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1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. NOME: Instituição Assistencial e Educacional “Dr. Klaide”

1.2. 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

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

CNPJ: 69.116.176/0001-00

1.4. 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



                                                

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: 008.936.548-84 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 associação civil nos termos do

Art. 53, da Lei nº 10.406/2002, e adequado mediante legislação vigente, fundada em 10 de

junho  de  1992,  designada,  simplesmente,  “Instituição”  filantrópica,  sem  fins  lucrativos,

destinada a prestar assistência a necessitados, sem distinção religiosa, racial, de sexo, cor,

idade sem cunho politico e partidário, ou quais outras formas de discriminação, prestando

serviços gratuitos.

A Instituição segue as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e se enquadra na

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Possui atividade mista, desenvolvendo

programas de Educação e Assistência Social.



                                                

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.



                                                

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.



                                                



                                                

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Nome: Creche “Dr. Klaide”

1.2.  Endereço: Rua Apiaí  nº.  791 –  Vila  Curuçá –  Santo  André  –  SP  CEP: 09291090

Telefones: (11)4401-4022; PABX: 3705-6216 ramal 107 ou 108;

E-mail: creche@instituicaodrklaide.org.br

1.3. Site: www.instituicaodrklaide.org.br

1.4. Registros, Certificações, Inscrição em Órgãos Públicos:

Descritos na apresentação.

2. REPRESENTAÇÃO LEGAL

2.1. Apresentação Qualificada da Presidente

Descritas na apresentação.

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

2.1. Apresentação Qualificada da Técnica 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

mailto:iae@crechedrklaide.org.br
mailto:iae@crechedrklaide.org.br
mailto:iae@crechedrklaide.org.br


                                                

Escolaridade: Pedagogia Profissão: Coordenadora Pedagógica

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)
58190,00 698.280,00

Estadual - - -

Federal - - -

Fonte Origem
Valor Mensal

(R$)
Valor Anual

(R$)

Contribuições Pessoas Físicas e Jurídicas 3.325,86 39.910,31

Nota Fiscal
Paulista

Secretaria da Fazenda
7.465,07 89.580,82

Doações Diversas 
Alimentos, materiais: pedagógicos, higiene,

limpeza, impressos gráficos, serviços,
outros 

4.843,61 58.123,35

Doações Receitas Financeiras 461,41 5.536,91

Imunidade e
doações

espontâneas
Imunidade e doações espontâneas 1.090,83 13.090,00

5. INFRAESTRUTURA

Imóvel:       Próprio       Cedido        Alugado        Outros

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;

• 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, utensílios e instalações.

6. JUSTIFICATIVA

Inclusão de crianças em um espaço educacional, de convivência, favorecendo as interações

culturais,  com  a  finalidade  de  desenvolvê-las  integralmente  em  seus  aspectos:  físico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.



                                                

A Educação Infantil caracteriza-se como a primeira etapa da Educação Básica. O direito à

Educação Infantil,  ou seja,  às Creches e Pré Escolas,  configura-se como uma parte do

direito  a  Educação  e  este,  por  sua  vez,  como  parte  dos  Direitos  Humanos  que  todos

possuem.  A Constituição Federal estabelece em seu artigo 206,  “A Educação, direito de

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Outras reformas também buscaram melhorar a qualidade da Educação Infantil brasileira: a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996

(LDBEN/96); o Plano Nacional de Educação (2014/2024), Lei nº 13.005, de 25 de junho de

2014, a alteração da LDBEN/96 por força da Lei nº 13.415/2017.

As mudanças, com base em documentos legais, também visavam garantir a qualidade das

práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil, entre elas, a Política Nacional de

Educação  Infantil  de  1994  (BRASIL,  1994),  em  que  o  Ministério  de  Educação  (MEC)

estabeleceu metas como a expansão de vagas e políticas de melhoria da qualidade no

atendimento às crianças; os Critérios para um Atendimento em Creches que respeite os

Direitos Fundamentais das Crianças (BRASIL, 1995); os Subsídios para Credenciamento e

o Funcionamento das Instituições de Educação Infantil; o Referencial Curricular Nacional

para  a  Educação  Infantil  (BRASIL,  l998);  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a

Educação Infantil, entre outros.

6. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

6.1. Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício Socioassistencial

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 11 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

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.

(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

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),

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

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

(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.

(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.).

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.

(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 objetivou:

• 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

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,  fortalecer  a

autoestima e amplir gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação

social;

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

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

desenvolver 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

valorizar 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 avançou no processo

de construção de significados, enriqueceu sua capacidade expressiva;

• Conhecer algumas  manifestações  culturais,  demonstrar atitudes  de  interesse,

respeito, participação frente a elas e valorizar a diversidade.

6.1.2 Abrangência territorial

Munícipes de Santo André. As crianças residem quase na sua totalidade na Vila Curuçá e

imediações, como: Parque 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

As inscrições e cadastramento das crianças foram realizados presencialmente na creche ou

on-line  pelo  site  da  Prefeitura de Santo André,  diariamente,  seguindo o  cronograma de

datas específicas encaminhada pela Secretaria de Educação de Santo André.

As inscrições  foram registradas no sistema SISEDUC, gerando a Lista de espera que  foi

divulgada continuamente no mural da creche e no site da Instituição.

No surgimento da vaga, a Assistente Pedagógica efetuou a entrevista com os responsáveis

(seguindo a lista de espera e/ou da necessidade eminente da vaga) preenchendo a ficha de

avaliação  de  saúde,  contendo  dados  como:  histórico  da  gestação,  desenvolvimento  da

criança,  acuidade  auditiva,  vacinação,  doenças,  medicamentos,  pesos,  medidas  e

autorizações.

Critérios de acesso

• Ser munícipe;



                                                

• Lei 8233 de 14 de Setembro de 2001 (Dinah Zekcer);

• Lei 9557 de 07 de Março de 2014 (Irmãos);

• Beneficiário de Programa Social

• Comprovação de que a criança não dispõe de nenhum adulto para orientá-la no lar.

• Comprovação da necessidade de vaga, a partir de estudo socioeconômico;

Critérios de Desempate

• Data e Hora de Nascimento – foram priorizadas as crianças mais velhas;

• Endereço – foi priorizado as crianças que residem mais próximas à Unidade;

• Foi efetivada a inclusão das crianças que tiverem maior necessidade de ocupação

das vagas;

• Havendo vaga, a matrícula inicial deu-se em qualquer época do ano letivo, situando a

criança no grupo de acordo com sua faixa etária;

• Somente a mãe, o pai ou um responsável legalmente atribuído por decisão judicial

pôde  realizar  a  matrícula  da  criança,  apresentando,  no  ato,  o  documento

comprobatório de seu vínculo.

• A matrícula  foi realizada para o ano letivo em vigência, com a duração do mesmo

ano.

• Para  a  efetivação  da  matrícula  da  criança  foi necessário  a  entrega  de  todos  os

documentos.

A documentação exigida para a efetivação da matrícula compreende:

• Ficha de inscrição;

• Certidão de Nascimento;

• Carteira de Vacinação;

• Comprovante de endereço;

• RG do responsável.

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

mesmo não for seu pai ou sua mãe.

A rematrícula deu-se 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 creche e desta forma 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:

• Após ter atingido o limite de idade;

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

mesmos no livro de desligamento;

Em  caso  de  desistência  comunicar  o Conselho  Tutelar,  sem  documento  hábil,  para  a

verificação da situação familiar. Não houve necessidade de acionar o Conselho Tutelar ( não

houve nenhum caso em 2021).

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

acordo  com  o  interesse  dos  responsáveis  pelo  aluno,  ficando  a  Unidade  Escolar

responsável pela baixa da criança no Sistema Secretaria Escolar Digital (SED).

As  transferências entre as unidades ocorreram para crianças devidamente matriculadas e

frequentes, somente do Berçário ao Maternal II  (1º Ciclo Final da Educação Infantil),  de

acordo com a disponibilidade de vaga.

Critérios para transferência entre unidades:

1. Quem possui irmão já matriculado na Unidade escolar pleiteada;

2. Mudança de endereço da residência;

3. Preferência.

No caso de solicitação de transferência de Creche Conveniada, para escola municipal, a

mesma compareceu na EMEIEF de seu interesse, preencheu um cadastro e aguardou o

surgimento da vaga, tendo ciência de que a vaga disponibilizada foi em período parcial e

não integral.

6.1.4 Atividades realizadas e metodologia empregada

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.

No  início  do  ano  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.

As atividades presenciais foram suspensas devido aos decretos entregues  às entidades

(COVID19). DECRETO Nº64879 DE 16 DE MARÇO DE 2020. DECRETO Nº64953 DE 1

MAIO DE 2020. DECRETO Nº64967 DE 11 DE MAIO DE 2020. DECRETO Nº64994 DE 01

DE JUNHO DE 2020. DECRETO Nº65014 DE 10 DE JUNHO DE 2020. DECRETO Nº65032

DE 29 DE JUNHO DE 2020. DECRETO Nº65056 DE 15 DE JULHO DE 2020. DECRETO

Nº65088 DE 31 DE JULHO DE 2020. DECRETO Nº 65114 DE 11 DE AGOSTO DE 2020.

DECRETO  Nº  17465  DE  26  DE  AGOSTO  DE 2020.  DECRETO  Nº  17498  DE  05  DE

OUTUBRO DE 2020. DECRETO Nº 17510 DE 16 DE OUTUBRO DE 2020. DECRETO Nº

17519 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. DECRETO Nº 17526 DE 16 DE NOVEMBRO DE

2020. DECRETO Nº 17536 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020. DECRETO Nº 1758 DE 15 DE

JANEIRO DE 2021. DECRETO Nº 17605 DE 04 DE MARÇO DE 2021. DECRETO Nº 17606

DE 04 DE MARÇO DE 2021. DECRETO Nº 17630 DE 24 DE MARÇO DE 2021. DECRETO

Nº 17642 DE 01 DE ABRIL DE 2021. Nº 17647 DE 09 DE ABRIL DE 2021. Nº 17667 DE 29

DE ABRIL DE 2021. Nº 17714 DE 02 DE JULHO DE 2021. Nº 17715 DE 02 DE JULHO DE

2021. Nº 17727 DE 21 DE JULHO DE 2021

Em virtude das aulas remotas a creche formou um grupo ativo no WhatsApp de todas as

famílias  para  os atendimentos,  comunicados e orientações que se  fizeram necessárias.

Cada grupo de atendimento também abriu uma sala no WhatsApp para enviar orientações e

atividades remotas.

Com  o  isolamento  social  causado  pela  pandemia  do  coronavírus  (COVID-19),  as

educadoras tiveram que acolher e incentivar  as famílias para promover o aprendizado e



                                                

desenvolvimento das crianças,  criando uma rotina de estudos. A tecnologia foi a principal

ferramenta para reduzir o distanciamento entre as educadoras e as crianças e, ressignificar

a forma de apresentar os conteúdos.

Os conteúdos foram apresentados diariamente por meio de vídeos.

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.

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.

Os Registros das atividades deu-se de forma virtual através dos vídeos e fotos postados

pelas famílias,  arquivados em CDs para documentar as atividades realizadas durante o

período, alimentando o Relatório de Execução de Objeto.

Em Agosto retornaram as aulas presenciais mas ainda com restrições e seguindo protocolos

de segurança. Ao longo dos meses as crianças foram retornando gradativamente.

Descrição das atividades realizadas.

Janeiro

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS.

ATIVIDADE: 25/01 Apresentação das educadoras e assistentes das turmas. Foi realizado

vídeo com a apresentação das educadoras e assistentes e postado nos grupos de sala

através do WhatsApp. Foi solicitado a participação das crianças realizando a postagem de

suas apresentações com nome e idade.

CONTEÚDO: (EI03EO03 – EI01EO6)

GRUPOS: Berçário II, Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4

DE 26 a 29 – Orientações, práticas de rotina e cuidados para o enfrentamento da Covid-19



                                                

e retorno das aulas presenciais.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS.

ATIVIDADE: - Orientações, práticas de rotina e cuidados para o enfrentamento da Covid-19:

Entrada e saída da creche; Hidratação; Refeitório; Higienização e utilização dos banheiros e

objetos de apego. Os vídeos foram postados nos grupos de sala através do WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EI03EO03 – EI01EO6)

GRUPOS: Berçário II, Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4

Fevereiro

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “CORPO, GESTO E MOVIMENTO”

ATIVIDADE: Brincadeira/desafio: colocar um copo com água sobre o rolo de papel higiênico.

Trazer o copo puxando e enrolando o papel sem derramar a água.

IR: Brincar, interagir, equilíbrio.

O vídeo foi postado no grupo de sala através do WhatsApp.

CONTEÚDO: (EIO2CG05)

GRUPO: Grupo 3

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS.

ATIVIDADE: Oferecer a criança diferentes situações que possibilitem sentir as mais variadas

sensações: de seu corpo em momentos, de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

Atividade postada através do WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EIO1EO05)

GRUPO: Berçário II 

CAMPO  DE  EXPERIÊNCIAS:  “ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADE,  RELAÇÕES  E

TRANSFORMAÇÕES”

ATIVIDADE: Após ouvirem a história do  “Léo o leão” as famílias contaram para as crianças

a história do seu nome. Foi sugerido para as famílias registrarem a atividade..Postado no

grupo de sala através do WhatsApp.

CONTEÚDO: (EIO3ET06)

GRUPO: Grupo 2



                                                

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

ATIVIDADE: Auto-retrato – reproduzir de forma bidimensional, por forma de desenho o 

autorretrato. Postado no grupo de sala através do WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EIO3TS02, EIO3EF01)

GRUPO: Grupo 4

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

ATIVIDADE: Através das cantigas de roda identificar diferentes sons, reconhecer rimas e

alterações. O vídeo foi postado no grupo de sala através do WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EI02EF02)

GRUPO: Grupo 1

Março

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “CORPO, GESTO E MOVIMENTO”

ATIVIDADE: Brincadeira de imitar os animais:  leão, cobra, pássaro, macaco, urso, gato,

cachorro, peixe, etc.

IR: Brincar, imitar e equilíbrio.

O vídeo foi postado no grupo de sala através do WhatsApp.

CONTEÚDO: (EIO2CG05)

GRUPO: Berçário II

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS.

ATIVIDADE: Lembrando da história do Gato azul que tomou um susto e acabou fugindo:

contar por que você acha que o gato fugiu? O que assustou o gato? Do que você tem

medo? Como você faz para não ficar com medo?

Atividade postada através do Whatsapp. 

CONTEÚDO: (EIO1EO04)

GRUPO: Grupo 4

CAMPO  DE  EXPERIÊNCIAS:  “ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADE,  RELAÇÕES  E

TRANSFORMAÇÕES”

ATIVIDADE. Animais ovíparos – Música da galinha pintadinha, história: Quem nasceu nesse

ovo? Após a história, observar um ovo de galinha quebrá-lo para identificar gema e clara; 



                                                

manusear a casca do ovo transformando-a em objeto lúdico. Foi sugerido para as famílias 

registrarem a atividade. Postado no grupo de sala através do WhatsApp.

CONTEÚDO: (EIO3ET03)

GRUPO: Grupo 1

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

ATIVIDADE:  Confecção  da  cobrinha  com  caixas  de  ovos  (elemento  não  estruturado).

IR: criar, participar.

Postado no grupo de sala através do WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EIO3TS02, EIO3EF01)

GRUPO: Grupo 3

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

ATIVIDADE: Através de histórias e músicas reconhecer que os animais são seres vivos,

respeitando, valorizando e protegendo-os. Levar a criança a preservar a Natureza e refletir

sobre o risco de extinção dos animais, conscientizando-as a participar dos cuidados com

nosso Planeta. Cuidados com os Animais domésticos. O vídeo foi postado no grupo de sala

através do WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EI02EF04)

GRUPO: Grupo 2

Abril

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “CORPO, GESTO E MOVIMENTO”

ATIVIDADE: Cantar as músicas do Coelhinho fazendo os gestos de acordo com a melodia, 

identificando as partes do corpo.

IR: Brincar, imitar e equilíbrio.

O vídeo foi postado no grupo de sala através do WhatsApp.

CONTEÚDO: (EIO2CG05)

GRUPO: Berçário II

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS.

ATIVIDADE: Conhecer um pouco da história e cultura indígena, construir artesanalmente 

uma oca com materiais recicláveis.



                                                

Atividade postada através do WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EIO3EO06, EIO3CG02, EIO3TS02)

GRUPO: Grupo 4

CAMPO  DE  EXPERIÊNCIAS:  “ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADE,  RELAÇÕES  E

TRANSFORMAÇÕES”

ATIVIDADE:  Reunir  alguns  objetos  de  tamanhos  diferentes  e  classificá-los.  Grande,

pequeno, médio, do maior para o menor, do menor para o maior.

Foi sugerido para as famílias registrarem a atividade. Postado no grupo de sala através do

WhatsApp.

CONTEÚDO: (EIO3ET05)

GRUPO: Grupo 3

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

ATIVIDADE: Criar objetos tridimensionais utilizando variados materiais com possibilidades

de  manipulação,  explorando  cores,  texturas,  superfícies,  planos,  formas  e  volumes.

IR: criar, participar.

Postado no grupo de sala através do WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EIO3TS02)

GRUPO: Grupo 1

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

ATIVIDADE: Através de histórias e músicas reconhecer e identificar as características e

estruturas de diferentes tipos de moradia. Proposta de Historia: Três porquinhos

O vídeo foi postado no grupo de sala através do WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EI02EF04)

GRUPO: Grupo 2

Maio

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “CORPO, GESTO E MOVIMENTO”

ATIVIDADE:  Explorar  formas  de  deslocamento  no  espaço  (pular,  saltar,  dançar),

combinando movimentos e seguindo orientações.

Colocar alguns obstáculos para que a criança pule. A educadora faz algumas orientações,



                                                

como: pular os obstáculos de frente, de lado, fazer zig zag e tocar no objeto antes de pular.

IR: Brincar, imitar e equilíbrio.

O vídeo foi postado no grupo de sala através do WhatsApp.

CONTEÚDO: (EIO2CG03)

GRUPO: Grupo 1

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS.

ATIVIDADE: Vídeo da educadora explicando para que serve a água e como sugestão de

atividade registrar com fotos ou vídeo de como as crianças e seus familiares utilizam água

em sua residência. 

Interações  e  Brincadeiras:  Reconhecer  seu  corpo  e  expressar  suas  sensações  em

momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

Atividade postada através do WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EIO1EO0)

GRUPO: Berçário ll

CAMPO  DE  EXPERIÊNCIAS:  “ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADE,  RELAÇÕES  E

TRANSFORMAÇÕES”

ATIVIDADE: Chuveirinho mágico – Experimento utilizando garrafa pet e água. Formar um

“chuveirinho mágico” abrindo e fechando a garrafa pet.

Foi sugerido para as famílias registrarem a atividade. Postado no grupo de sala através do

WhatsApp.

CONTEÚDO: (EIO3ET02)

GRUPO: Grupo 3

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

ATIVIDADE:  Após  a  história  “Chuva  que  faz  bem”,  confeccionar  um  guarda  –  chuva

utilizando a dobradura, pintura a dedo e colagem.

IR: criar, participar.

Postado no grupo de sala através do WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EIO3TS02, EIO3CG05)

GRUPO: Grupo 4

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”



                                                

ATIVIDADE: Através da história “Pingo de Chuva” e músicas reconhecer a importância da

água na nossa vida.

O vídeo foi postado no grupo de sala através do WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EI02EF04)

GRUPO: Grupo 2

Junho

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “CORPO, GESTO E MOVIMENTO”

ATIVIDADE: Confecção de um brinquedo com garrafa pet para compor a atividade musical:

Pula, pula pipoquinha.

As  propostas  de  atividades  foram  enviadas  para  as  famílias  via  WhatsApp  e  também

realizadas presencialmente

CONTEÚDO: (EIO2CG03 e EIO3EO06)

GRUPO: Grupo 2

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS.

ATIVIDADE: – É Zé! E o seu qual é? Autoria de Aleyr Azeredo.

Tema  aborda  a  amizade  e  respeito  as  diferenças.  Foi  discutido  as  características  das

pessoas e seus nomes. Escrita do nome com massinha, trabalhado a identidade, a grafia do

nome e estimula o letramento.

As  propostas  de  atividades  foram  enviadas  para  as  famílias  via  WhatsApp  e  também

realizadas presencialmente

CONTEÚDO: (EIO3EO01 EIO3CG05, EIO3EF09)

GRUPO: Grupo 4

CAMPO  DE  EXPERIÊNCIAS:  “ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADE,  RELAÇÕES  E

TRANSFORMAÇÕES”

ATIVIDADE: Vídeo da educadora explicando sobre o novo esporte das olimpíadas: o Surf.

Brincar de “surfar”  em casa experimentando as possibilidades de espaço em ambientes

acolhedores e desafiantes.

Postado no grupo de sala através do WhatsApp.

CONTEÚDO: (EIO1ET02)



                                                

GRUPO: Berçário II

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

ATIVIDADE:  Confecção da fogueira usando as mãos como molde (fogo)  utilizando tinta

guache e explorando materiais variados, cores, formas e texturas.

IR: criar, participar.

Atividade:  Vídeo  da  atividade  enviada  por  whatsApp  e  forma  física.  Realizada

presencialmente com as crianças. 

CONTEÚDO: (EIO3TS02)

GRUPO: Grupo 3

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “ESCUTA, FALA,  PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

ATIVIDADE:  Foi apresentado um dos elemento juninos “O Espantalho” e contada a história

da Festa Caipira. As crianças recontaram a história. Foram feitas formas geométricas de

diferentes cores e o grupo deveria fazer a correspondência dentro do espantalho.

Variação: Para o ensino remoto foi sugerido uma variação de materiais. Sugerimos que os

responsáveis  desenhassem  as  formas  numa  folha  e  ofertassem  objetos  riscantes  de

diferentes cores, para as crianças pintar e associar o objeto a sua respectiva cor.

Atividade:  Vídeo  da  atividade  enviada  por  whatsApp  e  forma  física.  Realizada

presencialmente com as crianças

CONTEÚDO: (EI02EF04)

GRUPO: Grupo 1

Julho

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “CORPO, GESTO E MOVIMENTO”

ATIVIDADE: Brincadeira  do  esporte  “Tenis”-  Foi  apresentado  para  o  grupo  o  Esporte

Olímpico “Tênis”, explicando as regras e apresentando os materiais para realizarem o jogo. 

Variação: Para o ensino remoto foi sugerido uma variação de materiais: Sugerimos que para

as raquetes usassem tampas de potes ou pratos plásticos, para a bolinha usar bexiga ou

bolinha feita de meias e para a rede esticar um barbante, ou, até mesmo, que a brincadeira

fosse realizada sem a divisória.

As  propostas  de  atividades  foram  enviadas  para  as  famílias  via  whatsApp  e  também



                                                

realizadas presencialmente

CONTEÚDO: (EIO2CG03 e EIO2CG01)

GRUPO: Grupo 1 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS.

ATIVIDADE:  Confecção  do  brinquedo  pula  –  pula  pipoquinha  com  materiais  não

estruturados música da pipoquinha, incentivando as crianças o gosto pelas festas juninas,

oferecendo-lhes  oportunidade  de  descontração,  socialização  e  ampliação  de  seu

conhecimento através de atividades diversificadas, brincadeiras, pesquisas características à

data comemorativa.

As  propostas  de  atividades  foram  enviadas  para  as  famílias  via  whatsApp  e  também

realizadas presencialmente

CONTEÚDO: (EIO3EO06, EIO3CG03)

GRUPO: Grupo 2

CAMPO  DE  EXPERIÊNCIAS:  “ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADE,  RELAÇÕES  E

TRANSFORMAÇÕES”

Atividade: Arremesso de bastão de papel. (Jogos Olímpicos)

Atividade Educacional:  Confeccionar  o  seu próprio  dardo,  com folha de revista  e durex

colorido.

Brincar  de  pequenos  atletas:  Com movimentos  como correr  e  lançar,  trabalhando suas

habilidades corporais como velocidade, ritmo, força e a coordenação motora ampla.

CONTEÚDO: (EIO3EO02, EIO3CG02, EIO3CG05, EIO3TS02)

GRUPO: Grupo 4

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

ATIVIDADE: Símbolo e significado dos Anéis Olímpicos. Confecção dos Anéis Olímpicos

utilizando o recorte, colagem e pintura com tinta guache e explorando materiais variados,

cores, formas e texturas.

IR: Criar, participar.

Atividade  –  Vídeo  da  atividade  enviada  por  WhatsApp  e  forma  física.  Realizada

presencialmente com as crianças. 

CONTEÚDO: (EIO3TS02)



                                                

GRUPO: Grupo 3

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

ATIVIDADE(S): Confeccionar medalha. Vídeo da educadora explicando como é a premiação

nos Jogos Olímpicos. A criança foi “premiada” com uma medalha.

Atividade – Vídeo da atividade enviada por WhatsApp. 

CONTEÚDO: (EI01EF05)

GRUPO: Berçário II

Agosto

Retomada das aulas presenciais, não obrigatória.

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 percebia o estabelecimento da confiança dos

pais, solicitava 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  organizada  promoveu  a  percepção  temporal,

diminuindo a ansiedade e constituindo segurança emocional.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “CORPO, GESTO E MOVIMENTO”

ATIVIDADE:  Confecção  do  barangandã  com  materiais  não  estruturados.  Resgatar

brincadeiras, brinquedos, músicas e histórias do Folclore.

As  propostas  de  atividades  foram  enviadas  para  as  famílias  via  whatsApp  e  também

realizadas presencialmente



                                                

CONTEÚDO: (EIO3CG03; EI02EF04; EI03TS02)

GRUPO: Grupo 2

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS.

ATIVIDADE: Possibilitar ao grupo o autoconhecimento e, consequentemente, a capacidade

de se  comunicar  e  interagir  socialmente,  estabelecendo vínculos  afetivos  positivos  com

outras crianças e adultos.

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

Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras;

Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto.

As  propostas  de  atividades  foram  enviadas  para  as  famílias  via  Whatsapp  e  também

realizadas presencialmente.

CONTEÚDO: (EI02EO03, EI02EO06, EI02EO07 )

GRUPO: Grupo 1

CAMPO  DE  EXPERIÊNCIAS:  “ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADE,  RELAÇÕES  E

TRANSFORMAÇÕES”

ATIVIDADE: Confeccionar e brincar com peteca de folha de revista, jornais, plástico e durex

colorido.

As  propostas  de  atividades  foram  enviadas  para  as  famílias  via  whatsapp  e  também

realizadas presencialmente.

CONTEÚDO: (EI01ET04)

GRUPO: Grupo Berçário II

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

ATIVIDADE: Personagens Folclóricos – Confecção dos personagens do folclore utilizando o

recorte, colagem e pintura com tinta guache e explorando materiais variados, cores, formas

e texturas.

IR: Criar, participar.

Atividade – Realizada presencialmente com as crianças e impressa para o atendimento

não-presencial. 

CONTEÚDO: (EIO2TS02, EIO3TS02)

GRUPO: Grupo 3



                                                

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

ATIVIDADE(S): Pino humano do Boitatá. Confeccionar o jogo do Boitatá através da pintura

com  tinta.  Trabalhar  a  coordenação  viso-motor,  atenção,  concentração,  sequência  dos

números  de  casas  correspondentes que  devem  percorrer  e  as  comandas  através  das

lendas dos personagens do folclore. 

Atividade: Realizada presencialmente com as crianças e impressa para o atendimento não-

presencial. 

CONTEÚDO:  (EIO3EO02,  EIO3EO03,  EIO3CG05,  EIO3TS02,  EIO3EF08,  EIO3ET03,

EIO3ET07)

GRUPO: Grupo 4 

Setembro

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “CORPO, GESTO E MOVIMENTO”

ATIVIDADE: Descolar-se no espaço com comandos: frente, atrás, girar para esquerda e

girar para direita (lateralidade), interagindo com os demais colegas, sempre respeitando as

regras básicas de convívio social nas brincadeiras, atividades e jogos. 

Realizada presencialmente com as crianças e impressa para o atendimento não-presencial. 

CONTEÚDO: (EIO2CG02; EI02E006)

GRUPO: Grupo 3

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS.

ATIVIDADE: Através da experiência do Teatro de Sombras as crianças compartilharam com

o grupo seus sentimentos e emoções.

Proposta: Desde muito  pequenas, as crianças se encantam com a luz e prestam muita

atenção às sombras e seus movimentos, oscilantes, mais ou menos intensas. Elas brincam,

sugerem formas,  movimentos  e  até  mesmo sensações.  Além da  diversão,  os  assuntos

abordados  devem trazer  informações,  levantar  questões  e  possibilitar  a  expressão  das

hipóteses  das  crianças.  O  grupo  observou  os  contrastes,  brincou  com  os  resultados

derivados da experiência, adquirindo mais repertório para suas brincadeiras e explorando o

espaço físico da creche a partir do jogo entre claro, escuro e formas

As  propostas  de  atividades  foram  enviadas  para  as  famílias  via  WhatsApp  e  também



                                                

realizadas presencialmente.

CONTEÚDO: (EI02EO03, EI02EO06, EI02EO07)

GRUPO: Grupo 1.

CAMPO  DE  EXPERIÊNCIAS:  “ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADE,  RELAÇÕES  E

TRANSFORMAÇÕES”

ATIVIDADE: Leitura do Livro “Amazônia a importância de proteger, conscientizar as crianças

que esta floresta é uma luta de todos nós”;  confecção da viseira dos guardiões para a

conscientização de participar de pequenas atitudes ecológicas para cuidar do ambiente.

Estabelecer relações homem e natureza contribuindo ativamente para a melhoria do meio

ambiente.

O vídeo da história recontada pela criança está no Instagram da Instituição.

As atividades foram realizadas presencialmente e impressa para a família que optou por

não retornar às aulas presenciais.

CONTEÚDO: (EI03ET03) (EI03EF04)

GRUPO: Grupo 2

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

ATIVIDADE: Brincadeira rítmica com copos.

Atividade: Após recorte e montagem dos copos as crianças brincaram e cantaram com a

música  “Independência  do  Brasil”  seguindo  ritmo,  movimentos  físicos,  auxiliando  a

compreensão sobre a data alusiva ao Dia da Independência do Brasil.

As atividades foram realizadas presencialmente e impressa para a família que optou por

não retornar às aulas presenciais.

CONTEÚDO: (EIO3TS01, EIO3TS03)

GRUPO: Grupo 4

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

ATIVIDADE(S):  Teatro de Sombras “O Patinho Feio” e modelagem do patinho utilizando

massinha. Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os a pedido do

adulto – leitor.

As  propostas  de  atividades  foram  enviadas  para  as  famílias  via  WhatsApp  e  também

realizadas presencialmente.



                                                

CONTEÚDO: (EI01EF04)

GRUPO: Berçário II 

Outubro

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “CORPO, GESTO E MOVIMENTO”

ATIVIDADE: Ler interpretar e atribuir  sentido a imagem do artista Ivan Cruz e conhecer

algumas de suas obras, em diversas brincadeiras antigas de criança, estimular a brincar

umas com as outras fazendo os movimentos de acordo com a proposta.

As atividades foram realizadas presencialmente e impressa para as famílias que optaram

por não retornar às aulas presenciais.

CONTEÚDO: (EI03CG03) (EI03CG04)

GRUPO: Grupo 2

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS.

ATIVIDADE:  Através  de  uma dobradura  confeccionar  um pássaro  que  bate  asas.  Após

compartilhamento  de  informações  das  aves  as  crianças  imitaram  sons,  gestos  e

movimentos. Objetivos: Contribuir para o desenvolvimento da atenção, coordenação visual,

auditiva, e psicomotora. Atividade Concreta: Brincar e usar a imaginação.

As atividades foram realizadas presencialmente e impressa para a família que optou por

não retornar às aulas presenciais.

CONTEÚDO: (EIO3CG02; EIO3CG02, EIO3CG05, EIO3TS02)

GRUPO: Grupo 4

CAMPO  DE  EXPERIÊNCIAS:  “ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADE,  RELAÇÕES  E

TRANSFORMAÇÕES”

ATIVIDADE: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o

depois e o entre em uma sequência.

Proposta: A experiência das crianças com a matemática deve começar bem cedo, pois eles

já  lidam com situações  que  envolvem diversas noções  matemáticas  a  partir  de  suas

experiências  pessoais.  Numa  brincadeira  com  um  amiguinho,  por  exemplo,  pode  ser

necessário repartir brinquedos ou figurinhas ou, então, descobrir quem ganhou mais pontos

em um jogo. Dessa forma, a matemática começa a se mostrar uma ferramenta útil para



                                                

resolver pequenas situações do dia a dia. Pensando nisso, foi disposta na sala a sequência

numérica do 0 ao 9, relacionado ao número de pétalas das flores. As crianças além de ter

acesso  aos  números,  puderam  relacionar  suas  respectivas  quantidades  ao  numeral

correspondente.

As  propostas  de  atividades  foram  enviadas  para  as  famílias  via  WhatsApp  e  também

realizadas presencialmente.

CONTEÚDO: (EI03ET07) 

GRUPO: Grupo 1

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

ATIVIDADE:  Projeto  Ubuntu:  zig  –  zag  com  dedo  traçando  o  caminho  da  galinha  da

Conquém – tarefa desenvolvida através da história do livro “Bruna e a galinha da Angola.

CONTEÚDO: (EI01TS02)

GRUPO: Berçário II

As  propostas  de  atividades  foram  enviadas  para  as  famílias  via  whatsApp  e  também

realizadas presencialmente.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

ATIVIDADE(S): História: Zig show ao luar e reprodução da história, respondendo perguntas

sobre os fatos da história, desenvolver raciocínio, senso crítico e identificar personagens e

acontecimentos

As  propostas  de  atividades  foram  enviadas  para  as  famílias  via  whatsApp  e  também

realizadas presencialmente.

CONTEÚDO: (EI02EF04 / EIO2EF06)

GRUPO: Grupo 3

 

Novembro

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “CORPO, GESTO E MOVIMENTO”

ATIVIDADE: Boliche diferente, onde foi possível trabalhar cores, quantidades e movimentos

seguindo comandos. 

Para a construção da brincadeira foi utilizado material não estruturado (rolinhos de papel), e

bolinhas coloridas.



                                                

O objetivo foi que as crianças derrubassem o maior número possível de rolinhos, depois as

mesmas,  deveriam  contar  quantas  conseguiram  derrubar,  quais  as  cores  e  montar

novamente o esquema do boliche para a próxima criança jogar.

CONTEÚDO: (EI02CG01) (EI02CG02)

Apropriar-se  de  gestos  e  movimentos  de  sua  cultura  no  cuidado  de  si  e  nos  jogos  e

brincadeiras.

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.

As  propostas  de  atividades  foram  disponibilizadas  para  as  famílias  pegarem

presencialmente na creche.

GRUPO: Grupo 1.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E NÓS.

ATIVIDADE: Projeto Ubuntu: Confecção da Peteca com materiais não estruturados e jogo

com os amigos da sala..

CONTEÚDO: (EI01EO02)

Experimentar  as  possibilidades  corporais  nas  brincadeiras  e  interações  em  ambientes

acolhedores e desafiantes

As  propostas  de  atividades  foram  disponibilizadas  para  as  famílias  pegarem

presencialmente na creche.

GRUPO: Berçário II.

CAMPO  DE  EXPERIÊNCIAS:  “ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADE,  RELAÇÕES  E

TRANSFORMAÇÕES”

ATIVIDADE: Culinária: fazer a receita do doce Quimbe (doce de coco Africano) 

Atividade Educativa:  De forma lúdica a criança participa de atividades do conhecimento

matemático,  oral  e  escrita,  entre  outros,  como  autonomia  e  coordenação  motora.

Ingredientes: Coco ralado, leite de coco, açúcar refinado, leite e farinha de trigo.

As  propostas  de  atividades  foram  disponibilizadas  para  as  famílias  pegarem

presencialmente na creche

CONTEÚDO: (EI03ET07) 



                                                

GRUPO: Grupo 4

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

ATIVIDADE:  Projeto  Ubuntu:  Pintura  e  confecção  do  colar  feito  com  macarrão  (colar

Africano).

Pintura e confecção do colar feito com macarrão (colar Africano).

As  propostas  de  atividades  foram  disponibilizadas  para  as  famílias  pegarem

presencialmente na creche.

CONTEÚDO: (EI03TS02)

GRUPO: Berçário II

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

ATIVIDADE(S):  Bonecas Abayomis – roda de conversa, explicando a origem das bonecas

Abayomis, desenvolvidas nas comunidades quilombolas.

Contação da lenda junto com a confecção da boneca, uma para cada criança, depois foi

incentivada a troca das bonecas, fazendo valer o significado de: compartilhando seu desejo

de felicidade na troca. 

As  propostas  de  atividades  foram  disponibilizadas  para  as  famílias  pegarem

presencialmente na creche.

CONTEÚDO: (EI03EF03)

GRUPO: Grupo 2

Dezembro

As atividades de 2021 foram encerradas com a entrega das Sacolinhas de Natal para as

crianças.

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

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 fossem capazes de:

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

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

• Identificar e enfrentar situações de conflitos, utilizar recursos pessoais, respeitar as 

outras crianças e adultos e exigir reciprocidade;

• Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolver atitudes de ajuda e 

colaboração e compartilhar suas vivências;

• Brincar;

• Adotar hábitos de autocuidado, valorizar as atitudes relacionadas com a higiene, 

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

• Identificar e compreender a sua pertinência aos diversos grupos dos quais 



                                                

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

compõe.

Conteúdos por eixos de trabalho:

Grupo 1

Identidade e Autonomia

• 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;

• 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.

• 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

(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;

• 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;

• 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;

• 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;

• 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);

• 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

(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;

• 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);

• 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;

• 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

Quantidade Cargo / função Escolaridade
Regime de

Contratação

Carga
Horária /

Diária

Carga
Horária /
Semanal

02 Agente de Limpeza Ensino Fundamental CLT 8h30 42h30

01 Assistente Administrativo Superior CLT 8h30 42h30

03 Assistente de Educadora Superior Pedagogia CLT 8h30 42h30

01 Assistente Pedagógica Superior Pedagogia CLT 8h30 42h30

01 Auxiliar Administrativo Superior CLT 8h30 42h30

02 Auxiliar de Cozinha Ensino Fundamental CLT 8h30 42h30

01 Coordenadora Financeira Superior em Adm. Empresas CLT 8h30 42h30

01 Coordenadora Pedagógica Superior em Pedagogia CLT 8h30 42h30

01 Cozinheira Ensino Fundamental Incompleto CLT 8h30 42h30

06 Educadora Superior Pedagogia CLT 8h30 42h30

01 Educadora Cursando Supeiror CLT 8h30 42h30

01
Orientadora de Atividades 
Sócio Educacionais

Superior em Assistência Social CLT 6h00 30h00



                                                

6.1.6 Quadro de voluntários por Serviço

Quantidade Atividades Escolaridade Carga Horária / Semanal

01 Diretora Superior em Pedagogia 30h00

01 Auxiliar de Cozinha Ensino Fundamental 08h00

01 Manutenção Ensino Fundamental 01h00

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 Entidade promoveu a participação das famílias na realização das atividades remotas com

as crianças,  principalmente durante o período de pandemia por  COVID-19,  através dos

grupos criados no WhatsApp.

Os pais participaram de reunião bimestral e encontros presenciais promovidos pela creche,

opinando e dando sugestões para melhoria do atendimento e elaboração dos Protocolos de

Rematada das aulas presenciais.

Participaram de eventos na creche como o de finalização do projeto Ubuntu e na realização

da Pesquisa de satisfação de 2021.

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.

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

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  Creche  “Dr.  Klaide”  optou  pelo  monitoramento  da  avaliação  qualitativa  do  vínculo

educacional  ao  longo  da  quarentena.  Isso  porque  manteve-se  o  foco  na  questão  da

integridade da saúde mental, física e emocional. 

No  contexto  da  pandemia,  a  avaliação  foi  realizada  de  maneira  contínua  através  da

observação diária da criança. O registro da execução das atividades deu-se por meio das

anotações  em  ficha  de  observação,  produzidos  pelas  educadoras,  sem  o  objetivo  de

promoção.

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.

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 11 meses no período integral, mantendo a Lista de presença, SED

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

atualizados.

Em 2021, 45 % das mães / responsável trabalharam fora do lar e, 65% 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.

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 96% de participação do grupo, através de palestras, cursos e oficinas.

Sendo 2021 um ano atípico para avaliar os resultados quanto aos objetivos proposto pois

dependeram  da  realização  e  publicação  das  atividades  pelas  famílias  nos  grupos  de

WhatsAap. Foi constatado que 76% das famílias realizaram com sucesso as atividades com



                                                

as crianças, 20% realizaram esporadicamente as atividades e 4% não realizaram. Nos dois

últimos casos foram alegados a falta de tempo, falta de celular, falta de internet e dificuldade

com o meio digital.

Com a retomada das aulas presenciais foi verificada a dificuldade de interação das crianças

com seus pares e com os adultos e, o respeito as normas sociais. O trabalho ´pedagógico

foi avaliado através da observação do desempenho na realização das atividades propostas.

6.1.9 Quadro resumo das atividades a serem desenvolvidas

Nome do Serviço
 Público

alvo

Faixa

etária 

Horário de

Atendimento

Capacidade de

Participantes

Atendimentos

Número de

usuários

atendidos

Periodicidade
Demanda

Reprimida

Creche “Dr. Klaide” Crianças

1 ano à

5 anos e

7 meses

7h30 às

17h00

Período

Integral, de

segunda à

sexta-feira

100

crianças,

divididas

em cinco

grupos

100 0

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 no Centro de Formação “Clarice Lispector” e, com a

pandemia do COVID-19 de forma remota.

Dia – 12/02/2021 Reunião presencial, no Clarice Lispector. O grupo foi acolhido com uma

animação que ressaltava o trabalho em equipe. Foi determinado coletivamente local, dia e



                                                

horário  das  próximas  reuniões  mensais.  Expuseram  o  plano  de  retomada  do  ensino

presencial,  no  qual  o  retorno  é  gradual,  considerando  a  autonomia  para  definição  do

atendimento faz-se imprescindível o acolhimento e acompanhamento dos funcionários. Foi

orientada a entrega do CD com as propostas remotas a cada trimestre e que a Creche deve

manter  o  registro  geral,  a  manutenção  das  propostas  impressas  (que  devem aparecer

também no REO), 

Foi  orientada a registrar  a  frequência  em folha  a  parte  até  haver  novas orientações;  a

entrega do Plano de Ação com os protocolos; o início das visitas de supervisão; a situação

dos funcionários que se encontram em grupo de risco, bem como os procedimentos em

casos de Covid; a Equipe de Supervisão deu retorno dos Relatórios de Execução de Objeto;

demais informes também foram elencados, tais como: crianças que são grupos de risco e

possuem laudo médico na creche; importante existir um termo de responsabilidade, com

assinatura dos responsáveis, para as crianças que retornem no presencial.

Dia 16/03/2021 Reunião presencial. Local Clarice Linspector. O grupo foi acolhido com uma

animação que ressaltava o trabalho em equipe. Foi determinado coletivamente local, dia e

horário  das  próximas  reuniões  mensais.  Expuseram  o  plano  de  retomada  do  ensino

presencial,  no  qual  o  retorno  é  gradual,  considerando  a  autonomia  para  definição  do

atendimento faz-se imprescindível o acolhimento e acompanhamento dos funcionários. Foi

orientada a entrega do CD com as propostas remotas a cada trimestre e que a Creche deve

manter  o  registro  geral,  a  manutenção  das  propostas  impressas  (que  devem aparecer

também no REO), 

Foi orientada a registrar a frequência em folha a parte até houver novas orientações; a

entrega do Plano de Ação com os protocolos; o início das visitas de supervisão; a situação

dos funcionários que se encontram em grupo de risco, bem como os procedimentos em

casos de Covid; A Equipe de Supervisão deu retorno dos Relatórios de Execução de Objeto;

demais informes também foram elencados, tais como: crianças que são grupos de risco e

possuem laudo médico na creche; importante existir um termo de responsabilidade, com

assinatura dos responsáveis, para as crianças que retornarão no presencial.

Dia 08/04 – Reunião Extraordinária Online – Pauta:  Vacinação para os Profissionais da

Educação.  Orientação,  procedimentos  e  responsabilidade  com  o  encaminhamento  dos



                                                

profissionais de educação acima de 47 anos. 

Dia  29/04  –  Reunião  Online  –  Pauta:  Acolhimento;  Organização  das  listas  de  espera;

Oficina:  Gerenciamento  de  emoções;  Relato  de  vivências  no  retorno  do  atendimento

presencial. Formação do Instituto Singularidade.

Dia 30/06 – A reunião iniciou com a apresentação de uma mensagem da Virginia Wolf para

reflexão.  Foi  explicado  o  passo  a  passo  para  o  registro  no  diário  de  classe;  para  o

preenchimento  da  planilha  de  monitoramento  e  das  notificações  de  casos  com  Covid.

Elucidaram a lei de Capacitação de noções básicas de primeiros socorros e informaram

sobre o recesso da Equipe de Supervisão.

Dia 27/07 Reunião Extraordinária – Online: Alinhamento para o retorno presencial com o

Decreto o retorno presencial poderá ser de 100%, desde que se mantenha o distanciamento

de um metro entre as pessoas, observando o atendimento no momento da refeição, hora do

sono. Foi esclarecido que a creche conveniada, apesar de ser considerada particular tem a

autonomia para decidir se retornará conforme Decreto Municipal ou se seguirá a Resolução

atribuída às creches municipais, porém não poderá retornar atendendo menos do que às

quatro  horas  estabelecidas  na  Resolução.  As  creches  deverão  encaminhar  dia  dois  de

agosto,  para  o  e-mail  da  Claudia  e  Karinne  como será  o  retorno.  Todos os  protocolos

deverão ser  cumpridos,  como utilização de uso de máscara,  higienização dos espaços,

aferimento da temperatura, mesmo para os profissionais que já tomaram a segunda dose.

Foi informado de que as creches receberão mais um lote da Merenda e que, provavelmente,

será o último.

Dia 10/08 – a reunião on-line. A reunião foi  iniciada com um texto do livro “O Pequeno

Príncipe” de Antonie de Sant-Exupéry. A seguir a Equipe de Supervisão da S.E. ofereceu o

espaço para que as coordenadoras das creches conveniadas falassem o que representava

o retorno presencial gradativo das crianças: medo angustia, felicidades, desafios, propondo

uma  reflexão  de  como  cada  uma  se  sentia  diante  da  equipe,  família  e  crianças.  Foi

orientado sobre o calendário, as inscrições e os procedimentos para notificação de casos de

Covid confirmados.

Dia 13/09 – Reunião administrativa– Inscrições de Educação Infantil; Creches referentes ao

ano  letivo  de  2022,  orientações  e  arquivos  enviados.  Reunião  virtual  –  Participantes:



                                                

Gerência,  Supervisão das Creches Conveniadas,  Coordenadoras Pedagógicas e Equipe

Administrativa.

Dia 21/09 – Formação Pedagógica – tema: Conversando sobre o Aluno com Diagnóstico de

TEA no Ambiente Escolar. Ministrado por Renato Luiz Rosário, terapeuta ocupacional da

Gerência de Educação Inclusiva

Após a nutrição da leitura: “As Cem Linguagens da Criança” de Loris Malaguzzi, houve a

formação e encerrou com o esclarecimento de dúvidas dos participantes. Reunião virtual.

Dia 22/09 – Reunião no Centro de Formação  Clarice Lispector 

Pauta: Informações sobre Aditivo do Termo de Colaboração, para o ano de 2022. Reunião

presencial com os dirigentes.

Dia 24/09 – Reunião com a Secretária de Educação, Prof.ª Cleide. Pauta: Municipalização

de escolas estaduais. Reunião virtual.

Dia 19/10 – Formação Pedagógica – tema: A perspectiva educativa do espaço físico das

creches. 

A equipe de Supervisão da Secretaria da Educação apresentou o material em PowerPoint

com uma reflexão a respeito da criação de espaços para nossas crianças.

Foi  realizada  a  nutrição  com  o  texto  “A hora  da  Estrela”  de  Clarice  Lispector.  Após

explanação do tema foi proposto a entrega do antes e depois de um espaço da creche na

reunião de Janeiro de 2022. Informes: Pesquisa de Satisfação – Dúvidas com relação ao

preenchimento do Diário de Classe; Orientação com as listas de espera de 2021 e 2022;

Orientação para as Transferências e efetivação de matrícula em 2022; CDs com propostas

remotas até o 3º trimestre; Crianças com doenças crônicas,

Solicitar às famílias que tragam por escrito, orientação médica, nos casos em que a criança

possua alguma alergia ou doença crônica, para que a mesma possa frequentar a creche

sem intercorrências; Priorizar o uso do e-mail e fone do departamento com a Equipe de

Supervisão;

A reunião encerrou com o esclarecimento de dúvidas dos participantes. Reunião virtual.

Dia 09/11 – Formação Pedagógica – A equipe técnica multidisciplinar da Prefeitura de Santo

André:  Mariana Castanho  e  Nathalia  Duarte  abordaram o  tema “Esclarecendo algumas

deficiências:  Conceitos,  inclusão  e  acessibilidade”.  A  reunião  encerrou-se  com  o



                                                

esclarecimento de dúvidas dos participantes. Reunião foi presencial no Centro de Formação

Clarice Lispector.

Paradas Pedagógicas – Determinadas conforme Calendário Escolar, em período integral,

sob responsabilidade da equipe pedagógica e administrativa da Instituição.

Janeiro-Dia12/01 Acolhimento dos profissionais da creche: sentimentos e expectativas. –

presencial;

De  13/01  a  15/01  –  Protocolos  de  atendimento.-Leitura,  discussão  e  orientação  dos

Protocolos sanitários para o enfrentamento da Covid-19. Presencial;

De  18  a  22  –  Planejamento  das  atividades  Online:  avaliação  do  ano  anterior  (pontos

positivos e negativos), planejamento e filmagem das atividades remotas com enfoque na

apresentação da equipe de educadoras e assistentes, protocolos sanitários e criação de

vínculo  afetivo.;  Fevereiro  –  Dia11-Interação  com os  Protocolos  de  atendimento  leitura,

discussão  e  orientação  dos  Protocolos  sanitários  para  o  enfrentamento  da  Covid-19.

Presencial;

Dia 16 – Simulação do atendimento presencial com os Protocolos de saúde, com todos os

funcionários;

Dias (15,17) Planejamento do retorno as aulas presenciais;

Dias 8,9,10,11 Planejamento das atividades Online e presencial;

Março - (Dias 03,10,17) Planejamento das atividades Online e presencial; 

Abril - (Dias 07, 14 e 28) Planejamento das atividades Online e presencial;

Maio  -  (Dias  07,  14,21  e  28)  Planejamento  das  atividades  Online  e  presencias;

Planejamento da avaliação. Formação: Fases para o Letramento. 

Junho  -  (Dia  04,  11,  18  e  25)  Planejamento  das  atividades  Online  e  das  presencias.

Planejamento da avaliação. Formação: O brincar na Educação Infantil. 

Julho - (Dias 2, 9 e 30)Planejamento, avaliação e gravação de vídeos para as aulas On-line.

Agosto - Dia  30-  As educadoras comentaram como foi vivenciar o retorno presencial com

as crianças: suas expectativas e o que realmente ocorreu; Foi realizada uma avaliação  das

atividades segundo BNCC e o planejamento para os próximos meses: datas comemorativas

e  projetos;  Foi abordado o tema da Lei de Proteção de Dados que está sendo implantada



                                                

na  Instituição;   Foi  verificado  os  Diários  de  Classe  e  sanada  as  dúvidas  de  itens  dos

relatórios e semanário.

Setembro - (Dia 27) Parada pedagógica (Pauta – Formação):  Lei  Geral  de Proteção de

dados;  Calendário  Escolar;  Ensaio  para  as  comemorações  de  Final  de  Ano;  Diário  de

Classe, Organização dos Espaços e Avaliação do trabalho.

Após a Palestra sobre a Lei de Proteção de Dados, a equipe de educadoras e assistentes

se reuniu com a coordenadora para compor o Calendário de atividades e comemorações

até o final do ano letivo. Foi realizado um check list nos Diários de Classe para a verificação

e possíveis correções das informações. A equipe avaliou o trabalho desenvolvido na creche

com o retorno presencial das crianças. 

Outubro - (Dia 25) Projeção dos grupos para 2022. Formação – Como, onde e com que

cada  um  brincava  quando  criança;  Reflexão  sobre  o  que  é  importante  na  fase  de

atendimento da creche; Formação: A perspectiva educativa do espaço físico das creches

(material  enviado  pela  Secretaria  de  Educação);  Concepção  de  criança  e  Educador

(responsabilidade,  cuidados,  dinamismo,  criatividade);  Pesquisa  de  satisfação  –  será

enviado  para  as  famílias  e  posteriormente  para  a  S.E.;  Diários  de  classe:  retornou

presencial  e  não  veio  –  é  falta;  deixar  em  branco  quem  não  retornou;  Planejamento:

conforme reunião de 30/08 as atividades impressas deverão ser planejadas até a sexta-feira

anterior; Avaliação – Formal impressa, registros, portfólios.

Relatórios: (manter arquivos originais; Erro de português, CD com atividades, observar data

de  entrega  já  solicitado  em 30/08)  É  o  arquivo  do  trabalho  desenvolvido  e  devem ser

fidedignos  à  realidade  do  grupo,  com especial  atenção  as  datas  e  registros.  Todos  os

campos de experiência devem constar nos relatórios. Calendário.

Novembro – Dia 25 Parada Pedagógica (não estava prevista em Calendário Escolar)

Pauta:  Formação  –  “Esclarecendo  algumas  deficiências:  Conceitos,  inclusão  e

acessibilidade”. Período da manhã: todos os funcionários da Creche foram para a votação

do CMAS. Período da tarde: Reunião com todos os funcionários da creche,  diretora da

creche e presidente da Instituição.

Reuniões de pais foram realizadas:

Abril  –  Dia16  –  Com  as  famílias  dos  Grupos  3  e  4,  em  períodos  alternados.  Pauta:



                                                

Agradecimento;  Organização  da  creche  frente  a  Pandemia;  A  importância  do  Ensino

Remoto para manter o vínculo criança/creche e para o desenvolvimento integral; Execução

das atividades remotas; Agradecimento da Parceria família/creche. Verificação de alguma

necessidade das famílias para a creche poder ajudá-las.

Maio  –  Dia  26–  com  as  famílias  dos  Grupos  3  e  4,  em  períodos  alternados.  Pauta:

Agradecimento;  Organização  da  creche  para  o  retorno  presencial:  Pesquisa  realizada;

Como  vai  ocorrer  o  retorno  presencial,  períodos,  quantidade  de  crianças,  avaliação,

execução  das  atividades  remotas  e  presenciais,  uso  da  máscara,  garrafa  de  água  e

horários; Agradecimento da Parceria família/creche. Verificação de alguma necessidade das

famílias para a creche poder ajudá-las. 

Junho – Dia 01 – Grupo 2 (presencial) e 10 – Grupo 1 (presencial)

Grupos 2 e  1-Pauta:  Agradecimento;  Organização da creche para  o  retorno presencial:

Pesquisa  realizada,  Como  vai  ocorrer  o  retorno  presencial,  períodos,  quantidade  de

crianças,  avaliação,  execução  das  atividades  remotas  e  presenciais,  uso  da  máscara,

garrafa  de  água  e  horários;  Agradecimento  da  Parceria  família/creche.  Verificação  de

alguma necessidade das famílias para a creche poder ajudá-las.

Dia 16/06-B II (virtual) – Pauta: Agradecimento; Situação Pandêmica; Calendário escolar,

Período de adaptação das crianças; Retorno previsto para Agosto/21; Agradecimento da

Parceria família/creche. Verificação de alguma necessidade das famílias

Agosto – Dia 02-Para todos os grupos com horários alternados. Acolhimento; Interação das

famílias com as educadoras e assistentes e as respectivas “rotinas”  de cada grupo. As

educadoras  deram  sugestões  de  condutas  para  auxiliar  no  desenvolvimento  infantil

(desfralde, autonomia, utilizar comunicação correta com as crianças).

Dia 27/08 – Grupo 4 – Esclarecimento sobre a Divisão de demanda do Ensino Fundamental

de 2022 e Atualização cadastro.

Dia 31/08 – Grupo 3 – Esclarecimento sobre a Divisão de demanda para o 2º Ciclo Final da

Educação Infantil em 2022 e preenchimento da Ficha de Pesquisa educação Infantil para

2022com a atualização de endereço e escolha das EMEIEFs

Outubro – Dia 28 para os grupos 3 e 4, e 29/10 para os grupos do Berçário II, Grupo 1 e

Grupo 2. Pauta: Rematrículas; Inquérito Epidemiológico; Termo de consentimento para a Lei



                                                

Geral de Tratamento de Dados; Calendário com os feriados e eventos até o final do ano;

Organização das festas  dos grupos 3 e 4;  Pesquisa de satisfação;  Protocolo de saúde

enviar a cópia dos atestados médicos para a creche.

Novembro – Comunicados foram enviados através das agendas e de whatsApp

Cursos e formação:

Janeiro Dia 29 Início do Curso online (8 módulos de sexta-feira)– “História para todos.”

Instituto Ensina. Ministrado por Fabíola Cunha.

Fevereiro Dias 5,12,19,26 Curso online (8 módulos de sexta-feira)– “História para todos.”

Instituto Ensina. Ministrado por Fabíola Cunha.

Dias 18 e 19 Ensino Hibrido – Prof Dr. Geraldo Peçanha de Almeida

Dias 22 Música e movimento para a Educação Infantil – Luia Teles

Abril – Dia 12 Tema: Desenvolvimento da linguagem. Postado no Grupo das Famílias da

Creche no WhatsApp. Conduzida por Fátima Cristina de Torres.

Dia 14 Tema: Fases do desenho na educação infantil – Ministrada por Denise Fernandes.

Live assistida por Paula Eugênia

Maio – Dia 10 Tema: Importância da manutenção do vínculo com a creche. Postado no

Grupo das Famílias da Creche no WhatsApp. Conduzida por Fátima Cristina de Torres.

Julho  –  Congresso de Formação Profissional  FEASA,  de 01/07/2021 a  07/07/2021 sob

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

operacional e administrativa. A formação foi de forma remota, devido a pandemia.

Dia 28 – Curso de Primeiros Socorros – Presencial – para todos os funcionários da creche.

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

conhecimentos para a equipe.

Setembro – Dia 17 – Palestra online postada no grupo de WhatsApp de todas as famílias da

creche. Tema: Como trabalhar a leitura na Educação Infantil. 

Dia 27 – Palestra – Tema: Lei Geral de Proteção de Dados, ministrada por Monique Pizará

para todos os funcionários da creche. Local: Centro Dia- presencial.

A palestra foi direcionada a todos os funcionários da Instituição. Foram explicadas todas as

fases de construção e implantação da Lei na Instituição bem como a responsabilidade de

cada um no tratamento dos dados. 



                                                

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ações de Comunicação:

PUBLICIDADE DO TERMO DE COLABORAÇÃO

-Em  cumprimento  a  Lei  Federal  nº  13.019/2014,  artigo  11,  ao  Decreto  Municipal  nº

16.870/2016, artigo12 e ao Decreto Municipal nº 16.646/2015 foi divulgada na internet e em

locais visíveis da entidade a parceria celebrada com a administração pública.

LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS

A creche participou da elaboração, adequação e cumprimentos necessários para atender a

Lei Nº13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados.

Santo André, 15 de Junho de 2022.

Sonia Maria Silva Gameiro
Diretora da Unidade

Fátima Cristina de Torres
Coordenadora Pedagógica



                                                



                                                



                                                



                                                



                                                



                                                



                                                

1. IDENTIFICAÇÃO

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; (11)3705-6212 ramal: 117 ou 120

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

1.4. Registros, Certificados, Inscrição em Órgãos Públicos:

Descritos na apresentação

2. REPRESENTAÇÃO LEGAL

2.1. Nome: Aparecida Pelegrin Tarifa

Endereço: Rua Araguaia, nº 77, Compl: apartº 71 Bairro: Vila Curuça  Município:   Santo

André  UF: São Paulo  CEP: 09291-230

RG: 3.883.195-8  Órgão Expedidor:  SSP/SP  UF: SP  Data da Expedição: 23/06/2007

CPF: 8.936.548-84

Data de Nascimento: 08/07/1944                     Nacionalidade: Brasileira  

Estado Civil: Casada  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.

mailto:iae@crechedrklaide.org.br
mailto:iae@crechedrklaide.org.br
mailto:iae@crechedrklaide.org.br


                                                

4. RECURSOS UTILIZADOS

Fonte –
Receitas

Órgão Público/Secretaria
Valor

Mensal (R$)
Valor Anual

(R$)

Municipal
Secretaria de Inclusão e Assistência 
Social/PMSA 

18.674,02 224.088,30

Secretaria de Inclusão e Assistência 
Social/PMSA

- 5.602,20

Estadual - - -

Federal - - -

Fonte Origem
Valor

Mensal (R$)
Valor Anual

(R$)

Próprio
Eventos e Campanhas Beneficentes, 
restituições de despesas

1.354,17 16.250,00

Contribuições Pessoas Físicas e Jurídicas 11.964,67 143.576,00

Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda 8.099,30 97.191,57

Doações Receitas Financeiras 3.059,63 36.715,60

Doações Voluntário 2.829,61 33.955,33

Doações Imunidade e doações espontâneas 119,07 1.428,82

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

2.208,77 26.505,32

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.

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

Objetivo Geral 

Propiciar espaço de convivência e participação para o desenvolvimento do protagonismo e

da  autonomia  das  crianças  e  adolescentes,  pautado  em  seus  interesses,  demandas  e

potencialidades, com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Objetivos Específicos

• Complementar as ações com a família e comunidade na proteção e desenvolvimento

de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares;

• Assegurar  espaços  de  referência  para  o  convívio  comunitário  e  social  e  o

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças

e  adolescentes,  bem  como  estimular  o  desenvolvimento  de  potencialidades,

habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;

• Estimular  a  participação na vida pública do território  e  desenvolver  competências

para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;

• Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos

e brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas;



                                                

• Contribuir para inserção, reinserção e permanência da criança e do adolescente no

sistema educacional.

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

Através de inscrição, espontânea, efetuada pela Assistente social, a comunidade buscou a

inserção  de  crianças  e  adolescentes  no  Núcleo  “Antonio  de  Paula”.  Após inscrição  e

entrevista, a Assistente Social fez uma visita domiciliar, para  estudo de caso,  verificando

vulnerabilidades, estudos socioeconômicos e riscos sociais. Após, a visita, estabelecido os

dados e necessidade real da vaga, os responsáveis, com a criança e/ou adolescente, foram

encaminhados para a Agente Operacional para entrevista sobre o histórico de saúde. Foram

levantados  dados  sobre  a  gestação,  controles  de  doenças  pré  existentes,

acompanhamentos pediátricos,  obesidade,  desnutrição, carteirinha de vacinação,  até  os

dias atuais. Feito todos os levantamentos, vaga existente, verificação dos documentos que

foram pedidos, a matrícula foi efetivada. 

6.1.4. Atividades realizadas e Metodologia aplicada

As atividades foram planejadas e desenvolvidas pelos educadores, das diferentes áreas,

com acompanhamento  da  coordenação,  através  de  videoaulas,  WhatsApp  e  Facebook.

Foram  criados  grupos  com  as  turmas  já  existentes  para  a  interação  direta  com  os

educadores  e  familiares.  Todas  as  videoaulas  foram  publicadas,  no  Facebook  e  as

devolutivas enviadas via WhatsApp, através dos grupos. 

Objetivo: Fortalecer os vínculos com as crianças, adolescentes e familiares.

Estratégias:  As  atividades  foram  ministradas  através  dos  grupos  via  WhatsApp  e

Facebook. Os educadores continuaram a não medir esforços para levar para as crianças e

adolescentes,  Foram  desenvolvidos  novos  métodos  dentro  da  prática  pedagógica  com

atividades  lúdicas  e  praticas  que  possibilitaram  seu  desenvolvimento  enquanto



                                                

permaneceram na educação remota. Cada educador dentro da sua especialidade ministrou

as atividades no campo lúdico, música, dança e atividades físicas, buscando inovar, motivar

e  possibilitar  o  desenvolvimento  das habilidades,  nas condições atuais,  dentro  da  nova

realidade. As crianças e adolescentes conseguiram através dos grupos socializar com seus

educadores, coordenação e amigos. 

Atividades Lúdicas

Evelise Lemos

Tema: 8 Dicas de atividades em casa

Objetivos: Estimular a comunicação; Criatividade; Imaginação; Coordenação motora.        

Metodologia: Vídeo

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Tema: Carimbo de rolo de papel higiênico

Objetivos: Desenvolver a criatividade, imaginação e coordenação motora; Tamanho e forma

e cores.

Turmas: A manhã e A-1 tarde 

Metodologia: Vídeo 

Tema: Bolinha de sabão

Objetivos:  Explorar  e  aprimorar  a  intensidade e o controle  de movimento corporal  e  da

respiração. Desenvolver a criatividade, imaginação; Criar bolhas grandes, unir as bolhas

Turmas: A (manhã) e A-1(tarde) 

Tema: Máscara com as mãos

Objetivos:  Coordenação  motora;  Desenvolver  habilidades  como  percepção  visual,

criatividade e expressão.

Turmas: A manhã e A-1 tarde

Metodologia: Vídeo

Tema: Lousa 

Objetivos:  Ajuda  as  crianças  na  estimular  sentidos  como  a  coordenação  motora  e

inteligência; desenhar, escrever e brincar.

Turmas: A manhã e A-1 tarde



                                                

Metodologia: Vídeo 

Tema: Peteca

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina; Trabalhar o equilíbrio.

Turma: A(manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Dia das Mulheres

Objetivos:  Criatividade,  conscientizar  a  importância  do  dia  das  mulheres,  trabalhar

dobradura.

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: História o Leão e o Soluço 

Objetivos: Proporcionar um momento de interação e descontração. Promover momentos

literários com ludicidade, emoção e imaginação.

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Tema: História: Tem coelhinho para todo lado!

Objetivos: Potencializar a criatividade; Promover o gosto e hábito a leitura; Desenvolver a

imaginação, a capacidade de escutar; Ampliação do vocabulário;

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Emoções

Objetivos:  Favorecer  a  autoestima;  Refletir  sobre  seus  sentimentos;  Externando-os,

representar sentimentos

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Dia do Índio

Objetivos:  Conhecer  sobre  os  hábitos  e  costumes  dos  índios;  Respeitar  os  índios;

Desenvolver coordenação através da dobradura;

Turma: A (manhã) e A-1

Tema: Alimentação Saudável

Objetivos:  Relembrar  a  importância  de  se  alimentar  de  forma  correta,  com  alimentos



                                                

saudáveis.

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Desenhando na farinha

Objetivos: Expressar seus sentimentos e percepção através do desenho; Vivenciar novas

sensações táteis.

Turma: A(manhã) e A-1(tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Rodopio

Objetivos: Desenvolver atenção, coordenação, raciocínio lógico.

Turma: A(manhã) e A-1(tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Desenho com a vela

Objetivos: Proporcionar aos educandos a criatividade através do desenho – concentração;

conhecer outros objetos de pintura e cores. 

Turma: A (manhã) e A-1(tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Como é tua família

Objetivos:  Trabalhar  a  observação,  concentração;  Estimular  as  habilidades  cognitivas;

Desenhar 

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Cartão do Dia das Mãos

Objetivo: Homenagem ao dia das Mães.

Turma: A (manhã) e A-1(tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Garrafabol

Objetivos: Coordenação motora; Atenção; Concentração; Diversão.

Turma: A (manhã) e A-1(tarde)

Metodologia: Vídeo



                                                

Turma: Mista

Tema: Pandemia – Presencial

Objetivo: Trabalhar os sentimentos

Turma: Mista

Tema: Sintomas – Presencial

Objetivos: Ratificar os cuidados

Turma: Mista

Tema: Certo ou errado – Presencial

Objetivos: Identificar os sintomas do Covid; Coordenação motora; 

Turma: Mista 

Tema: Massinha – Presencial

Objetivos: Desenvolver a coordenação motora fina; criatividade; concentração; oralidade,

apresentar e descobrir novas formas; cores; novas texturas; Sensações e movimentos.

Turma: Mista

Tema: Caça-palavras – Presencial

Objetivos: Trabalhar a concentração e atenção;

Tema: Caça-palavras – Presencial

Objetivos: Trabalhar a concentração e atenção;

Turma: Mista

Tema: História – Tenho borboletas no coração (Alegria)

Objetivos:  Desenvolver  a  percepção da existência  de  valores  e  emoções  no dia  a  dia;

Mobilizar atenção dos educandos, encantar, provocar a imaginação, favorecer a vivência

lúdica; Trabalhar a coordenação motora;

Turmas: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Flores Mágicas

Objetivos: Trabalhar a motricidade fina; concentração; aguçar a curiosidade; 

Turmas: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Sugestão de Filme: Rei Leão



                                                

Objetivos: Explorará a imaginação dos educandos e ajuda na formação de opiniões;

Proporcionar conteúdo que apresenta diferença que podem ser refletidas no convívio delas;

Trabalhar a concentração, a coordenação motora.

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia Videoaula

Tema: Devemos cuidar do Meio ambiente

Objetivo: Aprender sobre preservação; Cuidados que começam em casa;

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Explosão de Bandeirinhas

Objetivos:  Despertar  o  respeito  pela  cultura  popular  tratando  essa  tradição  de  maneira

lúdica e prazerosa; Estimular a coordenação motora e equilíbrio;

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Jogo da Velha – Figuras Geométricas

Objetivos:  Identificação  de  figuras  Geométricas;  Desenvolvimento  da  percepção  visual;

Explorar o trabalho com regras e o raciocínio lógico;

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Desenho na água

Objetivos:  Coordenação  motora;  Despertar  a  curiosidade;  Percepção  Visual.  Turma:  A

(manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Acerte o alvo

Objetivos: Trabalhar a coordenação motora, lateralidade, equilíbrio e ritmo.

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Dobraduras Cachorrinho / Gatinho

Objetivo: Coordenação; Criatividade.

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde) 



                                                

Metodologia: Vídeo

Tema: Vamos desenhar nosso melhor amigo

Objetivo: Trabalhar sentimentos e amizade.

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Limpeza Bucal

Objetivos: Criar e reforçar o hábito da higiene bucal; Aprender a maneira  correta de escovar

os dentes;

Participação: Gina Rosa

Metodologia: Vídeo

Tema: História o Piquenique dos Ursinhos (Gil Gule)

Objetivos: Estimula a imaginação; Aplicar o conhecimento; Valorizar a importância da leitura;

Construção de brinquedos com sucatas;

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Desafios do Folclore 

Objetivos: desenvolvimento de linguagem, ensina sobre a diversidade étnica e cultural do

Brasil, além de favorecer a valorização e o reconhecimento das habilidades, através das

diferentes manifestações folclóricas; Estimula a memória; Identificar e criar sons;

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Formas e mais no Bosque

Objetivos: Ajuda no desenvolvimento de formas de lidar com dificuldades, sentimentos e

emoções; Estimula a memória; Identificar e criar sons;

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Tema: A Cilada

Objetivos: Promover o gosto e hábito a leitura; Ampliar as experiências e o desenvolvimento

da imaginação; Controlar a respiração

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo



                                                

Tema: Amazônia

Objetivos:  Conhecer  as causas naturais  da seca na Amazônia e as consequências das

atividades humanas para o clima natural; Explorar através das mãos diferentes ideias.

Turma: A (manhã) e a A-1 (tarde)

Tema: Árvore Amiga

Objetivo: A importância das árvores.

Turma: A (manhã) e a A-1 (tarde)

Tema: Flores com tampinhas 

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Objetivos: Desenvolver a coordenação motora; Conscientizar a importância da reciclagem;

Desenvolver a imaginação, a criatividade e gosto pela leitura;

Metodologia: Vídeo

Tema: Desafios

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Objetivos: Proporcionar aos educandos desafios de diversão; Relacionar com a ludicidade e

o aprendizado;

Metodologia: Vídeo

Tema: Móbile de Palhaço

Objetivo: Trabalhar a coordenação motora e o recorte.

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Sonhos

Objetivos: Trabalhar a escrita e a leitura

Turma: A (manhã) e A-1 (tarde)

Tema: Simples e interessante

Objetivos: Desenvolver a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem,

criando empatia com os personagens. A contação de histórias desperta na criança o lado

lúdico, característica muito importante para seu desenvolvimento.

Turma: A1 – (tarde)

Tema: Coroa da Primavera



                                                

Objetivos: Trabalhar a coordenação motora e recorte

Turma: A1 (tarde)

Tema: Dia da Árvore

Objetivos: Trabalhar a coordenação motora, recorte e colagem;

Turma: B (tarde)

Tema: Dia dos Professores

Objetivos: Fazer um desenho das professoras;

Turma: A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Leão (rolo de papel higiênico)

Objetivos: Trabalhar a coordenação motora;

Turma: A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: O galo esperto

Objetivos: Desenvolver a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem,

criando empatia com os personagens. A contação de histórias desperta na criança o lado

lúdico, característica muito importante para seu desenvolvimento.

Tema: As vogais dos animais

Objetivos: Identificar as vogais que estão faltando de cada animal.

Turma: A (tarde)

Tema: Viva a diferença

Objetivos: Trabalhar a leitura do texto.

Turma: C (manhã) 

Tema: Preconceito

Objetivos: Trabalhar a escrita e a leitura.

Turma: C (Manhã) 

Tema: Brinquedo

Objetivos: Trabalhar a escrita e identificar a escrita da palavra correta. 

Turma: B (tarde)

Tema: Colagem

Objetivos: Trabalhar a pintura, colagem, coordenação motora.

Turma: A (manhã)



                                                

Tema: O coelho e a onça

Objetivos: Desenvolver a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem,

criando empatia com os personagens. A contação de histórias desperta na criança o lado

lúdico, característica muito importante para seu desenvolvimento.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Calendário

Objetivos: Trabalhar leitura, interpretação e raciocínio lógico.

Turma: A-3 (tarde)

Tema: Alfabeto

Objetivo: Completar a sequência do alfabeto

Turma: A-1 (tarde)

Tema: Pinte

Objetivo: Identificar qual a escrita correta de acordo com a figura.

Turma: A (manhã)

Tema: A árvore do Beto 

Objetivos: Trabalhar a leitura, escrita e a interpretação.

Turma: B (tarde)

Tema: Forme as palavras

Objetivos: Trabalhar a formação de palavras de acordo com os números. 

Turma: B (tarde)

Tema: Poema: Família é tudo igual

Objetivo: Trabalhar a escrita, leitura e a interpretação.

Turmas: B e C (manhã)

Tema: 10 Regras da família (Poema)

Objetivos: Trabalhar a leitura, escrita e a interpretação.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Colorir

Objetivos: Trabalhar a coordenação e a criatividade.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Poema: A família



                                                

Objetivos: Trabalhar a leitura, escrita e a interpretação.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Uma mãozinha amiga

Objetivos: Desenvolver a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem,

criando empatia com os personagens.

Turma: A (tarde)

Tema: Apresentação do BAIÃO DE DOIS;

Objetivo: Através da música aprender e alfabetizar

Turmas: A1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Uma mãozinha amiga

Objetivos: Desenvolver a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem,

criando empatia com os personagens.

Turma: A (manhã)

Angela Cristina Colin Rolim

Tema: Emojis das emoções.

Objetivo: Aprender a entender e administrar suas emoções.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Desenho com esponja de aço – bombril e frase da gratidão.

Objetivo: conhecer novas técnicas de sombreamento e demonstrar seus sentimentos.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Desenho e mosaico da mão, nossa identidade.

Objetivo: trabalhar a coordenadora motora e mostrar através do desenho que cada um tem

uma identidade e personalidade.

Tema: Recorte e colagem com formas geométricas

Objetivo:  Trabalhar  as  formas  geométricas,  coordenação  motora  e  organização  de

estruturas.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Confecção de cartaz sobre o dia internacional da mulher;

Objetivo: Relembrar e conscientizar da importância desta data.



                                                

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Da minha Janela eu vejo.…

Objetivo: Desenvolver o reconhecimento do local onde vive e dar valor as coisas e pessoas

que temos próximo.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: O ciclo da água

Turma: A-2 (tarde)

Objetivo: Conhecer como funciona o ciclo da água e aprender a dar importância para esse

bem tão valioso.

Tema: Dobradura – A importância da Família 

Objetivo: Reconhecer a importância da família e respeitar as diferenças; estimular a atenção

e concentração.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Dia do índio, trabalhando formas geométricas

Turma: A-2 (tarde)

Objetivo:  compreender  que  o  dia  do  índio  e  um  resgate  da  nossa  história  e  cultura;

Reconhecer e trabalhar às formas geométricas;

Tema: Meio de comunicação – telefone

Objetivo: conhecer este meio de comunicação e como surgiu; Entender a importância da

modernização e comunicação;

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Dobradura e a importância da família.

Objetivo: reconhecer a importância da família e respeitar as diferenças;  Estimular a atenção

e concentração.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Cartão do dia das mães

Turma: A-2 (tarde)

Objetivo: Entender o significado da palavra “Mãe”; Aprender a valorizar e reconhecer;

Tema: Dia da família – Faça sua Árvore da família.

Objetivo: reconhecer as pessoas que fazem parte da nossa família.



                                                

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Releitura da obra “Pulando corda” de Ivan Cruz.

Objetivo: Relembrar a importância das brincadeiras e trabalhar a imaginação.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Meios de comunicação

Objetivo: Conhecer outros meios de comunicação e suas importâncias

Turma A-2 (tarde)

Tema: Emoções através das cores

Objetivo: Reconhecer suas emoções e saber representá-los para entender como ficamos.

Turma A-2 (tarde)

Tema: Dia mundial do meio ambiente

Objetivo: Reconhecer a importância do meio ambiente e como devemos a ter consciência e

fazer nossa parte. 

Tema: A mão que destrói é a mesma que pode reconstruir.

Turma: A-2 e A-3 (tarde)

Tema: Coleta seletiva de lixo

Turma: A-2 e A-3 (tarde)

Objetivo: entender a importância de fazer a separação dos recicláveis.

Tema: Retratar suas brincadeiras preferidas com base nas obras de Ivan Cruz

Turma: A2 e A3 tarde

Objetivo: relembrar brincadeiras de infância e usar a imaginação

Tema: Cenário de festa junina com dobradura

Turma A2 e A3

Objetivo: conhecer um pouco mais da nossa cultura e trabalhar a atenção e coordenação.

Metodologia: Videoaula

Tema: Ansiedade e o Brinquedo caseiro Spinner

Turma: A-2 e A-3 (tarde)

Objetivo: Entender o que significa Ansiedade e conseguir identificar; Trabalhar a atenção,

ansiedade e paciência.

Metodologia: Videoaula



                                                

Tema: Jogo Batalha naval 

Turma: A-2 e A-3 (tarde)

Objetivo: Ter noção espacial; aprender a esperar a vez do outro e interagir com o próximo.

Tema: Retorno as aulas, cartazes explicativos.

Turma: A-2 e A-3 (tarde)

Objetivo: Relembrar a importância dos cuidados e respeito neste retorno.

Tema: Origem das olimpíadas

Turma: A-2 e A-3 (tarde)

Objetivo: Conhecer a história das olimpíadas e conhecer melhor, suas modalidades.

Tema: Dia do estudante, fazendo um acróstico

Turma A-2 e A-3 (tarde)

Objetivo: Reconhecer a importância de estudar, obter conhecimento e treinar a imaginação

firmando frases.

Tema: Jogo da velha – Soma 10

Turma A-2 e A-3 (tarde)

Objetivo: adquirir atenção, concentração e estratégias.

Metodologia: vídeo.

Tema: Dia do Folclore 22/08

Turma A-2 e A-3 (tarde)

Objetivo: estimular a criatividade, aumentar a capacidade de concentração e reconhecer

alguns personagens do nosso folclore. 

Tema: 7 de setembro trabalhando formas geométricas

Turma: A-2 e A-3 (tarde)

Objetivo: Entender o porque do 7 de setembro e trabalhar as formas geométricas na nossa

bandeira. 

Tema: Água, como você economiza? Cartazes de como economizar água.

Turma: A-2 (tarde)

Objetivo: mostrar a importância da água e conscientizar sobre a economia.

Tema: Hábitos de higiene

Turma: A-2 (tarde)



                                                

Objetivo: reconhecer os hábitos de higiene, saber da sua importância e colocar em prática. 

Tema: Você conhece o Ciclo das Flores?

Turma: A-3 (tarde)

 Objetivo: Conhecer o ciclo das flores

Tema: Primavera a estação das flores. Trabalhando com recicláveis.

Turma A-2 (tarde)

Objetivo:  conhecer  um pouco mais sobre a estação;  Usar  a  imaginação e coordenação

motora para montar o desenho.

Tema: Pulseira da primavera

Turma A-2 (tarde)

Objetivos: Reconhecer a estação do ano, valorizar a natureza e aprimorar a coordenação

motora.

Tema: Autorretrato – Como eu me vejo

Turma: A-2 (tarde)

Objetivo: Aprender a se olhar e reconhecer suas qualidades, coordenação motora e atenção

e concentração. 

Andréa Bolló

Tema: Monte seu Avatar;

Materiais: Folha de sulfite, lápis de cor, tesoura, cola, canetinha, etc

Objetivo: Trabalhar a habilidade de cada um em criar um personagem Avatar para decorar a

sala de aula quando houver o retorno das atividades presenciais. Destaque para o termo

habilidade.

Turmas: A-3 e B

Tema: Conhecendo as espécies;

Objetivo: Conhecer algumas espécies de pássaros, uso de formas geométricas, estimular a

pesquisa e a produção de uma ficha de informações, trabalhando termos científicos e outras

características pertinentes a espécies animais.

Materiais:  Folhas  de  sulfite  e/ou  colorida,  lápis  de  cor  e  de  escrever,  tesoura,  cola,

canetinha.



                                                

Turmas: A-3 e B

Tema: Cartazes de prevenção COVID

Objetivo:  alertar  e  auxiliar  na  prevenção  contra  o  COVID;  Estimular  a  criatividade  e  a

coordenação.

Materiais: Folha de sulfite, lápis de cor, de escrever, giz de cera, canetinha.

Turmas: A-3 e B

Tema: Lembrancinha do dia das mulheres 

Objetivo:  Enfatizar a importância da data, usar a coordenação e criatividade, estimular a

afetividade.

Materiais:  folha de sulfite e/ou colorida, cola, tesoura, lápis de cor, giz de cera, canetinha,

glitter, canudo ou palito de churrasco.

Turmas: A-3 e B

Tema: Repórter por um dia

Turmas: A-2 e B

Objetivo:  Descobrir e conhecer mais sobre as pessoas, com o uso de perguntas coletar

informações e declarações que relatem situações vividas; explorar mais o tema mulher.

Material: celular, caneta ou lápis e folha.

Tema: Por que as folhas caem no Outono

Material: vídeo, folha de sulfite ou caderno, lápis de escrever

Objetivo: dar continuidade a atividade proposta anteriormente; explorar mais o tema focando

em estruturas e funcionamento das árvores;  despertar  a  curiosidade e o interesse pelo

tema.

Turmas A-3 e B

Tema: Sua vida colorida

Turmas: A-3 e B

Objetivo: entender o que são emoções e sentimentos; ajudar no entendimento e diálogo

sobre  os  diversos  estados  emocionais  vivenciados,  interpretar  gráficos  e  identificar

sentimentos a serem trabalhados buscando um equilíbrio.

Materiais: folha de sulfite ou caderno, lápis de cor ou giz de cera

Tema: Comemoração do dia do livro infantil



                                                

Turmas: A-3 e B

Objetivo: relembrar a importância da leitura; destacar a origem da data; praticar a escrita e o

desenvolvimento de histórias a partir de situações cotidianas.

Material: lápis, borracha e folha de sulfite ou caderno.

Tema: Presente para a mamãe

Turmas A-3 e B

Objetivo: enfatizar a comemoração ao dia das mães trabalhando com uma lembrancinha

simples buscando estimular a coordenação motora e a criatividade.

 Materiais: cola, tesoura, folhas coloridas e/ou sulfite, lápis de cor

Tema: Dia da família 

Turmas: A-3 e B 

Objetivo: Através da videoaula os educandos poderão entender a origem da data, analisar

questões relacionadas a sua família e finalizar uma obra de arte estimulando assim sua

criatividade e coordenação motora.

Tema: Dia do idoso, entrevista com uma pessoa especial

Turma: A-2 (tarde)

Objetivo: Conhecer esta data tão importante, reconhecer que devemos respeitar e escutar

os mas experientes.

Tema: Vamos recortar os cabelos? 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina. Aprimorar as habilidades manuais.

Turma: A-1 (tarde)

Tema: Trabalhar cores e quantidade

Objetivo:  Reconhecer  os  animais  e  marcar  a  quantidade de cada um.   Como segunda

atividade formar palavras juntando as sílabas.

Turma: A-1 (tarde)

Tema: Desenho com as formas das mãos

Objetivo:  Usando  o  contorno  das  mãos  as  crianças  desenharam  animais  e  depois

colocaram  suas  características. Obter  coordenação  motora  e  atenção;  Trabalhar  a

imaginação;

Turma: A-2 (tarde)



                                                

Tema: Interpretação de texto

Objetivo: Aprender a interpretar textos e melhorar a leitura;

Turma: B (tarde)

Tema: Junte as sílabas para formar as palavras 

Objetivo: Conseguir formar palavras.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Elaboração de carta

Objetivo: Aprender a elabora uma carta

Turma: A-3 (tarde)

Tema: Pinte as sílabas que completam os nomes dos desenhos

Objetivo: Reconhecer as sílabas e formar palavras;

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Trabalhando com as iniciais das palavras

Objetivo: Reconhecer as inicias de cada palavras.

Turma: A-1 (tarde)

Tema: Sequência didática e depois um caça-palavras

Objetivo: Entender e interpretar texto e reconhecer as palavras.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Interpretação de texto “Emília”

Objetivo: Praticar a leitura, compreender e interpretar texto .

Turma: B (tarde)

Tema: Trabalhando o alfabeto

Objetivo: Reconhecer as vogais e formar palavras.

Turma: A-1 (tarde)

Tema: Cultura Negro-Africana – Dia da Consciência Negra, suas culturas.

Objetivo: Ampliar o conhecimento sobre a cultura Negro-Africana.

Turma: A-1 (tarde)

Tema: Consciência negra e os africanos – Confeccionar a boneca Abayomi. 

Objetivo:  Compreender  o  motivo  da  consciência  negra,  aprender  a  ter  respeito  pelas

pessoas.



                                                

Turma: A-3 (tarde)

Tema: Releitura de Natal do artista Romero Brito.

Objetivo: Colorir a pintura

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Descubra o enigma 

Objetivo: Aprender a colocar as letras e formar palavras.

Turma: A-1 (tarde)

Tema: Significado  do  Natal,  como  é  composto  um  presépio  e,  como  é  a  história  do

nascimento de Jesus.

Objetivo: Conhecer o verdadeiro significado do Natal. 

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Reconhecer as palavras e pintar o desenho 

Objetivo: Aprender a reconhecer as palavras

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Filme “Encanto”

Objetivos: Roda de conversas sobre esperança, objetivos e ideais. Reconhecer a família e

seus membros, dar valor e reconhecer os dons e jeito de cada um como são. Amar sempre

uns aos outros e procurar sempre se ajudar.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Datas comemorativas (Dia da família / Natal)

Objetivos: Trabalhara valores e vinculo familiar; Entender o verdadeiro significado no Natal e

sua importância;

Turmas: A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Jogos e atividades com letras moveis;

Objetivo: Construção do conhecimento

Turmas: A-1, A-2 e A-3 (tarde)

Tema: Construção de cenários e brinquedos com Lego;

Objetivo: Estimular a concentração, criatividade e coordenação

Turmas: A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Jogos e brincadeira em equipe junto com as outras turmas



                                                

Objetivo: Socialização e seguimento de regras

Turmas: A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Atividades com temas de Natalinos( Pintura, montagem do presépio e enfeites de

Natal)

Objetivos: Desenvolver coordenação motora, habilidades com dobradura.

Turmas: A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Simetria com desenhos diversos

Objetivo: Atenção e concentração

Turmas: A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Interpretação de texto; Atividades com numerais e alfabeto;

Objetivo: Interpretar identificando as ideias; Reconhecer os numerais e as letras do alfabeto;

Turmas: A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Descubra as palavras e contas 

Objetivo: Trabalhar com a formação de palavras

Turmas: A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Operações numéricas

Objetivo: Desenvolver o raciocínio

Turmas: A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Amigo secreto 

 Objetivo: Socializar e fortalecer os vínculos.

Turmas: A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

 Jaqueline Ross da Costa

Tema: Plantando semente de tomate.

Objetivo:  Desenvolver  a  consciência  do  meio  ambiente  e  seus cuidados,  desfrutando o

contato com terra, água, vegetais e sementes.

Turmas: B (manhã) e A3 (tarde)

Tema: Dia internacional da Não Violência 

Turmas: B (manhã) e A3 (tarde)

Objetivos: Para que crianças e adolescentes possam aprender a valorizar princípios como o



                                                

respeito, a tolerância, o diálogo e a solidariedade. E evitar discussões, brigas, danos ao

patrimônio e o bullying. 

Metodologia: Vídeo

Tema: Resgate de brinquedos e brincadeiras. De onde vem o bilboquê?

Objetivo:  Estimular  a  coordenação  motora,  noção  espacial,  além  de  desenvolver  a

capacidade de percepção e reflexo.

Turma: A-3 (tarde) e B (manhã)

Metodologia: Vídeo

Tema: Cores quentes e cores frias

Objetivo: identificar e diferenciar as cores quentes e frias. Perceber as sensações que as

cores podem suscitar. Reproduzir obras de arte identificando as cores quentes e frias.

Turma: B (manhã)

Tema: Eu sou assim

Turma: A-2 (tarde) 

Objetivo:  Desenvolver  a  identidade  da  criança,  desenvolver  a  percepção  visual  para  a

aparência física, estrutura do corpo humano, preferências e especificidades de cada um.

Tema: Queimada

Objetivo:  Estimular  a  coordenação  motora  ampla,  trabalho  em  equipe,  cooperação  e

socialização.

Turma: B e C

Tema: Complete com C e G / Complete a tabuada

Objetivo: Desenvolver a compreensão e a memorização de forma significativa e prática,

para aplicá-lo no seu dia a dia.

Turma A-3

Tema: 5 sentidos

Objetivo:   Estimular e desenvolver os cinco sentidos. Identificar e diferenciar os sentidos,

aprendendo como cada um deles funciona e ópera no corpo humano.

Turma: A-1

Tema: Dança das cadeiras e estátua 

Objetivo:  Desenvolver  as  habilidades  motoras  amplas,  o  equilíbrio  dinâmico,  ritmo,  a



                                                

percepção visual e auditiva, a noção espacial, além de aprender a respeitar as regrinhas da

brincadeira.

Turma: A-1, A-2 e A-3 (Semana da criança)

Tema: Cruzadinha

Objetivo: Provocar  o  estímulo  cognitivo,  assim  como,  auxilia  na  compreensão  e

coordenação e na aprendizagem do significado das palavras.

Turma: A

Tema: Pintura do desenho em comemoração do Dia das Crianças.

Objetivo:  Aprimorar  a  coordenação  motora,  conhecer  novas  cores,  desenvolver  novas

formas através da imaginação.

Turma: A

Tema: Ser criança (pintura)

Objetivo:  Aprimorar  a  coordenação  motora,  conhecer  novas  cores,  desenvolver  formas

através da imaginação.

Turma: B

Tema: Construção do binóculo

Objetivo: Desenvolver  a  criatividade  e  o  trabalho  com  formas  e  volumes, fazer uma

montagem  abstrata, fazer representações  criativas  da  realidade  e  ainda  por  cima

podemos trabalhar o tema “reciclagem”.

Turma: A 

Tema: Animais da Natureza

Objetivo: Ampliar o conhecimento em que a criança tem no mundo animal, desenvolver a

curiosidade, levando as crianças numa aprendizagem significativa.

Turma: A

Tema: Mosaico

Objetivo: Desenvolver as habilidades motoras e noção de espaço.

Turma: B

Tema: Minha família

Objetivo:  Estimular  à  criança  a  reflexão de  sua  estrutura  familiar  e  o  conhecimento  da

estrutura de outras famílias. Relacionamento entre pessoas da mesma família e com as



                                                

demais que as rodeiam. 

Turma: A

Tema: Dobradura

Objetivo: Desenvolver a atenção, coordenação visual, auditiva e psicomotora.

Turma: A1 

Tema: Leitura da História Gralha-azul

Objetivo: Desenvolver a concentração, audição, a coordenação motora fina e a imaginação.

Turma: A

Tema: Cruzadinha Legal = C ou G

Objetivo:  Provocar  o  estímulo  cognitivo,  auxiliar  na  compreensão  e  coordenação  e  na

aprendizagem do significado das palavras.

Turma: C

Tema: Interpretação de texto

Objetivo: Identificar informações explícitas em textos narrativos.

Turma: C 

Tema: Vamos descobrir as frases.

Objetivo:  Exercitar a criatividade e a fluência verbal, registrar frases a partir de instruções

recebidas, empregar as palavras de forma coesa para formação de frases, desenvolver a

sequenciação, a organização, a coerência e a lógica da frase.

Turma: A-2

Tema: Identidade

Objetivo: Estimular a coordenação motora global e fina, construir a imagem do seu próprio

rosto e fortalecer sua identidade.

Turma: A-3 

Tema: Vamos colorir os círculos 

Objetivo: Identificar e nomear as formas geométricas, estimular a coordenação motora fina e

identificar e nomear as cores.

Turma: A-1

Tema: Pintura Dirigida com numerais

Objetivo: Reconhecer as cores e números, e estimulação da coordenação motora fina.



                                                

Turma: A 

Tema: Eu ajudo a minha família

Objetivo: Estimular  à  criança  a  reflexão de sua  estrutura  familiar  e  o  conhecimento  da

estrutura de outras famílias. Relacionamento entre pessoas da mesma família e com as

demais que as rodeiam. 

Turma: A

Tema: Filme – Bernardo e Bianca

Objetivo: Roda de Conversas sobre solidariedade

Turmas: A e C 

Tema: Filme – Missão Cegonha

Objetivo: Roda de Conversas sobre identidade

Turmas: A, B e C

Tema: Pega Bandeira

Objetivo: Brincadeiras dirigidas

Turmas: A, B e C 

Tema: Leitura do livro: Cinderela

Objetivo: estimular o gosto pela leitura

Turma: A (manhã)

Tema: Complete as palavras

Objetivo: Construir palavras por meio das junções sílabas.

Turma; A (manhã)

Tema: Pintura Dirigida: Mosaico

Objetivo:  Trabalhar a coordenação motora dos alunos para trabalhos artesanais onde são

necessárias ações de recorte e colagem, além de influenciar na criatividade.

Turma: B (manhã)

Tema: Formas geométricas 

Objetivo: Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo)

Turma: A (manhã)

Tema: Cine Pipoca – Filme “Luca”

Objetivo: Roda de conversas sobre amizade e melhor amigo



                                                

Turmas: A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Formas geométricas – 1

Objetivo: Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo)

Turma: A (manhã)

Tema: Cores quentes, frias e neutras.

Objetivo:  Entender  o  conceito  de cores  frias e quentes.  Perceber  as  sensações  que

as cores podem  suscitar.  Reproduzir  obras  de  arte  identificando  e  utilizando  as cores

quentes e cores frias. 

Turma: C (manhã)

Tema: Formas geométricas – 2

Objetivo:  Conhecer,  identificar  e  nomear  figuras geométricas planas  (círculo,  quadrado,

retângulo e triângulo), reconhecendo-as em objetos do dia a dia.

Turma: A-2  (tarde)

Tema: Finalização da atividade Identidade

Objetivo: Estimular a coordenação motora global e fina, construir a imagem do seu próprio

rosto e fortalecer sua identidade. 

Turma: A-3 (tarde)

Tema: Leitura do livro: A Estrelinha de Natal

Objetivo: Incentivar o gosto pela leitura

Turma: A (manhã)

Tema: Artes de Natal

Objetivo: Desenvolvimento de habilidades gestuais, verbais e intelectuais. 

Turma: A (manhã)

Tema: Cruzadinha de Natal

Objetivo: Desenvolver habilidades cognitivas, estimular a memória e estimular a escrita.

Turma: B (tarde)

Tema: Simetria de Natal

Objetivo:  Desenvolver  a  observação,  a  percepção  de  semelhanças  e  diferenças  entre

figuras. Estimular a coordenação motora fina.

Turma: B – Manhã



                                                

Tema: Quadra com Vôlei

Objetivo:  Estimular  a  coordenação  motora  ampla,  trabalho  em  grupo,  cooperação  e

socialização. 

Turma: C (tarde)

Tema: Quadra com queimada

Objetivo:  Estimular  a  coordenação  motora  ampla,  trabalho  em  grupo,  cooperação  e

socialização.

Turmas: A-1 e A-2 (tarde)

Tema: Leitura da fábula: “O Papai Noel” 

Objetivo: Despertar o hábito da leitura, da escrita, da interpretação, da produção textual, da

ilustração, da descoberta das mensagens implícitas e explícitas nos textos.  Promover aos

alunos o contato mais frequente com esse gênero textual. 

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Ligue os pontos 

Objetivo:  O objetivo desta atividade é fazer com que a criança ligue os pontos (numerais)

para  ao  final  visualizar  uma  imagem  desenvolvendo  a  atenção,  memorização  e

concentração.

Turma: A-2 (tarde)

Tema: Data comemorativa 25/12 (Natal).

Objetivo:  Compreender qual o verdadeiro sentido do Natal;  Introdução à temática sobre o

Natal explorando as perguntas problematizadoras. Apresentar curiosidades e histórias sobre

a origem do Natal. 

Turmas: A, B e C (manhã) – A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Contação de história: A história do Natal(Neon Saxter); 

Objetivo: Escutar histórias em áudio sobre o Natal e debater em roda de conversas sobre o

objetivo da história.

Turmas: A (manhã) / A-1, A-2 e A-3 (tarde)

Tema: Os símbolos natalinos

Objetivo:  Os conhecer os símbolos do Natal:  sino, árvore, Papai Noel, bonecos de neve,

velas, enfeites, luzes etc.

https://www.espacoeducar.net/2009/11/70-desenhos-de-sinos-velas-bonecos-de.html
https://www.espacoeducar.net/2009/11/molde-de-papai-noel-de-rolinho-de.html
https://www.espacoeducar.net/2009/07/65-historias-infantis-para-ouvir-e.html


                                                

Turmas: A, B, C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Árvore de Natal

Objetivo:  Confecção da árvore de Natal ;  Jogos Educativos de Natal; Colorir desenhos de

Natal com diversas técnicas.

Turmas: A, B, C (manhã) / A-1, A-2 e A-3 (tarde)

Tema: Presépio natalino

Objetivo: Trabalhar o significado do presépio, qual a sua configuração

Turmas: A, B, C (manhã) / A-1, A-2 e A-3 (tarde)

Música – Rodrigo dos Reis / Yara Melo

Tema: Quadrinhas – 1

Objetivo: Estimular a criatividade, a rima e a composição de versos.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Quadrinhas cantadas – 2

Objetivo: Exercitar metodicamente as quadrinhas cantando.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Quadrinhas -

Objetivo: Estimular a criatividade, a rima e a composição de versos.

Turmas: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

 Metodologia: Vídeo

Tema: Quadrinhas cantadas – 2

Objetivo: Exercitar metodicamente as quadrinhas cantando.

Turmas: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Pesquisa sobre Quadrinhas.

Objetivo: Incentivar a pesquisa e estimular o diálogo valorização das experiências de vida

dos mais velhos.

Turmas: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

https://www.espacoeducar.net/2009/11/130-desenhos-de-papai-noel-para-colorir.html
https://www.espacoeducar.net/2009/11/130-desenhos-de-papai-noel-para-colorir.html
https://www.espacoeducar.net/2012/11/jogo-educativo-domino-de-natal.html
https://www.espacoeducar.net/2009/11/50-arvores-de-natal-para-colorir1.html


                                                

Metodologia: Vídeo

Tema: Música Bolinha de sabão (Palavra Cantada)

Objetivo: Ampliar o repertório musical cantado.

Turmas: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Percussão corporal com a música Bolinha de sabão (Palavra Cantada)

Objetivo: Ampliar o repertório musical cantado e rítmico.

Turmas: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Materiais recicláveis com a música Bolinha de sabão (Palavra Cantada)

Objetivo: Desenvolver a Rítmica com um instrumento improvisado.

Turmas: A, B e C (manhã) – A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo 

Tema: Homenagem ao mês da mulher

Objetivo: Conscientizar os alunos ao valor da figura da mulher na sociedade.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Ambiente Sonoro

Objetivo: Proporcionar novas possibilidades de atividades com base nas vivências dadas.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: O Reino das Águas Clara / Parte 2. 

Objetivo: Ensinar o ritmo do Ijexa com o copo, dando continuidade a atividade da semana

passada

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: O Reino das águas claras.(Musicada e cantada)

Objetivo: Concluir e praticar os aspectos trabalhados nas aulas passadas.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo



                                                

Tema: Variação de instrumento com a Música Andar com fé (Gilberto Gil)

Objetivo: Ampliar as possibilidades de execução do ritmo Ijexa.

Turma: A, B e C (manhã) / A1, A2, A3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Variação do ritmo, uma outra clava.

Objetivo: Ampliar as possibilidades de execução do ritmo Ijexa.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo 

Tema: O que é som

Objetivo: definir o que é som definido e o que é ruído.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Propriedades do som (Duração)

Objetivo: definir o que é Duração. 

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Propriedades do som (Altura)

Objetivo: Definir o que é Altura. 

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Propriedades do som (Duração e Pulsação)

Objetivo: definir o que é Duração e Pulsação batucando com a música marcha soldado. 

Turma: A, B e C (manhã) – A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Propriedades do som (Intensidade)

Objetivo: definir o que é intensidade batucando com a música marcha soldado. 

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Festa junina – 1



                                                

Objetivo:  Pesquisar  com os  familiares  mais  velhos  sobre  tudo  que  envolve  os  festejos

juninos, música, dança, comida, brincadeiras etc.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Festa junina – 2

Objetivo: Definir os gêneros musicais em torno da festa junina, e escolher uma música que

mais gosta. 

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Festa junina – 3

Objetivo: Montar uma simples apresentação contendo figurino típico, percussão corporal e

canto da música escolhida.

Metodologia: Vídeo

Tema: Dia dos pais

Objetivo: Homenagear a pessoa que simboliza a figura de pai para cada um, valorizando a

afetividade. 

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Yapo 

Objetivos: Trabalhar rítmica, concentração e a coordenação motora através da percussão

corporal.

Turma: A, B e C (manhã e tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Folclore – 1

Objetivo:  Pesquisar  com  os  mais  velhos  da  família  lendas  do  folclore,  ampliando  o

conhecimento em torno do folclore brasileiro.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Folclore – 2



                                                

Objetivo:  Pesquisa  de  repertório,  ampliando  o  conhecimento  em torno  das  músicas  do

folclore brasileiro.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo 

Tema: Mês da criança 

Objetivo: Sugestão da brincadeira de adivinhar a melodia da música escolhida.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Mês da criança – Brincadeira da mímica musical 

Objetivo:  Sugestão  da  brincadeira  da  mímica  musical,  com base  nos  gêneros  e  trilhas

famosas de filmes.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Mês da criança – Montando um show

Objetivo:  Montar  um  show  baseando-se  no  seu  artista  preferido,  fechando  o  mês  das

crianças.

Turma: A, B e C (manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Metodologia: Vídeo

Tema: Atividades de ensaios de base e para apresentações da orquestra.

Ensaios para apresentação do “Baião de Dois”.

Tema: Construção de um instrumento não convencional – chocalho

Objetivo: Desenvolver habilidades e aprender como utilizar o chocalho

Turmas: A-1 e A-2 (tarde)

Tema: Som da Chuva

Objetivo: Utilizar o instrumento reproduzindo o som da chuva

Turmas: A-1 e A-2 (tarde)

Tema: Flauta Doce

Objetivo: Aprender as notas musicais da Música “A chuvinha Cai”

Turmas: A-1 e A-2 (tarde)

Tema: Canto Coral



                                                

Objetivo: Treinar as músicas “Virou, vira, virou” e “Aonde a chuva cai”

Turmas: A-1 e A-2 (tarde)

Tema: Técnicas da flauta Soprano e Contralto

Objetivo: Aplicar as técnicas na música “Ouvi dizer” – Melim

Turmas: B e C (manhã) / A-3 e B – (tarde)

Orquestra: Músicas:  “Girassol”;  “João  e  Maria”  e  “Asa  Branca”  -  Violinos;  Flautas

transversais;  Flautas  Soprano;  Bateria;  Baixo;  Violão;  Violoncelo;  Sax;  Trombone  e

Percussão.

Turma: Todos os integrantes da orquestra

Dança – Vinícius Araújo

Tema: Exercícios de Alongamento dos membros superiores

Objetivo:  Praticar  alguns  exercícios  de  alongamento,  bem  como  entender  sua

funcionalidade para a flexibilidade.

Turmas: A, B e C

Tema: Danças Éticas – Populares

Objetivo: Compreender sobre o contexto social e cultural das danças étnicas e populares.

Turma: A, B e C 

Metodologia: Grupos do WattsApp

Tema: Alongamento e Flexibilidade – 1

Objetivo: Entender o propósito de treinar a flexibilidade e a importância dela no cotidiano de

um estudante de dança.

Turmas: A B e C 

Tema: Alongamento e flexibilidade – Parte 1

Objetivo: entender sobre a prática do alongamento antes das atividades físicas bem como

analisar a diferença entre alongamento e flexibilidade.

Metodologia:  através  do  vídeo  os  alunos  compreenderão e  praticar  exercícios  de

alongamento tão essências na prática de atividades físicas.

Turmas: A, B e C

Tema: Alongamento e flexibilidade – Parte 2



                                                

Objetivo: Entender sobre a prática do alongamento antes das atividades físicas bem como

analisar a diferença entre alongamento e flexibilidade.

Metodologia:  através  do  vídeo  os  alunos  compreenderão e  praticar  exercícios  de

alongamento tão essências na prática de atividades físicas.

Turmas: A, B e C

Atividade Física – Denílson Ribeiro

Tema: Dia do esportista

Objetivo:  Pesquisar  as  diferentes  modalidades,  alimentação  saudável  e  exercícios  que

contribuam para a coordenação.

Turmas: A, B e C

Tema: Exercícios – Polichinelo

Objetivo: Auxiliar nas atividades físicas

Turmas: A, B e C

Tema: Polichinelo e Polisapato

Objetivo: Preparação física; Coordenação; Sincronismo

Turmas: A, B e C

Metodologia: Vídeo

Informática – Barbara Bioshisnki

Tema: Filmes – Dois irmãos, uma aventura fantástica.

Objetivo: promover os educandos a reflexão e a leitura crítica da mensagem de um filme,

apontando as características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema

abordado.  Estimulando a  observação,  a  capacidade de julgamento,  a  sensibilidade e  a

experiência estética.

Metodologia: vídeo

Turmas: A, B e C

Tema: Personalidades Mundiais

Objetivo: Tem o objetivo de levar aos educandos a cultura, a música, arte, teatro, cinema e

afins, falando sobre a biografia de pessoas que deixaram o seu legado e marcaram ou



                                                

marcam uma geração.

Turmas: A, B e C

Tema: 5 dicas do homem mais rico do mundo. 

Objetivos: Tem o objetivo de levar aos educandos o conhecimento da informática básica,

relembrando e ensinando comandos, atalhos, facilitando o uso das tecnologias no cotidiano.

Também será falado sobre as novidades da tecnologia no mundo.

Turmas: B e C

Metodologia: vídeo.

Tema: Curiosidades sobre o Valentine's day

Objetivo: Induzindo ao educando a conhecer uma celebração anual para contemplar o amor,

a amizade e a admiração.

Turmas: A, B e C

Tema: Hora do filme – O Rei leão

Objetivo: Promover os educandos a reflexão e a leitura crítica da mensagem de um filme,

apontando as características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema

abordado.  Estimulando a  observação,  a  capacidade de julgamento,  a  sensibilidade e  a

experiência estética.

Metodologia: vídeo

Turmas: A, B e C

Tema: Personalidades populares – Malala Youzafzai

Turmas: A, B e C

Objetivo: Levar os educandos a conhecerem os fatos e as conquistas da personalidade.

Sendo elas sociais, econômicas, politicas e culturais ao longo da história.

Tema: Tecnologia e curiosidades (Lixo Eletrônico)

Objetivos: Levar o conhecimento e incentivando os educandos sobre a coleta e o descarte

correto do lixo eletrônico. 

Turma: A, B e C

Metodologia: vídeo

Tema: Hora do filme – “Mulan”

Objetivo: promover os educandos a reflexão e a leitura crítica da mensagem de um filme,



                                                

apontando as características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema

abordado.  Estimulando a  observação,  a  capacidade de julgamento,  a  sensibilidade e  a

experiência estética.

Turma: A, B e C

Metodologia: vídeo

Tema: Personalidades populares

Objetivo: Levar os educandos a conhecerem os fatos e as conquistas da personalidade.

Sendo elas sociais, econômicas, politicas e culturais ao longo da história.

 Turma: A, B e C

Metodologia: vídeo

Tema: Tecnologia e curiosidades 

Objetivos:  Levar o conhecimento do bullying e cyberbullying e incentivando os educandos

sobre o respeito ao próximo 

Turma: A, B e C

Metodologia: vídeo.

Tema: Data comemorativa “Dia da educação”

Objetivos:  De uma forma simples agregar informação,  conhecimento e aprendizado aos

educandos, sobre a data comemorativa. 

Turmas: A, B e C

Tema: Hora do filme – “Divertidamente”

Objetivo:  Incentivar  os  educandos a  reflexão e  a  leitura  crítica  da mensagem do filme,

apontando as características expostas envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema.

Estimulando a observação, a capacidade de julgamento, a sensibilidade e a experiência

estética.

Turmas: A, B e C

Tema: Personalidades populares – Marie Curie

Objetivo: Levar os educandos a conhecerem os fatos e as conquistas da personalidade.

Sendo elas sociais, econômicas, politicas e culturais ao longo da história.

Turmas: A, B e C

Tema: Tecnologia e curiosidades 



                                                

Objetivos:  Estimular  os  educandos  a  importância  de  navegar  na  internet  com

responsabilidade e sem pressão – Parte 1.

Turma: A, B e C

Metodologia: vídeo.

Tema: Morcegos são importantes?

Objetivos:  De uma forma simples agregar informação,  conhecimento e aprendizado aos

educandos, sobre os morcegos e sua importância para a natureza. 

Turmas: A, B e C

Metodologia: vídeo.

Tema: Hora do filme – Lições valiosas que aprendemos em Harry Potter.

Objetivos: Mostrar aos educandos frases mais marcantes da saga Harry Potter e como elas

podem nos trazer algum tipo de ensinamento. 

Turma: A, B e C.

Tema: Personalidades populares

Turmas: A, B e C

Objetivo: Levar os educandos a conhecerem os fatos e as conquistas da personalidade.

Sendo elas sociais, econômicas, politicas e culturais ao longo da história.

Metodologia: vídeo.

Tema: Tecnologia e curiosidades – Cidadania Digital

Objetivos: Levar o conhecimento sobre o que é cidadania digital para os educandos

Turma: A, B e C

Metodologia: vídeo.

Tema: Curiosidades – Dia de São João

Objetivos:  De  uma  forma  simples  incentivar  nos  educandos  a  curiosidade  ao  contar  a

história da data comemorativa, oferecendo-lhes oportunidade de descontração, socialização

e ampliação de seu conhecimento, desenvolvendo o gosto por músicas e contos juninos.

Turmas: A, B e C

Metodologia: vídeo.

Tema: Hora do filme – Hora de Aventura

Objetivos: Apresentar aos educandos frases mais marcantes da série Hora de aventura e



                                                

como elas podem nos trazer algum tipo de ensinamento. 

Turma: A, B e C

Metodologia: vídeo.

Tema: Personalidades Populares – Martin Luther King

Objetivos: Levar os educandos a conhecerem os fatos e as conquistas da personalidade.

Sendo elas sociais, econômicas, politicas e culturais ao longo da história.

Turmas: A, B e C

Metodologia: vídeo.

Tema: Tecnologia – Narrativa Digital

Objetivos: Levar os educandos a conhecerem diferentes perspectivas a respeito do conceito

das narrativas digitais.

Turmas: A, B e C

Tema: Curiosidades das Olimpíadas

Objetivos: De uma forma simples levar aos educandos conhecimento e curiosidades sobre

as olimpíadas. Induzindo os educandos a fazerem perguntas e elaborar hipóteses.

Turma: A, B e C

Tema: Hora do filme – O menino de pijama listrado

Objetivo: Contribuindo com a linguagem de expressão de ideias, trazendo possibilidade de

reflexão e aprendizado.

Turma: A, B e C

Metodologia: vídeo.

Tema: Personalidades populares – Pablo Picasso

Objetivo: Levar os educandos a conhecerem os fatos e as conquistas da personalidade.

Sendo elas sociais, econômicas, politicas e culturais ao longo da história.

Turmas: A, B e C

Tema: Tecnologia e curiosidades – Fake News

Objetivo: Levar os educandos a entenderem as nuances da desinformação, explorando as

causas  e  consequências  do  fenômeno  contemporâneo  da  poluição  informacional.

Estimulando a prática habitual da leitura cuidadosa e reflexiva, e o hábito de “interrogar” a

informação  em  vez  de  simplesmente  consumi-la,  avaliando  seu  propósito,  qualidade  e



                                                

utilizando mecanismos básicos de checagem. Assim os fazendo refletir sobre seu papel no

combate à desinformação.

Turmas: B e C

Tema: Curiosidades sobre a amazônia

Objetivos: De uma forma simples levar aos educandos conhecimento e curiosidades sobre a

amazônia. Induzindo os educandos a fazerem perguntas e elaborar hipóteses.

Turma: A, B e C

Tema: Hora do filme – A caminho da Lua

Objetivos: Contribuindo com a linguagem de expressão de ideias, trazendo possibilidade de

reflexão e aprendizado.

Turma: A, B e C

Tema: Personalidades populares: The Beatles

Objetivo: Levar os educandos a conhecerem os fatos e as conquistas da personalidade.

Sendo elas sociais, econômicas, politicas e culturais ao longo da história.

Turmas: A, B e C

Tema: Tecnologia – Internet sem pressão

Objetivo: Levar os educandos a compreender sobre o tempo na internet e o quão prejudicial

pode ser, caso não seja estabelecido limites. Além de explicar como a exposição nas redes

pode impactar de forma muito negativa os comportamentos. 

Turmas: B e C

Tema: Curiosidades – Setembro amarelo 

Objetivos: De uma forma simples levar aos educandos conhecimento e curiosidades sobre a

saúde  mental  e  o  autoconhecimento.  Induzindo  os  educandos  a  fazerem  perguntas  e

elaborar hipóteses 

Turma: A, B e C

Tema: Hora do filme – Raya e o último dragão

Objetivo: Contribuindo com a linguagem de expressão de ideias, trazendo possibilidade de

reflexão e aprendizado. 

Turma: A, B e C 

Tema: Novas relações



                                                

Objetivos:  Promover  o  desenvolvimento  por  meio  de  ações  que  articulem e  mobilizem

conhecimentos,  habilidades,  valores  e  atitudes  de  forma  potencialmente  criativa  e  que

estimule  o  aprimoramento  contínuo;  Desenvolvimento  da  imaginação  e  da  criatividade;

Desenvolvimento  da atenção e  da concentração;  Domínio  das  ferramentas  do software

Paint Brush; Desenvolvimento da coordenação motora;  Atividades educativas com auxílio

pedagógico.

Turma: A-3 (tarde)

Tema: Crianças do Mundo

Objetivos:  Promover  o  desenvolvimento  por  meio  de  ações  que  articulem e  mobilizem

conhecimentos,  habilidades,  valores  e  atitudes  de  forma  potencialmente  criativa  e  que

estimule o aprimoramento contínuo;   – Desenvolvimento da imaginação e da criatividade;

Desenvolvimento  da atenção e  da concentração;  Domínio  das  ferramentas  do software

Paint Brush; Desenvolvimento da coordenação motora; Atividades educativas com auxílio

pedagógico.

Tema: Avião

Objetivos: Promover  o  desenvolvimento  por  meio  de  ações  que  articulem e  mobilizem

conhecimentos,  habilidades,  valores  e  atitudes  de  forma  potencialmente  criativa  e  que

estimule  o  aprimoramento  contínuo;  Desenvolvimento  da  imaginação  e  da  criatividade;

Desenvolvimento  da atenção e  da concentração;  Domínio  das  ferramentas  do software

Paint Brush; Desenvolvimento da coordenação motora;  Atividades educativas com auxílio

pedagógico.

Tema: Convivendo com as diferenças 

Objetivos:  -  Atenção  e  concentração;  Raciocínio  rápido  e  lógico;  Leitura  e  Digitação

Pesquisa  na  Web;  Compreendendo  o  sistema  de  copiar  o  conteúdo  que  deverá  ser

introduzido no vídeo; Compreensão de novos vocabulários; Imaginação e criatividade; Criar

uma definição sobre o tema; Desenvolvendo a prática em salvar imagens na pasta correta e

importar; Desenvolvimento do software LibreOffice; Apresentação Impress; Interpretação de

texto;

Turma: C

Tema: Desenho guiado no Paint 



                                                

Objetivos:  Promover  o  desenvolvimento  por  meio  de  ações  que  articulem e  mobilizem

conhecimentos,  habilidades,  valores  e  atitudes  de  forma  potencialmente  criativa  e  que

estimule  o  aprimoramento  contínuo;  Desenvolvimento  da  imaginação  e  da  criatividade;

Desenvolvimento  da atenção e  da concentração;  Domínio  das  ferramentas  do software

Paint Brush; Desenvolvimento da coordenação motora;  Atividades educativas com auxílio

pedagógico.

Tema: Halloeenl

Objetivos: Atenção e concentração; Raciocínio rápido e lógico; Leitura e Digitação (escrita);

Pequisa  na  Web; Compreendendo  o  sistema  de  copiar  o  conteúdo  que  deverá  ser

introduzido no vídeo; Compreensão de novos vocabulários; Imaginação e criatividade; Criar

uma definição sobre o tema; Desenvolvendo a prática em salvar imagens na pasta correta e

importar para o software no momento necessário; Desenvolvimento do software LibreOffice;

Apresentação Impress;  Interpretação de texto;  Promover o desenvolvimento por meio de

ações que articulem e mobilizem conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma

potencialmente  criativa  e  que  estimule  o  aprimoramento  contínuo;  Desenvolvimento  da

imaginação e da criatividade.

Turma: C

Tema: Filme: Missão cegonha

Objetivos: Características da conversa como prática social  de comunicação; O papel  do

pensamento sincrético na conversa das crianças pequenas; Intervenções do professor na

preparação dos assuntos para conversar em grupo bem como para promover o diálogo

entre as crianças; Orientar um plano de formação para a implementação e/ou qualificação

da roda diária de conversa em grupo. 

Turma: Mista

Tema: Planilha – LibreOffice – calc

Objetivo: Desenvolver uma planilha básica sobre alguns cientistas que fizeram coisas  que

mudaram  a  humanidade  com  o  objetivo  de  desenvolver  a  atenção  e  concentração,  a

imaginação e a criatividade.

Turma: B

Tema: Albert Einstein – Dia do cientista



                                                

Objetivo:  Pesquisar  a  biografia  de  cada  cientista  no  navegador  (Nome  completo,

nascimento, falecimento, nacionalidade, progenitores, cônjuge, filhos, ocupação, principais

trabalhos e prêmios). 

Turma: C (manhã)

Tema: Biografia de Isaac Newton

Objetivo: Desenvolver a leitura e a digitação (escrita), utilizando o software LibreOffice –

Writer. Digitar o texto sobre a vida do Cientista Isaac Newton e fazer a interpretação do texto

utilizando o mesmo programa. 

Turma: B (manhã e tarde)

Tema: Alfabeto e Números

Objetivo: Auxiliar, através do lúdico, as crianças a reconhecerem as vogais, consoantes e

números de uma maneira rápida e prática. Desenvolvendo assim a coordenação motora, a

leitura, atenção e concentração, a digitação (escrita) através do computador

Turma: A-3 (manhã)

Tema: Formas 

Objetivo:  Desenvolver  as  habilidades  de  raciocínio  espacial,  abordando  as  formas

geométricas.  Identificando  e  nomeando  as  figuras  planas  (círculo,  quadrado,  retângulo,

losango e triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos

de faces de sólidos geométricos.

Turma: A (manhã)

Tema: Cuidado com as atitudes – Slides 

Objetivo: Construir uma compreensão junto com a turma sobre o tema abordado, com a

intenção  de  ensiná-los  que  muitas  das  atitudes  que  tomamos  precipitadamente,  pode

machucar as pessoas que amamos e muitas das vezes não sendo possível “sarar a ferida”

que  deixamos,  levando  os  educandos  a  compreenderem  a  importância  de  pensarmos

melhor.

Turma: B (manhã e tarde)

Tema: Natal – Atividades de auxílio ao eixo pedagógico

Objetivo: Auxiliar ao eixo pedagógico no computador, através do software Paint Brush, com

o tema de Natal. 



                                                

Turma: A-3 (tarde)

Tema: Natal – Atividades de auxílio ao eixo pedagógico

Objetivo:  Reconhecer,  desenvolver  a  atenção,  concentração  e  encontrar  as  letras  do

alfabeto, utilizando o software Paint. 

Turma: A (manhã)

Tema: Consciência Negra 

Objetivo: Discutir sobre o racismo, preconceito e como surgiu o dia da consciência negra.

Utilizando o software Paint Brush, responder algumas perguntas sobre o tema e realizar um

desenho. 

Turma: C (manhã)

Tema: Cartão de Natal

Objetivo:  Realizar  um desenho  de  um cartão  digital  de  Natal,  utilizando  o  computador

através do software Paint.

Turma: C (manhã)

Tema: Tradições de Natal ao redor do mundo

Objetivo:  Utilizar  o  software  LibreOffice  –  Writer,  digitar  o  texto  sobre  como  é  a

comemoração do natal ao redor do mundo. 

Turma: B (manhã e tarde)

Tema: Símbolos do Natal – auxilio ao eixo pedagógico

Objetivo: Trabalhar o significado dos símbolos do natal para que não se torne meramente

um feriado comercial,  vendo como são os símbolos de natal  em cada país (Alemanha,

Austrália, Estados Unidos e África do Sul).

Turma: A

Tema: Natal – Pintura Guiada

Objetivo:  Utilizar  o  software  Paint  Brush,  desenvolver  a  atenção,  concentração,

coordenação motora, imaginação e criatividade. 

Turma: A-1 (tarde)

Tema: Natal – Português

Objetivo: Compreender e analisar diferentes gêneros. Desenvolver habilidades de leitura a

partir  de  orientações sobre  pontuação  e  entonação,  produzir  textos  apropriando-se das



                                                

características essências do gênero, produção de textos.

Turma: B (manhã)

Tema: Natal – Vogais

Objetivo:  Auxiliar,  através  do  lúdico  o  aprendizado  das  vogais  de  uma maneira  rápida,

prática e também divertida. Aprender a pronunciar e reconhecer as vogais e identificar as

cores utilizando o software Paint Brush.

Turma: A (manhã)

Tema: Interpretação de texto – Alegrias de Natal 

Objetivo: Interpretar o texto identificando a ideia principal. Digitar, desenvolver a agilidade,

coordenação motora, leitura e atenção. Utilizar o software LibreOffice – Writer para realizar

a digitação e edição do texto.

Turma: A-3 (tarde)

Temas: Datas comemorativas;

Atividades educativas com auxílio pedagógico;

Leitura e Digitação (escrita);

Pesquisa na Web; 

Compreendendo o sistema de copiar o conteúdo que deverá ser introduzido no vídeo; 

Compreensão de novos vocabulários; 

Imaginação e criatividade;

Criar uma definição sobre o tema;

Desenvolvendo a prática em salvar imagens na pasta correta e importar para o software no

momento necessário; 

Desenvolvimento do software LibreOffice – Apresentação Impress;

Interpretação de texto;

Raciocínio rápido e lógico;

Domínio das ferramentas do software Libreoffice – planilha;

Compreensão inicial de planilhas; 

Formatação de colunas e bordas; 

Construção de planilhas e cálculos simples;

Objetivos:  As  atividades  tiveram  o  objetivo  de  desenvolver  o  domínio  dos  softwares



                                                

necessários para realização de cada uma delas, sendo um com cada função. O LibreOffice

– Writer, trabalhou produções, interpretações de textos e formação de tabela. O LibreOffice

– Impress desenvolveu slides, com o objetivo de manter um layout moderno e prático, com

a seguinte ordem (Capa, Introdução, Conteúdo, Resumo e Final), também foi utilizado o

Navegador para realizar pesquisas.  LibreOffice – Planilha possibilitou uma visão ampla de

qual é a situação atual do tema abordado, ensinando-os a manter uma planilha organizada

e compreensível  a  todos.  O  Software Paint  Brush,  auxiliou na realização de desenhos,

atividades de auxílio ao eixo pedagógico, estimulando a coordenação motora, habilidades

com  as  ferramentas  necessárias  para  realização  das  atividades.  Estimular  o

desenvolvimento  da  imaginação,  criatividade,  atenção  e  concentração.  Domínio  das

ferramentas do software Paint Brush e coordenação motora.

Turmas: A, B e C

Semana da Criança

Tema: Escravos de Jó.

Objetivo: Trabalhar atenção, concentração e aquecimento com brincadeira tradicional

Turmas: A, B e C (Manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Queimada

Objetivos: Queimar,  não  ser  queimado  e  salvar  seus  colegas.  Os  educandos  terão

oportunidades de jogar tentando manter o jogo vivo. Para isso poderão ou não manter os

colegas  jogando.  Colocar  os  educandos frente  a  frente  com a  sensação de  vencer  ou

colaborar, avaliarão seu desenvolvimento de acordo com o equilíbrio do jogo.

Turmas: A, B e C (Manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Jokenpô

Objetivo: Promover a ludicidade, a criatividade e a transformação. Colaborar na proposição

e  na  produção  de  alternativas  para  a  prática  em  outros  momentos  e  espaços  de

brincadeiras e jogos do contexto regional, para divulgá-los na escola e na comunidade. 

Turmas: A, B e C (Manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Dança da cadeira

Objetivo:  Desenvolver  as  habilidades  motoras  amplas,  o  equilíbrio  dinâmico,  ritmo,  a



                                                

percepção visual e auditiva, a noção espacial, além de aprender a respeitar as regrinhas;

Turmas: A, B e C (Manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Tema: Amarelinha Africana

Objetivo: Coordenação

Turmas: A, B e C (Manhã) / A-1, A-2, A-3 e B (tarde)

Silvia Adolfo (Assistente Social) e Cristina Nahum(Psicóloga)

Tema: O que se comemora no dia 1.º de Janeiro? 

Tema: A arte de recomeçar 

Tema: Autonomia e criticidade

Tema: Janeiro Branco – A primeira meta é cuidar da gente mesmo! 

Tema: Você pratica o desapego? 

Tema: Refletir é oferecer-se a possibilidade de mudar a própria vida; 

Tema: Inteligencia Emocional;

Tema: Sentimento ou pensamento;

Tema: Fevereiro Roxo / Laranja 

Tema: 8 de março – Dia Internacional da Mulher 

Tema: Emancipação Feminista

Tema: O que é empoderamento feminino? 

Tema: Mês de Renovação 

Tema: Você nasceu para se reinventar 

Tema: Tempo para reencontrar a nós mesmos.... 

Tema: De onde surgiu a comemoração do dia do trabalho?

Tema: Você sabe por que comemoramos o dia das Mães? 

Tema: O que você quer ser quando crescer? 

Tema: Maio Laranja - “Alerta para abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes” 

Tema: A importância de gerenciar as suas expectativas

Tema: O ser humano e a dependência da tecnologia 

Tema: Quem cuida do cuidador enquanto ele cuida do outro? 

Tema: Empatia



                                                

Tema: Deficientes físicos: Direitos e Conquistas

Tema: Um dos segredos para ser feliz é aprender a dizer não. 

Tema: É fácil opinar para quem não tem que tomar a decisão. 

Tema: Sedentarismo: segundo maior fator de risco para mortalidade. 

Tema: Trabalho Infantil.

Tema: O sentimento de vingança.

Tema: Você tem um propósito na sua vida??? 

Tema: Uma vida mais feliz – Como buscar a felicidade?

Tema: Você é sua melhor versão? 

Tema: A face oculta da violência emocional, que não se limita a violência física. 

Tema: O que você lembra da sua infância? 

Tema: Qualidade e expectativa de vida 

Tema: Violência Intergeracional

Tema: Você sabe o que é responsabilidade social? 

Tema: Qual o sentido da vida? 

Tema: O que significa Fake News? 

Tema: Qualidade e expectativa de vida 

Tema: Autocompaixão

Tema: Síndrome do impostor

Tema: “A Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos” Bahá'u'lláh – Globalização

Tema: Um dos segredos para ser feliz é aprender a dizer não. 

Tema: É fácil opinar para quem não tem que tomar a decisão. 

Tema: Sedentarismo: segundo maior fator de risco para mortalidade. 

Tema: Trabalho Infantil.

Tema: O sentimento de vingança.

Tema: Você tem um propósito na sua vida??? 

Tema: Uma vida mais feliz – Como buscar a felicidade? 

Tema: Você é sua melhor versão? 

Tema: A face oculta da violência emocional, que não se limita a violência física. 

Tema: O que você lembra da sua infância?



                                                

Tema: Qualidade e expectativa de vida 

Tema: Violência Intergeracional

Tema: Você sabe o que é responsabilidade social? 

Tema: Qual o sentido da vida? 

Tema: O que significa Fake News? 

Tema: Qualidade e expectativa de vida 

Tema: Autocompaixão

Tema: Síndrome do imposto

Tema: Você já sentiu saudade? 

Tema: Você sabia que a internet é mais velha do que se pensa? 

Tema: Você já sentiu medo? 

Tema: História da Criança

Tema: O que é ser uma pessoa impulsiva? 

Tema: O que você lembra da sua infância? 

Tema: Por que mentimos

Tema: O coração e o amor 

Tema: Você é uma pessoa persistente? 

Tema: O que são amigos? 

Tema: A arte de sermos nós mesmos 

Tema: A arte de viver

Tema: Carga mental – a tarefa invisível das mulheres que ninguém fala

Tema: Se pudesse voltar no tempo, o que faria?

Tema: Seja inspiração

Tema: Você é uma pessoa persistente?

Tema: Você é uma pessoa resiliente?

Tema: A arte de contar histórias

Tema: A importância do abraço

Tema: A educação dos nossos filhos

Tema: A importância de ouvir o outro



                                                

Agente Operacional – Responsável: Gina Rosa Lucchesi

Mensagem especial, recados e dicas, para as crianças e adolescentes da unidade 2.

Higiene Bucal na Quarentena

Em  meio  a  toda  esta  pandemia  e  mudanças  no  dia  a  dia  de  todos,  as  crianças  e

adolescentes acabam se esquecendo de manter o cuidado básico com os dentes.

Nutricionista – Pamela da Silva Ferreira

Tema: Informação Nutricional

Tema: Smoothie de Kiwi / Bolinho de Espinafre / Panqueca verde

Tema: Biscoito de amendoim 

Tema: Torta de grão-de-bico 

Tema: Abobrinha

Tema: Torta de Grão-de-Bico

Tema: Qual iogurte é o mais adequado para as crianças? 

Tema: Vamos aprender as diferenças entre os alimentos naturais

6.1.5. Quadro de Funcionários por Serviço

Quant. Cargo/função Escolaridade
Regime de

Contratação

Carga
Horária
Diária

Carga
horária

Semanal

01 Agente de Limpeza Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01 Agente Operacional Ensino Fundamental CLT 7h30 37h30

01
Assist. Educador 
Social

Cursando Superior CLT 8h00 20h00

02 Auxiliar de Cozinha Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01
Coordenador 
Pedagógico

Pedagogia, Pós-graduação em 
Adm. Escolar, Supervisão e 
Educomunicação 

CLT 07h00 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 Superior Pedagogia CLT 5h00 25h00



                                                

01
Educ. Social de 
Dança

Superior em Educação Física CLT 8h30 17h00

01
Educ. Social de 
Informática

Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01
Educ. Social de 
Música

Superior Pedagogia CLT 8h00 24h00

01
Gestora de 
Marketing

Sup. Marketing CLT 8,5 h 42,5 h

01 Nutricionista Superior em Nutrição CLT 7,5 h 15 h

01 Psicólogo Superior Psicologia CLT 06 h 24 h

6.1.6. Quadro de Voluntários por Serviço

Quantidade Atividade Escolaridade Carga horária / semanal 

01 Direção Superior Pedagogia 40h00

02
Digita e Separa cupom

fiscal
Superior 08h00

6.1.7. Demonstração da forma de participação dos usuários

O ano de 2021 deu continuidade ao processo desenvolvido em 2020 utilizando os recursos

midiáticos para conseguir uma interação mais efetiva com as famílias e os usuários. As

atividades e a interação foram desenvolvidas através dos grupos individuais de cada turma,

com canal aberto para as famílias para perguntas, dúvidas e sugestões. As dificuldades

enfrentadas pelas crianças e adolescentes atuaram como participação simultânea e diárias

dos usuários e seus familiares. 

6.1.8. Avaliação e Monitoramento

As avaliações e o monitoramento foram desenvolvidos na maior parte do ano através das

atividades remotas nos grupos de WattsApp. A participação da família foi muito importante

neste processo pois disponibilizaram celulares, criaram esquemas de horários para poder

dividi-los  com  os  filhos  e  estabelecer  um  diálogo  permanente  que  auxiliou  muito  no

monitoramento  e  avaliação  dos  mesmos.  Através  destas  devolutivas  foram  criados

caminhos  para  adaptar  os  percursos sempre que  necessário.  As  atividades  foram bem

diversificadas na área cultural,  artesanal,  lúdica  incentivando o protagonismo, o convívio

social,  aumentando  o  leque  do  aprendizado  e  possibilitando  avaliar  e  monitorar  com



                                                

segurança. A volta de algumas crianças no segundo semestre possibilitou avaliação das

dificuldades e a retomada de conteúdos. Os atendimentos híbridos foram mantidos.

6.1.9. Quadro Resumo das atividades desenvolvidas

Projeto / Programa

Serviço

Socioassistencial

 Público alvo
Faixa

etária 

Horário de

Atendimento
Periodicidade

Capacidade 

de

Atendimentos

Número de

usuários

atendidos

Serviço de

Convivência e

Fortalecimento de

Vínculos

Crianças e

Adolescentes

5 anos e 8

meses

à 16 anos

7h30 às 12h00 e

das 13h00 às

17h00

 Segunda à

Sexta-feira
150 150

Demanda Reprimida: 05

a) 

Orientações Encaminhamentos

05 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 Semanais (Coordenação, educadores, Assistente Social, Psicóloga)

Através do https: Meet.google.com(Sala de reunião) – 4ªs feiras às 14:00 h)

Reuniões Semanais – Coordenação, educadores – Presencial / Remota. 

Reuniões do CMDCA (Remota e presencial) e Comissão de Registro

Participação do CONFORP (remota)– Oficinas diversas

Reuniões FEASA



                                                

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante todo ano o contato com as famílias foram realizados de forma contínua, buscando

auxiliá-los com encaminhamentos, orientações, auxilio de alimentos e cestas básicas. No

final do ano foi realizada uma Festa de Natal para os participantes com brinquedos infláveis,

lanches, doces, refrigerantes, entre outros, para as famílias foram distribuídos vouchers. O

atendimento  às  famílias  foram  contínuos  respaldando  em  dúvidas,  orientações

pedagógicas, encaminhamentos para o CRAS.

Atendimentos Prestados

Programa de Educação e Prevenção em Saúde

Agente Operacional: Gina Rosa Lucchesi

Tipo Nº de Atendimentos – Total (Ano)

Atendimentos no Núcleo “Antônio de Paula”

(Curativos;  remédios,  mediante  receita  médica;

pesagem; pequenos curativos; entre outros)

90

Encaminhamentos para Postos de Saúde (PS) 15

Encaminhamentos para Unidade de Saúde (US) 10

Serviço de Psicologia

Técnica Responsável: Cristina Nahum Rodrigues

Tipos de atendimentos Presencial Virtual

Atendimento Crianças e Adolescentes 22 04

Atendimento Pais e ou responsáveis 06 04

Amamnese com pais e ou responsáveis 07 05

Devolutivas 07 05

Acompanhamento com as famílias 06 05

Estagiários 01 00

Participação em reunião/capacitações/ Seminários e palestras 01 22



                                                

Considerações:

O serviço  de  Psicologia  em 2021,  mediante  o  contexto  do  cenário  atual,  considerou  a

retomada dos atendimentos com as crianças e adolescentes, devolutivas e anamneses com

os pais/responsáveis, por meio virtual, utilizando as diversas redes sociais.  As situações

específicas  foram  acompanhadas  no presencial,  respeitando  e  seguindo  os  protocolos

estabelecidos para prevenção do COVID-19.  Devido  a LGPD – Lei Geral de Proteção de

Dados,  os  termos  de  autorização  para  consentimento  do  atendimento  da  criança  e

adolescente  foram  devidamente  comunicados,  orientados  e  assinados  pelos

país/responsáveis, não havendo, nenhuma restrição ou resistência por parte dos mesmos,

mostraram-se compreensivos e participativos.

A Instituição promoveu a participação do profissional de Psicologia, em reuniões, cursos de

Capacitação, Palestras, Formação em Serviço, Seminários, entre outros,  proporcionando

ampliação  na  qualificação  para  o  desenvolvimento  do  trabalho.  Entretanto,  diante  da

pandemia, a presença do profissional deu-se virtualmente na maioria dos eventos.

 

Serviço Social – Núcleo “Antônio de Paula”

Técnica Responsável: Silvia da Penha Campos Adolfo CRESS 54311

Regiões das moradias das famílias atendidas

Bairros atendidos
Porcentagem

Jardim Alzira Franco 22%
Jardim Sorocaba 21%
Parque João Ramalho 29%
Vila Curuçá 11%
Parque das Nações 7%
Parque Novo Oratório 1%
C. S. Jorge 1%
Vila Pires 1%
Vila Humaitá 1%
Jardim do Estadio 1%
Centro 1%
Outros 4%
Total 100%



                                                

Programa de Iniciação Profissional Núcleo “Antônio de Paula”

Crianças e Adolescentes Quantidade

Inscritos 36

Aguardando vagas 11

Crianças/ Adolescentes – Inseridos 36 (11oriundos da creche+ 25 encaminhados pelo Serviço

Social) 

Desistentes 00

Visitas Domiciliares 27

Considerações

A  participação  em  Seminários,  reuniões,  cursos  de  capacitação  e  no  Conselho  de

Assistência no município,  como membro titular,  atividades essas realizadas presencial  e

virtualmente, devido ao contexto da pandemia do COVID 19, possibilitou ao profissional do

Serviço  Social,  ampliar  seus  conhecimentos,  aprimorando-o  na  área  de  atuação,

oportunizando melhor qualidade no atendimento aos usuários e seus familiares, inseridos

na instituição. A parceria com CRAS e CREAS proporcionou o atendimento às famílias e

usuários  em  situação  de  risco  e  vulnerabilidade,  inserindo-os  socialmente  em  várias

possibilidades oferecidas pela rede socioassistencial  do município.  Também fez parte da

rotina  do  Serviço  Social  contatos  diretos  e  acompanhamentos de  situações  específicas

ocorridas com os usuários no que diz respeito ao Conselho Tutelar e demais políticas de

proteção social.

Santo André, 15 de Junho de 2022.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Responsável Legal

Dirlene Aparecida Marcondes
 Coordenadora Pedagógica



                                                



                                                



                                                



                                                



                                                



                                                



                                                



                                                



                                                



                                                



                                                



                                                

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

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

1.4. Inscrições em Orgãos Públicos

Descritas na apresentação.

2. REPRESENTAÇÃO

2.1. Apresentação qualificação do(a) Presidente

Descrita 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 

Órgão de Classe: CRP 138/06 nº 589 036-F

mailto:cursos@instituicaodrklaide.org.br


                                                

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

Descritas na apresentação.

4. RECURSOS UTILIZADOS

Fonte Órgão Público/Secretaria Valor Mensal Valor Anual

Municipal ---------------- ---------- -----------

Estadual ---------------- ---------- -----------

Federal ---------------- ---------- -----------

Fonte Origem Valor Mensal Valor Anual

Doações  Pessoa Jurídica e Pessoa Física 10.656,04 127.872,54

Próprio Promoções sociais e Bazares 784,69 9.416,26

Outros
Doações em produtos/ Prestação de

serviços
1.460,57 17.526,89

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.

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. Nome do Serviço: Serviço Socioassistencial

Programa: Cursos de Formação Profissional

6.1.1. Objetivos

• Preparar o aluno para adentrar no mercado de trabalho na prática, oferecendo a ele

uma opção profissional tangível e com possibilidades para o futuro, sendo capaz de

trabalhar como profissional autônomo.

• Contribuir na formação dos alunos em relação a postura em entrevistas de emprego

diante do recrutador; bem como a produção de um curriculum eficiente;

• Possibilitar encontros com profissionais da área a fim de conhecer melhor a rotina, as

expectativas, atribuições e exigências do cargo.

• Colaborar para que o aluno desenvolva competências no ramo de atuação, tornando-

os aptos a desempenhar multifunções, ampliando suas possibilidades de carreira.

6.1.2. Abrangência Territorial

Município  de  Santo  André  (Vila  Curuçá,  Parque  Novo  Oratório,  Parque  João  Ramalho,

Parque Jaçatuba, Jardim Alzira Franco, Jardim Sorocaba, Parque das Nações e etc...)

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:  Vulnerabilidade  social,  local  de  moradia  e  baixa  renda

familiar.



                                                

6.1.4. Atividades realizadas

Devido a pandemia, operamos com a metodologia EAD: (Ensino à Distância) por meio das

ferramentas Google Meet e Google Classroom e Método presencial.

Método EAD (Ensino à Distância): aulas expositivas por meio das ferramentas Google

Meet, e Google Classroom para envio e recebimento de atividades bem como o uso do

material de apoio.

Método Presencial: aulas expositivas, apresentação de Slides, utilização de apostila para

execução das atividades, exposição de casos reais, dinâmicas de grupo.

Cursos realizados em EAD (ensino a distância): Berçarista, Lactarista, Informática (Word /

Excel e Power Point), Espanhol, Inglês, Elétrica, Portaria e Logística. 

Cursos de forma presencias: Elétrica, Informática, Barbearia e Cabeleireiro (Workshop).

Assistente de Logística (EAD)

O curso possibilitou a capacitação dos 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 mercado-

rias, controle de estoques, armazenagem e transporte, que atendam às exigências do mer-

cado de trabalho. As aulas foram expositivas e interativas, dinâmica de grupo com exercí-

cios de logística, exercícios 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: 30 horas.

Berçarista (EAD)

O Curso proporcionou a formação profissional para atuarem em creches e berçários e mui-

tas vezes em casa de família, apresentando 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, orientações para o sono e alimentação das crianças, noções bási-

cas de primeiros socorros, preparando-as para o mercado de trabalho. As aulas foram com-

plementadas 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;

• Conceitos de Infância, Comunicação e expressão;

• Administração de medicamentos conforme prescrição médica.

• 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;

• A importância da reciprocidade;

Carga horária: 40 horas



                                                

Língua Espanhola (EAD)

O curso possibilitou o desenvolvimento de habilidades para o conhecimento da língua espa-

nhola, na fala, escrita e leitura, compreensão oral, em nível básico. As aulas foram comple-

mentadas com a apresentação de vídeos ilustrativos, simulações, dinâmicas e músicas, ex-

pressões idiomáticas para assimilação do conteúdo em geral.

Principais conteúdos ministrados:

• Alfabeto espanhol, sons do espanhol.

• Vocabulário próprio das situações e temas tratados;

• Verbos pronominais mais frequentes;

• Concordâncias básicas, gênero e número;

• Casos de uso e/ou omissão do artigo;

• Sinônimos e antônimos;

• Uso mais frequentes dos tempos do indicativo;

• Advérbios e enlaces mais usuais;

• Expressar sentimentos e sensações (positivas e negativas).

• Interagir em situações de apresentações;

• Identificar e descrever pessoas, lugares e objetos;

• Falar de ações presentes e passadas;

Carga horária: 40 horas

Língua Inglesa (EAD)

O  curso  possibilita  o  desenvolvimento  de  habilidades  para  o  conhecimento  da  língua

inglesa, na fala, escrita e leitura de forma básica e objetiva, em suas diversas formas e

gêneros.  As  aulas  foram  complementadas  coma  Vídeos,  Simulações  e  Dinâmicas

Impulsionando seu aprendizado.

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, superlativo; WH Questions (what, who, where, why).

Carga horária: 40 horas

Informática básica para adolescente e Jovens (Presencial)

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 expositi -

vas, exercícios livres, exposição de trabalhos impressos.

Principais conteúdos ministrados:

 Introdução à Informática;

 Definição de Hardware e Software;

 Tipos de periféricos;

 Memórias;

 Unidades de medidas;

 Utilização de teclado e mouse.

WINDOWS

• Apresentação da área de trabalho, barra de tarefas, janelas e menu iniciar;

• Opções de desligamento do sistema e troca de usuários;

• Windows Explorer: criação e manipulação de pastas e arquivo;

• Uso dos aplicativos: Paint Brush, Bloco de Notas, WordPad e Calculadora;

• Painel  de Controle:  configuração de mouse,  plano de fundo,  adicionar e  remover

programas e contas de usuário.

WORD

• Formatação de fontes e parágrafos;

• Inserção de tabelas, imagens, formas, caixas de texto, marcadores, numeradores,

• Cabeçalho e rodapé, quebra de página e página em branco;

• Localizar e substituir palavras;

• Configuração de margens e orientações da página; Formas de impressão

• Aplicação de bordas e sombreamento;

• Divisão de textos em colunas e aplicação de hifenização;



                                                

• Construção de mala direta; Criação de Sumário;

EXCEL

• Apresentação da área de trabalho;

• Definição de célula, coluna, linha e planilha;

• Operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação;

• Formatação de linhas, colunas, bordas;

• Formatos de dados e Mesclagem de células;

• Orientação da página, visualização de impressão e impressão;

• Funções: Soma, Média, Mínimo, Máximo, Hoje, Agora, Se, Procv;

• Gráficos: Coluna, Linhas, Barras e Pizza;

• Aplicação de filtros e subtotais;

• Criação de Tabela dinâmica;

• Construir vinculo entre planilhas e Inserir Hiperlinks.

POWER POINT

• Apresentação dos layouts de slides;

• Inserir, excluir e duplicar slides;

• Preencher as áreas de textos e imagens;

• Animações: efeitos de entrada, ênfase, saída e trajetória de animação;

• Transição de slides;

• Inserção de som mp3 e wav na apresentação;

• Modos de impressão;

INTERNET

• Navegadores;

• Sites de Busca;

• Criação e utilização de email;

• Cidadania Digital;

• Segurança: antivírus e tipos de ameaças.

Carga horária: 60 horas



                                                

Informática básica para adolescente e Jovens (EAD)

Proporcionou aos alunos competências básicas para utilização do computador através da

aprendizagem do sistema operacional Windows, processador de textos Word, planilha ele-

trônica Excel, apresentações em Power Point além da utilização dos recursos de imagens e

textos com a navegação e pesquisas em sites na Internet.

Principais conteúdos ministrados:

• Introdução à Informática;

• Definição de Hardware e Software;

• Tipos de periféricos;

• Memórias;

• Unidades de medidas;

• Utilização de teclado e mouse.

WINDOWS

• Apresentação da área de trabalho, barra de tarefas, janelas e menu iniciar;

• Opções de desligamento do sistema e troca de usuários;

• Windows Explorer: criação e manipulação de pastas e arquivo;

• Uso dos aplicativos: Paint Brush, Bloco de Notas, WordPad e Calculadora;

• Painel  de Controle:  configuração de mouse,  plano de fundo,  adicionar e  remover

programas e contas de usuário.

WORD

• Formatação de fontes e parágrafos;

• Recurso Localizar e Substituir

• Cabeçalho e Rodapé

• Inserção de Imagens, Clipart, Formas e Caixas de Texto

• Marcadores, Numeração, 

• Colunas e Hifenização

• Mala direta e Configuração de Página

• Letra Capitular, Tabelas, Bordas e Sombreamento

• Criação de Sumário



                                                

EXCEL BÁSICO

• Operações  matemáticas  básicas:  adição,  subtração,  multiplicação,  divisão,

exponenciação e porcentagem;

• Formatação de textos, linhas, colunas e bordas;

• Formatos de dados;

• Funções: Soma, Média, Mínimo, Máximo, Hoje, Agora, Se, Procv;

• Orientação da página, visualização de impressão e impressão;

• Gráficos: Coluna, Linhas, Barras e Pizza;

• Filtros;

• Vínculo entre planilhas;

• Hiperlinks.

EXCEL INTERMEDIÁRIO

• Estilos de tabelas;

• Nomeação de intervalos;

• Vínculo entre tabelas;

• Modelos de documentos;

• Sequências numéricas e nominais e preenchimento relâmpago;

• Funções: SE, E, OU, Localizar, Esquerda, Direita, Núm.Caract, Hoje, Dia.da.semana,

Dia, Mês, Ano,

• Texto, Abs, diatrabalho, diatrabalho.intl, diatrabalhototal, diatrabalhototal.intl e ProcV.

• Formatação condicional;

• Tabela e gráfico dinâmico;

• Imagens, Imagens online, SmartArt, Formas e Instantâneo;

• Filtro e Subtotal

POWER POINT

• Apresentação dos layouts de slides;

• Arquivo NOVO, ABRIR, SALVAR;

• Layout de slides;

• Inserir, excluir e duplicar slides;

• Preencher as áreas de textos e imagens;



                                                

• Animações: efeitos de entrada, ênfase, saída e trajetória de animação;

• Transição de slides e Design de slides;

• Inserção de som mp3 e wav na apresentação;

• Modos de impressão, Hiperlinks e botões de ação;

• Sofware Audacity: edição de áudio;

• Sofware Atube Catcher: para transformar vídeos do Youtube.

Carga horária: 20 horas cada pacote Office

Lactarista (EAD)

Desenvolve  conhecimentos  e  habilidades  necessárias  para  a  aplicação  das  técnicas

vigentes para o preparo de fórmulas infantis, adequação de preparo de sucos, papas, e

sopas para os bebês de acordo com a faixa etária, além do aprimoramento das técnicas de

higiene e produção das preparações alimentícias em lactários.

Principais conteúdos ministrados:

• Ética e postura profissional;

• A importância do aleitamento Materno;

• Preparação adequada para crianças de 0 a 6 anos;

• Funções, competências e responsabilidades do Lactarista Escolar;

• Cuidados com o leite e no preparo dos alimentos dos bebês;

• 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.

• POP (Procedimento Operacional Padrão ou Padronizado), documentos obrigatórios

exigidos pela vigilância sanitária para os serviços de alimentação;

Carga horária: 20 horas

Agente de Portaria (EAD)

Desenvolvimento em 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;

• 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.

Carga horária: 32 horas.

Eletricista Instalador (Presencial)

Desenvolvimento em conhecimentos e habilidades em fundamentos teóricos e práticos para

executarem  projetos  elétricos  e  realizarem  manutenções  em  instalações  elétricas

residenciais,  públicas,  comerciais  e  industriais  por  meio  de  instrumentos,  ferramentas,

procedimentos  e  métodos  que  permitam  o  planejamento,  execução  e  avaliação  de

instalações e suas proteções, de acordo com normas técnicas, ambientais e de segurança,

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;

• 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.

Eletricista Instalador Básico e Avançado (EAD)

Desenvolvimento  em  conhecimentos  e  habilidades no funcionamento  das  instalações

elétricas residenciais, por meio de Vídeos com animações. Foram aplicados formulários de

exercícios, e aberto o Plantão de dúvidas Online (LIVES).

Principais conteúdos ministrados Elétrica Básica:

• Eletricidade;

• Distribuição;

• Padrão de Entrada;

• Quadro de Distribuição;

• Interruptores;

• Dispositivos Elétricos;

• Multímetro.

Carga horária: 20 horas

Principais conteúdos ministrados Elétrica Avançada:

• 1ª Lei de Ohm;

• 2ª Lei de Ohm;

• Leis de Kirchhoff;



                                                

• Circuitos em corrente contínua;

• Circuitos em corrente alternada;

• Potência Elétrica – CC/CA;

• Diagramas Elétricos – Unifilar – Multifilar – Funcional;

• Projeto residencial – Planta baixa de uma residência – Escala – Área – Perímetro;

• Levantamento de cargas;

• Cálculo de Demanda/fios/disjuntor;

• Visão geral da instalação.

Carga horária: 20 horas

Cabeleireiro (Workshop de Corte) (Presencial))

Desenvolvimento em conhecimentos e habilidades  sobre os formatos de rosto e tipos de

cortes mais empregados, entender sobre ângulos e divisões para o corte desejado, analisar

o cabelo do cliente, avaliar o tipo de corte que será aplicado, escolher as ferramentas de

trabalho que utilizadas em cada etapa e estilo de corte, visualizar a aplicação e execução

de cada tipo de corte, compreender o processo de finalização.

Principais conteúdos ministrados:

• Analise capilar;

• Lavagem do cabelo;

• Tipos de cortes;

• Divisões-linhas de cortes;

• Práticas demonstrativas;

• Materiais e utensílios;

• Tipos de tesouras para cortes.

Carga horária: 8 horas.

Barbearia (Presencial)

Desenvolvimento em conhecimentos e habilidades e qualificação aos alunos ensinando os

primeiros passos para se fazer uma barba com excelência, a dinâmica dos cortes de cabelo

masculino, a simetria das costeletas, cavanhaque e bigode.



                                                

Principais conteúdos ministrados:

• Introdução à Barbearia e Cortes;

• Ambiente de trabalho: ferramentas e produtos para barbear;

• Linhas e ângulos do rosto;

• Tipos de barba;

• Mercado e tendências no segmento de barba;

• Penteado masculino para finalização.

Carga horária: 12 horas

6.1.5. Quadro de Funcionários por Serviço

Quant. 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
Educadora Social de Corte e

Costura
Ensino Médio 

Completo
CLT 8h00 24h00

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

01 Agente de Limpeza
Ensino Fundamental

Incompleto
CLT 8h30 42h30



                                                

6.1.6 Quadro de Voluntários por Serviço

Quant. Atividade Escolaridade Carga horária/Semanal

01 Diretoria
Superior em Letras com 

Complementação Pedagógica
30h00

01
Educ. Social Portaria / Finanças e

Assistente de Logística
Ensino Superior Completo 4h30

01 Costureira Ensino Superior Completo 3h30

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).

Os  adolescentes,  jovens  e  adultos  vivenciaram  atividades  que  os  colocaram  como

protagonista de seu aprendizado, dando real sentido aos conteúdos discutidos. Participaram

ainda  do  cronograma  de  atividades  que  envolveram:  Vivências,  atividades  teóricas,

atividades práticas, avaliações, dinâmicas, simulações, discussões em grupo de acordo com

o plano preparado por cada educador.

6.1.8. Avaliação e monitoramento (resultados alcançados, facilidades e dificuldades

encontradas)

A avaliação e monitoramento dos adolescentes, jovens e adultos, foram constantes com

foco na qualidade, aproveitamento, participação e satisfação dos mesmos observando o

desempenho das habilidades e competências, tanto individual como em grupo, por meio de

atividades  teóricas,  dinâmicas,  pesquisas,  interação,  sociabilidade,  responsabilidade,

iniciativa e cooperação, de maneira contínua por meio de atividades interativas, formativa e

personalizada em caráter presencial e EAD com assiduidade (75% de presença).

Foram atendidos durante o ano letivo 300 alunos em diversos cursos, tanto presencial como

EAD (ensino a distância) e após a conclusão dos cursos, EAD ou presencial  os alunos

receberam um certificado de conclusão de curso.



                                                

6.1.9 Quadro resumo das atividades desenvolvidas

Nome do 

Serviço

Público Alvo Faixa

etária

Horário de

atendimento

Capacidade

de atendi-

mento

Número de

usuários

atendidos

Periodicidade

Dias da 

Semana

Demanda

Reprimida

Serviço de

Convivência e

Fortalecimento

de Vínculos

Adolescentes,

jovens e

 adultos

A partir

dos 14

anos

7h30 às

12h00

13h00 às 

17h00

612
300 Segunda à

 Sexta feira
54

a) Demanda Reprimida: 54

Orientações Encaminhamentos

54 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

7. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES (AS)

Todos educadores, tiveram treinamentos de como usar as ferramentas EAD Google Meet e

Google Classroom, cursos de TI e de Eletricista Instalador. 

A Gestão participou da Oficina de Planejamento para captação de recursos realizado pelo

instituto Ensina, curso Descomplica oferecido pelo SEBRAE, encontro online do programa

SEBRAE DELAS realizado em parceria com a Instituição, com tema Empreendedorismo,

Formalização e Finanças.

A diversidade de atividades realizadas foram consideradas como processo de produção de

conhecimentos e reflexão sobre as práticas pedagógicas.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das situações de vulnerabilidades socioeconômicas, que muitos dos adolescentes,

jovens e adultos do Curso de Formação Profissional se encontram, os educadores atuaram

expressivamente de forma a acolher, assistir e escutar as necessidades sociais, por meio de



                                                

programas socioeducativos e socioassistenciais, promovendo a formação humana, cultural

e profissional de adolescentes, jovens e adultos em situação de risco e em vulnerabilidade

socioeconômica,  a  partir  da  geração  e  da  socialização  do  conhecimento,  visando  um

desenvolvimento pessoal e profissional sustentável e a geração de emprego foi elemento

fundamental do processo de inclusão social.

O Projeto  de  Formação  Profissional  foi  um grande  diferencial  na  inclusão  e  integração

destes  jovens,  adolescentes  e  adultos  ao  mundo  do  trabalho,  considerando-se  que  as

exigências  de  conhecimentos  e  vivências/convivências  são  cada  vez  maiores  e  as

mudanças tecnológicas mais rápidas, tornam-se cada vez mais complexos os desafios para

que  os  mesmos  ingressassem no  mercado  de  trabalho  e  principalmente,  permaneçam

integrados.

E nesse cenário, todos os esforços foram voltados para que os cursos proporcionassem aos

usuários,  capacidade  e  discernimento  para  trabalhar  com  pessoas,  compreender  suas

atitudes e motivações, contribuindo para a sua formação pessoal e profissional, inserindo-os

no mundo do trabalho, além da inclusão social,  da valorização e da dignificação do ser

humano.

Santo André, 15 de Junho de 2022.

 Elizabeth Pelegrin Ross Tonin
Diretora da Unidade

Cristiane de Oliveira Alvarenga Pimentel
Coordenadora de Área



                                                



                                                



                                                

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. NOME: Núcleo de Convivência para o Idoso “Dr. Eliseu”

1.2.  ENDEREÇO:  Rua Apiaí  nº  831  –  Vila  Curuçá  –  Santo  André/SP CEP: 09291-090

Telefone: (11)4975-8264 PABX: (11) 3705-6216 ramais: 101 e 102

1.3 SITE: www.instituicaodrklaide.org.br Email: idosos@instituicaodrklaide.org.br

1.4. Inscrições em Órgãos Públicos

Descritas na apresentação.

2. REPRESENTAÇÃO

2.1. Apresentação qualificação da Presidente

Descrita 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

Descritas na apresentação.



                                                

4. RECURSOS UTILIZADOS

Fonte –
Receitas

Órgão Público/Secretaria
Valor

Mensal (R$)
Valor Anual

(R$)

Municipal Secretaria de Cidadania e Assistência Social 8.981,27 107.775,24

Estadual - - -

Federal - - -

Fonte Origem
Valor

Mensal (R$)
Valor Anual

(R$)

Próprio
Eventos beneficentes, Bazares, Prestação

de Serviços
125,00 1.500,00

Contribuições
Pessoa Física e Jurídica, Doações em

Produtos
9.520,00 114.240,00

Nota Fiscal 
Paulista

Créditos Nota Fiscal Paulista 4.720,00 56.640,00

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)

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

• 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;

• 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 idosos atendidos junto ao Serviço de Convivência são provenientes dos bairros entornos

da  sede  da  mesma,  priorizando  as  famílias  que  estão  em  risco  social  e  extrema

vulnerabilidade. São estes: Bangu, Jardim Alzira Franco, Jardim Nice, Jardim Sorocaba, Vila

Curuçá, Parque Erasmo Assunção, Parque Jaçatuba, Parque João Ramalho, Parque das

Nações, entre outros.



                                                

6.1.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda

A inserção do  idoso no  Núcleo  Convivência  para  o  idoso “Dr  Eliseu”  é  realizada  após

inscrição, realização de visita domiciliar pela assistente social, que detecta a situação de

vulnerabilidade, juntamente pela avaliação do 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 2021: O projeto do ano de 2021 foi embasado nos objetivos definidos na PNAS aos

idosos, que são: 

• Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo;

• Assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais de modo

a promover a sua convivência familiar e comunitária; 

• Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades

para novos projetos de vida; 

• Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a

condição de escolher e decidir. Isso contribuirá para o desenvolvimento da autonomia

social dos usuários. 

Devido  a  Pandemia  do  Coronavírus  que  se  estendeu  ao  ano  de  2021,  entendeu-se  a

necessidade  de  manter  as  atividades  de  forma remota,  visto  que  o  público-alvo  dessa

unidade  possuem  maiores  riscos  de  saúde,  com  comorbidades  associadas  e  requer

cuidados de saúde específicos, agravando a situação caso sejam contaminados pelo vírus

em questão. 

Metodologia

Para realização desse trabalho os temas foram trabalhados mensalmente, relacionados ao

bem-estar biopsicossocial dos idosos, envolvendo saúde (prevenção e dicas de tratamento),

atividades  cognitivas,  atividades  motoras,  atividades  musicais,  comemorações de festas

temáticas e aniversários. 

Devido  as  recomendações  dos  órgãos  de  saúde,  a  PMSA e  a  SCAS  (Secretaria  de



                                                

Cidadania e Assistência Social), trabalhamos de forma remota, com publicação de material

em  vídeo  e  nos  revezamos  na  Instituição,  porém  sem  a  presença  do  público  desse

atendimento. 

Foi descrito abaixo às atividades mês a mês, com objetivo de simplificar o que fora realizado

durante o ano de 2021.

Janeiro

Atividade 01

• Seis (06) Dicas para contribuir com a saúde do Idoso 

Funcionária: Andreiza Mara Stanisci Castro - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Promover ao idoso e aos familiares, dicas sobre como contribuir para melhorar a

saúde dos mesmos;

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/1065891470907469

Data de Publicação: 13/01/2021

Atividade 02

• A Importância do Centro de Convivência na Vida do Idoso e qual  a diferença de

Centro de Convivência para Núcleo de Convivência” 

Funcionária: Camila R. Contato - (Coordenadora e Fisioterapeuta)

Objetivos: Explicar de maneira simplificada a importância e quais as diferenças entre Núcleo

de Convivência e Centro de Convivência.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/713057776249618

Data de Publicação: 15/01/2021

Atividade 03

• Hipertensão Arterial dos Idosos 

Funcionária: Monise Pizara - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Dicas e maneiras de prevenção e controle da Pressão Arterial nos idosos aos

familiares e/ou cuidadores.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/427810811893711



                                                

Data da Publicação: 19/01/2021

Atividade 04

• Dicas e cuidados para a saúde do Idoso no verão

Funcionária: Maria Nilva Frederiche Pascoal - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Oferecer dicas simples em como melhorar a saúde do idoso na estação do verão

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/407469650312443

Data da Publicação: 21/01/2021

Atividade 05

• Dez (10) dicas em como lidar com idosos ‘ranzinzas’

Funcionária: Andreiza Mara Stanisci Castro - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Oferecer dicas em como fortalecer os vínculos afetivos em meio as alterações de

humor do idoso

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/3699690683431943

Data de Publicação: 26/01/2021

Indicadores Quantitativos

O mês de Janeiro foi proveitoso para o Núcleo dos Idosos, pois cerca de 85 % dos usuários

conseguiram  acessar  as  atividades  publicadas  pelas  plataformas  com  auxílio  de  seus

familiares. 

Fevereiro

Atividade 01

• Dicas de como manter uma alimentação saudável na terceira idade 

Funcionária: Monise Pizara - (Cuidadora de idosos)

Objetivos:  Oferecer  dicas  simples  em  como  manter  uma  alimentação  balanceada  aos

idosos. 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/465737561096221

Data de Publicação: 02/02/2021



                                                

Atividade 02

• Dicas de como prevenir a doença de Alzheimer 

Funcionária: Maria Nilva F. Pascoal (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Oferecer dicas simples em como prevenir a doença de Alzheimer ao longo da

vida.

Link: https://www.facebook.com/256658814464269/videos/803669460221646

Data de Publicação: 04/02/2021

Atividade 03

• Benefícios da Tecnologia para a terceira idade 

Funcionária: Andreiza Mara Stanisci - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Demonstrar de maneira simples e objetiva os benefícios da implementação e

estímulo ao uso da tecnologia aos idosos.

Link: https://www.facebook.com/256658814464269/videos/1385253491824045

Data da Publicação: 09/02/2021

Atividade 04

• Dicas em como manter/elevar a auto-estima dos Idosos 

Funcionária: Maria Nilva F. Pascoal - (Cuidadora de idosos) 

Objetivos: Favorecer ao idoso e aos familiares, dicas em como manter a autoestima na

terceira idade.

Link: https://www.facebook.com/256658814464269/videos/132913092042611

Data da Publicação: 23/02/2021

Atividade 05

• Atividades Motoras: Exercícios adaptados para manter a mobilidade do Idoso 

Funcionária: Lucineide de Oliveira - (Inst. de atividades motoras)

Objetivos: Demonstrar exercícios de fácil aplicabilidade aos idosos para manter a atividade

destes durante a pandemia. 

Link: https://www.facebook.com/256658814464269/videos/288740832606971



                                                

Data de Publicação: 24/02/2021

Indicadores Quantitativos 

O mês  de  Fevereiro  foi  proveitoso  para  o  Núcleo  dos  Idosos,  pois  cerca  de  80% dos

usuários conseguiram acessar as atividades publicadas pelas plataformas com auxílio de

seus familiares que os acompanharam diariamente. Durante esse mês também iniciou-se a

vacinação dos idosos contra a COVID-19, de acordo com as faixas etárias estabelecidas

pelo Plano Nacional de Vacinação e seguido pelo Prefeito da cidade de Santo André, Paulo

Serra.

Março

Atividade 01

• A Importância da Fisioterapia Respiratória nos Idosos 

Funcionária: Camila R. Contato - (Coordenadora e Fisioterapeuta)

Objetivos:  Orientar  sobre  a  importância  da  fisioterapia  respiratória  aos  idosos;  seus

benefícios e quais os ambientes que ela atua. 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/187229226496026

Data de Publicação: 02/03/2021

Atividade 02

• Homenagem ao Dia das Mulheres - (Equipe Dr. Eliseu)

Objetivos:  Explicar  a  origem da  comemoração  do  Dia  das  Mulheres  e  homenagear  as

idosas e todas mulheres participantes do Núcleo Dr. Eliseu.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/48219913612900

Data de Publicação: 08/03/2021

Atividade 03

• Como lidar com as alterações de humor em idosos com Alzheimer 

Funcionária: Maria Nilva F. Pascoal - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Auxiliar  e  orientar  aos  familiares  ou  cuidadores,  maneiras  de  lidar  com  as

alterações de humor em idosos com Alzheimer.



                                                

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/451054179571743

Data da Publicação: 16/03/2021

Atividade 04

• A Universidade e a Terceira Idade: quais os benefícios? 

Funcionária: Andreiza Mara Stanisci Castro - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Demonstrar a importância de aprender, mesmo na terceira idade, auxiliando o

Idoso a ser protagonista e autor de suas vidas.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/264161065404869

Data da Publicação: 24/03/2021

Atividade 05

• Atividades Motoras: Exercícios adaptados para manter a força e a coordenação dos

Idosos 

Funcionária: Lucineide de Oliveira - (Inst. de atividades motoras)

Objetivos: Demonstrar exercícios de fácil aplicabilidade aos idosos para manter a atividade

destes durante a pandemia. 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/731784064372772

Data de Publicação: 25/03/2021

Fase emergencial

No dia 06 de março, diante do agravamento de casos da COVID-19, o município de Santo

André decretou junto ao governo do Estado de SP a fase emergencial de medidas mais

restritivas e os funcionários estão temporariamente executando as atividades home-office

até segunda ordem.

Indicadores Quantitativos

O mês de Março foi proveitoso para o Núcleo dos Idosos, pois cerca de 90% dos usuários

conseguiram  acessar  as  atividades  publicadas  pelas  plataformas  com  auxílio  de  seus

familiares que os acompanharam diariamente. 



                                                

Abril

Atividade 01

• Cinco (05) dicas em como lidar com a falta de apetite nos idosos 

Funcionária: Monise Pizara - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Orientar  sobre  como  facilitar  a  alimentação  dos  idosos,  ajudando-o  a  nutrir

melhor seu corpo.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/472039787280039

Data de Publicação: 06/04/2021

Atividade 02

• Idoso: O passado vivo 

Funcionária: Andreiza Mara Stanisci Castro - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Demonstrar  através  de  pesquisas  a  importância  que  o  idoso  tem  pela  sua

experiência na sociedade, as histórias e vivências valiosas que tanto podem nos ensinar. 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/472211047358608

Data de Publicação: 13/04/2021

Atividade 03

• Como melhorar o sono dos Idosos 

Funcionária: Monise Pizara - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Auxiliar  e  orientar  aos  familiares  ou  cuidadores,  maneiras  de  lidar  com  as

alterações de sono em idosos e como ajudá-los a ter um descanso mais reparador.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/193674879232346

Data da Publicação: 15/04/2021

Atividade 04

• Como proteger os idosos através da alimentação equilibrada 

Funcionária: Maria Nilva F. Pascoal - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Esclarecer de forma simples como uma alimentação equilibrada pode beneficiar

os idosos e diminuir a incidência de doenças através dela. 



                                                

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/827640044503162

Data da Publicação: 20/04/2021

Atividade 05

• A Importância da Comunicação com os Idosos 

Funcionária: Andreiza Mara Stanisci Castro - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Dicas de como melhorar a comunicação com os idosos e pontuar a importância

dessa na convivência e sociabilidade do mesmo. 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/930645947766162

Data de Publicação: 22/04/2021

Atividade 06

• Arritmia Cardíaca – Quais as causas? 

Funcionária: Maria Nilva Frederiche Pascoal - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Esclarecer de forma simples, o que é, quais os fatores e a predisposição da

arritmia em Idosos.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/758991768118592

Data de Publicação: 29/04/2021

Indicadores Quantitativos

O mês de Abril foi proveitoso para o Núcleo dos Idosos, pois cerca de 95% dos usuários

conseguiram  acessar  as  atividades  publicadas  pelas  plataformas  com  auxílio  de  seus

familiares que os acompanharam diariamente. Os familiares relataram e demonstraram que

a maioria dos idosos tomou as doses da Vacina de COVID-19.

Maio

Atividade 01

• Ginástica Cerebral para Idosos: Definição e seus objetivos na vida dos Idosos. 

Funcionária: Monise Pizara - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Melhorar habilidades emocionais; ajudar na concentração e raciocínio dos idosos



                                                

através de jogos de tabuleiro e dinâmicas. 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/365379361562586

Data de Publicação: 04/05/2021

Atividade 02

• Homenagem a Dia das Mães (Equipe técnica do Núcleo dos Idosos)

Objetivos:  Homenagear  as  mães  participantes  do  projeto  Dr.  Eliseu  através  de  fotos  e

vídeos em parceria com os filhos (as) e/ou responsáveis pelas idosas.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/2581164072178613

Data de Publicação: 07/05/2021

Atividade 03

• Dicas em como chegar aos Cem (100) anos com saúde 

Funcionária: Maria Nilva F. Pascoal - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Auxiliar  e  orientar  aos idosos,  familiares  e público  em geral,  dicas  em como

chegar aos 100 anos com saúde e vitalidade. 

Link para acesso:

https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/2962883780613321

Data da Publicação:11/05/2021

Atividade 04

• Dicas e cuidados com os Idosos no Inverno 

Funcionária: Monise Pizara - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Auxiliar, através de dicas simples, como minimizar os efeitos do inverno na saúde

dos Idosos.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/146506810785268

Data da Publicação: 13/05/2021

Atividade 05

• O que não pode faltar na rotina do (a) cuidador (a) de Idosos. 



                                                

Funcionária: Andreiza Mara Castro - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Manter  uma  rotina  saudável  dos  (as)  cuidadores  (as)  para  com  os  Idosos,

explicando como é importante para um equilíbrio social, físico e mental dos mesmos.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/305898241158320

Data de Publicação: 20/05/2021

Cozinha

A funcionária Jailsa Lourenço de Paiva esteve sob sistema de revezamento desenvolvendo

atividades  pertencentes  ao  cargo,  como  separação  de  alimentos  doados,  limpeza  e

organização da cozinha e dispensa. Porém, entrou em férias entre o período de 17 de maio

e retornará somente em 15 de junho de 2021.

Indicadores Quantitativos

O mês de Maio atingiu as expectativas de indicadores para o Núcleo dos Idosos, pois cerca

de 90% dos usuários conseguiram acessar as atividades publicadas pelas plataformas com

auxílio de seus familiares que os acompanharam diariamente. 

Junho 

Atividade 01

• Dicas para prevenção de acidentes domésticos com Idosos 

Funcionária: Andreiza Mara Stanisci Castro - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Através  de  dicas  importantes,  a  cuidadora  objetiva  auxiliar  os  idosos  e  os

cuidadores a diminuir a incidência de quedas e acidentes domésticos. 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/231372201759210

Data de Publicação: 03/06/2021

Atividade 02

• Inversão do ciclo sono-vigília: Dicas de como diminuir essa situação na rotina dos

idosos 

Funcionária: Maria Nilva Pascoal - (Cuidadora de Idosos) 



                                                

Objetivos:  Ajudar  a  diminuir  a  ocorrência  da  inversão  do  ciclo  sono-vigília  através  de

pequenas dicas.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/495825388393229

Data de Publicação: 08/06/2021

Atividade 03

• Disfagia: Definição e cuidados nos Idosos

Funcionária: Monise Pizara - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Auxiliar aos familiares/cuidadores a lidar com a disfagia e como evitar ou diminuir

esse quadro nos idosos. 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/497759951314069

Data da Publicação: 10/06/2021

Atividade 04

• Quatro (04) cuidados que podem ajudar na autonomia dos Idosos 

Funcionária: Monise Pizara - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Auxiliar aos familiares e idosos a aumentar a autonomia e protagonismo através

de dicas importantes.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/225732965772657

Data da Publicação: 15/06/2021

Atividade 05

• Como evitar o “engasgo” nos Idosos 

Funcionária: Maria Nilva Pascoal - (Cuidadora de Idosos) 

Objetivos: Diminuir a incidência desse quadro em idosos que pode trazer muitos prejuízos a

saúde dos mesmos, através de orientações e dicas. 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/832945880682345

Data de Publicação: 17/06/2021

A funcionária Jailsa Lourenço de Paiva esteve sob sistema de revezamento desenvolvendo



                                                

atividades  pertencentes  ao  cargo,  como  separação  de  alimentos  doados,  limpeza  e

organização da cozinha e dispensa. Porém, entrou em férias entre o período de 17 de maio

e retornou em 15 de junho de 2021. Entretanto, como as atividades presenciais ainda não

foram retomadas, a administração fez a suspensão de seu contrato temporariamente.

Indicadores Quantitativos

O mês de Junho atingiu as expectativas de indicadores para o Núcleo dos Idosos, pois

cerca  de  85%  dos  usuários  conseguiram  acessar  as  atividades  publicadas  pelas

plataformas com auxílio de seus familiares que os acompanharam diariamente. 

Julho

Atividade 01

• Geriatra:  Atribuição  e  a  necessidade  do  acompanhamento  do  idoso  nessa

especialidade. 

Funcionária: Maria Nilva F. Pascoal – (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Através  de  dicas  importantes,  a  cuidadora  objetiva  auxiliar  os  idosos  e  os

cuidadores/familiares dicas para saber quando há necessidade da visita ao médico Geriatra.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/565641984432319

Data de Publicação: 01/07/2021

Atividade 02

• Gerontofobia – Medo do Envelhecimento: Definição e Curiosidades 

Funcionária: Andreiza Mara Stanisci Castro – (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Auxiliar aos idosos e familiares/cuidadores sobre definição, dicas de prevenção e

curiosidades.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/512725249953402

Data de Publicação: 22/07/2021 

Atividade 03

• Doença de Alzheimer: Definição, fases e dicas 



                                                

Funcionária: Maria Nilva F. Pascoal – (Cuidadora de Idosos).

Objetivos:  Alertar,  de  forma simples,  familiares/cuidadores  e  idosos  sobre  a  doença  de

Alzheimer, formas de prevenção e dicas para cuidados.

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/905311563392020

Data de Publicação: 27/07/2021

Devolutiva de Familiares

• O Idoso e a Tecnologia – Devolutiva dos familiares (Idosa: Dona Maria Geneva Rolim

– 80 anos) 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/photos/a.704070849723061/2345997448863718/

Data de Publicação: 02/07/2021

• Idosos  e  a  jardinagem:  A importante  interação  do  idoso  com  o  meio  ambiente

Devolutiva dos familiares (Idosa: Sra Cecilia Lepore da Silva – 90 anos) 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide

Data da Publicação: 09/07/2021

• Banho  de  Sol  na  terceira  idade  –  Devolutiva  de  familiares  (Idosa:  Sra  Estela

Castanha Nanzeri – 95 anos) 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/photos/a.704070849723061/2357681927695270/

Data da Publicação: 16/07/2021

• Idosos e a atividade física: Importância em se manter ativo – Devolutiva de familiares

(Idoso: Sr. Geraldo Gomes – 92 anos) 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/photos/a.258081340988683/2363423773787752/

Data de Publicação: 23/07/2021

• Atividade  manual  na  terceira  idade  –  Devolutiva  de  familiares  (Idosa:  Sra  Laura

Parizato – 89 anos) 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/photos/a.704070849723061/2369224519874344/

Data de Publicação: 30/07/2021



                                                

Indicadores Quantitativos

O mês de Julho atingiu as expectativas de indicadores para o Núcleo dos Idosos, pois cerca

de 95% dos usuários conseguiram acessar as atividades publicadas pelas plataformas com

auxílio de seus familiares que os acompanharam diariamente e nos deram devolutivas de

atividades realizadas com os mesmos. De acordo com os órgãos Gestores de Saúde, os

idosos precisam reforçar as doses da vacina contra a COVID-19, visto que possuem maior

debilidade  no  sistema  imune.  O  Núcleo  Dr.  Eliseu  entende  a  necessidade  e  em

concordância com a Direção e Órgãos Públicos que prestam assistência e convênio, fica no

aguardo  para  completar  a  imunização  do  público  atendido  para  retorno  às  atividades

presenciais.

Cozinha: A funcionária Jailsa Lourenço de Paiva, responsável pela cozinha do Núcleo dos

Idosos mantém-se com a suspensão de seu contrato acordado entre Direção e funcionária

até que haja o término do mesmo, previsto para 15 de agosto.

Agosto 

Atividade 01

• Doença de Parkinson – Você sabe o que é? 

Funcionária: Maria Nilva Frederiche Pascoal – (Cuidadora de idosos)

Objetivos:  Alertar  aos idosos e familiares/cuidadores sobre o Parkinson,  citando tópicos

importantes  como  sintomas,  fatores  que  favorecem  ao  desenvolvimento  da  doença  e

prevenção de forma simples.

Link: https: //www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/3105295466413724

Data de Publicação: 05/08/2021

 

Atividade 02

• Homenagem ao Dia dos Pais 

Equipe Dr. Eliseu (Andreiza Mara, Camila Contato, Monise Pizara e Maria Nilva Pascoal)

Link: https: //www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/1222720351489499

Data da Publicação: 06/08/2021



                                                

Atividade 03

• Como se preparar para cuidar dos pais na velhice 

Funcionária: Maria Nilva Frederiche Pascoal – (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Conscientizar os familiares, através de dicas simples, sobre a necessidade de

acompanhar  o  envelhecimento  e  a  importância  de  auxiliar  nessa  fase  sem  “invadir  o

espaço” e sem desestimular a independência dos mesmos. 

Link: https: //www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/141448241410654

Data de Publicação: 17/08/2021 

Atividade 06

• Frio faz mal ao Coração? 

Funcionária: Monise Pizara – (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Apresentar  ao  público  e  seus  familiares/cuidadores  dicas  de  como  prevenir

doenças do coração e riscos de Infarto na estação do Inverno.

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/443210956764029

Data de Publicação: 19/08/2021 

Atividade 08

• Como melhorar ou aumentar a imunidade dos Idosos? 

Funcionária: Monise Pizara – (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Orientar  ao  público  atendido  e  aos  familiares/cuidadores  sobre  como

aumentar/melhorar a imunidade em idosos através de dicas simples. 

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/1289908014801948

Data de Publicação: 24/08/2021

Devolutiva dos Familiares

• O idoso e os benefícios de cozinhar na terceira idade – Devolutiva – Sra Cecilia

Lepore da Silva, 90 anos. 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/photos/a.704070849723061/2374987039298092/

Data de Publicação: 06/08/2021

https://www.facebook.com/instituicao.klaide/photos/a.704070849723061/2374987039298092/


                                                

• Você sabe a importância que a ação de auto servir tem? - Devolutiva – Sra Valdinete

Alves, 70 anos. 

Objetivos:  Estimular  os  idosos na independência  nas atividades de vida  diária,  como o

hábito  de  alimentar-se,  a  fim  de  evitar  uma  dependência  que  acarretará  em  outros

comprometimentos na saúde dos mesmos. 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/photos/a.704070849723061/2380827465380716/

Data da Publicação: 13/08/2021

• Atividade Manual: A pintura e seus benefícios para a terceira idade – Devolutiva – Sra

Alice Oliveira Nunes, 90 anos

A Sra Alice Oliveira Nunes, 91 anos que tem como hobby praticar a pintura de tecidos como

artesanato. A pintura de tecidos é uma arte que traz muitos benefícios para o cotidiano das

pessoas, seja para jovens, adultos ou idosos.

Esta  atividade  é  indicada  para  terceira  idade  pois  estimula  a  criatividade,  exercita  a

memória, ajuda a recuperar os movimentos, desenvolve novas habilidades e equilibra as

emoções.

Segundo o site Escola de pintura: “Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo apontou que idosos que fazem algum tipo de artesanato têm

sete vezes menos chances de apresentarem doenças neurodegenerativas, como Alzheimer,

por exemplo.” (Fonte: https://www.escoladepintura.com.br/beneficios-pintura-em.../)

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/photos/a.258081340988683/2386612688135527/

Data de Publicação: 20/08/2021

Indicadores Quantitativos

O mês de Agosto atingiu as expectativas de indicadores para o Núcleo dos Idosos, pois

cerca  de  90%  dos  usuários  conseguiram  acessar  as  atividades  publicadas  pelas

plataformas com auxílio de seus familiares que os acompanharam diariamente e nos deram

devolutivas de atividades realizadas com os mesmos.



                                                

Setembro 

Atividade 01

• A necessidade dos idosos tomarem a 3ª dose da Vacina

Funcionária: Andreiza Mara Stanisci Castro - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Explicar, segundo dados da Ciência, a necessidade de idosos acima de 60 anos

necessitarem ter a dose extra da vacina contra COVID -19. 

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/448569649763535

Data da Publicação: 15/09/2021

Atividade 02

• Úlceras de Decúbito (Pressão)

Funcionária: Maria Nilva F. Pascoal - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Demonstrar,  através de dicas simples,  como prevenir  as  úlceras de decúbito

(pressão), principalmente em Idosos. 

Link: https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=2410305405766255&id=256658814464269

Data de Publicação: 17/09/2021

Publicação de foto sobre atividades com Idosos (ref. Ano de 2019)

“Os Benefícios na saúde dos idosos por meio da interação social vão além da partilha de

momentos de bem-estar. Fundamentalmente, os idosos desenvolvem vínculos de amizade,

afetividade e consequentemente, com a qualidade de vida do idoso. A saúde psicológica e

física são comprometidas nesta fase da vida e o isolamento favorece o aparecimento de

doenças como depressão, ansiedade e até sentimentos de abandono. Para evitar que isso

ocorra,  o  indicado  é  que  a  promoção  de  convivência  com  familiares  seja  rotina,  com

atividades coletivas e participação em tarefas e decisões diárias, devolvendo aos idosos a

confiança e restabelecimento de perspectivas positivas”.

Link:

https://business.facebook.com/instituicao.klaide/photos/a.258081340988683/2410374925759303/

type=3&av=256658814464269&eav=AfbL7L7AhfTv3v49QGpZLLXgfGsK0ScnIqPnljV-

p40gN7gIA2nCTEL6W8S8KDvKis&theater



                                                

Atividade 03

• É Alzheimer…e agora? 

Funcionária: Monise Pizara - (Cuidadora de Idosos)

Link: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/858363978378821

Data de Públicação: 23/09/2021

Atividade 04

• Como ajudar o Idoso a superar uma grave doença?

Funcionária: Maria Nilva Pascoal (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Orientar, através de dicas, maneiras de auxiliar aos idosos a lidarem de forma

melhor com a descoberta de uma patologia grave. 

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/653100335850507 

Data da Publicação: 28/09/2021

Atividade 05

• Cuidados com a saúde mental das mulheres na terceira idade 

Funcionária: Monise Pizara - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Exemplificar  quais cuidados são essenciais  para  saúde mental  da  mulher  na

terceira idade. 

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/1016874845836157

Data de Publicação: 30/09/2021

Indicadores Quantitativos

Os indicadores avaliativos do mês de Setembro demonstraram que os usuários e familiares

estão satisfeitos com as atividades desenvolvidas, pois 90% tiveram aceitação e acesso as

mesmas.

Relataram que os idosos iniciaram a terceira dose da vacina contra a COVID-19, mas ainda

estão  esperando  de  acordo  com  a  faixa  etária  estipulada  pelo  Plano  Nacional  de

Imunização.



                                                

Outubro

Atividade 01

• Homenagem da equipe “Dr. Eliseu” ao Dia Internacional do Idoso 

Funcionárias: Camila Contato (Coordenadora), Andreiza Castro (Cuidadora), Monise Pizara

(Cuidadora), Nilva Frederiche  (Cuidadora)

Objetivos: Homenagear os idosos de forma simples através de publicação em vídeo em

comemoração ao Dia Internacional dos Idosos.

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/222250669894734

Data de Publicação: 01/10/2021

Atividade 02

• Os impactos que a Pandemia de COVID-19 trouxe para a terceira idade 

Funcionária: Andreiza Mara Castro - (Cuidadora de idosos)

Objetivos:  Demonstrar  através de explicações sucintas,  os impactos biopsicossociais  na

vida dos idosos e seus familiares.

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/486876898987495

Data de Publicação: 19/10/2021

Atividade 03

• Super Idosos: Vocês sabem quem são eles

Funcionária: Maria Nilva Frederiche - (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Demonstrar quais idosos e por quais fatores que favorecem um envelhecimento

saudável acima do fisiológico.

Link para acesso:

https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/601473837721364

Data da Publicação: 22/10/2021

Atividade 04

• Presbifonia: Você já ouviu falar?

Funcionária: Monise Pizara - (Cuidadora de Idosos)



                                                

Objetivos: Explicar o significado de presbifonia, sintomas e dicas de prevenção/cuidados

para idosos e seus familiares/cuidadores.

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/305066314482590

Data da Publicação: 26/10/2021

Novembro

Atividade 01

• Gatilhos que provocam agressividade em idosos com demência por Alzheimer 

Funcionária: Maria Nilva Pascoal - (Cuidadora de idosos)

Objetivos: Explicar, de maneira simples, as melhores formas de evitar agressividade nos

idosos com Alzheimer. 

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/728131558146513

Data de Publicação: 09/11/2021

Atividade 02

• Uso de Açafrão (cúrcuma) na prevenção do Alzheimer

Funcionária Andreiza Castro – (Cuidadora de Idosos).

Objetivos: Explicar, através de estudos e pesquisas, como a utilização de açafrão pode ser

benéfica na prevenção de Alzheimer.

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/6714042431969062

Data de Publicação: 11/11/2021

Atividade 03

• Prevenção do Câncer de Próstata – Dicas e Cuidados

Funcionária (Maria Nilva Pascoal – Cuidadora de Idosos) 

Objetivos: Explicar, de forma simples, dicas de prevenção e cuidados ao Câncer de Próstata

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/442438880722584

Data da Publicação: 23/11/2021



                                                

Dezembro

Atividade 01

• Como identificar a demência nos Idosos? - 

Funcionária: Andreiza Castro – (Cuidadora de Idosos)

Objetivos: Fornecer dicas para familiares/cuidadores para identificar se o Idoso está com

algum problema neurológico ligado a demência. 

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/237080798509336

Data de Publicação: 08/12/2021

Atividade 02

• Cinco (05) exercícios fáceis para os Idosos fazerem em casa

Funcionária: Maria Nilva Pascoal – (Cuidadora de Idosos) 

Objetivos: Oferecer, através de dicas, exercícios simples e seu modo de execução para os

idosos realizarem em suas residências com auxílio de seus familiares. 

Link para acesso: https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/1061515694687326

Data de Publicação: 14/12/2021

Atividade 03

• Os principais tipos de Demência encontrados nos Idosos

Funcionária: Monise Pizara – (Cuidadora de Idosos)

Objetivos:  Explicar,  de  forma simples,  os  principais  tipos  de  demência  encontradas  em

Idosos. 

Link para acesso:

https://www.facebook.com/instituicao.klaide/videos/984243895512334

Data da Publicação: 16/12/2021

Atividades Comemorativas, Confraternizações e Festas Temáticas

As comemorações presenciais não foram possíveis devido à situação da Pandemia, pois as

atividades com o público foram suspensas no Núcleo de Convivência por determinação de

órgãos gestores de saúde e públicos. 



                                                

Aniversariantes do Mês

Os aniversariantes  do  mês  foram parabenizados  pela  equipe  através  de  aplicativos  de

mensagem (Whatsapp), compartilhando com os familiares e usuários os cumprimentos pela

data. 

A unidade 04 “Dr. Eliseu” teve um período de recesso entre os dias 22 de dezembro

de 2021 a 06 de janeiro de 2022.

6.1.5. Quadro de Funcionários por serviço

Quantidade Cargo/função
Formação

Profissional
Regime de

Contratação
Carga Horária

Diária
Carga horária

Semanal

01 Coord. Geral Superior CLT 08h30 42h30

01 Coord. de área Superior CLT 08h30 42h30

01
Inst. de atividades 
motivacionais

Superior CLT 01h00 02h00

01 Agente de limpeza
Ensino médio 
completo

CLT 08h30 42h30

01 Cozinheira
Ensino Médio 
completo

CLT 08h30 42h30

01 Aux. de cozinha
Ensino 
Fundamental

CLT 08h30 42h30

01 Cuidadora de Idosos I
Técnico em 
Enfermagem

CLT 08h30 42h30

02 Cuidadora de Idosos
Ensino médio 
completo

CLT 08h30 42h30

6.1.6. Quadro de Voluntários por serviço

Quantidade Atividades Escolaridade Carga horária Semanal

01 Médico Geriatria Superior completo 1h00

01 Educadora Física Superior completo 1h00

01 Recreacionista Ens. médio completo 2h30

01 Cuidadora de idosos Ensino fund. completo 5h00

01 Colaboração geral Ensino Médio 3h00



                                                

6.1.7. Demonstração da forma de participação de Usuários

A demonstração da forma de participação dos usuários no ano de 2021 ocorreu diante do

cenário  atual,  ou  seja,  vivenciando  a  pandemia.  Os  idosos,  familiares  e  equipe  foram

importantes para adequação e melhorias na prestação de serviços do Núcleo, através de

dicas e/ou sugestões, considerando sempre o que seria mais viável para atingir o público-

alvo. 

 6.1.8. Avaliação e Monitoramento

O monitoramento e a avaliação foram constantes com foco no aproveitamento, qualidade,

participação e satisfação dos usuários e familiares. Cada oficina foi avaliada ao término,

com adaptações quando necessário. As reuniões mensais com equipe e com a diretoria

ocorreram de forma remota e através de aplicativos de conversas (Whatsapp),  e-mail  e

chamadas telefônicas e alguns encontros presenciais com todas as medidas de segurança

sanitária (distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel), e buscaram integrar a

equipe  com os  idosos  e  familiares  favorecendo  o  estreitamento  de  vínculos  afetivos  e

profissionais.  Relatórios  mensais  foram  apresentados  à  Secretaria  de  Cidadania  e

Assistência  Social  (SCAS)  para  comprovação  do  trabalho  desenvolvido.  A  avaliação

periódica do grau de satisfação foi realizada junto às famílias e com os idosos atendidos,

visando o levantamento de sugestões, críticas e inovações. As visitas técnicas pelo agente

técnico da SCAS não ocorreram de forma presencial, porém houve comunicação através de

e-mails,  mensagens  por  aplicativos  de  conversas  (WHATSAPP)  e  telefonemas,  quando

houve necessidade. 

6.1.9. Quadro resumo das atividades desenvolvidas

Projeto/

Programa Serviço

Socioassistencial

 Público

alvo

Faixa

etária 

Horário de

Atendimento
Periodicidade

Capacidade de

Participantes

Atendimentos

Número de

usuários

atendidos

Demanda

Reprimida

Serviço de

Convivência e

 Fortalecimento de

Vínculos

Idosos

Acima de

60 anos

8h00 às

17h00

Segunda à

sexta feira

35 28 00



                                                

Região de moradia dos atendidos

Bairros Porcentagem

Jardim Alzira Franco 22%

Jardim Sorocaba 21%

Parque João Ramalho 29%

Vila Curuçá 11%

Parque das Nações 7%

Parque Novo Oratório 1%

Cidade São Jorge 1%

Vila Pires 1%

Vila Humaitá 1%

Jardim do Estádio 1%

Centro 1%

Outros 4%

TOTAL 100%

7. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES (AS)

• FEASA: 25ª edição (Online) - Capacitação para os funcionários em parceria com a

FEASA com oficinas relacionadas ao cotidiano de trabalho da Instituição.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  resultados  do  Núcleo  de  Convivência  para  Idosos  “Dr  Eliseu”  foram  considerados

satisfatórios, em que a execução do trabalho no decorrer do ano de 2021 foram descritas

nesse relatório, visto que as atividades foram bem recebidas pelos idosos e familiares, que

participaram  e  colaboraram  para  realização  das  mesmas  no  formato  adotado  em

decorrência da pandemia do COVID 19.

Santo André, 15 de Junho 2022.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Responsável Legal

Camila Rodrigues Contato
Técnica Responsável/ Fisioterapeuta Crefito /3 202 377 F



                                                



                                                



                                                



                                                



                                                

ADMINISTRATIVO

A rotina administrativa, foi pautada em normas e padrões do terceiro setor nas três esferas:

municipal,  estadual  e  federal.  As  atividades  foram  desenvolvidas  no  sistema  híbrido,

atendendo às medidas tomadas pela Prefeitura de Santo André, relativos à situação de

pandemia  da  Covid  19,  impondo  a  quarentena  com a  finalidade  de  conter  o  contágio,

acompanhando, desta forma, os respectivos decretos divulgados.

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 periódicas, quando possível, atendendo todos os protocolos de higiene e

segurança com a direção, coordenadores e equipe administrativa, para planejamento

e execução das atividades;

• Reuniões e encontros on-line 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 recebidos do Poder Público;

• Participação no 24º CONFORP –  Oficina: “Principais  Aspectos  Legais, contábeis e

tributários do terceiro setor – módulo 2”, promovido pela FEASA e ministrado pelos

facilitadores da AUDISA.

• Descomplique – Ministrado pelo SEBRAE.

• Oficina  de  Planejamento  para  Captação  de  Recursos –  Ministrado  pelo  Instituto

Ensina,

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;

• Notre Dame Intermédica Saúde SA – Assistência médica para os funcionários, com

adesão facultativa e coparticipação;

• PORTO SEGURO – Seguro Saúde – Assistência Odontológica, facultativa e com

coparticipação.

• SDS 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:  seguro  Auto  e  seguro

Empresarial.

• Clube de PASI de Seguros – Seguro de Vida dos funcionários,

• Steelnet  Sistema de  Redes Wireless –  serviço  em manutenção  do  sistema de

telefonia  via  antena,  interligando  as  quatro  unidades  da  Instituição,  instalado  em

julho/08;



                                                

• VIVO Telefônica Brasil SA – serviço de telefonia e banda larga.

• Claro/Net – serviço de telefonia e banda larga.

• Elevadores Atlas Schindler –  serviços de manutenção do elevador,  instalado na

Unidade II (Rua Apiaí, 840 – Santo André – SP), atende ao Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes;

CONVÊNIOS E PARCERIAS

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, Termo Aditivo 06/2020 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 situação de risco pessoal e social.

 Secretaria de Cidadania e Assistência Social – Termo de Colaboração 05/2021  -

com o objeto de ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para

150 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

 Secretaria de Cidadania e Assistência Social – Termo de Colaboração 05/2021 –

Aporte  extraordinário  para  cobertura  da  primeira  parcela  do  13º  salário  de  7

funcionários.

 Secretaria  de  Cidadania  e  Assistência  Social  –  Convênio  153/2020  –  Verba

Emergencial  –  FUMCAD,  teve  como  objeto,  a  continuidade  do  Projeto

“Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Prestados”.

 Secretaria de Cidadania e Assistência Social – Termo de Colaboração 129/2018 -

com o objeto de ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para

35 idosos, a partir de 60 anos.

 Termo de Colaboração 129/2018 Termo Aditivo 181/2021 –  Aporte extraordinário



                                                

para cobertura da primeira parcela do 13º salário de 3 funcionários.

Eventos/Campanhas

Eventos Beneficentes para captação de recursos:

• Campanha de Natal – Vales-alimentação,

• Campanha de Natal – Festa para as Crianças/Adolescentes.

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.

DOAÇÕES

A Instituição contou durante o ano, com a colaboração de voluntários, toda a Diretoria e com

doações em produtos diversos e, principalmente, de alimentos, com a finalidade de compor

cestas básicas para atenuar a crise financeira enfrentada pela maioria dos familiares dos

assistidos. 

Destacamos abaixo, os parceiros:

• OBA HORTIFRUTTIS

• PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar

• 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:

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.

FUMCAD  –  Projeto  Continuidade  “Gerenciamento  da  Qualidade  dos  Serviços

Prestados”.

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

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;

• 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 mantém contracorrente e aplicações;

• IR Pessoa Jurídica – a Instituição possui imunidade sobre este imposto.

Santo André, 15 de Junho de 2022.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Responsável legal

Jaqueline Piemonteze Petti
Coordenadora Financeira

Silmara Borges dos Santos
Coordenadora Geral
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