Relatório de Execução do Objeto
Entidade Parceira: Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes
Modalidade: Educação Básica/ Educação Infantil - Creche
Instrumento:

Termo de Colaboração

Número/Ano: 005624/2017-SE

Período de Vigência: 01/01/2020 até 30/06/2021
Período de Execução: Maio à Agosto de 2020
Valor Repassado no período (se for o caso):

RELATÓRIO
Descrição do Objeto desta parceria:
Cooperação técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e
pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública é gratuita prestada pela Rede
Municipal de Guarulhos, na modalidade Educação Básica – Educação Infantil/Creche e/ou Educação Especial.

Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:
Devido ao momento em que estamos vivendo, toda a equipe escolar teve que se adequar, para promover a
continuidade das atividades, mesmo a distância.

No mês de Maio as atividades foram realizadas no coletivo, ou seja, iguais para todos os alunos, com objetivo
também de obter o auxílio da família neste momento. Nossa proposta para esse mês, foi apresentar as datas
comemorativas, fazendo com que as crianças se apropriem desses momentos, ampliando assim seus
conhecimentos sobre os temas, Assim tivemos como tema o dia do trabalho, o dia mundial da higienização das
mãos , dia das mães, dia da abolição dos escravos, dia da família, dia da mata atlântica e dia do abraço.
Realizamos atividades de colorir com o intuito que os mesmo desenvolvam a coordenação motora fina e seu
cognitivo.
Durante o mês de Junho as atividades foram diversificadas, ou seja, cada professora junto com as suas
auxiliaries de classe, prepararam para a sua turma atividades específicas com um olhar pedagógico, sem
deixar de lado também o olhar para a realidade da família de cada criança, pois infelizmente temos casos de
pais com analfabetismo funcional e imigrantes com dificuldade de entendimento da língua portuguesa. Por isso
as atividades são com o intuito de colaborar na coordenação motora, no raciocínio, na música e movimentos;
como tracejar, pintar, numerar e escrita. Todas as atividades são impressas acompanhadas de material para a
realização da mesma, ou seja, as atividades de pintura as educadoras prepararam uma receita de como fazer
tinta caseira, se tem colagem são acompanhadas de papel crepom ou algodão, ou itens como bexigas e palitos,
assim dessa forma todos realizam suas atividades por igual, sem ter problemas com a falta de material em
casa. Algumas atividades também acompanham links de músicas para auxiliarem os pais a realizarem com os
seus filhos, por exemplo, como higienizar as mãos de forma correta, como proteger e cuidar do meio ambiente,
dentre outros. Neste mês iniciamos também, a gravação de vídeos, preparados pela equipe pedagógica, e
semanalmente são enviados aos pais, para que assim seja mais uma forma de interação neste momento de
isolamento social.

No mês de Julho, continuamos com o objetivo de ampliar o desenvolvimento dos alunos em casa com a ajuda
dos pais/responsáveis, assim as atividades permaneceram direcionadas para cada turma, sendo que no BI por
ex. os educandos continuaram a lembrar das datas comemorativas como o dia do amigo, dia dos avós e festa
Julina por meio de atividades de pintura e colagem; visando também o trabalho com autonomia onde as
crianças possam brincar em frente ao espelho, conhecendo o seu corpo e despertando sensações, elaboramos
atividades com prendedores de roupa, onde eles podem observar o abrir e fechar, o prender na bacia ou caixa
de papelão,

desenvolvendo assim suas habilidades motora fina. Propomos a elaboração de instrumentos

musicais com garrafa pet e grãos, no qual poderão explorar diferentes sons; apresentamos brincadeira com a
lanterna, onde por meio da luz possam explorar formas de objetos, bichos e desenhos na parede. A proposta é
que o educando continue a desenvolver seus sentimentos e sensações através da pintura, explorando objetos e
até mesmo brinquedos que possam ser feito em casa junto com a família. Já no BII, propomos as atividades
visando o conhecimento adquirido nos primeiros anos da criança no âmbito da creche, assim visando o lúdico
através da musicalização com os endereços de links anexados em cada atividade, para que eles possam
participam e desenvolver a autonomia, a expressão corporal, a lateralidade, a psicomotricidade através dos
movimentos que o vídeo ilustra, bem como, atividades das datas comemorativas com o objetivo de ampliar o
seu desenvolvimento e conhecimento do mundo, e do país que está inserido,

respeitando cada região.

Apresentamos também, o círculo como figura geométrica, com o objetivo de ampliar o conhecimento, e através
da atividade proposta com o crepom, onde os educando terão que fazer bolinhas para colar dentro do círculo,
visando assim cada vez mais o estimulo a coordenação motora fina, a visão por terem que colar dentro do
círculo, respeitando o limite do desenho. No Maternal, as atividades do mês tiveram como objetivo, levar as
crianças a ampliar seus conhecimentos e fazer com que elas se desenvolvam cognitivamente e em diversos
aspectos, por ex. como

diferenciar os animais aquáticos dos animais terrestres e também os meios de

transportes aéreos e terrestres assim ampliando seus conhecimentos sobre os temas, por meio de atividades
tracejadas e de pintura, onde as crianças desenvolvem sua coordenação motora e reconhecem as cores. Já as
atividades com músicas tem como objetivo que as crianças interajam com os pais e desenvolvam sua oralidade,
bem como, atividades com formas geométricas como o quadrado e o círculo com objetivo de ampliar o seu
conhecimento em relação as formas. Propusemos também atividades de higiene pessoal com objetivo de que
as crianças criem hábitos de higiene e atividades relacionadas aos sentidos e que levem as crianças a
reconhecer os órgãos dos sentidos como: tato, olfato e visão.
Durante o mês Agosto, a turma do BI teve como atividade a contação de história com o livro em PDF “A cesta
de dona Maricota” propondo assim a leitura para os educandos por meio de seus responsáveis, elaboramos
atividades de confecção de animais no prendedor estimulando o movimento de pinça no ato de abrir e fechar,
bem como, a confecção de binóculos com rolo de papel higiênico usando a criatividade para a brincadeira;
sugerimos a criação do tapete sensorial para ativar a sensibilidade dos educandos ao tocar ou pisar em cada
parte. Tivemos um retorno muito bom dos pais quanto as atividades com colagem, sendo assim, desenvolvemos
mais ações como essa, por meio de datas comemorativas como dia dos pais e folclore. A proposta é que a
criança continue a desenvolver os seus sentimentos e sensações através da pintura, a imaginação, explorando
brinquedos que possam ser feitos em casa. Já as turmas de BII, trabalharam com as datas comemorativas para
ampliar o conhecimento dos alunos e conscientizar sobre o nosso riquissimo folclore por meio de suas lendas
com o foco na preservação do meio ambiente. Apresentamos o número 5 (cinco) com figuras, demonstrando a
quantidade referente ao número para que os educandos se apropriem do conhecimento através das figuras.

Apresentamos neste mês como forma geométrica, o quadrado através de um vídeo e brincadeiras, como dentro
e fora e noção de tamanho, para que a criança visualize e absorva a informação através das atividades
propostas, e tenha um momento prazeroso com o responsável, ou algum membro do seu convívio; o objetivo
desta atividade é de ampliar o seu conhecimento de noção de grandeza através dos quadrados, e da
lateralidade ao pular por cima do barbante. Como forma de sempre estimular a participação dos pais nas
atividades, oferecemos sementes de alpiste, terra e as instruções escritas para que eles realizazem o plantio
juntos e tenham um momento prazeroso, de descoberta e responsabilidade, pois é necessário esperar o tempo
do crescimento da planta, bem como, os seus devidos cuidados. Através da biografia, apresentamos o pintor
Romero Britto, e uma obra dele para que a crianças possas pintar e respeitar os espaços estabelecidos da obra
proposta, ampliando assim o seu conhecimento artístico, trabalhando a coordenação motora fina, a expressão,
e aguçando o seu prazer para a arte. Outra atividades pedagógicas ofertada foi um quebra-cabeça para que
ocorra a interação da criança com a família. Nas turmas do Maternal, foram propostas atividades de pesquisa,
recortar e colar imagens e também colar cascas de ovos, onde as crianças aprendem a manusear a tesoura
sem ponta sempre com a supervisão de um adulto, possam treinar sua coordenação, trabalhar com diferentes
texturas e aprendem o conceito de colar dentro da área correspondente, assim no final teram confeccionado seu
próprio quebra cabeça. Já nas atividades de artes têm como objetivo fazer com que as crianças conheçam
algumas obras, e reconheçam que existem diferentes cores assim ampliando seus conhecimentos, elas também
terão de fazer seu auto retrato usando sua imaginação e criatividade; foram propostas também atividades de
ligar as vogais e numerias para que ocorra assim maior associação dos objetos e numeros. Foi anexado a
receita de massinha caseira para que as crianças preparem com o auxílio dos pais e aprendam a fazer sua
própria massinha com o intuito de promover a sua autonomia. Por fim foram realizadas atividades relacionadas
aos sentidos, que levem as crianças a reconhecer os diferentes órgãos como: tato, olfato, visão, paladar e
audição.

Alcance dentro do período de aplicação da Prestação de Contas
Nº

Descrição da Meta (Objetivo Específico)

Quantidade
pretendida

01

Aproximação virtual da equipe
escolar com a família, de
modo a estreitar os vínculos e
fazer sugestões de atividades
aos alunos e aos pais e
responsáveis.

02

Planejamento e execução de Gravar 20 (vinte)
atividades interativas entre
vídeos, para serem
educadores e alunos, voltadas enviados as crianças
à faixa atendida, oferecidas de por meio dos seus
forma remota e simplificada, respectivos
abrangendo também pais e
responsáveis.
responsáveis.

03

Estimular o desenvolvimento e Imprimir as atividades
autonomia dos alunos de
escolares para todas
Educação Infantil/Creche e/ou as crianças.
Educação Especial, por meio
de atividades propostas e
entrega de material destinado
a faixa etária, com retorno do
resultado, sempre que
necessário.

Atender a todas as
crianças por meio dos
seus respectivos
responsáveis.

Quantidade
executada

Meios para aferição

Todas foram
- Transformamos nosso
atendidas por meio número de telefone fixo em
remoto e
whatsApp, para assim facilitar a
presencial nos
comunicação com os pais, bem
dias de entrega
das cestas básicas como, disponibilizamos
também e-mail e redes sociais.
e leite.
- Nos dias de entrega das
cestas básicas e leite, também
atendemos os pais que tenham
alguma dúvida.
Todos os 20
- Todo mês é solicitado aos
(vinte) vídeos
pais e responsáveis que nos
foram gravados e envie fotos e vídeos das
enviados para as crianças realizando as
crianças por meio atividades de videoaulas
dos seus
execultadas pela nossa equipe
respectivos
escolar, as fotos seguem em
responsáveis.
anexo no relatório fotográfico,
os vídeos estão armazenados
no nosso banco de dados.
- Por meio da devolutiva dos
pais, as pedagogas analisam
mensalmente as atividades que
mais estão sendo assimiladas
pelas crianças, sendo que, as
mesmas também são
acompanhadas mensalmente
pela nossa supervisora escolar
por meio do plano de
acompanhamento pedagógico.
Todas as
atividades foram
impressas e
entregues para os
seus respectivos
responsáveis.

- Todo mês é solicitado aos
pais e responsáveis que nos
entregue as atividades
realizadas e nos envie fotos e
vídeos delas, as fotos seguem
em anexo no relatório
fotográfico, as atividades
realizadas estão guardadas em
nossa creche.
- Por meio da devolutiva dos
pais, as pedagogas analisam
mensalmente as atividades que
mais estão sendo assimiladas
pelas crianças, sendo que, as
mesmas, também são
acompanhadas mensalmente
pela nossa supervisora escolar
por meio do plano de
acompanhamento pedagógico.

04

Atendimento administrativo
aos pais e/ou responsáveis,
para sanar dúvidas e/ou
auxílio quanto ao andamento
das atividades.

05

Manutenção e Conservação
da unidade escolar.

Não houve
atendimento
presencial solicitado.

Não houve
atendimento
presencial
solicitado.

Limpeza geral 01
01 (uma) vez por - A equipe operacional realiza a
(uma) vez por semana. semana a unidade atividade uma vez por semana

escolar é limpa.

Emissão:
Data: 29/10/2020

CPF: 585.530.298-91

- Todo o atendimento está
sendo realizado por meio do
whatsApp, e-mail e redes
sociais, sendo que no dia de
entrega das cestas básicas e
leite quando há alguma dúvida
a mesma e prontamente
atendida.

das 09 às 16hs, fazendo uma
hora de almoço, segue em
anexo cópia do livro de registro
de ponto.

Anexo Fotográfico

No mês de Maio, como complemento as cestas básicas e o leite em pó oferecidos pela Secretaria de
Educação, nossa Instituição por meio de parcerias, conseguiu enriquecer a mesa de todas as crianças
da Creche Chico Mendes, com a doação de pacotes de milnutri da Danone e também com cestas de
legumes.

No mês de Maio, como complemento as cestas básicas e o leite em pó oferecidos pela Secretaria de
Educação, nossa Instituição por meio de parcerias, conseguiu enriquecer a mesa de todas as crianças
da Creche Chico Mendes, com a doação de pacotes de milnutri da Danone e também com cestas de
legumes.

Agradecimento de uma mãe que recebeu a cesta de
legumes, que complementou a refeição de sua
família.

No mês de Maio, iniciamos as atividades impressas com temas relacionados ao mês, por ex.
dia do trabalhador, dia das mães, dia da mata atlântica dentre outros, onde disponibilizamos os
materiais necessários para que as atividades fossem realizadas, bem como, solicitamos aos
pais, que nos envia-se fotos e no mês seguinte entrega-se as atividades realizadas, as mesmas
encontram-se guardadas na creche.

No mês de Junho, continuamos com as entregas das cestas básicas e o leite em pó oferecidos pela
Secretaria de Educação, bem como, a entrega também das atividades impressas do mês e o
recolhimento das atividades do mês anterior.

No mês de Junho, continuamos as atividades impressas com temas relacionados ao mês, por
ex. dia do meio ambiente, início do inverno, festa junina dentre outros, onde disponibilizamos os
materiais necessários para que as atividades fossem realizadas, bem como, iniciamos a
gravação de vídeos com brincadeiras, contação de histórias e atividades direcionadas para cada
turma, sendo enviados a cada início de semana um vídeo novo para aos pais.

No mês de Junho, continuamos as atividades impressas com temas relacionados ao mês, por
ex. dia do meio ambiente, início do inverno, festa junina dentre outros, onde disponibilizamos os
materiais necessários para que as atividades fossem realizadas, bem como, iniciamos a
gravação de vídeos com brincadeiras, contação de histórias e atividades direcionadas para cada
turma, sendo enviados a cada início de semana um vídeo novo para aos pais.

No mês de Julho, continuamos com as entregas das cestas básicas e o leite em pó oferecidos pela
Secretaria de Educação, bem como, a entrega também das atividades impressas do mês e o
recolhimento das atividades do mês anterior.

No mês de Julho, continuamos as atividades impressas com temas relacionados ao mês, por ex. dia do
amigo, dia dos avós, dia de proteção as florestas dentre outros, onde disponibilizamos os materiais
necessários para que as atividades fossem realizadas, bem como, o envio dos vídeos semanais com
brincadeiras, contação de histórias e atividades direcionados para cada turma.

No mês de Julho, continuamos as atividades impressas com temas relacionados ao mês, por ex. dia do
amigo, dia dos avós, dia de proteção as florestas dentre outros, onde disponibilizamos os materiais
necessários para que as atividades fossem realizadas, bem como, o envio dos vídeos semanais com
brincadeiras, contação de histórias e atividades direcionados para cada turma.

No mês de Agosto, continuamos com as entregas das cestas básicas e o leite em pó oferecidos pela
Secretaria de Educação, bem como, a entrega também das atividades impressas do mês e o
recolhimento das atividades do mês anterior.

No mês de Agosto, continuamos as atividades impressas com temas relacionados ao mês, por ex. dia dos
pais, dia do folclore dentre outros, onde disponibilizamos os materiais necessários para que as atividades
fossem realizadas, bem como, o envio dos vídeos semanais com brincadeiras, contação de histórias e
atividades direcionados para cada turma.

No mês de Agosto, continuamos as atividades impressas com temas relacionados ao mês, por ex. dia dos
pais, dia do folclore dentre outros, onde disponibilizamos os materiais necessários para que as atividades
fossem realizadas, bem como, o envio dos vídeos semanais com brincadeiras, contação de histórias e
atividades direcionados para cada turma.

