
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  03 /2022

ENTIDADE: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR.KLAIDE
CNPJ: 69.116.176/0001-00
TERMO DE COLABORAÇÃO: 208/2018 Nº ADITIVO: 07/2021
VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022
REPRESENTANTE LEGAL: APARECIDA PELEGRIN TARIFA

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
BERÇÁRIO: 15 MATERNAL: 61 PRÉ-ESCOLA: 21 TOTAL: 97

METAS
1. CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO
Garantir a manutenção das vagas ofertadas 95% a 100% das vagas

TURMA SED CICLO QUANTIDADE DE CRIANÇAS MATRICULADAS
(Conforme mapa de movimento e lista de crianças))

264154568
BERÇÁRIO I 0
BERÇÁRIO II 15

264154709 MATERNAL I 20
MATERNAL II 0
MATERNAL I 9

264154758 MATERNAL II 12

MATERNAL I 1
264154774 MATERNAL II 19
264154493 PRÉ-ESCOLA I 21

TOTAL 97

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO

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

Execução das propostas dentro dos cinco Campos de
Experiência da BNCC: O eu, o outro e o nós; Corpo,
gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas;

Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações

Turma: BERÇÁRIO II
Campo de Experiência: “ O EU, O OUTRO E O NÓS”
Objetivos: : (EIO1E002); Perceber as possibilidades e limites de seu corpo nas brincadeiras e 
interações das quais participa.
Proposta/Vivências/Projeto: A atividade foi realizada na sala de aula.  Atividades com materiais
não estruturados como garrafa pet e palitos de picolé. As crianças tinham que colocar os palitos
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de picolé um a um dentro da garrafa.
Materiais: Garrafa pet, tinta e palitos de picolé.

Turma: GRUPO 1
Campo de Experiência: “ CORPO, GESTO E MOVIMENTO ”
Objetivos: Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no 
alto, embaixo, dentro, fora em brincadeiras e atividades de diferentes natureza.
 Proposta/Vivências/Projeto: A atividade foi realizada no salão. Foi feito um circuito e, com a 
orientação da educadora as crianças foram seguindo os comandos de voz. Durou cerca de trinta 
minutos e com essa atividade foi trabalhado coordenação motora, esquema corporal, 
lateralidade e noções de espaço.
Materiais: bambolès, cadeiras, pinos, túnel de nylon e motocas.

Turma: GRUPO 2
Campo de Experiência:” “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”
Objetivos: : Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas  ou contadas, observando ilustrações e 
os movimentos de leitura do adulto-leitor.
Proposta/Vivências/Projeto:  Projeto:  animais-  Contação  da  história  “O  peixe  Arco-íris”  ,
utilizando fantoches e  com a interação dos personagens.
Proposta: Contar a história para o grupo observando as reações da narrativa, concentração e 
assimilação do conteúdo da história.
Atividade realizada na sala de aula.
Material: fantoches.

Turma: Grupo 3
Campo de Experiência: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”
Objetivos: (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
Proposta/Vivências/Projeto:
Na “ Semana da Água”, foi oferecido as crianças bolinhas e animais do fundo mar feitos de gel, 
que tem o efeito de crescer quando entra em contato com a água e quanto mais permanece 
dentro da água, mais eles desenvolvem.
As crianças tocaram no material, observaram as cores e com ajuda da educadora colocaram 
dentro de um saco plástico transparente com água e observaram a transformação. Eles levaram 
para casa para poder acompanhar a transformação de seus animaizinhos do fundo do mar.
Pensando nisso, por meio do lúdico, as crianças puderam entender o poder e a importância da 
água, ela tem a função de trazer vida a todas as coisas do mundo, sem ela, nada cresce, nada 
desenvolve, a água é realmente “Mágica”.
A atividade foi realizada na sala de aula.

Turma: GRUPO 4
Campo de Experiência: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”
Objetivos: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais
Proposta/Vivências/Projeto:  Atividade:  Em roda de conversa abordamos o tema do projeto,
fazendo uma sondagem para verificar o que as crianças já sabem sobre o assunto.  O que eles
conhecem sobre o mar, quem já foi à praia, que animais existem no mar (conhecidos), etc..
A atividade foi uma dobradura de polvo, quantos tentáculos têm o polvo? Vamos contar?
Projeto: Animais
Espaço: Sala de aula.
Materiais: Caderno de desenho, papel dobradura, cola, tesoura, canetinhas, giz de cera.
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3. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO

Envolver familiares Mínimo de 4 reuniões ao ano

REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES  Dia 24/03 para os grupos 3 e 4
Dia 25/03 para os grupos 1,2 e Barçário II
As reuniões foram realizadas das 15h às 17h.
Pauta: Agradecimento da presença;
Apresentação da assistente pedagógica e 
educadora do grupo 2;
Calendário escolar até maio de 2022;
Importância da alimentação adequada a idade;
Faltas, justificativas, atestados e férias dos pais;
Carteirinha escolar;
Solicitação da carteira de vacina atualizada;
Solicitação da ajuda da comunidade na 
manutenção da creche;
Informações no portão;
2ª Parte- Desenvolvimento das atividades e 
avaliação com as educadoras
Presença de pais/ responsáveis por turma:
Berçário II- 80%
Grupo 1- 65%
Grupo 2- 81%
Grupo 3- 70%
Grupo 4- 81%

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO Assuntos abordados: Conhecer e fortalecer 
vínculos com as famílias; Solicitação e 
encaminhamentos para especialista na área de 
saúde; Comportamento; Investigação das faltas.

PALESTRAS EDUCATIVAS  “ Limites na educação infantil” – palestrante 
Silvia Adolfo  e vídeo do educador/sociólogo 
Mario Sergio Cortela.
Dias 24 e 25/03 em horários alterados.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO Agenda, WhatsApp, Telefone, Cartazes

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 28/03- Café coletivo no Centro Dia
Pauta
Avaliação da Reunião de pais de 24 e 25/03;
Formação da Secretaria de Educação;
Calendário escolar: datas e eventos 
comemorativos- organização dos painéis e 
atividades para esses eventos;
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Lista de materiais- utilização de matweriais 
reciclados;
Projeto Ecológico;
Família na creche- insentivar e valorizar a 
participação familiar na creche, compartilhando 
momentos, atividades, exposição, show, etc
Utilização do celular na sala de aula;
Envolvimento acolhedor com as famílias e 
crianças- atenção e proteção;
Diários de classe;
Planejamento;

CURSOS/OFICINA/WORKSHOP Não houve
CONGRESSOS/PALESTRAS/SEMINÁRIOS 28/03- Ética profisional e competências- 

palestrante José Roberto Sola

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

Possibilitar  o  acompanhamento  da  execução  do
convênio;  possibilitar  trocas  de  ideias  para
melhoramento das ações.

Participação satisfatória

REUNIÃO PEDAGÓGICA 08/03- Reunião on-line
Pauta

 R.E.O:  quantidade  de  crianças
apresentada na lista da turma deve ser a
mesma  da  capa  e  do  mapa  de
movimento.

 A lista  de funcionários  atualizada deve
estar no R.E.O impresso e digitalizado.

 Apresentação do site
 Acompanhar a data de vencimento dos

documentos  (limpeza  de  caixa  d’água,
dedetização,  desratização  e  cursos  de
primeiros socorros)

 Enviar  PPP  para  o  drive  no  mês  de
março

 Entrega dos calendários escolares
 Enviar planejamento para o drive
 Orientações  sobre  Baixa  por  não

comparecimento
 Parceria com a Gerência de Inclusão
 Formações com a Gerência de Educação 

Inclusiva

14/03- Formação com a Gerência de Educação 
Inclusiva - Reunião Presencial
Tema abordado- Dicas multidisciplinares: O 
olhar da fisioterapia, fonoaudiologia e terapia 
ocupacional no ambiente da creche.
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VISITA IN LOCO Data:11/03- A Equipe de Supervisão observou 
no dia da visita, as vivências de cada grupo bem 
como o número de crianças e profissionais; 
vistoriou os espaços; verificou os prontuários 
das crianças orientando colocar fotos e solicitar 
a carteirinha de vacinação atualizada e  
acompanhou a narrativa sobre casos de algumas
crianças.

6. BENFEITORIAS NOS ESPAÇOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO

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

cada idade.
Realização do previsto no Plano de Trabalho

PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO  Não houve reparos / manutenção

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Aquisição de materiais de papelaria e limpeza.

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

SANTO ANDRÉ,   07 DE  ABRIL DE 2022.

Assinatura
Coordenador (a) Pedagógico (a)

Assinatura
Presidente
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