sonho meu”; “Candieiro de você”; “Maria Maria”; “Os cinco

bailes do Rio”; “Aí que saudade do cê”; “Foram me chamar”; “Imagine”; “Pescador de

ilusão”;   “O  sol  nascerá”;   “Esperanza”;  “Paula  e  Bebeto”;  “Noite  Feliz”(Palavra

Cantada); 

Obs: Todas as aulas são desenvolvidas, por monitores, especialistas em cada instrumento.

Informática Educativa

• TUX(software educativo): Jogos educativos;

• WEB: Folclore;  Cleópatra(uma  das  mulheres  mais  influentes  da  história  antiga);

Monumentos do Egito; Papiro; Matemática do Egito; Formas geométricas; Palavras

Árabes; Divindades do Egito; Papel das mulheres de Roma; Vogais(apoio ao eixo

pedagógico);  Roma  –  Cultura;  Carnaval;  Pesquisa  do  significado  de  palavras

desconhecidas; Índios; Hábitos indígenas; Índios artesanatos; Diversidade familiar;

Valores familiares (amor); Igualdade de Gênero; Festa Junina; Brincadeiras de Festa

Junina; Pesquisa de imagens sobre brincadeiras juninas; Bullying; Princípios, Valores

e Identidade; Humildade; Dia dos pais(Origem); Diferentes famílias; Ciberbullying e

seus  efeitos(reportagem);  Animais  de  jardim;  Carreiras  e  profissões;  Folclore;

Maioridade  Penal;  Saci-Pererê;  Folclore(lendas);  Trabalho  Infantil  x

Responsabilidade; Lenda do diamante; Criação da Biografia – tradução para outros

idiomas;  Desenhos  Animados;  Dia  do  Nutricionista(trabalho  desenvolvido  e  a

importância  de  se  alimentar  bem);  Economize  água;  Singular  e  plural;  Teste

comportamental(pesquisa  de  qual  perfil  era  desenvolvido  na  sua  personalidade:

Gato, Lobo, Águia e Tubarão); Malévola; Romero Britto(biografia); Setembro amarelo;
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Primavera;  Meios  de  transporte;  Direitos  da  criança  e  do  adolescente;  Dia  das

bruxas;  Símbolos  do  Halloween  –  Abóbora;  Dia  do  Dentista  –  Higiene  bucal;

Importância de cuidar do Meio Ambiente; Animais Marinhos; Como seria o futuro em

2040?;  Super  heróis;  Proclamação  da  república;  Natal  –  significado;  Consciência

Negra; Porque o pinheiro é a Árvore de Natal?; Temas natalinos diversos;

• Paint  Brush: Revisão:  Linha,  retângulo,  pincel,  texto (tamanho,  cor,  alinhamento,

nome da fonte), preenchedor de cor, selecionador de cor; Representação da Esfinge;

Resolver enigmas, continhas, curiosidades;  Pinte os losangos; Digitar a tradução de

algumas palavras Árabe(língua do Egito); Colorir os desenhos sobre rotina de vida

das mulheres romanas; Colorir  vogais e consoantes; Desenho da mulher romana,

seguindo o padrão da época e vestimentas, comparando-as com as mulheres de hoje

em dia;  Personagens carnavalescos; Dia da mulher; Rainha de Sabá; “A bailarina”;

Desenho  livre  representando  “Humanidade”;  Separação  de  Sílabas(apoio  ao eixo

pedagógico); Estações do Ano – Outono; Corpo humano; Desenho sobre ECA (“Toda

criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade”; Dia

do circo; Desenho “Mulheres da Grécia”; Texto sobre os índios(palavras que são de

origem indígena e que estão no nosso vocabulário do dia a dia); Hábitos indígenas;

Índios  artesanatos;  Comando  das  ferramentas  do  computador;  Salvar  atividades;

Apoio ao eixo pedagógico;  Atividades de colorir e de auxílio pedagógico(O que é o

amor?); Tetris; Ordem numérica; Festa Junina(texto); Atividades do eixo pedagógico;

Sequências  geométricas;  Cruzadinha  junina;  Lista  de  comidas  típicas;  Redação

sobre o último filme que assistiram em casa ou no cinema; Desenho de si mesmos

com as 5 características mais marcantes de sua personalidade; Layout da página;

Animação;  Copiar  e  colar  imagem;  Minhas  férias(desenhos  e  texto);  Animais  de

jardim(criação de desenhos); Folclore(edição de imagens, sobre a lenda escolhida);

Saci-Pererê(desenho  e  texto);  Folclore(desenhos  e  textos  das  diferentes  lendas);

Desenho  da  lenda  do  diamante;  Atividades  do  eixo  pedagógico;  Espetáculo  de

dança; Texto sobre o trabalho do nutricionista e da importância de se alimentar bem;

Texto  “Economize água”;  Singular  e  plural;  Desenhando  obra  de Romero Brito  e

digitando sua biografia; Palavras de afirmação (setembro amarelo);  Apoio ao eixo
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pedagógico(primavera); Desenho do Aladdin – Técnica pixel; Atividades em apoio ao

eixo pedagógico; Dia das bruxas; Caça-palavras – símbolos do halloween; Pinte com

as  cores  da  legenda;  Retrospectiva  2019;  Desenho  sobre  higiene  bucal;

Representação da importância de cuidar do Meio ambiente (figura e texto); Pinte o

peixinho de acordo a legenda; Quadrinhos da história “O Jaboti e o índio”; Com que

letra  começa?;  Alfabeto;  Encontro  vocálico(apoio ao eixo pedagógico);  Ilustrações

dos Super heróis; Proclamação da república(Bandeira); Desenho livre sobre o Natal;

Montagem da árvore de Natal; Pinheiro de Natal; Caça-palavras natalino; Conte os

enfeites da árvore de Natal; Técnica de sombreamento (Motivo natalino); Desenho

livre sobre o Natal com técnicas de sombreamento; 

• Libre  Office  Impress: Writer:  página  gradiente,  escolha  de  cores,  cor,  fonte,

tamanho de fonte, alinhamento de texto, negrito, itálico e sublinhado, copiar e colar;

Apresentação em slides, tema 15 fatos sobre a Cleópatra; Slides sobre os tipos de

violência  (maus  tratos,  violência  doméstica,  trabalho  infantil,  abandono,  violência

sexual  e  bullying);  Ilustrações  sobre  as  mulheres  índias;  Slides  sobre  hábitos

indígenas;  slides sobre  artesanatos indígenas;  Slides  sobre evolução familiar  nos

últimos anos; Adicionar mais slides; Edição de texto; Transição de slides, Layout da

página; Animação; Slide mestre; Copiar e colar imagem; Dispor imagem enviando-a

para trás do texto sobre o tema Igualdade de Genêros; Slides sobre as brincadeiras

juninas; Edição de texto; Transição de slides sobre as férias; Texto sobre os símbolos

do Halloween(alinhamento  de texto,  realce de texto,  cor  de  texto,  negrito,  itálico,

sublinhado, tamanho de texto, transição de slides, dispor imagem);

• Libre Office – Writer:  Digitação e escrita através de ditado, mudança da cor da

página, degradê; Representação de uma carta em papiro escrita pela Cleópatra, para

os aliados; Leitura e digitação do texto Mulheres de Roma(papel desempenhado; o

que  deveriam  aprender;  diferenças  entre  os  dias  de  hoje  e  aquela  época;

interpretação do texto); Texto: Papel das Mulheres de Roma; Interpretações de textos

diversos; Colocação de cores em degradê no fundo do texto; Criação de texto sobre

o amor; Criação de texto sobre as férias;  Vídeo expondo o desenho animado que

mais gosta,  características dos personagens, origem dos desenhos; Acróstico sobre
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a profissão escolhida; Digitação da lenda do diamante; Criar uma história sobre o

espetáculo de dança; Criar a sua própria biografia, contendo data de nascimento,

cidade natal, condição social, lazer, divertimentos, localidade atual, escola, cursos, e

algo  sobre  o  que  esperam  para  o  futuro;  Teste  comportamental(questionário);

Bullying(texto); Falando sobre respeito; Amigos para sempre – interpretação de texto;

Direitos da criança e do adolescente(texto); O que quero para o meu futuro?(texto);

Texto: “O Jaboti e o índio”; Oposto compatível(tipos de personalidade e quais os tipos

de personalidade eram mais compatíveis com a sua); Porque o pinheiro é a Árvore

de Natal (texto); Texto natalino;

• WordPad:  “A  bailarina”(poema)-Cecília  Meireles;  Carolina  Maria  de  Jesus

(Humanidade); Texto – Mulheres da Grécia(costumes, cultura, padrões); O que as

mulheres de hoje conquistaram no decorrer do tempo?; Produção de texto divido em

três  parágrafos.  Primeiro:  explicaram  com  suas  palavras  o  que  era  o  bullying;

Segundo: contaram uma história sobre bullying que haviam presenciado; Terceiro:

Mostrar  um ponto  de vista  de como melhorar  a  questão da violência  dentro  das

escolas;  Produção  de  texto  sobre  Ciberbullying  e  seus  efeitos;  Maioridade

penal(título, introdução, desenvolvimento e conclusão);

• Windows 10: Editor/Criador de vídeo: Duração de vídeo, adicionar cartão de título,

cor do cartão de título, texto, estilos de texto animados, layout, filtro, movimentos,

efeitos 3d, adicionar fotos e vídeos, adicionar música; Bullying; Criando vídeos(temas

livres); Criando Vídeo – música (usando a letra da música “Dois corações – Melim”

para criar o seu vídeo); 10 Fatos sobre mim (biblioteca do projeto, adicionar imagens,

exibir tamanhos, música de fundo, personalizar áudio, storyboard, adicionar cartão de

título,  duração,  texto,  movimento,  efeitos  3D,  filtros,  redimensionar,  girar,  excluir,

concluir vídeo e exportar vídeo); Biblioteca do projeto(Como seria o futuro em 2040?/

Meio  Ambiente);  Vídeo  informativo  sobre  Preconceito,  Racismo  e  Discriminação;

Biblioteca do projeto(Natal);Criando vídeos(temas livres);

• Google tradutor: Traduzir a biografia para inglês e espanhol;

• Roda de Conversas: Miscigenação; respeito; outras culturas que foram agregadas a

cultura  do  Brasil;  Cleópatra  e  as  mulheres  de  hoje  em  dia  (Diferenças  e
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semelhanças); Discussão sobre o poder de escolha, exposição de ideias e ideais, o

que seria liberdade, para as romanas; Carnaval(Origem e atual);  Violência:  Abuso

sexual(PES);Violência-O  que  é?;  Tipos  de  violência  (maus  tratos,  violência

doméstica,  trabalho  infantil,  abandono,  violência  sexual  e  bullying);  “Um olhar  do

Paraíso” (Violência – Não aceitar proposta de estranhos e ou de pessoas próximas);

Mulheres da Grécia(costumes, cultura, padrões), paralelo com os dias de hoje(o  que

as mulheres de hoje conquistaram no decorrer do tempo); Atividades das mulheres

índias,  papel  que  exerce  na  tribo,  com  paralelo  dos  dias  de  hoje;  Tipos  de

artesanatos  e  quais  matérias-primas;  Conceito  pessoal  de  família;  diversidade

familiar; Respeito, amor e gratidão; O que é o amor?; A questão de gênero em nossa

sociedade; Análise de conceitos e as relações de gênero que se dão no ambiente

educacional; Debate: Porque ainda existem diferenças de gênero consideráveis em

nossa sociedade; Festa Junina; Quais as brincadeiras conhecidas da festa junina;

Discussão de são feitos os filmes e como os mesmos chegam ao cinema; Leitura da

letra  da  música  “Who’s  laughing  now?  -  Jessie  J”(como  a  cantora  lidou  com  o

bullyng); Humildade; Férias; Lutar por um ideal; Injustiças; Respeito aos pais; Origem

do dia dos pais; Diferentes tipos de famílias(costumes, ideologias, comportamento,

etc);  Ciberbullying  e  seus  efeitos(pontos  positivos  e  negativos,  pautados  na

reportagem); O que se conhece sobre jardim e animais?; Qual a carreira gostaria de

seguir?(pontos  positivos  e  negativos);  Maioridade  Penal(2  grupos:  defesa  da

maioridade penal e o outro contra, mostrando argumentos e contra pontos sobre o

assunto); Lendas do folclore(qual a moral de cada lenda); Pontos de vista, discussão

sobre responsabilidade e trabalho infantil; “Um grito de socorro”(Bullying e suicídio);

Palavras  de  afirmação  (setembro  amarelo);  Respeito;  Direitos  da  criança  e  do

adolescente; Símbolos; Animais marinhos e qual a sua importância no Eco Sistema;

Como  seria  o  futuro  em  2040?;  Moral  da  história  “O  Jaboti  e  o  índio”/  Qual  a

mensagem; Qual seu tipo de personalidade e onde melhorar; O que é o Natal para

você?; Preconceito, Racismo e Discriminação;
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DVDs:

• “Leo  Da  Vinci,  Missão  Mona  Lisa”(amizade,  dificuldades  financeiras);  “Hotel

Transilvania  2”(família,  tradição);  “Sing  –  Quem  canta  seus  males

espanta”(competição,  objetivo);  “Divertidamente”(Sentimentos);  “O  Bom

dinossauro”(amizade); “Sing”(Competição, busca pelo sucesso); “Zootopia”(Injustiça/

Verdade);   “Joana  d´Arc”(ideais,  costumes;  mulheres  de  coragem);

“Malala”(Coragem, preconceito contra as mulheres);  “Querida encolhi as crianças”;

“O pequeno Nicolau”(insegurança); “O menino que descobriu o vento”(criatividade,

pesquisa);  “Acquaria”  (recursos  naturais);  “Hotel  Transilvânia”(diferentes  mundos);

“Um  olhar  do  Paraíso”(Violência  –  pessoas  estranhas);  “Valente”(mudança  de

costumes,  coragem,  família,  amor);  “Um  chamado  especial”(Síndrome  de  Down,

amigos de verdade); “O Faz de conta que acontece”(histórias, realidades, mistério);

“Descendentes”(bondade,  conflitos);  “Um  sonho  possível”(problemas  familiares

(drogas), adoção, descriminação racial e coragem para vencer os obstáculos; “Um

chamado  especial”(amizade  verdadeira/Síndrome  de  Dawn);  “A  menina

leoa”(preconceito);“O  livro  da  selva”(objetivos  diferentes);  “Homem

formiga”(experimentos científicos); “A espera de um milagre”(injustiça, preconceito e

fé);“O  menino  do  pijama  listrado”(mundos  diferentes,  respeito  e  amizade);

“Divertidamente”(controle  dasemoções);  “Pequenos expiões 4”(aventura e trabalho

em equipe); “Angry Birds”(valores desconhecidos, reconhecimento);  “Meu malvado

favorito – 3”(lidar com o e a falta prestigio); “Alvin e os esquilos na estrada”(amizade);

“Meu amigo monstro”(perdas);  “O silêncio de Melinda”(bullyng, agressão,  solidão);

“Uma  família  feliz”(conflitos  familiares);“AngryBirds”(valores  desconhecidos,

reconhecimento); “Dumbo”(diferenças; família); Descendentes 1(Como lidar com os

conflitos);  “Aladim”;  “Kubo  e  as  cordas  mágicas”(poderes  mágicos,  talentos);

“Amazônia  Eterna  (2014)”(iniciativas  de  sucesso  ecológico  e  economia);  “Alice

através do espelho”(amizade); “Denis o Pimentinha”(obediência); “Gasparzinho – um

fantasminha  camarada”(amor,  amizade,  família);  “Quatro  Vidas  de  um

cachorro”(Vínculo  afetivo);  “Pachamama”(coragem);  “Narnia”(luta  pelo  bem);

“Malévola”(amor, vingança, traição); “Um grito de socorro”(bullyng); “Aladim”; “Vamos
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proteger  o  planeta”(desperdício  de  água,  jogar  o  lixo  no  lugar  certo);

“Extraordinário”(preconceito); “Bullyng provocações sem limites”(evitando tragédias);

“Amazônia”; “Pets 2”(cuidar); “Toy Story – 4”(reencontro);  “Tomorrowland – Um lugar

onde  nada  é  Impossível”(futuro  robótico);  “O  menino  que  descobriu  o

vento”(construção da primeira turbina eólica – combate a fome); “Quatro vidas de um

cão”(amizade)”; “Tomorrowland”(Um lugar de onde nada é impossível); “As aventuras

de Robinson Crusoé”(amizade e companheirismo);  “O Natal da Angela”(família); “O

Natal da Cinderela”; “Cronicas de Natal”; “Bud, o cão amigo!”;

6.1.5. Quadro de funcionários

Quantidade Cargo / função Escolaridade
Regime de

Contratação

Carga
Horária /

Diária

Carga
Horária /
Semanal

01 Agente de Limpeza Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01 Agente de Limpeza Ens. Médio (Incomp.) CLT 8h30 42h30

01 Agente Operacional Ensino Fundamental CLT 7h30 37h00

01 Assist. Educador Social Ensino Médio CLT 8h00 20h00

01 Auxiliar Administrativo Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01 Auxiliar de Cozinha Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01 Auxiliar de Cozinha Ens. Fundamental Incompleto CLT 8h30 42h30

01 Coordenador Pedagógico
Pedagogia, Pós-graduação em 
Adm. Escolar, Supervisão e 
Educomunicação 

CLT 7h00 35h00

01 Cozinheira Ens. Fundamental Incompleto CLT 8h30 42h30

01 Educ. Soc. de Educ. Física Superior em Educação Física CLT 8h30 17h00

01 Educ. Social
Sup. Pedag. Pós 
Psicopedagogia

CLT 8h30 42h30

01 Educ. Social Ciência Biológica CLT 8h30 42h30

01 Educ. Social Pedagogia CLT 5h00 25h00

01 Educ. Social de Dança Superior Educ. Física CLT 8h30 17h00

01 Educ. Social de Informática Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01 Educ. Social de Música Pedagogia CLT 8h00 24h00

01 Gestora de Marketing Sup. Marketing CLT 8h30 42h30

01 Nutricionista Superior em Nutrição CLT 7h30 15h00

01 Psicólogo Superior Psicologia CLT 6h00 24h00
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Resolução de Registro de Entidades e Inscrição de Programas, Serviços, Benefícios e

Projetos junto a CMDCA

6.1.6. Quadro de voluntários por serviço

Quantidade Atividades Escolaridade Carga Horária / Semanal

01 Direção Superior Pedagogia 40h00

01 Administrativo Superior 24h00

02 Administrativo Superior 04h00

01 Aux. cozinha Fundamental 04h00

6.1.7. Demonstração da forma de participação dos usuários

Através de conversas formais e informais, reuniões de pais, eventos culturais, entre outros,

os  usuários  tiveram  a  possibilidade  de  trazer  suas  opiniões,  contribuindo  para  que  o

trabalho desenvolvido tivesse correções de curso, quando necessário, com o objetivo de

melhorar  a  qualidade  no  atendimento  das  crianças  e  adolescentes.  As  contribuições

possibilitaram  a  escolha  de  atividades  lúdicas  pedagógicas  que  puderam  auxiliar  nas

dificuldades cognitivas apresentadas, nos movimentos de coordenação fina e motora. As

queixas comportamentais trazidas pelos pais, possibilitaram acompanhamento psicológico

ou ainda encaminhamentos para a rede.

6.1.8. Avaliação e monitoramento

As reuniões de pais possibilitaram troca de informações relativas aos trabalhos pedagógicos

e culturais,  desenvolvidos e ou projetos em andamento,  informações sobre as agendas

bimestrais, devolutivas, tratativas individuais focando um atendimento de qualidade para as

crianças e adolescentes. Nas reuniões os pais trouxeram sugestões, questionamentos e

propostas, sempre analisadas pela equipe e a posterior a devolutiva.

As paradas pedagógicas,  foram momentos disponibilizados para reflexões,  capacitações

internas  e  externas,  organizações  logísticas  dos  eventos,  mostras,  espetáculos,  datas

comemorativas  e  estudos  de  casos,  objetivando  o  trabalho  coletivo,  a  reciclagem  de

conhecimentos e o foco no desenvolvimento das crianças e adolescentes.

O trabalho desenvolvido atingiu um índice aproximado de 85%, considerando as variáveis

que se apresentam junto ao desenvolvimento das atividades desenvolvidas com as crianças
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e adolescentes, ou seja, respeito as habilidades e o livre arbítrio na participação em festas

comemorativas e ou eventos, internos e externos.

6.1.9. Quadro resumo das atividades desenvolvidas

Nome do Serviço
 Público

alvo

Faixa

etária 

Horário de

Atendimento

Capacidade de

Participantes

Atendimentos

Número de

usuários

atendidos

Periodicidade
Demanda

Reprimida

Serviço de

Convivência e

Fortalecimento de

Vínculos

Crianças e

Adolescen

tes

5 anos e

8 meses

à 16

anos

7:30H às

12:00H 

13:00H às

17:00H

150 163
Segunda à

sexta feira
03

a) Demanda Reprimida: 03

Orientações Encaminhamentos

44 No aguardo de vaga

b) A organização é referenciada ao

I. CRAS ( X ) sim  ( ) não   CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

Alzira Franco/ Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Centro II.CREAS

III. Centro POP

7. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES(AS)

Reuniões do Coordenador – Janeiro

• Posse dos Membros titulares e Suplentes do CMDCA, gestão 2019/2020;

Reuniões do Coordenador – Fevereiro

• Reunião Ordinária do CMDCA;

• Reunião FEASA;

• Reunião de Pais;

• Parada Pedagógica;

Reuniões do Coordenador – Março

• Reunião Ordinária do CMDCA;

• Reunião FEASA – Jornada Gandhi;
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• Reunião da Comissão de Registro;

• Reunião da Comissão de Registro – Orientações(tirando dúvidas)

• Parada Pedagógica;

Reuniões do Coordenador – Abril

• Reunião Ordinária do CMDCA;

• Reunião FEASA – Jornada Gandhi;

• Reunião da Comissão de Registro;

• Reunião da Comissão de Registro – Orientações(tirando dúvidas)

• Parada Pedagógica;

Reuniões do Coordenador – Maio

• Reunião Ordinária do CMDCA;

• Reunião FEASA – Jornada Gandhi;

• Reunião da Comissão de Registro – Orientações(tirando dúvidas)

• Parada Pedagógica;

Reuniões do Coordenador – Junho

• Reunião Ordinária do CMDCA;

• Reunião da Comissão de Registro;

• Reunião FEASA – Jornada Gandhi;

• Reunião da Comissão de Registro – Orientações(tirando dúvidas)

• Atividade no Parque “Celso Daniel” - “Combate ao trabalho infantil”

• Parada Pedagógica;

Reuniões do Coordenador – Julho

• Reunião Ordinária do CMDCA;

• Reunião da Comissão de Registro;

• Parada Pedagógica;

Reuniões do Coordenador – Agosto

• Reunião Ordinária do CMDCA;

• Reunião da Comissão de Registro;

• Reunião FEASA – Jornada Gandhi;

• Reunião da Comissão de Registro – Orientações(tirando dúvidas);
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• Reunião Extraordinária do CMDCA;

Reuniões do Coordenador – Setembro

• Reunião Ordinária do CMDCA;

• Reunião da Comissão de Registro;

• Reunião FEASA – Jornada Gandhi;

• Conferência dos trabalhadores;

• Palestra “Arte, Direito e Literatura na Construção de uma Cultura de Paz”;

• WorkShop de Psicotraumatologia;

Reuniões do Coordenador – Outubro

• Reunião Ordinária do CMDCA;

• Reunião da Comissão de Registro;

• Reunião FEASA – Jornada Gandhi;

• Conferência dos trabalhadores;

• Reunião da Comissão de Registro – Plantão de dúvidas;

Reuniões do Coordenador – Novembro

• Reunião Ordinária do CMDCA;

• Reunião da Comissão de Registro;

Reuniões do Coordenador – Dezembro

• Reunião Ordinária do CMDCA;

• Reunião da Comissão de Registro;

Educadores e Demais Profissionais

CONFORP – 23º Congresso de Formação Profissional – Esperança, força que nos move.

8. Considerações Finais

As atividades lúdicas, os espetáculos e mostras culturais, tanto internos quanto externos,

foram  pautados  no  projeto  norteador  “Mulheres  –  Alicerce  do  Mundo”.  Todo  trabalho

desenvolvido pontuou a história de mulheres, ícones, através da música, opiniões, posturas,

as quais influenciaram e inovaram pontos culturais e comportamentais de suas épocas.   A

informática  educativa  atuou  nas  pesquisas  sobre  a  vida  e  trajetória  destas  mulheres,

aspectos políticos e culturais da época e, temas diversificados que tiveram como objetivo o
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crescimento e a ampliação dos conhecimentos. A dança movimentou o mundo das crianças

e adolescentes com histórias e personagens de filmes que marcaram e fizeram a diferença

em  diferentes  épocas.  As  atividades  lúdicas  deram  suporte  para  criação  de  cenários,

construções  teatrais  e  artesanais,  entre  outros.  As  crianças  e  adolescentes  do  Núcleo

“Antonio  de  Paula”  participaram  de  vários  eventos  externos,  possibilitando  o

compartilhamento  do  trabalho  multidisciplinar  de  toda  equipe.  A  orquestra  do  Projeto

“Saxoflautendo”, diversificou instrumentos, ampliou o número de integrantes e participantes,

trabalhou músicas raízes e universais, ampliando o campo do conhecimento e atuação. 

Atendimentos Prestados

Programa de Educação e Prevenção em Saúde

Agente Operacional: Gina Rosa Lucchesi

Tipo
Nº de Atendimentos –

Total (Ano)

• Serviço Odontológico 119

• Atendimentos no Núcleo “Antônio de Paula”
(Curativos;  remédios,  mediante  receita  médica;
pesagem; pequenos curativos; entre outros)

886

• Encaminhamentos para Postos de Saúde (PS) 08

• Encaminhamentos para Unidade de Saúde (US) 30

• Encaminhamentos para oftalmologista 111
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Serviço de Psicologia

Técnica Responsável: Cristina Nahum Rodrigues  - CRP 06/99559

Tipos de atendimentos Quantidade

Encaminhamentos a Hebiatria – FMABC 04

Acompanhamento psicológico às famílias 08

Atendimentos Psicológicos – Crianças e Adolescentes 46

Atendimento a estagiários 02

Anamneses e Devolutivas – Pais / Responsáveis 16

Participação em reuniões, capacitações, formação e palestras 16

Relatórios para Encaminhamentos 07

CONSIDERAÇÕES

A  anamnese  realizada  com  os  pais  ou  responsáveis,  teve por  finalidade  investigar

antecedentes pessoais, histórico familiar, histórico médico e averiguar queixas específicas. 

Os atendimentos com as crianças e adolescentes foram realizados uma vez por semana.

Os  adolescentes  em  sessões  individuais  e  as  crianças  se  dividiram  em  atendimentos

individuais e em grupo de quatro crianças.

No  processo  de  atendimento  houve  agendamentos  com os  pais  ou  responsáveis  para

devolutivas  e  orientações  sobre  o  andamento  do  atendimento.  As  devolutivas  foram

igualmente  encaminhadas  a  coordenação  pedagógica  e  direção.  Foram  encaminhados

relatórios para as escolas públicas de acordo com as solicitações.

A Unidade Básica de Saúde Vila Guiomar ofereceu serviço na especialidade de Psiquiatria,

após entrevista, triagem e posteriori atendimento.

Os  encaminhamentos  referentes  aos  adolescentes  foram  direcionados  a  Hebiatria  da

faculdade de medicina do ABC.

A  participação  do  profissional  de  psicologia  em  palestras,  reuniões,  capacitações,

possibilitou o  aperfeiçoamento  no  campo  de  trabalho,  proporcionando  ampliação  na

qualificação dos atendimentos aos usuários e suas famílias.
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Serviço Social 

Núcleo “Antônio de Paula”

Técnica Responsável: Silvia da Penha Campos Adolfo CRESS 54311

Regiões das moradias das famílias atendidas

Bairros atendidos Percentuais

Jardim Alzira Franco 32%

Parque João Ramalho 48%

Vila Curuçá 12%

Parque das Nações 4%

Outros 4%
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Programa de Iniciação Profissional Núcleo “Antônio de Paula”

Crianças e Adolescentes Quantidade

Inscritos 96

Aguardando vagas 65

Crianças/ Adolescentes – Inseridos 32 (22 oriundos da creche+ 10 encaminhados pelo
Serviço Social)

Desistentes 17

Visitas Domiciliares 37

Santo André, 30 de Setembro 2020.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Responsável Legal

Dirlene Aparecida Marcondes
Técnica Responsável
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Galeria 

Eixo Pedagógico
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Música
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Dança
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1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Nome: Núcleo de Apoio e Assistência “Eduardo dos Santos”

1.2. Endereço: Rua Apiaí, 800 – Vila Curuçá – Santo André – São Paulo CEP: 09291-090

Telefone: (11) 3705-6213 ramais 111 e 112  (11) 4475-9825         Fax: (11) 4479-5729

1.3. Site www.instituicaodrklaide.org.br E-mail: cursos@instituicaodrklaide.org.br

1.4. Inscrições em Orgãos Públicos

Já descritas na apresentação.

2. REPRESENTAÇÃO

2.1. Apresentação qualificação do(a) Presidente

Já descritas na apresentação.

Diretora da Unidade

Nome: Elizabeth Pelegrin Ross Tonin

Endereço: Rua Rui Barbosa, 333, Compl aptº 72-A Bairro: Jardim Boa Vista Município:

Santo André UF: SP CEP: 09190-370

RG: 5.334.797 Órgão Expedidor: SSP UF: SP Data da Expedição: 09/10/1985

CPF: 861.589.108-72 Data de Nascimento: 20/01/1951

Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Casada

Escolaridade: Letras e Complementação Pedagógica Profissão: Professora aposentada

2.2. Técnico Responsável

Nome: Cristiane de Oliveira Alvarenga Pimentel

RG: 4243021      Órgão Expedidor: SSP       UF: PA        Data de Expedição: 15/11/2017

CPF: 736.673.582-53                     Data de Nascimento: 20/11/1982

Nacionalidade: Brasileira              Estado Civil: Casada      

Escolaridade: Sistema de Informação    Profissão: Coordenadora de Área 

Endereço: Rua Asclépias,150                 Compl: Casa 01. 

Bairro: Vila Curuçá             Município: Santo André      UF: SP       CEP: 09280-440
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3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

Já descritas na apresentação.

4. RECURSOS UTILIZADOS

Fonte Órgão Público/Secretaria Valor Mensal Valor Anual

Municipal ---------------- ---------- -----------

Estadual ---------------- ---------- -----------

Federal ---------------- ---------- -----------

Fonte Origem Valor Mensal Valor Anual

Doações Parceria Pessoa Jurídica, Pessoa Física e
Doações em Produtos

32.026,12 384.313,51

Próprio Eventos beneficentes e Bazares 1.191,63 14.299,58

Outros Prestação de serviços 2.455,20 29.462,40

5. INFRAESTRUTURA

Imóvel:       Próprio       Cedido        Alugado        Outros

O Núcleo de Formação Profissional “Eduardo dos Santos” mantém suas atividades há 19

anos em prédio  próprio.  As  diversas atividades estão distribuídas em 490,40 m²  e  três

pavimentos:

Térreo:  Recepção;  Laboratório  de  Informática;  Copa  e  Cozinha  para  uso  interno;

Lanchonete para uso dos educandos; 2 Salas de multiúso. 

Pavimento 1: Sala da direção; Sala de reuniões; 2 Banheiros; 

Pavimento 2:  Salas para atendimento Psicológico; Banheiros; atendimento Odontológico;

Sala  da  Assistente  Social;  Sala  de  Corte  e  Costura;  Sala  de  Cabeleireira  e

Manicure/Pedicure; Arquivo morto; Sala multiúso; 

Anexo: Salão, com 200 m². 

Pavimento1:  Sala  de  multiúso  para  Cursos teóricos  como:  Curso de idiomas (Inglês  e

Espanhol), Instalador eletricista; Reuniões e Festividades.

Piso  Térreo: Sala  de  atividades  práticas  de  elétrica;  dois  banheiros;  Almoxarifado  e

Manutenção de microcomputador.
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Os espaços estão equipados com mobiliário próprio e adequado para que se destinam, ou

seja, cadeiras giratórias, cadeiras com braço, quadro branco, impressoras, macas, moveis

de manicure e todos os equipamentos de automação.

Para retirada de doações, compras, visitas, entre outros utiliza-se uma Montana – GM e

Uno - FIAT, pertencentes a Matriz e utilizados nas Filiais.

Equipamentos  permanentes:  Equipamentos  de  informática,  máquinas  e  equipamentos,

móveis, utensilios e instalações.

6. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

6.1. Serviço Socioassistencial

Programa: Cursos de Formação Profissional

6.1.1. Objetivos

• Qualificar jovens e adultos para o mercado de trabalho, buscando geração de renda

e responsabilidade social;

• Propiciar a formação profissional adequada à necessidade do mercado de trabalho;

• Contribuir na formação dos participantes em relação ao comportamento adequado

em entrevistas  de  emprego  diante  do  recrutador;  bem como  a  produção  de  um

curriculum eficiente;

• Capacitar jovens e adultos para o exercício de atividades produtivas;

• Possibilitar encontros com profissionais da área a fim de conhecer melhor a rotina, as

expectativas, atribuições e exigências do cargo.

6.1.2. Abrangência territorial

Município de Santo André.

6.1.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda

A Inserção dos alunos no Núcleo Eduardo dos Santos foi realizada a partir dos critérios e

especificações, considerando:  Baixa  renda  familiar,  Local  de  moradia  e  vulnerabilidade

social.
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6.1.4. Atividades realizadas

Depilação

Capacitou  os  alunos  sobre  técnicas  de  depilação  de  axilas,  buço,  pernas,  virilha,  e

sobrancelhas, utilizando técnicas e produtos adequados. As técnicas foram aplicadas em

voluntários/ modelos, assim como entre os próprios participantes. 

Principais conteúdos ministrados: 

Formatos de rostos e tipos de sobrancelhas;

Cuidados com a depilação;

Função da hipófise;

Hormônios;

Tempo de vivência do pelo;

Técnicas de depilação de sobrancelhas;

Histologia, Funções e Desenvolvimento do pelo;

Depilação de pernas, axilas e buço;

Técnica de cera quente e rollon;

Análise do procedimento.

Carga horária: 24 horas.

Eletricista Instalador

O curso capacitou os alunos a executarem projetos elétricos e realizarem manutenções em

instalações  elétricas  de  ambientes  residenciais  e  comerciais,  utilizando  ferramentas  e

equipamentos apropriados, de acordo com as normas de segurança, com aulas práticas e

treinamento nas unidades da Instituição “Dr. Klaide”. 

Principais conteúdos ministrados: 

• Normas de segurança para instalações elétricas;

• Instalações elétricas residenciais;

• Instalações e manutenção de equipamentos e fiação elétrica;

• Conceitos básicos de eletricidade, cálculo e suas grandezas físicas;

• Interpretar e avaliar desenhos técnicos de fiação elétrica;

• Conceitos de iluminação e cálculo de luminotécnica;
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• Dispositivos de proteção nos circuitos elétricos e cálculo de condutores;

• Projetos elétricos residenciais e interpretação de diagramas elétricos;

• Criação de listas de materiais e orçamento de serviços e projetos.

Carga horária: 160 horas.

Berçarista

Capacitou as profissionais para trabalharem em creches e berçário e muitas vezes em casa

de  família,  ensinando  as  características  fundamentais  nas  diferentes  fases  do

desenvolvimento infantil, os cuidados necessários com o bebê e a criança, dando opções e

maneiras  de  acompanhar  as  atividades  e  brincadeiras,  organizando  o  ambiente  e  os

materiais necessários, dicas para o sono e alimentação das crianças, noções básicas de

primeiros  socorros,  preparando-as  para  o  mercado  de  trabalho.  As  aulas  foram

complementadas com a utilização de vídeos, reflexões individuais e coletivas, pesquisas

sobre  temas  atuais  com  relação  ao  desenvolvimento  das  crianças,  apresentações  em

Power Point com temas pertinentes ao cuidar das mesmas, visitas técnicas em escolinha e

creches em parceria com a instituição. 

Principais conteúdos ministrados: 

• O Estatuto da Criança e do Adolescente;

• Perfil e deveres da profissional;

• Definições e Responsabilidades da Profissão;

• A importância da reciprocidade; 

• Conceitos de Infância, Comunicação e expressão;

• Agenda escolar; administração do tempo, Noções de primeiros socorros;

• Noções das fases do desenvolvimento na infância segundo Piaget;

• Hábitos saudáveis e higiene do bebê, Esterilização de mamadeira e chupeta;

• Cuidados a criança com refluxo gastresofágico;

• Administração de medicamentos conforme prescrição médica.

Carga  horária:  60  horas,  acrescidas  de  15  horas  relativas  a  estágio  não

supervisionado e não obrigatório.
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Lactarista

Os alunos receberam conhecimentos teóricos sobre nutrição e boas práticas alimentares,

na faixa etária de 0 a 6 anos, para o desenvolvimento de atividades em lactários. 

Principais conteúdos ministrados: 

• Ética e postura profissional;

• Funções, competências e responsabilidades do Lactarista Escolar;

• A importância do aleitamento Materno;

• Cuidados com o leite e no preparo dos alimentos dos bebês;

• Preparação adequada para crianças de 0 a 6 anos;

• POP (Procedimento Operacional Padrão ou Padronizado), documentos obrigatórios

exigidos pela vigilância sanitária para os serviços de alimentação;

• Alimento seguro (Qualidade e higiene dos alimentos, utensílios, equipamentos e o

ambiente no lactário);

• Desinfecção e esterilização de mamadeiras e chupetas;

• Anvisa, Cuidados com o lixo, Controle de pragas e vetores.

Carga horária: 25 horas 

Língua Espanhola

O curso capacitou alunos para desenvolver as quatro habilidades para o conhecimento da

língua espanhola – leitura e escrita, conversação, compreensão oral, em nível básico. As

aulas foram complementadas com a apresentação de vídeos ilustrativos, de filmes e séries,

simulações, dinâmicas e músicas, expressões idiomáticas para assimilação do conteúdo em

geral.

Principais conteúdos ministrados: 

• Alfabeto espanhol, sons do espanhol. 

• Sinônimos e antônimos;

• Concordâncias básicas, gênero e número;

• Casos de uso e/ou omissão do artigo; 

• Verbos pronominais mais frequentes;

• Uso mais frequentes dos tempos do indicativo;
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• Advérbios e enlaces mais usuais;

• Vocabulário próprio das situações e temas tratados;

• Interagir em situações de apresentações;

• Identificar e descrever pessoas, lugares e objetos; 

• Falar de ações presentes e passadas;

• Expressar sentimentos e sensações (positivas e negativas). 

Carga horária: Será ministrado em módulos semestrais, com 40 horas cada.

Língua Inglesa

Os alunos foram capacitados para falar em inglês de forma básica e objetiva, através de

comunicações  orais  e  escritas,  em  suas  diversas  formas  e  gêneros.  As  aulas  foram

complementadas coma Vídeos, Simulações e Dinâmicas.

Principais conteúdos ministrados: 

• Vocabulários iniciais: cumprimentos, números, alfabeto, artigos, preposições;

• Verbo To Be, There is/ There are Pronome possessivo;

• Presente Simples (formas afirmativa, negativa e interrogativa);

• Presente continuous (formas afirmativa, negativa e interrogativa);

• Adjetivos comparativo e superlativo;

• WH Questions (what, who, where, why).

Carga horária: Curso ministrado em módulos semestrais, com 40 horas cada.

Manicure e Pedicure

O curso qualificou o aluno para o domínio de técnicas de manicure e pedicure, utilizando

materiais e produtos apropriados ao embelezamento das unhas das mãos e pés, de acordo

com as necessidades do cliente buscando o desenvolvimento de uma postura proativa,

crítica, reflexiva e de habilidades empreendedoras, para o mercado de trabalho. 

Principais conteúdos ministrados: 

• Biossegurança e ficha de anamnese;

• Postura profissional  e  princípios éticos aplicados ao atendimento no  ambiente de

trabalho, Integração e trabalho em equipe e qualidade na prestação de serviços;
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• Método de assepsia,  desinfecção e esterilização dos materiais  e instrumentos de

trabalho, Cuidados especiais com diabéticos;

• Reciclagem, descartes de materiais e instrumentos infectados;

• Anatomia e Doenças de pés e mãos, escamação e corte de cutículas;

• Preparação das unhas das mãos e dos pés: corte, lixamento e polimento;

• Técnicas de massagem e hidratação das mãos e dos pés;

• Técnicas de esmaltagem e aplicação de variadas pinturas artísticas.

Carga horária: 48 horas.

Técnicas Administrativas

O  curso  qualificou  jovens  e  adultos  na  área  administrativa  abrangendo  as  rotinas  e

atividades dos principais departamentos de uma empresa, bem como a relação com os

setores  produtivos  e  de  planejamento,  oferecendo  conhecimentos  e  habilidades  que

atendam às demandas do mercado de trabalho e, com isto, aumentando a empregabilidade

das pessoas. As aulas foram expositivas, com atividades individuais e em grupo, reflexões

coletivas, avaliações orais e escritas.

Principais conteúdos ministrados: 

• História Econômica: Agricultura, Comércio, Troca, Moeda, Artesanato, Manufatura, 1ª

a 3ª Ver Industrial, História econômica do Brasil;

• Empresa:  Constituição  x  Contrato  Social,  Tipos  de  Empresa,  Estrutura

Organizacional,  Organogramas,  Estratégias  x  Táticas  Empresariais,  Hierarquia  e

Liderança,  Motivação  e  Gestão  de  Desempenho,  Administração  de  Conflitos,

Comportamento Formal;

• Redação  Empresarial:  Noções  de  Redação,  Narrativa,  Descrição,  Dissertação,

Emissão de Documentos – Carta, E-mail, Ata, Comunicado, Declaração, Atestados,

Recibos;

• Gestão Financeira: Registros, Documentos Diversos (Duplicata, Nota Fiscal, Boleto), 

Entradas x Saídas, Faturamento, Lucro x Prejuízo, Noções de Juros Simples e 

Compostos;

• Departamentos – uma Visão Geral: Financeiro, Contabilidade, Comercial, Marketing,
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Jurídico,  Compras,  Produção,  Manutenção,  Logística,  Almoxarifado,  Recursos

Humanos, QSSMA;

• Planejamento Estratégico: Missão, Visão e Valores de uma empresa, Identificação e

Solução de Problemas, Técnicas 5W2H, PDCA, SWOT, Gestão 5S. 

Carga horária: 60 horas

Agente de Portaria 

O curso proporcionou aos alunos conhecimentos e habilidades técnicas, com ênfase em

suas atitudes e postura, capacitando-os para exercer a função de porteiro, com o preparo

para  enfrentar  as  diversas  situações  atinentes  à  vigilância  e  segurança,  aulas  foram

expositivas, apresentação de casos reais e dinâmicas de grupo.

Principais conteúdos ministrados: 

• Segurança  e  seus  ramos  oficiais:  Nacional,  Pública,  Privada,  Condominial,

Empresarial, do Trabalho, Doméstica, Física e Emocional;

• Atividades de Portaria: Recepção, controle e encaminhamento de pessoas, Controle

de Correspondências, Controle de acesso de veículos, Entrada e saída de materiais,

Controle de claviculário, Rondas, Recebimento e Entrega do posto de trabalho – em

empresas e condomínios, Uso de rádio HT;

• Procedimentos em caso de Perigo, Risco ou Emergência;

• Análise  das  áreas  de  risco  de  uma  empresa  ou  condomínio,  prevenção  contra

invasões e forma de tratamento em caso  de situações suspeitas ou sinistros;

• Sistemas de Segurança: Combate a incêndios: noções de classe de incêndio e tipos

extintores  e  hidrantes,  portas  corta-fogo  e  barras  antipânico,  saídas  e  luzes  de

emergência, sistemas de alarme, bombas de recalque, CFTV e cerca elétrica;

• Relações humanas: a importância das boas maneiras, respeito e forma de abordar

pessoas,  orientação  para  uma  comunicação  eficiente,  Hierarquia  e  Liderança,

Motivação e Gestão de Desempenho, Administração de Conflitos, Comportamento

Formal, Moral, Ética e Cidadania – noções básicas.

Carga horária: 32 horas.
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Design de Sobrancelha

O curso proporcionou aos alunos conhecimentos básicos do design de sobrancelhas de

acordo com o formato do rosto e o gosto do cliente, embelezando-as e modelando-as, para

iluminar e destacar o olhar.

Principais conteúdos ministrados: 

• História das Sobrancelhas e Tipos de sobrancelha;

• Dicas de atendimento ao cliente. Biossegurança e higiene pessoal; 

• Medidas e formato de rosto;

• Técnicas que valorizam a sobrancelha;

• Coloração e utilização de henna;

• Ética profissional e dicas de atendimento ao cliente.

Carga horária: 4 horas

Barbearia 

O  curso  proporcionou  conhecimento  e  qualificação  profissional  para  iniciantes  que

desejavam reciclar  conhecimento  na área  com aulas  teóricas  e  práticas  em asilos,  em

postos assistenciais e crianças da própria instituição.

Principais conteúdos ministrados: 

• Introdução à Barbearia e Cortes;

• Tipos de barba;

• Ambiente de trabalho: ferramentas e produtos para barbear;

• Aparo de Pelos;

• Linhas e ângulos do rosto;

• Mercado e tendências no segmento de barba;

• Penteado masculino para finalização; 

Carga horária: 12 horas 

Corte e Costura

Habilitou o aluno a modelar e montar peças básicas de confecção de roupas em geral com

corte, costura e acabamento visando a qualidade na produção do vestuário. O aluno teve a
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oportunidade de aprender os tipos e funções de cada máquina de costura, exercitando-se

em várias tipos de pontos e de tecidos.

Principais conteúdos ministrados: 

• Introdução as técnicas de corte e costura e tipos de corte;

• Como Tirar Medidas;

• Pontos das Máquinas de Costura;

• Barra de Calças;

• Confecção e Mercado;

• Efetuar casas para botões;

• Colocar Ziper;

• Confeccionar Bolsas de Calça Jeans;

• Confeccionar calças masculinas e femininas;

• Adquirir habilidades para confeccionar trabalhos artesanais.

Carga horária: 76 horas. 

Maquiagem

O  curso  ofereceu  aos  alunos  conhecimentos  essenciais  para  o  desenvolvimento  da

maquiagem profissional, aprendendo técnicas de aplicação corretas, utilizando os produtos

e desenvolvendo diversos tipos de maquiagem de acordo com a cor da pele e o formato do

rosto, para trabalharem como autônomos ou em salões de beleza.

Principais conteúdos ministrados: 

• A profissão de maquiador;

•  Anatomia da pele;

• Colorimetria, preparação da pele, Iluminação e maquiagem clássica;

• Técnicas de maquiagem (Olho nude, Olho preto, Olho Smokey, Olho clássico, Olhos

Esfumados).

Carga horária: 24 horas.

Cabeleireiro

O curso capacitou o aluno a cuidar do embelezamento dos cabelos, preparando-os para as
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etapas  seguintes  (Cortar,  Escovar,  Pentear,  luzes,  manutenção  dos  fios,  colorações,

escovas de diversos tipos, chapinha, matização do cabelo loiro, choque de óleo de argan)

com aulas teóricas  e práticas  em outras  instituições,  escolas,  creches e asilos,  tiveram

ainda cursos extras e aperfeiçoamentos na IKESAKI e SANSEI, visita a Beaty Fair – Feira

da beleza em São Paulo, exercitando a prática de corte e tinturas de cabelos.

Principais conteúdos ministrados: 

• Vigilância sanitária e técnicas de corte e coloração;

• Como fazer escova e chapinha nos cabelos;

• Materiais e utensílios e tipos de tesouras para cortes;

• Técnica de tingimento dos cabelos e tipos de luzes;

• Matização dos cabelos loiros e com luzes;

• Cauterização dos fios e Reconstrução de Fios, Joque de óleo de argan. 

Carga horária: 100 horas.

Informática básica para adolescente e Jovens

Proporcionou aos alunos conhecimentos básicos para o uso de computadores em ambiente

de Sistema Operacional, Editor de Texto, Planilha Eletrônica, apresentação e utilização dos

serviços  oferecidos  pela  internet  por  meio  de  exercícios  práticos  (apostila),  aulas

expositivas, exercícios livres, exposição de trabalhos impressos. 

Principais conteúdos ministrados: 

• Introdução à informática;

• Compreender a parte física do computador (peças e placas); 

• Hardware e Software, Tipos de memória, Vírus e antivírus;

• Tabela de medida de memória: Byte, Kbyte, Mbyte, Gbyte, Tbyte;

•  Windows 7 (Sistema Operacional), Personalização da área de trabalho;

• Arquivos: Nomeação, suas extensões e localização;

• Acessórios: Paint Brush, Calculadora, WordPad, Calculadora, Prompt de comando e

Windows Explorer;

• Painel de controle: adicionar/remover programas, configurações de periféricos,

• Aparência e personalização e contas de usuário;
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• Ajuda e suporte.

Word 2010

• Configuração do layout da página;

• Formatação de fontes, parágrafos, colunas;

• Opções de salvamento;

• Localizar e substituir palavras;

• Inserção e edição de tabelas, imagens, clip-arts, cabeçalho e rodapé, caixa de texto,

word art, quebra de página, autoformas, número de página e sumário;

• Bordas e sombreamento de textos e páginas, hifenização e mala direta;

• Impressão.

Excel 2010

• Formatação da área de trabalho;

• Funções (ABS, Soma, Média, Mínimo, Máximo, Se, Procv);

• Fórmulas (adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e porcentagem);

• Sequências, Filtros, Subtotais, Tabela Dinâmica, hiperlinks;

• Inserção e edição de gráficos.

Power Point 2003

• Tipos de layout e design de slides;

• Inserção de slides;

• Inserção e edição de Mp3;

• Personalizar animação e transição de slides;

• Conversão de formatos de áudio (utilização do software gratuito RiverPast);

• Utilização do gravador de som do Windows para redução do tamanho do arquivo

• WAV e Incorporação de som WAV;

• Hiperlinks e Botões de ação.

Internet

• A Origem e o Ambiente da Internet; 

• Os Principais Navegadores e Recursos de Navegação;

• Criação e envio de e-mails, Redes sociais e Pesquisas;

Carga horária: 96 horas divididas em 6 módulos.
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Cuidador de Idosos

Os alunos foram capacitados a exercerem funções de cuidador de idosos em domicílios,

instituições  de  longa  permanência,  hospitais,  centros  de  referências,  entre  outras

modalidades de atenção ao idoso, sistematizando saberes e fazeres do cuidar, qualificando-

os  para  o  exercício  de  sua  função  com  aulas  Teóricas  e  práticas,  visitas  técnica

supervisionada em instituições e asilos e casa de repouso da Região.

Principais conteúdos ministrados: 

• Estatuto do Idoso;

• Perfil do Cuidador;

• Cuidados que o cuidador deve ter com a própria saúde e qualidade de vida;

• Noções de geriatria e gerontologia;

• Relação Idoso-Cuidador;

• Sociedade x Idoso;

• A Comunicação família-idoso-cuidador;

• Causa e Tratamento de lesões por Pressão no Idoso;

• Mudanças e decúbito;

• Cuidados medicamentosos e Cuidados paliativos;

• Incontinências e Imobilidade;

• Maus tratos e Prevenção de quedas;

• Memória, depressão, demência;

• Nutrição;

• Sono e repouso;

• Integração da família no cuidado ao idoso;

• Alzheimer, AVC, Artrose e artrite, Osteoporose; neoplasias.

Carga horária: 60 horas.

Estética Corporal

Formou  profissionais  qualificados  para  trabalhar  na  área  de  Estética  corporal,

desenvolvendo  estratégias  de  tratamentos  estéticos  de  âmbito  geral,  para  redução  de

medidas e contornos corporais, combate à celulite, gordura localizada, flacidez, redução de
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medidas e todas as outras alterações inestéticas que comprometem a silhueta.

Principais conteúdos ministrados: 

• Introdução à Estética Corporal; 

• Anatomia e Fisiologia da Pele;

• Massagem modeladora;

• Massagem drenagem linfática Manual;

• Esfoliação Corporal;

• Termoterapia;

• Argiloterapia;

• Massagem relaxante;

• Aromaterapia.

Carga horária: 60 horas, dividido em 2 módulos.

Estética Facial

O curso capacitou alunos para serem profissionais qualificados para trabalhar na área de

estética facial abordando o formato facial e propiciando os conceitos de tratamentos faciais

dos cuidados com a pele do rosto,  identificando os principais  problemas,  tratamentos e

como se beneficiar de maneira pessoal e profissional.

Principais conteúdos ministrados: 

• Introdução a Profissão e dicas importantes de Atendimento ao Cliente;

• Avaliação Facial e Ficha de Anamnese;

• Biossegurança e Higiene Pessoal;

• Materiais Utilizados e Princípios Ativos;

• Estrutura da pele, classificação da pele, biótipo cutâneo;

• Cosméticos faciais; A importância da fotoproteção.

Carga horária: 32 horas.

Alongamento de Cílios (Lifting)

Capacitou os profissionais para curvar e alongar cílios, aplicando técnicas mais atualizadas

do  mercado  a  fim  de  valorizar  o  olhar  do  cliente  de  acordo  com  as  normas  de

115



                                                

biossegurança.

Principais conteúdos ministrados: 

• Normas de Biossegurança e Atendimento ao cliente;

• O que é Lifting de cílios, diferença entre lifting de cílios e permanente de cílios;

• Vantagem do Lifting de cílios e a durabilidade;

• Cuidado e manutenção dos cílios;

• Técnica para curvar os cílios e alongar;

• Espesura e Tamanho do fio.

• Compreender a importância de cada instrumento;

• Erros e acertos de profissionais da área.

Carga horária: 12 horas

Informática básica para adultos

Proporcionou  aos  alunos  conhecimentos  básicos  de  maneira  simples  e  descomplicada,

sobre  o  sistema  Operacional  Windows,  Word  e  Excel,  Internet  onde  desenvolveram

atividades ligadas à área de informática. Todo o conteúdo foi ministrado de forma dinâmica,

e em um ritmo especial, para que pudessem ser bem assimilado pelo aluno com exercícios

práticos, mínima teoria.

Principais conteúdos ministrados: 

• Conceitos básicos de informática; Conhecendo a Área de Trabalho;

• Windows Explore (Pastas e arquivos);

• Microsoft Word  (Digitação, edição e formatação de textos); 

• Microsoft Excel (Entendimento da ferramenta, fórmulas básicas e planilhas);

• Internet (Navegação e Pesquisas), Conhecimento e acesso às redes sociais;

• Criando e salvando novos documentos, Criação e envio de e-mails.

Carga horária: 80 horas 

Automação Predial

O curso de “Automação Predial  Instalação de Sistemas Automatizados e de Segurança

Eletrônica” proporcionou aos participantes formações iniciais com aulas teóricas e práticas
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visando  à  qualificação  que  lhe  permitiu  prestar  serviços  de  instalação  e  suporte  ao

funcionamento  de instalações eletroeletrônicas,  automação  de  residências  e  instalações

comerciais  e  industriais,  cumprindo  as  rotinas  e  processos  estabelecidos  com  foco  na

otimização e nos padrões de qualidade requeridos. 

Principais conteúdos ministrados: 

• Sistemas  de  Pré  Automação  Predial  Relés  de  Impulso;  Relés  de  Interface;

Programador horário; Cabeamento; Parametrização;

• Sistemas de Automação Predial Cabeamento; Parametrização;

• Circuito fechado de TV Câmeras; 

• Princípios de funcionamento; Cabeamento; Configurações; Sistemas de gravação;

• Alarme Patrimonial, Princípios de funcionamento; Cabeamento; Configurações;

• Alarme de Incêndio, Princípios de funcionamento; Cabeamento; Configurações;

• Dispositivos  Ferramentas  e  equipamentos  para  operações  em  eletricidade.

Multímetro  e  Volt/amperímetro  alicate:  Características  gerais;  Seletor  de  função;

Seleção e indicação de escala; Recomendações de uso e de segurança;

• Ferramentas  afins.  EPI  e  EPC  típicos  do  eletricista.  Tecnologia  das  conexões

elétricas  e tipos;  Emendas de fios  e cabos;  Soldagem de emendas;  Isolação de

emendas; Diagramas elétricos;

• Autoconhecimento;  Empatia;  Grupos  Sociais:  A  importância  da  comunicação  no

atendimento; Foco no cliente; Expectativas e necessidades do cliente; Qualidade no

atendimento; Importância de um bom atendimento; Como melhorar o atendimento;

Atendimento correto;

• Simbologia e representação; Tipos: Unifilar e Multifilar; Funcional;

• Circuitos Simbologia e representação: Componentes (proteção e manobra);

• Ensaios Emendar, soldar e isolar condutores elétricos; Identificar circuitos em série,

em paralelo e misto; Medir grandezas elétricas (tensão, corrente, resistência elétrica)

Montar circuito de lâmpadas série para testes. 

Carga horária: 160 horas.
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Assistente de Logística

Qualificou os alunos nas técnicas básicas de logística, abrangendo as principais atividades

dentro de uma empresa, bem como a relação com outros setores e o ambiente externo,

conhecimentos  e  habilidades em recebimento  e  expedição  de  mercadorias,  controle  de

estoques, armazenagem e transporte, que atendam às exigências do mercado de trabalho.

As aulas foram expositivas e interativas, dinâmica de grupo com exercícios de logística,

exercícios em classe de Curva ABC, estoque de segurança e ponto de pedido.

Principais conteúdos ministrados: 

• História Econômica: Agricultura, Comércio, Troca, Moeda, Artesanato, Manufatura, 1ª

a 4ª Revolução Industrial;

• Meios de Transporte: Rodoviário, Aquaviário, Aéreo, Ferroviário e Dutoviário;

• Logística: História, Noções de Mercado, Estoque, Noções de Gestão e Controle de

Estoques, Curva ABC, PEPS, UEPS, Produção sistemas “Pull & Push”, Noções de

Inventário;

• Processos de Logística: 

a)  Entrada:  Recebimento  de  Materiais,  Inspeção  Quantitativa  e  Qualitativa,

Armazenamento e Conservação, Endereçamento e Etiquetagem;

b) Saída: Preparação de Pedidos – Picking, Packing e Crossdocking;

c) Equipamentos de movimentação de carga e armazenagem;

• Empresa: Definição e Estrutura Organizacional;

• Segurança no Trabalho: Saúde Ocupacional, Segurança, Meio Ambiente.

Carga horária: 36 horas.

Oficina de Rádio

O curso proporcionou aos jovens e adultos (tanto em situação de risco como em situação de

desemprego) o universo radiofônico, qualificando-os para o mercado de trabalho. Durante o

curso, os alunos tiveram uma noção geral da rotina em uma emissora de rádio do ABC,

tiveram aulas teóricas e práticas, atividades em grupo, produção, apresentação e gravação

de um programa radiofônico com temas variados escolhidos pelos alunos.

Principais conteúdos ministrados: 
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• A história do rádio no Brasil e no mundo;

• A trajetória das rádios no Brasil entre 1922 até os dias de hoje;

• Os diferentes tipos de emissoras de rádio;

• Os profissionais que trabalham em uma emissora de rádio;

• Montagem de grade de programação;

• Noções básicas de locução e Produção de programas de rádio;

• Visita técnica na rádio Comunitária Zummm FM 87,5 MHZ de Santo André 

• Apresentação e gravação de um programa de rádio (aula prática). 

Carga horária: 24 horas.

Teste de Software

Formou  profissionais  capazes  de  identificar  erros  para  atuar  na  área  de  qualidade  de

software na função de testadores Junior´s, seguindo os roteiros de testes e comunicando-os

de forma eficaz aos desenvolvedores para possíveis correções. Tiveram avaliações escritas

e práticas, trabalhos individuais e em grupo.

Principais conteúdos ministrados: 

• Conceitos básicos;

• Cenários de testes, tipos de testes, técnicas de testes;

• Elaborando casos de testes, fases do projeto I, fases do projeto II;

• Testlink:  introdução,  criando  projetos,  criando  plano  de  testes,  criando  Baseline,

criando usuários e atribuindo permissões, especificando testes e atribuindo cenários;

• Mantis:  criando  projetos,  criando  usuários,  criando  bug/tarefa  e  resolvendo

bug/tarefa.

Carga horária: 40 horas.

Web Designer

Proporcionou  aos  participantes  a  compreensão  e  real  utilização  das  ferramentas  de

construção de uma página para internet. As aulas foram expositivas, com apresentações

individuais, exercícios práticos, exercícios livres.

Principais conteúdos ministrados: 
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• Introdução ao Web Design;

• Construindo um Site;

• Programas e suas principais funções, Hospedagem gratuita;

• Gimp – programa de edição de imagens de código aberto;

• Criando e salvando novos documentos;

• Trabalhando com Painéis e com Filtros;

• Entendo as camadas, Ajustes de Imagens;

HTML 5

• Criando documentos HTML; Estrutura básica de uma página, Formatando Textos;

• Listas: numeradas, não numeradas e de definição;

• Atributos da página, texto e tabela; Filtros e efeitos nas imagens;

• Criação de Links ou Hiperlinks, ID’s e classes, Photoscape;

• Álbuns e gif animados, Edição de imagens;

 CSS 3

• Criação de lay-outs, Taquigrafia;

• Estilização dos documentos HTML 5 e Reutilização de estilos;

Windows 10 como Sistema Operacional;

Notepad++ para criação e edição do código HTML;

Utilização de textos informativos sobre cultura digital e inclusão digital.

Carga horária: 90 horas

6.1.5. Quadro de Funcionários por Serviço

Quantidade Cargo/Função Escolaridade
Regime de

contratação

Carga 
Horária/ 

Diária

Carga 
Horária/ 
Semanal

01 Coordenadora de Área
Bacharel em Sistema e
Informação

CLT 8h30 42h30

01 Auxiliar Administrativo
Superior em Gestão
 Financeira

CLT 8h30 42h30

01 Agente de Limpeza
Ensino Fundamental 
Incompleto

CLT 8h30 42h30

01
Educadora Social de 
Corte e Costura

Ensino Médio 
Completo

CLT 8h00 24h00
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01
Educadora Social de 
Manicure e Depilação

Ensino Médio
 Completo

CLT 6h30 13h00

01 Educ. Social Berçarista Superior Completo CLT 8h00 16h00

01
Educ. Social 
Cabeleireiro

Ensino Médio 
 Técnico Cabeleireiro

CLT 8h00 24h00

01
Educ. Social Inglês 
Espanhol

Superior Incompleto 
Letras

CLT 6h00 12h00

01 Educ. Social Elétrica Ensino Médio CLT 8h00 12h00

01
Educ. Social Portaria /
Téc. Administrativas

Superior Completo CLT 8h00 16h00

01 Educ. Social Estética Superior Completo CLT 8h00 16h00

01
Educ. Social Cuidador 
de Idosos

Ensino Médio CLT 8h00 8h00

01
Educ. Social de 
Informática

Bacharel em Sistema e
Informação / Pós: 
Tecnologias interativas 
aplicadas a educação

CLT 8h00 24h00

6.1.6 Quadro de Voluntários por Serviço

Quantidade Atividade Escolaridade
Carga

horária/Semanal

01 Diretoria
Superior em Letras com 
Complementação em Pedagogia

30h00

01 Barbearia Ensino Médio Completo 3h00

01 Maquiagem Ensino Médio Completo 3h00

01 Costureira Ensino Superior Completo 3h30

01 Costureira Ensino Médio Completo 3h30

01 Informática Ensino Médio 6h00

6.1.7.  Como  a  Entidade  ou  Organização  fomentou,  incentivou  e  qualificou  a

participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas

do plano (elaboração, execução, avaliação e monitoramento).

A participação dos adolescentes, jovens e adultos deu-se através de processos por meio de

discussões em grupo, vivências, conteúdos teóricos, dinâmicas, simulações, dramatizações,

feiras, eventos, de acordo com o plano preparado pelos educadores, das diferentes áreas.
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6.1.8 Avaliação e monitoramento (resultados alcançados, facilidades e dificuldades

encontradas)

O  Educador  definiu  o  melhor  método  de  avaliação  dentre  eles,  vivências,  simulações,

discussões em grupo, provas teóricas e escritas.

O processo de avaliação dos cursos são contínuas, levando em consideração: participação

nas  aulas,  interesse  nos  conteúdos  dos  cursos,  observação  constante  dos  alunos,

desenvolvimento das atividades e assiduidade (75% de presença).

Para a avaliação dos cursos e da equipe pedagógica, foram utilizadas pesquisas de opinião

junto aos participantes e educadores.

6.1.9 Quadro resumo das atividades desenvolvidas

Nome do Serviço
 Público

alvo

Faixa

etária 

Horário de

Atendimento

Capacidade

Atendimentos

Número de

usuários

atendidos

Periodicidade

Dias da 

Semana

Demanda

Reprimida

Serviço de

Convivência e

Fortalecimento de

Vínculos

Adolesc
entes,

jovens e
 adultos

A partir

dos 14

anos

7h30 às

12h00

13h00 às

17h00

1.326 1.058
Segunda à

sexta feira
68

Demanda Reprimida: 68

a) 

Orientações Encaminhamentos

68 No aguardo de vaga

b) A organização é referenciada ao

I. CRAS  ( X ) sim            (   ) não

CRAS  –  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  –  CRAS  Alzira  Franco/Centro  de

Referência de Assistência Social – CRAS – Centro

II.CREAS (X)

III. Centro POP.

122



                                                

7. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES (AS)

Visando  aprimorar  o  desenvolvimento  das  atividades  profissionalizantes  de  acordo  com

cada  curso,  os  educadores  sociais  participaram  assiduamente  de  reuniões  mensais,

orientações individuais, Congresso de formação Profissional (CONFORP), visitas à Feira

Internacional  de Beleza Profissional  (BEAUTY FAIR).  Cursos e Workshops nas lojas de

cosméticos como: IKESAKI e SANSEI para capacitação e aperfeiçoamento Profissionais de

Beleza nas áreas de Cabelo, Maquiagem, Estética, Manicure e Depilação ministrados pelas

principais Marcas do Mercado.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Ano de 2019 o Núcleo de Formação Profissional “Eduardo dos Santos teve um resultado

bastante significativo na formação de vários alunos, que hoje já se encontram inseridos no

mercado de trabalho tendo sua própria renda familiar. 

Os cursos foram oferecidos de acordo com as suas habilidades e interesse. Sendo que os

alunos  tiveram  a  oportunidade  de  frequentar  dois  ou  mais  cursos  concomitantemente

permanecendo mais tempo na Unidade de Formação Profissional evitando a ociosidade.

Ao  final  de  cada  curso,  os  alunos  receberam  Certificado  de  Conclusão  em  uma

confraternização social integrando educadores e alunos. 

Santo André, 30 de Setembro de 2020.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Responsável Legal

Cristiane de O. Alvarenga Pimentel 
Técnica Responsável
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Galeria
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1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. NOME: Núcleo de Convivência para o Idoso “Dr. Eliseu”

1.2. ENDEREÇO: Rua Apiaí nº 831 – Vila Curuçá – Santo André – São paulo –

CEP: 09291-090 Telefone: (11)4975 – 8264

1.3 SITE: www.instituicaodrklaide.org.br Email: idosos@instituicaodrklaide.org.br

1.4. Inscrições em Órgãos Públicos

Já descritas na apresentação.

2. REPRESENTAÇÃO

2.1. Apresentação qualificação da Presidente

Já descritas na apresentação.

Diretor da Unidade

Nome: Fábio César Pelegrin Tarifa

RG:17.720.668 Órgão Expedidor: SSP UF: SP Data de Expedição: 15/10/2007

CPF: 026.743.047-4 Data de Nascimento: 09/12/1967

Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Casado

Escolaridade: Especialista em Cardiologia e Geriatria

Profissão: Médico Órgão de Classe: CRM 710019

2.2. Apresentação Qualificada do(a) Técnico(a) Responsável

Nome: Camila Rodrigues Contato

RG: 32.431.492-9 Órgão expedidor: SSP UF: SP    Data de Expedição: 01/12/2014

CPF: 403.488.838-54 Data de Nascimento: 30/01/1992

Nacionalidade: Brasileira Estado civil: Solteira

Escolaridade: Pós-graduação em Acupuntura Profissão: Fisioterapeuta

Órgão de Classe: CREFITO 3/SP Nº 202 377-F

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

Já descritas na apresentação.
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4. RECURSOS UTILIZADOS

Atendimento para 35 idosos com faixa etária a partir de 60 anos de idade. 

Fonte Órgão Público/Secretaria Valor Mensal Valor Anual

Municipal Secretaria de Cidadania e Assistência Social 8.635,84 103.630,08

Estadual ---------------- ---------- -----------

Federal ---------------- ---------- -----------

Fonte Origem Valor Mensal Valor Anual

Próprio Eventos beneficentes, Bazares, Prestação de
serviços

2.825,24 33.902,91

Doações Pessoa Física e Jurídica, Doações em Produtos 19.376,86 232.522,40

Outros Créditos Nota Fiscal Paulista 9.594,73 115.136,74

5. INFRAESTRUTURA

Imóvel:       Próprio       Cedido        Alugado        Outros

O  Núcleo  de  Convivência  para  o  Idoso  “Dr  Eliseu” dispõe  de  prédio  próprio,  com

aproximadamente 700 m2 de área construída, divididos em dois pavimentos contendo:

Térreo:  1 (uma) recepção;  1 (uma) sala administrativa; 1 (um) lavabo;  1 (uma) sala de

informática; 3 (três) salas para atividades; 1 (um) jardim de inverno; 2 (dois) espaços para

descanso; 1 (uma) sala multiuso; 1 (uma) sala de TV; 7 (sete) banheiros para os idosos

(Masculino/Feminino); 2  (dois)  banheiros  para  funcionários;  1  (um)  refeitório;  1  (uma)

cozinha semi-industrial com despensa; 1 (uma) lavanderia; Área para atividades externas;

Pavimento 1:  1 (um) espaço para eventos com cozinha; 1 (um) solarium; 2 (duas) salas

multiuso; 2 (dois) banheiros (Masculino/ Feminino).

Mobiliário  –  andar  térreo:  06  (seis)  monitores  LCD’s,  06  (seis)  CPU’s,  02  (duas)

impressoras com copiadora,  06 (seis)  mesas para computadores,  01 rádio pequeno,  01

(uma)  estante  para  sala,  07  (sete)  sofás,  10  (dez)  poltronas,  05  (cinco)  puffs,  01  (um)

aparador, 02 (duas) mesas de canto, 08 (oito) cadeiras para escritório, 32 (trinta e duas)

cadeiras verdes, 04 (quatro) cadeiras brancas, 01 (um) porta revistas, 03 (três) armários

embutidos, 03 (três) armários multiuso, 01 (uma) escada de dois degraus, 08 (oito) mesas

no refeitório, 31 (trinta e uma) cadeiras, 01 (um) fogão semi-industrial, 01 (uma) geladeira

industrial, 01 (um) micro-ondas, 01 (um) freezer, 01 (uma) máquina de lavar roupas, 01 (um)
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tanque de lavar, 01 (um) varal.

Mobiliário  –  pavimento  1:  56  (cinquenta  e  seis)  cadeiras  verdes,  10  (dez)  cadeiras

brancas,  33  (trinta  e  três)  mesas  brancas,  1  (uma)  geladeira/freezer,  1  (um)  sofá  para

descanso.

Veículo: Fiat/Duccato (minibus)  - Ano de fabricação/modelo: 2007

6. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

6.1. Nome do Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Para Idosos.

Programa: Núcleo de Convivência para o Idoso “Dr. Eliseu”

6.1.1. Objetivos

6.1.2. Abrangência territorial

Vila Curuçá, Parque João Ramalho, Parque Novo Oratório, Jardim Sorocaba, Jardim Alzira

Franco, Parque das Nações e entorno. 

6.1.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda

A inserção do idoso no Núcleo Convivência para o idoso “Dr Eliseu” dar-se-á após inscrição,

realização  de  visita  domiciliar,  que  detecta  a  situação  de  vulnerabilidade,  situação

socioeconômica realizada pelo diretor da unidade, médico responsável, que determina se o

candidato  a  vaga  reúne  condições  mínimas  para  o  atendimento,  dentro  dos  limites

institucionais apresentados.

6.1.4. Atividades realizadas

• Atender  idosos  em  situação  de  vulnerabilidade  social  acima  de  60  anos,  sem

distinção  de  sexo,  etnia,  religião  e  nacionalidade,  oferecendo  alimentação  de

qualidade balanceada, higiene, recreação e lazer;

• Favorecer a socialização do idoso;

• Assegurar suas características físicas, psicológicas e sociais;

• Cuidados com relação aos acidentes e doenças prevalentes nesta idade;

• Prevenir situações e sinais de risco, dando suporte familiar e social;
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• Assegurar o convívio social prevenindo o confinamento do idoso;

• Resgatar ou manter sua autoestima e identidade;

• Colaborar com a manutenção de sua saúde e na organização de sua vida familiar;

• Prevenir o abandono;

6.1.2. Abrangência Territorial

Os  usuários  dos  programas  atendidos  pela  Instituição  são  provenientes  dos  bairros

entornos  da  mesma,  priorizando  as  famílias  que  estão  em  risco  social  e  extrema

vulnerabilidade, sendo eles: Bangu, Jardim Alzira Franco, Jardim Nice, Jardim Sorocaba,

Vila Curuçá, Parque Erasmo Assunção, Parque Jaçatuba, Parque João Ramalho, Parque

das  Nações,  para  atendimento  das  crianças  e  adolescentes  e  demais  bairros  que

pertencem ao município para os idosos atendidos junto ao Serviço de Convivência do Idoso

“Dr. Eliseu”. 

6.1.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda

A inserção do idoso no Núcleo Convivência para o idoso “Dr Eliseu” dar-se-á após inscrição,

realização  de  visita  domiciliar,  que  detecta  a  situação  de  vulnerabilidade,  situação

socioeconômica realizada pelo diretor da unidade, médico responsável, que determina se o

candidato  a  vaga  reúne  condições  mínimas  para  o  atendimento,  dentro  dos  limites

institucionais apresentados. 

6.1.4. Atividades Realizadas

Projeto  2019:  “Terceira  Idade:  Ansiedades,  Competitividade  e  Grandes

Transformações”.

Os Temas foram desenvolvidos em:

• Ansiedade: Como controlar?

• Aceitação das limitações físicas;

• Buscando a valorização da autoimagem;

• Porque meu corpo mudou tanto?

Objetivos
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• Auxiliar  o  idoso  a  reconhecer  e  lidar  com  as  transformações  físicas,  sociais  e

emocionais;

• Trabalhar a aceitação individual e em grupo das limitações decorrentes da idade;

Metodologia

Para a realização deste plano, os temas foram trabalhados bimestralmente, de acordo   com

o roteiro:

• Apresentação do tema;

• Discussões e Vivências;

• Dinâmicas de Integração;

• Avaliação;

• Depoimentos.

Atividades Motoras

A prática de atividades motoras na terceira idade é uma das opções para manter a mente e

o corpo saudável, a alimentação, o lazer, o contato com as demais pessoas, o estar em paz

consigo, um estilo de vida saudável auxiliam muito na caminhada para um envelhecimento

melhor.  O  exercício  físico  na  terceira  idade  atualmente  é  considerado  como  uma  das

melhores maneiras de manter a qualidade de vida durante o processo de envelhecimento,

exercendo  influência  favorável  sobre  a  condição  funcional  do  organismo  e  sobre  sua

capacidade de desempenho. 

Objetivos

• Prevenção e Diminuição de Problemas Cardiovasculares e Pulmonares;

• Auxilio no Controle da Diabetes, Artrite e Doenças Cardíacas;

• Manutenção da Força muscular;

• Manutenção da Densidade Óssea;

• Minimizar os efeitos do envelhecimento na capacidade funcional.

Cuidados Estéticos

Kant refere-se à tentativa de definição do belo, categoria estética ou expressão maior da

estética, tradicionalmente tomada por “ciência do belo”. Por ser um conceito com enorme

carga subjetiva e de aplicação universal da reflexão estética. 
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Leva-se em consideração que a Qualidade de Vida é aproximada ao grau de satisfação do

indivíduo em diferentes pontos da vida: familiar, amorosa, social e a sua estética que está

relacionada ao seu tipo de vida. 

A população idosa tem aumentado muito com ela o amadurecimento, o conhecimento, a

disponibilidade de tempo, a liberdade de fazer o que quiser e como quiser.

A cada dia mais idosos estão procurando recursos para cuidarem da imagem, manutenção

de sua autoestima, bem-estar e se redescobrindo, assim se sentem mais seguros para o

convívio social.

 Objetivos

• Integrar os idosos em um contexto social;

• Proporcionar ao idoso a valorização da imagem;

• Estimular os cuidados com a imagem.

Escuta Ativa

A definição de escuta ativa pôde ser  exemplificada como uma forma de responder aos

outros  indivíduos  incentivando  uma  melhor  comunicação  e  a  compreensão  das

preocupações  pessoais  intrínsecas  a  cada  pessoa.  É  um  processo  em  que  ocorre

dinamicidade e atividade direta, exigindo esforço por parte de quem ouve a mensagem em

busca da identificação dos aspectos verbais e não verbais que perpassam a comunicação

(WATANUKI MF; TRACY R, LINDQUIST R, 2006) 

Objetivos

• Promoção do relacionamento interpessoal;

• Desenvolvimento da comunicação eficaz;

• Minimização dos efeitos deletérios da angústia/solidão.

Dinâmicas de Grupo

As dinâmicas foram coordenadas por um profissional capacitado, que avaliou as condições

cognitivas e físicas dos idosos. Além disso, essa oficina teve participação e colaboração dos

mesmos  para  melhor  desenvolvimento  das  atividades,  o  que  contribuiu  em  80%  da

participação dos assistidos.  
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Objetivos: 

• Permite o autoconhecimento;

• Aproxima os idosos de seus objetivos;

• Trabalha questões físicas também, como dificuldades de locomoção, entre outros;

• Favorece a troca de experiências com pessoas da mesma faixa etária 

Oficina de Crochê e Tricô

As atividades  manuais  despertam nosso  lado  criativo,  nos  proporcionam um tempo de

prazer e mantêm nosso cérebro ativo, semelhante ao que a prática de atividade física faz

para o nosso corpo. Isso possibilita inúmeros ganhos em termos de saúde. E o crochê e o

tricô  se  encaixam  perfeitamente  nesse  perfil.  Pesquisas  indicam que  essas  atividades

manuais podem trazer inúmeros benefícios para quem o produz, como redução do estresse

e combate à depressão. 

Objetivos: 

• Reduz o estresse;

• Melhora a concentração;

• Favorece as articulações das mãos;

• Ajuda a prevenir as doenças degenerativas;

• Combate a depressão.

Jogos de Mesa

Os jogos de mesa são um tipo de atividade lúdica e terapêutica que visam a melhora da

imaginação, da criatividade, da memória e a aprendizagem, estimulando a concentração, a

percepção visual e a coordenação motora e ainda desenvolve o raciocínio matemático e o

pensamento crítico. Um dos maiores benefícios talvez seja aprender a respeitar regras, que

são muito importantes para o convívio em grupo e ao local que se dá essa convivência.

Objetivos:

• Melhora da coordenação motora;

• Melhora do raciocínio lógico;

• Criação de estratégias para resoluções de problemas;

• Convivência social em grupos;
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Encontros intergeracionais

Em parceria  com coordenação e diretoria  da  unidade Creche “Dr.  Klaide”  e  do  ‘Núcleo

Antônio de Paula”, crianças apresentaram-se quando houve alguma data comemorativa ou

quando dispuseram de algum trabalho diferente para demonstração.

Objetivos: 

• Possibilitar espaços de convivência, fortalecimento de vínculo e laços afetivos entre

os pares, visando o desenvolvimento integral da criança na troca de aprendizagem e

experiências com os idosos.

• Criar  um  ambiente  de  socialização  entre  as  crianças  e  os  idosos,  promovendo

atividades (experiências) que considere as crianças e idosos protagonistas, potentes

e exploradores em ação; 

Atividades Musicais

Uma pesquisa conduzida pela Northwestern University comparou adultos de até 65 anos de

idade com e sem experiência musical. A equipe constatou que os participantes que têm

maior relação com a música foram muito melhores nos testes de memória e habilidade de

ouvir falas em ambientes ruidosos. 

Objetivos: 

• Os efeitos  benéficos  da  música  influenciam as emoções,  o  comportamento  e  as

funções  cognitivas  melhorando  o  humor,  o  sono,  a  motivação,  a  autoconfiança,

diminuindo a ansiedade, combatendo a tensão, a fadiga, eliminando o estresse;

• A música pode auxiliar a memória, a concentração, facilitar a percepção auditiva, a

atenção,  a  repetição,  o  raciocínio  abstrato,  a  linguagem,  a  imaginação  e  a

criatividade. 

Oficinas de leitura e rodas de conversa

Quando alguém fala sobre a importância de ler, nós sempre pensamos nas crianças, certo?

Bom, realmente a leitura é vista como um estímulo muito importante nas primeiras fases do

desenvolvimento infantil,  afinal,  é ela que contribui para um vocabulário rico, incentiva a
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criatividade, a imaginação e o raciocínio. Mas, precisamos lembrar de que há outros grupos

na sociedade que podem se beneficiar desse hábito, como por exemplo, os idosos.

Esses benefícios podem ser aplicados na terceira idade. Incentivar que idosos tenham o

hábito de ler, é mais do que fazer um refinamento da gramática, é estimular a imaginação, o

raciocínio, ocupar a mente e mantê-la ativa.

Muitos estudos comprovam que a leitura atenua os efeitos do envelhecimento e ajuda na

prevenção de doenças degenerativas do corpo e da mente. Além disso, tal exercício mental

ajuda  no  funcionamento  cerebral,  porque  por  mais  que  a  idade  já  esteja  um  pouco

avançada, ainda sim é possível nascer novos neurônios.

• Estimula a memória, aumentando a capacidade mental;

• Oportuniza a demonstração e expressão dos sentimentos;

• Aproxima a compreensão do mundo e do autoconhecimento;

• Eleva a autoestima.

Atividades comemorativas, confraternizações e festas temáticas

Março

• Carnaval: Em referência ao mês do Carnaval, foi realizado o baile entre os usuários

com as marchinhas de época.

• Dia  das  Mulheres:  No  dia  08  de  março,  comemorando  o  Dia  internacional  das

Mulheres, tivemos um café da tarde diferenciado.

Abril

• Participação das crianças da Unidade 01 e 02 para celebrar o aniversário de 14 anos

da fundação da unidade que assiste aos idosos. Além disso, teve um café da tarde

diferenciado. 

Maio

• No dia 11/05 comemorou-se o “Dia das Mães”, oferecendo um café da tarde especial

com a participação dos familiares, que fizeram uma homenagem com a música do

intérprete Roberto Carlos.

Junho
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• Em junho,  comemoração  da  Festa  Junina  com a  famosa  quadrilha  tradicional  e

participação  da  Casa  Lions  de  Adolescentes  (CLASA)  que  compartilharam

brincadeiras e um café da tarde especial.

Agosto

• No dia 09/08 comemorou-se o Dia dos Pais com decoração especial, café da tarde

com a participação dos familiares dos frequentantes e entrega de lembrancinhas.

Outubro

• Dia do Idoso: No dia 01 de outubro, comemorou-se o dia internacional do Idoso com

um  almoço  de  cardápio  elaborado,  bolo  e  direito  a  um  parabéns  aos  nossos

assistidos

• Participação dos Idosos no aniversário da Unidade 03 “Núcleo Eduardo dos Santos”:

No dia 21 de outubro, participamos como convidados do aniversário da unidade de

formação  profissional  “Núcleo  Eduardo  dos  Santos”.  As  crianças  da  “Creche  Dr.

Klaide” e do SCFV do “Núcleo Antônio de Paula” nos trouxe apresentações musicais

e de dança.

• Palhaço Spoletta – Doutor da Alegria:  No dia 30 de outubro, tivemos a participação

do  palhaço  Spoleta,  que  trouxe  um  repertório  musical  voltado  para  paródias  e

“melôs”, a fim de trazer uma tarde diferente para os assistidos do Núcleo dos Idosos.

Dezembro

• No  dia  04  de  dezembro,  as  crianças  do  quinto  ano  (05º)  da  Escola  Interação

visitaram  os  idosos,  trouxeram  algumas  doações,  como  itens  de  higiene  e

apresentaram duas (02) músicas da jovem guarda.

• Finalizando o ano letivo, os idosos receberam a visita do Grupo Lúmen Serenatas

com músicas temáticas a época, almoço de Natal e as tradicionais Sacolinhas.

Aniversariantes do Mês

Em comemoração aos aniversariantes de cada mês, o Núcleo buscou auxiliar os idosos a

tornarem esta data mais que especial com bolo presença de amigos/familiares.
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6.1.5. Quadro de funcionários por serviço

QUANTIDADE CARGO / FUNÇÃO ESCOLARIDADE
REGIME DE

CONTRATAÇÃO
CARGA HORÁRIA/

DIÁRIA
CARGA HORÁRIA

SEMANAL

01 Coord. Geral
Superior Adm. 
Empresas

CLT 8h30 42h30

01 Coord. Área Superior Fisioterapia CLT 8,5hs 42,5hs

01
Orientador 
Atividades

Sup. Inc. Educ. Física CLT 1h00 2h00

01 Cuidadora I Téc. Enfermagem CLT 8h30 42h30

02 Cuidadora Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01 Cozinheira Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01 Aux. Cozinha Ensino Fund. Inc. CLT 8h30 42h30

01 Agente de Limpeza Ensino Médio CLT 8h30 42h30

6.1.6. Quadro de voluntários

Quantidade Atividade Escolaridade Carga horária semanal

01 Médico Geriatra – Diretor Superior 1h00

01 Educadora Física Superior 1h00

01 Captação de Recursos Superior  6h00

01 Recreacionista Ensino Médio 2h30

01 Cuidador Ensino Médio 5h00

01 Digitação Ensino Médio 6h00

6.1.7. Demonstração da forma de participação de usuários

Considerando as opiniões dos idosos, pesquisas realizadas em reuniões e conversas com

familiares  e  ou  responsáveis,  direção,  escutas,  sugestões  da  equipe,  as  quais  foram

discutidas e avaliadas as atividades, norteando os trabalhos desenvolvidos. As adequações

foram feitas quando houve necessidade. 

6.1.8. Avaliação e monitoramento

O monitoramento e a avaliação foram constantes com foco na qualidade, aproveitamento,

participação e satisfação dos usuários e familiares. Cada oficina  foi  avaliada ao término,

com adaptações quando necessário. As reuniões mensais buscaram integrar a equipe, com

os idosos e familiares  favorecendo o estreitamento  de vínculos afetivos  e profissionais.
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Relatórios  mensais  foram apresentados  à Secretaria  de  Cidadania  e  Assistência  Social

(SCAS) para comprovação do trabalho desenvolvido. As reuniões avaliativas com o Diretor

responsável,  serviram para  o  monitoramento  profissional  da  equipe  de  trabalhadores  e

voluntários. A avaliação periódica do grau de satisfação foi realizado junto às famílias e com

os  idosos  atendidos,  visando  o  levantamento  de  sugestões,  críticas  e  inovações.  O

monitoramento  também  foi realizado  através  das  visitas  técnicas  por  agente  público

indicado pela SCAS.

6.1.9. Quadro resumo das atividades desenvolvidas

Nome do Serviço
 Público

alvo

Faixa

etária 

Horário de

Atendimento

Capacidade

de

Atendimentos

Número de

usuários

atendidos

Periodicidade
Demanda

Reprimida

Serviço de

Convivência e

Fortalecimento de

Vínculos

Idosos a

partir dos

60 anos

60 aos

95 anos

8:00 às

17:00 h
32 idosos 32 idosos

Segunda às

sextas-feiras
20

a) Orientação/ encaminhamento dado a estas pessoas (demanda reprimida): No aguardo de

vaga/Não se enquadram nos critérios de seleção.

b) A Organização é referenciada ao:

I. CRAS (x) Sim ( ) Não. Qual?: CRAS Alzira Franco

Região de moradia dos atendidos

Bairros Porcentagem

Jardim Alzira Franco 22%

Jardim Sorocaba 22%

Parque João Ramalho 29%

Vila Curuçá 10%

Parque das Nações 6%

Parque Novo Oratório 1%

Cidade São Jorge 1%
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Vila Pires 1%

Vila Humaitá 1%

Jardim do Estádio 1%

Centro 1%

TOTAL 100%

Visitas Domiciliares realizadas 

Programa Quantidade

Núcleo Dr. Eliseu 55

Demanda reprimida 20

7. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES (AS)

FEASA: 23ª edição –  Capacitação para os funcionários em parceria com a FEASA com

oficinas relacionadas ao cotidiano de trabalho da Instituição.

Palestra  PMSA e  Consórcio  Intermunicipal  do  Grande  ABC: Vamos  falar  sobre  o

Suícidio?

Capacitação  dos  Funcionários  para  participação  de  projetos  a  novas  politicas

públicas – CRAS e CREAS.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ano de 2019 no Núcleo de Convivência para Idosos “Dr Eliseu”, os resultados foram

considerados satisfatórios. Cada oficina realizada obteve, em maior percentual, resultados

positivos,  de acordo com os relatos acolhidos pelos participantes direta e indiretamente

beneficiados.
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As oficinas que tiveram maior  aproveitamento  foram:  encontros  intergeracionais,  escuta

ativa e atividades musicais, sendo melhores aderidas e com resultados mais satisfatórios,

descritos pelos usuários e seus familiares.

Santo André, 30 de Setembro 2020.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Responsável Legal

Camila Rodrigues Contato
Técnica Responsável/ Fisioterapeuta

Crefito /3202377F
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Galeria
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Projeto: Expansão do marketing direto e digital “Dr.Klaide”

No Plano de Ação de marketing no ano de 2019 foram traçados objetivos específicos para

aumentar o número de parcerias com empresas; ampliar os canais de comunicação, através

das redes sociais  e  atrair  através do marketing digital,  novos doadores.  Os indicadores

apresentados ao final  dos dois  semestres  apontam que 55% dos resultados esperados

obtiveram retorno positivo, mesmo que representados por números pequenos. 

 Indicadores: 

2018 2019

– Nº de doadores mensais Pessoa Física; 113 118

– Nº de apresentações para empresas – Projeto Fumcad; 0 3

– Aumento do interesse de voluntários aos projetos; 14 25 

– Nº de seguidores nas Redes Sociais; 521 1068

– Colocação entre as 400 Melhores ONGS do Brasil 2019; 0 400

Para dimensionar as atividades de marketing realizadas no decorrer de 2019 segue um

cronograma 2019. 

Ações de Marketing

Mês Ações 

Janeiro 

- Mensagem via whats aplicativo impulsionando a participação 

voluntária;

- Disparos de anúncios do Bazar do Bem nas redes sociais; 

Fevereiro

- Reuniões / Apresentações da entidade para empresas (Tarjab, CVC e

GJP Hotels);

- Atualização dos cadastros e endereços dos destinadores Fumcad;

- Vídeo para edital processo seletivo Fundação Salvador Arena;

- Designer de capas para relatórios;
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Março 

- Reportagem “Dia do Autógrafo – Creche” no Jornal Diário do Grande 

Abc;

- Adicionado ao site documentos importantes para comprovação e 

transparência;

- Criação de Vinheta Dr Klaide – voltados aos vídeos para Youtube;

Abril 

- Vídeo em comemoração aos 14 anos de fundação unidade 4 – 

Núcleo para o Idoso; 

- Criação de layout para fachada da unidade 1 – Creche “Dr Klaide” 

adicionando o logotipo da Prefeitura de Santo André/SP;

- Criação do logotipo para cardápio para feira da fraternidade 2019. 

Maio

- Adicionado novos contatos/doadores do projeto de música – 

Saxoflauteando ao banco de dados da entidade;

-Reportagem Diário do Grande Abc “Dia do Abraço” – Núcleo – 

Unidade 2; 

- Patrocínio do Auto Shopping Global com a impressão dos convites 

para evento beneficente da entidade;

- Mais duas lojas como doadoras Nota Fiscal;

- Participação no curso realizado pela empresa Ambev para gestão; 

 Junho

- Participação nas reuniões de pais e responsáveis na tentativa de 

levar mais informações de como contribuir com os projetos; 

- Engajamento aos pais e responsáveis dos atendidos para cadastro 

da Nota Fiscal Paulista;

- Início do projeto para apresentação no curso Ambev;

Julho

- Criação de um Grupo no Facebook – específico para publicações de 

ações sociais. Com objetivo de criar um relacionamento com os 

seguidores do Facebook.

- Desenvolvimento do projeto para empresa Ambev; 

Agosto
- Apresentações sobre a destinação via FUMCAD, em datas 

diferentes, para as empresas:
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- MP Automação; GJP & Hotels; Reply Tecnology; Veritas Tecnology.

Setembro

- Filmagem e fotografia de forma voluntária para o II Espetáculo de 

Música;

- Atualização do Banco de dados Nota Fiscal Paulista;

- Novos contatos de possíveis doadores, recolhidos no evento 

beneficente;

- Disparos de anúncios do Bazar do Bem nas redes sociais;

Outubro

- Programação para evento direcionado aos Voluntários;

- Disparo de e-mails destinados para apoiadores do FUMCAD;

- Contato com as empresas e pessoas físicas para ação da Sacolinha 

de Natal;

Novembro

- Entrega do Projeto: Multiplicadores do Bairro – Projeto Ambev 2019;

- Telemarketing Ativo – aos contatos recolhidos no evento beneficente; 

- Café Voluntario Dr Klaide;

- Participação evento Virada da Virada – Ambev 2019; 

- Criação de vagas no site Atados.org.br, para o aumento de 

voluntários

- Evento Café de Confraternização – Pessoa Física. Objetivo: Nota 

Fiscal Paulista

- Reunião Sindicato dos Contadores Apresentação destinação via 

FUMCAD; 

Dezembro

- Patrocínio do Auto Shopping Global das camisetas para Campanha 

Multiplicadores do Bairro – Programada para 2020;

- Contato e programação de Café de Natal p/ as crianças e 

adolescentes da unidade 2 – Núcleo – Patrocínio empresa Reply; 
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Ações – Endomarketing 2019

Janeiro 

Pote da Gratidão – objetivo:  levar aos funcionários os motivos diários que
todos temos para agradecer. 
Bodas  de  …  -  Ação  voltada  para  o  aniversário  de  tempo  de  casa  dos
funcionários. 

Fevereiro 

Fevereiro  Roxo  –  em  prol  de  doenças  como  “Alzhermeir”  com  a  hastag
#EuNãoEsqueço  cada  semana  uma  atitude  do  BEM…  (Amar,  Respeitar,
Perdoar e Agradecer). 
Carnaval – Dia das Máscaras evento interno;

Março Dia  da  Mulher  –  Moldura  insta  #DiadaMulherInstituicaoDrklaide  +
lembrancinha chaveiros femininos;

Abril 
Dia do Trabalho – Ação Trabalhador X – Elogios entre os colegas de trabalho,
quem tive mais elogios, ganhou um par de ingresso para cinema.
Páscoa – Entrega de 01 Ovo de Páscoa para os funcionários. 

Maio Dia das Mães – Entrega de Lembrancinha com mensagem sobre a data. 

Junho Sorteio de Vale Boticário. 

Julho Festa  Julina –  com barracas,  cada  unidade  ficou  responsável por  criar  2
barracas interativas. 

Setembro Setembro Amarelo – Mensagens espalhadas nos murais e unidades alertando
sobre não ao suicídio.

Outubro 

Dia do Rosa –  lembretes nos banheiros c/ mamas de bexigas, na cor rosa,
incentivando o auto exame. 
Dia do Professor – Uma aula de pilates para alongamento e fortalecimento
dos músculos. 

Dezembro
Almoço de confraternização 
Feedback – Pote da gratidão. Entrega das mensagens aos funcionários para
reflexão.

Santo André, 30 de Setembro de 2020.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Responsável Legal

Monique Pizará 

Gestora de Marketing
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ADMINISTRATIVO

A rotina administrativa, foi pautada em normas e padrões do terceiro setor nas três esferas:

municipal, estadual e federal.

As exigências quanto às manutenções e renovações dos registros, certificados e inscrições

da Instituição foram atendidas em seus prazos estabelecidos, bem como, procedimentos

relacionados às normas de segurança e manutenções, foram realizados na matriz e suas

filiais, em conformidade com as finalidades estatutárias.

O processo de renovação do CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência

Social, manteve no MDS – Ministério do Desenvolvimento Social, para análise.

A  escrituração  dos  Programas/Serviços,  Projetos,  Convênios  desenvolvidos,  foram

realizados em centro de custos. O Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados, foi

elaborado através da Consolidação entre matriz e filiais e enviados para publicação em

jornal de grande circulação.

As  compras  foram  realizadas  em  conformidade  com  o  Regulamento  de  Compras  e

Contração de Serviços, prezando pelo correto uso do recurso, os bens e serviços foram

adquiridos de acordo com as necessidades.

Reuniões e Cursos

• Reuniões  mensais  com  a  direção,  coordenadores  e  equipe  administrativa  da

Instituição, para planejamento e execução das atividades;

• Reuniões  e  encontros  promovidos  pela  FEASA  –  Federação  das  Entidades

Assistenciais de Santo André;

• Reuniões promovidas pelos Gestores das Secretarias: de Educação e Cidadania e

Assistência  Social,  elaboração  do  Plano  de  Trabalho,  Termo  de  Colaboração  e

prestação de contas de recursos provenientes de recursos públicos;

• Participação  no  23º  CONFORP,  Oficina:  “Principais  aspectos  legais,  contábeis  e

tributários do terceiro setor”, promovido pela FEASA e ministrada pelos facilitadores

da AUDISA.

• Participação  no  Programa  “VOA 2019”  patrocinado  pela  AMBEV  –  Programa  de

Mentoria e capacitação em gestão Ambev.
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Contratos de Prestação de Serviços

Prestadores  de  serviços,  que  tecnicamente  ofereceram  sua  cooperação  nos  diversos

segmentos.

• Sotis  Empresarial  Contábil  Ltda  –  manteve  a  prestação  de  serviços  de

contabilidade e rotina de departamento pessoal;

• Santa  Helena  Assistência  Médica  SA  (Vigência:  01/01/2019  à 12/04/2019)  -

Assistência  médica  para  os  funcionários,  a  adesão  é  facultativa  e  com

coparticipação;

• Notre  Dame Intermédica  Saúde  SA-  (Vigência:  desde  10/04/2019)  Assistência

médica para os funcionários, a adesão é facultativa e com coparticipação;

• SCS – Serviços Médicos – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –

elaboração  do  PPRA,  PCMSO,  ASOS,  Cursos  de  Prevenção  de  Acidentes  de

Trabalho para Designado da CIPA e Curso de Brigada de Incêndio.

• PS Corretoras de Seguros – contrato de seguros: de Vida dos funcionários, seguro

Auto e seguro Empresarial

• Steelnet  Sistema de  Redes Wireless –  serviço  em manutenção  do  sistema de

telefonia  via  antena,  interligando  as  quatro  unidades  da  Instituição,  instalado  em

julho/08;

• GVT –  Global  Village  Telecon  Ltda/  VIVO  Telefônica  Brasil  SA –  serviço  de

telefonia e banda larga.

• Elevadores Atlas Schindler –  serviços de manutenção do elevador,  instalado na

Unidade II (Rua Apiaí, 840 – Vila Curuçá – Santo André – SP), atende ao Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes;

CONVÊNIOS E PARCEIRAS

A Instituição contou com a Prefeitura Municipal de Santo André, através dos convênios, que

contribuíram técnica e financeiramente (parcial) com os Programas:

• Secretaria de Educação –  Convênio 208/2018, Programa Educação Infantil,  com

atendimento a 100 (CEM) crianças de creche e pré-escola, período integral, na faixa

etária  de  1  (um)  ano a  5  (cinco)  anos e  7  (sete)  meses,  que se  encontram em
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situação de risco pessoal e social.

• Secretaria de Inclusão e Assistência Social – Convênio 265/2015,  - com o objeto

de ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 150 crianças

e adolescentes de 6 a 14 anos. 

• Secretaria  de  Inclusão  e  Assistência  Social  –  Convênio  265/2016,  constituído

através da captação de recursos via  depósito  no  FUMCAD, teve como objeto,  a

continuidade do Projeto “Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Prestados”.

• Secretaria de Inclusão e Assistência Social – Convênio 212/2013 – com o objeto

de ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 40 idosos, a

partir de anos. 

Eventos/Campanhas

Eventos Beneficentes para captação de recursos:

• Ovos de Páscoa – período de fevereiro a abril

• Chá das Estações – realizado em Outubro

Nota Fiscal Paulista

Com a colaboração de voluntários que atuaram na campanha da Nota Fiscal Paulista, com

a  digitação  dos  cupons  fiscais,  bem  como,  as  empresas  parceiras  que  forneceram os

mesmos, a Entidade obteve recursos com o retorno do ICMS, benefícios fiscais.

Doações

A Instituição contou durante o ano, com doações de diversas empresas parceiras, pessoas

físicas,  diretores, funcionários, que contribuíram com a Instituição, realizando doações de

roupas usadas, brinquedos, materiais pedagógicos, alimentos, entre outras. 

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar 
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CRAISA – Banco de Alimentos de Santo André

O Banco de Alimentos Municipal de Santo André efetuou durante o ano, doações semanais

de legumes, frutas e verduras entre outros gêneros alimentícios. 

Através  do  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar –  PNAE,  a  Instituição  recebeu

doação em gêneros alimentícios do Programa Alimentação Escolar. A doação foi realizada

de  acordo  com o  número  de  crianças  cadastradas  no  Programa  de  Educação  Infantil,

informadas no Censo Escolar.

Projetos encaminhados e aprovados:

FUMCAD – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Projeto de captação de recursos via FUMCAD para execução do Projeto de continuidade,

“Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Prestados”,cuja destinação foi para pagamento

de pessoal, contabilidade, departamento pessoal, despesas gerais e materiais de consumo.

Para a realização deste projeto, a Instituição contou com a doação de diversas empresas e

pessoas físicas, que destinaram parte do imposto de renda devido ao Fundo Municipal dos

Direitos da Criança e Adolescente de Santo André.

ABAS – Associação Banespiana de Assistência Social

Organização filantrópica, constituída pelos funcionários da ativa e aposentados do Grupo

Santander Banespa. A doação foi destinada para Manutenção dos Serviços.

Rotary Club – Aeroporto

• Projeto: “Informática”

O projeto teve como objetivo equipar a sala de informática com um ar-condicionado e três

impressoras. A aquisição do ar-condicionado se fez necessária, devido à quantidade de

computadores alocados na sala de informática.
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IMUNIDADES E ISENÇÕES

Atendendo aos requisitos legais, para legítimo gozo das imunidades tributárias, a Instituição,

usufruiu das imunidades abaixo:

• Isenção  da Quota  Patronal,  concedida  pelo  INSS –  Instituto  Nacional  de  Seguro

Social;

• IPTU – imunidade concedida pelo Município para a Matriz e suas filiais;

• SEMASA/  SABESP  –  através  de  requerimento,  foi  concedido  o  desconto  no

fornecimento mensal de água para matriz e filiais;

• IPVA – concedido junto à Secretaria da Fazenda, a imunidade do referido imposto,

para os veículos da Instituição;

• IR  sobre  aplicações  financeiras  –  concedido  pelo  Banco  do  Brasil,  Instituição

Financeira a qual a Entidade mantêm conta-corrente e aplicações;

• IR Pessoa Jurídica – a Instituição possui imunidade sobre este imposto.

Santo André, 30 de Setembro de 2020.

Aparecida Pelegrin Tarifa

Responsável legal

Jaqueline Piemonteze Petti

Coordenadora Financeira

Silmara Borges dos Santos

Coordenadora Geral
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   PRÊMIOS DA ENTIDADE  

2002 – Prêmio Bem Eficiente – Kanitz e Associados

2004 – Prêmio Desempenho – Revista Livre Mercado

  2005 – Prêmio Itaú-UNICEF (Classificada entre semifinalistas)

              Prêmio da Rede Feminina de Combate ao Câncer 2007 – MULHERES DE AÇÃO.

            

            
Prêmio Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Santo André 2007. Centro de Convi-

vência para o idoso “Dr. Eliseu” – Centro Dia. 

 Prêmio recebido entre as 100 Melhores ONGS do Brasil, atendendo aos padrões de gestão

e transparência. Promovido pela Revista Época e Instituto DOAR.
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