
PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
(Em atendimento ao Inciso I do Art. 73 do Decreto Municipal nº

16.870 de 26/12/2016)

MÊS DE ...06..../2020

ENTIDADE:INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL “DR. KLAIDE”
CNPJ:69.116.176/0001-00
TERMO DE COLABORAÇÃO:208/2018 Nº ADITIVO:03/2019
VIGÊNCIA:01/01/2020 A 31/12/2020
REPRESENTANTE LEGAL:APARECIDA PELEGRIN TARIFA

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
BERÇÁRIO: 15 CRECHE/PRÉ-ESCOLA:85 TOTAL:100

METAS
1. CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO

 (Quantidade de atendimento por sala, conforme o Mapa de Movimento)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO
Garantir a manutenção das vagas ofertadas 98% a 100% das vagas

TURMA SED CICLO QUANTIDADE DE CRIANÇAS MATRICULADAS
242.298.644 BERÇÁRIO II 15
242.299.006 MATERNAL I 23
242.299.311 MATERNAL II 24
242.299.915 PRÉ I 21
242.300.267 PRÉ II 17

TOTAL 100

2. DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA A PARTIR DOS EIXOS ESTRUTURANTES:
BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO

Propiciar o desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social (LDB).

Através da observação e registro da garantia dos seus
Direitos de Aprendizagem: Conviver, brincar, participar,

explorar, expressar, conhecer-se.
Atividades Remota:  foram realizados 72 vídeos informativos / educativos

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
ATIVIDADE: Milho dançante
CONTEÚDO: (EIO3ET02) 
INSTRUÇÕES: Para realização desta atividade foi necessário: duas colheres de milho, meio 
copo d’água, uma colher bicarbonato e meio copo de vinagre.
VARIAÇÕES: Não há variações pois a atividade é uma experiência que é necessário todos os 
ingredientes acima descrito      

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O Eu, o Outro e Nós
Fala, Pensamento e Imaginação
ATIVIDADE: Vídeo: Jogo das Expressões
CONTEÚDO: (EIO3EO01 (EIO3O04) (EIO3EF01)
INSTRUÇÕES: Para a realização desta atividade eu utilizei: caixa de papelão, canetinha e 
tesoura.



VARIAÇÕES: Podendo utilizar qualquer outro tipo de material.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Corpo, Gestos e Movimentos
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
ATIVIDADE: Acerte o alvo com bola
CONTEÚDOS: (EIO2CG02) (EIO3CG05) (EIO02ET07)
INSTRUÇÕES: Para a realização desta atividade eu utilizei: papel cartão, canetinha, giz de cera, 
lápis, borracha, tesoura, bolinhas de plástico.
VARIAÇÕES: Podendo realizar atividade substituindo os materiais por papel amassado (jornais,
revistas) ou bolinhas de meias. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Eu, o Outro e Nós
Corpo, Gestos e Movimentos 
Traços, Sons, Cores e Formas
ATIVIDADE: Vídeo: Confeccionar uma Fogueira
CONTEÚDOS: (EIO3EO02) (EIO3EO06) (EIO3CG05) (EIO3TS02)
INSTRUÇÕES: Para realizar a atividade eu usei os seguintes materiais: Rolinho de papel 
higiênico, EVA, cola, tesoura e caneta.
VARIAÇÕES: Podendo utilizar papel celofane, tinta, gravetos, papéis coloridos, 
canetinha, giz de cera.
        
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Traços, Sons, Cores e Formas
Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação
ATIVIDADE: Filosofia: Fogo no céu. Autor: Mari e Eliardo França
CONTEÚDO: (EIO3TS02) (EIO3EF05) 
INSTRUÇÕES: Ler diariamente para as crianças
VARIAÇÕES: Pedir para as crianças recontarem a história, fazer desenhos e colorir o conteúdo. 

                       

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

Envolver familiares
Mínimo de 50% de envolvimento de pais e da

comunidade nas ações em que há a possibilidade de
registro.

REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES Não ocorreu este mês.

EVENTOS SOCIAIS

15/06 Entrega de Vouchers  para compra na 
COOP – doação de empresários
19/06 Entrega de frutas e verduras doadas 
por mercado particular.
27/06 Entrega dos Kits de alimentos do 
programa municipal 
30/06 Entrega de bananas – doação

PALESTRAS EDUCATIVAS Não houve evento neste mês.

4. APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS



OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO
Incentivar a especialização dos educadores, propiciar o

aumento de instrução dos demais profissionais
envolvidos.

Mínimo: 1 evento
Mínimo: 7 formações

REUNIÃO DE FORMAÇÃO

-06/06- reunião através do Google meet- 
Avaliação das orientações e aulas nas mídias 
sociais;  Planejamento das ações para o 
período de Junho.
-20/06 reunião através do Google meet- 
Avaliação das orientações e aulas nas mídias 
sociais; leitura de textos e discussão: 
protocolos de atendimento para retorno às 
aulas.
-Orientação individual nos grupos de 
whatsapp

CONGRESSOS/PALESTRAS/SEMINÁRIOS

De 16/06 a 24/06 Pré- conforp
Todas as educadoras, assistentes e 
coordenadora participaram de todas as lives.
Abertura;
Dança: dando ritmo ao trabalho 
socioeducativo;
Mediação de Conflitos em ambientes 
socioeducativos;
Elaboração e gestão de projetos;
Formação e qualificação de berçaristas;
Controle de agressividade pó meio de jogos;
O planejar e registrar na prática pedagógica;
Mulheres: seus direitos e sua cidadania na 
cultura de paz;
Creche; enriquecendo a rotina com música, 
dança  brincadeira;
Planejamento estratégico no 3º setor;
Mediação de leitura: ente oralituras e 
escrivivências;
Matroginástica: fortalecendo a convivência e 
os vínculos afetivos;
Tecnoeducação;
Valores de convivência para as crianças;
Jogos de Tabuleiros para crianças e 
adolescentes;
Pedagogia sistêmica;
Afetividade e sexualidade: é preciso falar;
A descoberta do eu: uma viagem interna;
A arte e a cultura da infância;
Música para educadores;
Encerramento

CURSOS/OFICINA/WORKSHOP Não ocorreu este mês.



5. INTERAÇÃO COM O ÓRGÃO GESTOR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO

Possibilitar o acompanhamento da execução do
convênio; possibilitar troca de ideias para

melhoramento das ações.

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

REUNIÃO PEDAGÓGICA

Orientação diária por whatsapp : sugestões 
de atividades; sugestões de lives; orientação 
sobre a vacinação Influenza; orientação para a
entrega dos kits de alimentação; orientação 
para o CENSO ESCOLAR, RELATÓRIO DE 
EXECUÇÃO DO OBJETO e PROJETO POLÍTICO 
pedagógico; atualização de decretos ( feriados
antecipados); suporte pedagógico.
28/05 Pauta:Devolutiva do Relatório de 
Execução do Objeto;
Projeto Político Pedagógico;
Situação da creche/ equipe frente à 
pandemia.

VISITA IN LOCO Não houve visita in loco

6. BENFEITORIAS NOS ESPAÇOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO

Manter o espaço em condições físicas adequadas ao
atendimento das crianças dentro das especificidades de

cada idade.
Realização do previsto no Plano de Trabalho

Não teve este mês.

7. AUTENTICAÇÃO
Atesto  a  veracidade  de  todas  as  informações/documentos  apresentadas,  e  me  coloco  à
disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.

DATA: 06 de Julho de 2020.

Fátima Cristina de Torres Aparecida Pelegrin Tarifa
Coordenador (a) Pedagógico (a) Presidente




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

