INTRODUÇÃO

Não há como iniciar a apresentação do Relatório de Atividades 2021sem esquecermos do
que estamos vivenciando em relação a pandemia.
Quando achávamos que em 2020 tudo seria passado e realizaríamos as atividades normais,
fomos surpreendidos novamente com a continuidade do coronavírus. Logo, a Instituição
teve de se reinventar e atender todas as normativas legais para o desenvolvimento das
atividades.
Obviamente, a equipe de colaboradores da Educação Infantil, sem exceção contribuiu
no processo evolutivo de maneira sólida e consistente as atividades para que nenhuma
criança deixasse de realizar as atividades de acordo com o Projeto Político Pedagógico,
bem como a Instituição cumpriu à risca todas as normativas impostas para que tudo
ocorresse na plenitude.
Tudo isso, foi possível graças à colaboração dos Diretores da Cidade dos Meninos que
puderam “in loco” acompanhar o trabalho juntamente com a equipe de coordenadores
dando-lhes autonomia para a condução do trabalho.
Inegável que em 2021 foi desafiador, mas cumprimos fielmente o plano de trabalho e
conseguimos atender os praticantes com primazia, técnica e principalmente, conseguimos
atender o ser humano da forma mais respeitável que ele merece graças à parceria com
essa municipalidade.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES –2021 – INCISO VII
IDENTIFICAÇÃO
DA ENTIDADE SOCIAL
MATRIZ: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
CNPJ: 15.542.175/0001-06 - ENDEREÇO: Rua Batávia, 280 – Parque Novo Oratório – Santo
André – São Paulo - CEP 09260 020 - TELEFONE: 11 4472 2146 FAX: 11 4472 8432
REGISTROS/TÍTULOS
Órgão

Registro/Inscrição

Data

de

publicação
Cadastro Nacional Pessoa Jurídica

15.542.175/0001-06 30/03/2012

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – 0396

2007

CRCE
Conselho Municipal Assistência Social

129/13 - 28/2021

12/12/2013

Cadastro Mobiliário de Contribuintes

240916

Conselho Mun. Direitos Criança e do Adolescente

159/18

18/01/2018

CEBAS - Processo: 71000.058837/2014-08

Portaria 103/2016

27/09/2016

FEASA

SOMIFRAMECO

09/12/1970

-

Fundadora
Utilidade Pública Municipal

Lei nº.10.064

23/05/2018

Nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, e das
demais legislações correlatas vigentes, a Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada é orientada para a
valorização do ser humano pela educação, cultura e espírito de cidadania, objetivando a inclusão social e a
garantia dos mínimos sociais.
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DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME: Frei Rafael Gomes da Silva - Presidente
ENDEREÇO: Rua América do Sul, 235 – Parque Novo Oratório – Santo André – São Paulo
CEP 09270 410 - TELEFONE: 4472 2146 FAX: 4472 8388
FREIS DIRETORES
NOME: Frei Josemar Bertes Machado – Diretor Geral
ENDEREÇO: Rua América do Sul, 235 – Parque Novo Oratório – Santo André – São Paulo
CEP 09270 410 - TELEFONE: 4472 2146 FAX: 4472 8388

NOME: Frei Luiz Favaron
ENDEREÇO: Rua América do Sul, 235 – Parque Novo Oratório – Santo André – São Paulo
CEP 09270 410 - TELEFONE: 4472 2146 FAX: 4472 8388

NOME: Frei José Hugo da Silva Santos – Ministro Provincial
ENDEREÇO: Rua Oratório 1458 – Parque das Nações – Santo André – São Paulo
CEP 09280 000 - TELEFONE: 4472 2146 FAX: 4472 8388

O Conselho Gestor da Cidade dos Meninos é composto por 04(quatro) Freis
Diretores que discutem, avaliam e direcionam o trabalho para as demais
equipes de coordenação para a continuidade das atividades programadas
durante o ano.
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LOCAL DE ATENDIMENTO

Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
CNPJ: 15.542.175/0001-06 - ENDEREÇO: Rua Batávia, 280 – Parque Novo Oratório – Santo
André – São Paulo - CEP 09260 020 - TELEFONE: 11 4472 2146 FAX: 11 4472 8432
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Abrangência Territorial

A

Cidade

desenvolve

dos
seu

Meninos

trabalho

na

Cidade de Santo André (SP). A
abrangência se circunscreve não
somente ao Bairro do Parque
Novo Oratório, onde a Instituição
tem sua sede, mas a todos os
bairros vizinhos, como, Jardim Ana
Maria,
Jardim

Jardim

Santo

Itapoan,

Alberto,
Capuava;

Parque Erasmo Assunção;

João

Ramalho, Alzira Franco; Jardim
Rina, Parque das Nações, Vila
Lucinda e Camilópolis.

AREA DE ATUAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL E EDUCACIONAL
Programas Socio Educacionais

▪

Educação Infantil; (Objeto deste Relatório)

▪

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes
06 a 15 anos – Centro da Juventude;

▪

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos – Centro
Franciscano de Convivência;

▪

Centro de Iniciação Profissional.

PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA
▪

Centro Esportivo – Academia;

▪

Centro de Reabilitação.

CONTEXTO INSTITUCIONAL
Com o advento da Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, que passou a regular o processo
de

Certificação

das

Entidades

Beneficentes

de

Assistência

Social

no

país,

a

Província dos Frades Franciscanos Menores Conventuais, fundou em 11 de fevereiro de
2012 a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.542.175/0001-06,
com sede à Rua Batávia, 280, CEP 09260-020, bairro Parque Novo Oratório, Santo André/SP.
A mesma Província já mantinha e ainda mantém outra entidade bem mais antiga
denominada SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores
Conventuais – CNPJ Nº 57.547.374/0001-49, fundada em 23 de julho de 1949 e que, por
décadas, atuou de forma hibrida, desenvolvendo atividades religiosas, de assistência
social e educação.
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A fundação da INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA contribuiu para o
processo de segregação das atividades religiosas das demais atividades de educação e
assistência social desenvolvidas pela SOMIFRAMECO – Associação Missionária dos
Franciscanos Menores Conventuais. A INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA
IMACULADA em suas finalidades estatutárias prevê todos os programas e serviços
assistenciais e educacionais que eram desenvolvidos pela SOMIFRAMECO - Associação
Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais. Gradativamente a SOMIFRAMECO foi
encerrando as atividades assistenciais e educacionais, mantendo apenas as atividades no
âmbito religioso.
Em contra partida, a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA foi assumindo
todos os serviços de caráter sócio assistencial e educacional. Em seus primeiros anos de
atividades prestou serviço a população idosa, através de um Centro de Convivência,
oferecendo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos.
Ao termino do exercício de 2017 a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA
possuía totais condições para assumirmos demais programas e serviços ora desenvolvidos
pela SOMIFRAMECO – Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais.
Assim, em janeiro de 2018, além do atendimento aos idosos, a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS
MENINOS MARIA IMACULADA passou a atender todos os demais programas e serviços
citados abaixo:
➢ Educação Infantil;
➢ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e Adolescentes;
➢ Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho para Adolescentes e Jovens;
➢ Centro de Reabilitação;
➢ Academia de Esportes (projeto geração de renda).

6

A dinâmica adotada para a transição dos programas e serviços da SOMIFRAMECO –
Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais para a INSTITUIÇÃO CIDADE
DOS MENINOS MARIA IMACULADA não gerou nenhuma descontinuidade das atividades.
Outro aspecto importante a ser destacado é que foi possível manter toda a equipe de
profissionais (técnicos e operacionais), fazendo apenas um processo de transferência de
empregador. Essa transferência teve base legal na “Teoria do Mesmo Grupo Econômico”,
por ser, os Frades Menores Conventuais, os membros associados das duas Instituições.

HISTÓRICO DA CIDADE DOS MENINOS
Como vimos no subitem anterior a Cidade dos Meninos foi uma filial da ASSOCIAÇÃO
MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS (SOMIFRAMECO), por várias
décadas e ao longo dos anos foram construídas histórias de lutas e conquistas em favor
daqueles que mais necessitaram de ajuda.
Portanto, abaixo segue o histórico do início da entidade que hoje é continuada pela
INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS “MARIA IMACULADA”
A Cidade dos Meninos “Maria Imaculada” foi uma entidade assistencial, sem fins
econômicos, mantida pela ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES
CONVENTUAIS (SOMIFRAMECO), considerada de Utilidade Pública Municipal, Estadual e
Federal. Idealizada por ideal Frei Pio Populin e teve o início de suas atividades em 11 de
fevereiro de 1961 e encerrou as suas atividades socioeducacionais em 2017.
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A Entidade surgiu num bairro da periferia de
Santo

André,

quando

a

realidade

extremamente pobre da população exigia
uma resposta de esperança e de vida para
muitas famílias cujas crianças e adolescentes
viviam literalmente na rua e no abandono.
Durante os primeiros 15 anos funcionou como
internato e semi-internato. Na segunda
metade dos anos 70, após um amplo debate
com os segmentos mais significativos da
sociedade andreense, decidiu-se terminar
com o internato, pois, entendeu-se que a criança e adolescente carente e até órfã
necessitava de um aconchego familiar para o crescimento harmônico da sua
personalidade.
Para as crianças e adolescentes que não tinham família procurou-se encontrar então,
pessoas que tivessem algum laço com a família como parentes ou amigos ou alguma
família substituta. Esta filosofia permanece
até hoje. Para a realização deste projeto a
Entidade ganhou um amplo terreno da
Prefeitura de Santo André medindo 149.671
m2, que, no decorrer dos anos, foi devolvido
em parte, para poder atender a outras
necessidades

do

bairro

que

estava

crescendo sobremaneira.
Entretanto, a Entidade continua ainda de
posse de uma área muito ampla que lhe permite realizar a contento as suas atividades.
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O bairro onde está inserida a Entidade melhorou, todavia, a pobreza e a miséria têm
crescido ao seu redor tornando cada vez mais atual a presença significativa da Cidade
dos Meninos no atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias.
Com o advento da Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, que passou a regular o processo
de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social no país, a SOMIFRAMECO –
Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais, considerada entidade hibrida
por ter atuação na área religiosa e de assistência social, iniciou um processo de discussão para
segregar a área religiosa da assistência social.
Em 2011 contratou uma assessoria jurídica, especializada no Terceiro Setor que orientou a
Diretoria da SOMIFRAMECO da época a fundar uma nova INSTITUIÇÃO para segregar
as atividades religiosas das atividades de assistência social e educação, permanecendo
a SOMIFRAMECO somente com as atividades religiosas. A proposta foi apresentada
aos Frades, sendo aprovada. Em 11 de fevereiro de 2012 foi fundada INSTITUIÇÃO CIDADE DOS
MENINOS MARIA IMACULADA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.542.175/0001-06, com sede à Rua Batávia, 280,
CEP 09260-020, bairro Parque Novo Oratório, Santo André/SP.
Destaca assim, que a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA,
deriva da SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais
– CNPJ Nº 57.547.374/0001-49, uma vez que também foi idealizada e fundada sob os
mesmo princípios e valores da promoção social, tendo como fundadores os Frades
Menores Conventuais, da Província de São Francisco de Assis que iniciou suas atividades
no Brasil em 1949, os mesmos que fundaram a SOMIFRAMECO – Associação Missionária
dos Franciscanos Menores Conventuais em 23 de julho de 1949.
Copiamos abaixo parte do parágrafo da Ata de Fundação da INSTITUIÇÃO CIDADE DOS
MENINOS MARIA IMACULADA que registra a vinculação da nova Instituição com a
SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais:
“...O Frei Geraldo Monteiro saudou a todos, e fez
registrar que a constituição da Instituição Cidade
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dos Meninos Maria Imaculada promana do
mister

dos

Frades

Menores Conventuais, da

Província Brasileira São Francisco de Assis,
integrante da Ordem dos Frades Menores
Conventuais, que iniciou suas atividades no país
no ano de 1949, como missão da Província Santo
Antônio de Pádua, Itália”.

A INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA em suas finalidades estatutárias prevê
todos os atendimentos que vinham sendo desenvolvidos pela SOMIFRAMECO Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais. No entanto, inicialmente
teve como atividade o Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Idosos, através de um Centro de Convivência. A partir de 2018 atenderá, além do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, os demais programas e serviços
que eram desenvolvidos pela SOMIFRAMECO, às pessoas carentes, como: Educação Infantil,
Programa

de

Adolescentes,

Convivência
Promoção

e

da

Fortalecimento
Integração

ao

de

Vínculos

Mercado

para
de

crianças

Trabalho

e

para

Adolescentes e Jovens, bem como Projeto de Geração de Renda.
Assim, todos os programas e serviços de natureza assistencial até então desenvolvidos
pela SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais,
passaram a ser desenvolvidos pela INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA
IMACULADA. Com isso, o trabalho desenvolvido por praticamente 06 décadas pela
SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais, não
sofreu descontinuidade.

10

MISSÃO

▪

Acolher crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e
risco, em período integral dando-lhes oportunidade de uma vida digna e de uma
formação integral, humana, ética, política, social, educando-os para a cidadania,
a liberdade e a vida digna;

▪

Acolher pessoas necessitadas de bem estar físico mediante a Academia;

▪

Acolher pessoas com deficiência promovendo a reabilitação mediante o Centro de
Reabilitação;

▪

Acolher idosos através do centro de convivência.

FILOSOFIA
Na Cidade dos Meninos a prioridade é a acolhida respeitosa e carinhosa de todos. Os
atendimentos são direcionados com todos os meios e recursos humanos e financeiros a fim
de que possam se tornar protagonistas de uma nova sociedade onde não haja mais pobres
e ricos, mas todos irmãos, em uma sociedade justa e igualitária.

Por isso a Cidade dos Meninos prima pela beleza, pois não basta saciar a fome de pão,
porque o pobre tem também fome de beleza. A beleza educa e liberta. Longe, portanto,
de ser uma Instituição paternalista e unicamente assistencialista, a Cidade dos Meninos dá
pão, sim, a quem está com fome, mas educa para a utopia e a certeza de que “outro
mundo é possível”.
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FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
A CIDADE DOS MENINOS atenderá, guardados os limites legais e cumulados aos
orçamentários, às seguintes diretrizes básicas:
I.

Não fará distinção de raça, sexo, cor, idade, credo religioso ou político, bem como
condição

social,

o

que

garantirá

a

universalidade

do

atendimento,

independentemente de contraprestação do usuário;
II. A promoção de seus atendimentos será destinada especialmente a:

▪

Crianças, adolescentes e adultos em situações de vulnerabilidades e riscos sociais;

▪

Pessoas pobres na acepção legal da Lei, desprovidas dos bens sociais.

Para a consecução de suas finalidades a CIDADE DOS MENINOS primará pela defesa e
garantia de direitos socioassistenciais, mormente com a promoção da cidadania e o
enfrentamento das desigualdades sociais, mediante o desenvolvimento de programas
Assistenciais continuados, permanentes e planejados, na modalidade de atendimento ou
assessoramento, dentro dos parâmetros da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, que
visem a (o):

I.

Atendimento à crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de
zero (0 a 18 anos, através de programas socioeducativos);

II.

Prestação de assistência social às famílias carentes de subsistência, mormente
com a promoção da garantia de efetivação dos direitos fundamentais
básicos;
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III.

Criação de oportunidades para o desenvolvimento de aptidões profissionais,
qualificação, e ou requalificação visando à inserção e ou a reinserção ao
mercado de trabalho;

IV.

Atendimento de pessoas idosas, através de ações preventivas e educativas,
visando uma melhor qualidade de vida;

V.

Atendimento complementar à saúde, através de reabilitações e terapias.

Poderá ainda, atuar na seara educacional, em caráter de entidade mista considerando a
atuação prevista no artigo 4º, mediante a oferta de ensino em seus vários graus, atendidos
os requisitos da Legislação Educacional, e no que couber, da Lei 12.101/2009, em especial,
no que tange à concessão de bolsas de estudos aos beneficiários de que trata os
parágrafos 1º e 2º, do artigo 14, do ato normativo em questão.
Dentre do desenvolvimento da atividade educacional referida no caput, a CIDADE DOS
MENINOS atuará no sentido de:
I.

Oferecer e desenvolver a educação básica formada pela educação infantil,
bem como o ensino fundamental e o ensino médio, quando possível;

II.

Oferecer e desenvolver a educação profissional e profissionalizante;

III.

Oferecer e desenvolver a educação para o exercício da cidadania e inclusão
social através da educação religiosa, moral e cívica;

IV.

Promover cursos de educação continuada por meio de palestras, congressos,
seminários, simpósios e conferências;

V.

Apoiar instituições beneficentes com objetivos afins, para promover atividades
conjuntas em parceria, podendo manter intercâmbios educacionais, e
beneficentes.
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ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

HORÁRIO DOS ATENDIMENTOS
Os atendimentos foram diários e ininterruptos, entretanto em 2021 dada as circunstâncias
da pandemia os programas socioeducacionais seguiram à risca todos os decretos
municipais acerca do horário de funcionamento. Mesmo assim, a instituição permaneceu
aberta para as demandas e atendimentos de segunda a sexta feira das 06:00h as 21h e
aos sábados das 08:00h as 12:00h.
METODOLOGIA DE TRABALHO
A Cidade dos Meninos comprometeu-se na busca de uma metodologia participativa,
contextualizada e dinâmica como meio adequado para se chegar a uma resposta de
competência ao ato de ensinar e aprender, com ênfase no “ensinar a pensar”. A opção
metodológica da Instituição surgiu da necessidade urgente de ressignificar o espaço
socioeducativo, atualizar os conteúdos e adequar o modo de atuar do educador às
necessidades dos usuários, através de um ambiente cooperativo, no qual decisões
coletivas e compromissos promovessem a interação deles com o meio em que atuam.
A Cidade dos Meninos tem por finalidade acompanhar o desenvolvimento da criança
assegurando-lhes a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, e
fornece-lhe meio para progredir no trabalho e em estudos posteriores, variando em
conteúdos e métodos seguros as fases do desenvolvimento das crianças.

São destaques da metodologia:
a. Zelo pelo desenvolvimento do educando, valorizando os múltiplos aspectos que
constituem o ser humano integral: aspectos físicos, intelectuais e emocionais;
b. Vínculo entre a educação e as práticas sociais;
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c. Igualdade de tratamento frente às diferenças sociais, religiosas, culturais, raciais,
econômicas e intelectuais;
d. Fortalecimento da habilidade de pensamento, do espírito crítico e autônomo;
e. Estímulo à iniciativa para buscar, imaginar e implementar soluções novas, bem
como, capacidade para adaptar-se às transformações;
f.

Valorização do aprender a aprender, do aprender a fazer, do aprender a ser, do
aprender a pensar e do aprender a conviver. Da atividade grupal de forma
responsável, consciente a ativa.

A organização curricular deu-se através de ações, valorizando as aprendizagens
significativas, o conhecimento que já possuíam sobre o mundo e, acima de tudo, o
significado da intensa atividade de aprender. Complementaram nossa metodologia de
trabalho os projetos de estudo. São significativos os momentos vivenciados durante a
elaboração dos projetos, pois permitiram a construção do conhecimento do grupo através
da partilha de informações, seja entre colegas, educadores e famílias participantes, que
contribuíram com pesquisas e, de tantas outras formas enriquecendo o trabalho coletivo.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - PROGRAMAS EDUCACIONAL E SOCIOASSISTENCIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: EDUCAÇÃO INFANTIL – BERCÁRIO E CRECHE
Este programa possibilitou o atendimento do seguinte público alvo: 350 crianças na faixa
etária de 04 meses a 05 anos e 07 meses de idade e suas famílias, agrupados conforme
descrito a seguir:
Berçário I - 04 meses a 1 ano
Berçário II – 1 ano e 1 mês à 2 anos
Maternal I – de 2 anos a 2 anos e 6 meses
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Maternal II - de 2 anos e 7 meses a 3 anos e 6 meses
Jardim I – de 3 anos e 6 meses a 4 anos e 5 meses
Jardim II – de 4 anos e 6 meses a 5 anos e 5 meses
OBJETIVO GERAL
Proporcionar a criança oportunidades para ampliarem as possibilidades de aprendizado e
de compreensão do mundo e de si próprio trazidas por diferentes tradições culturais e a
construir atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a autoestima e os vínculos
afetivos de todas as crianças.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪

Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais
independente, confiante 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 entre adultos e crianças, fortalecendo sua
autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e
interação social;

▪

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

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;

▪

Ser cooperativo, responsável, solidário e ético, convivendo de forma democrática e
não discriminatória com as diferenças sociais, religiosas, sexuais, raciais, culturais,
com o propósito de um mundo mais justo e habitável;

▪

Compreender e apreciar o valor da diversidade, tomando decisões baseadas nos
valores: respeito, tolerância, solidariedade e responsabilidade;

▪

Demonstrar estar se desenvolvendo globalmente, não só no âmbito cognitivo, mas
também incluindo as capacidades de equilíbrio pessoal, de inserção social e de
relação interpessoal;

▪

Utilizar os conhecimentos construídos, de forma criativa, crítica e autônoma, de
maneira a aplicá-los para a melhoria da realidade em que vive;

▪

Demonstrar ter iniciativa, persistência, confiança e segurança para poder interagir
satisfatoriamente em sociedade e em seu projeto pessoal;

▪

Trabalhar em equipe, cooperando e auxiliando o crescimento do grupo;

▪

Enfrentar desafios, administrar crises e conflitos, procurando novos meios de solução,
de forma criativa, prática e eficiente.
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METAS
- Desenvolvimento Integral da criança a partir dos eixos estruturantes: Brincadeiras e
Interações.
-Cumprimento do Plano de Trabalho.
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- Participação das Famílias e Comunidade.
- Aprimoramento dos Profissionais.
- Interações com órgão Gestor. Secretaria de Educação do Município de Santo André.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Acolhimento:
Principiamos o ano de 2021 com acolhimento no dia 11 de janeiro de 2021, onde além de
acolher a todos, pudemos estimar e tencionar o ano anterior, estimulando a valorização
do trabalho realizado, destacando a diversidade da singularidade, o qual enriqueceu o
coletivo. Através do tema central, fomos convocados a “Dialogar,” onde durante o
percurso, conseguimos avançar em nossas ações gradativamente, seja através das
atividades curriculares, a recepção, o atendimento as crianças e famílias, a adaptação, o
atendimento escalonado, a rotina do ensino híbrido, as alegrias, lágrimas, os desafios da
rotina da creche, e do período pandêmico vivenciado.
Com a equipe técnica, compomos os relatórios anuais avaliativos do ano anterior
procedendo então o Projeto Político Pedagógico 2021 e Plano de Trabalho.

Considerado

a Pandemia Mundial, acatamos as determinações estabelecidas nas Legislações pelo
Município de Santo André, onde consistia em restrições de atitudes de maneira a evitar
possível contaminação ou propagação do coronavírus. Essa restrição, denominada
“quarentena” provocou e estendeu a suspensão do atendimento presencial.

Prosseguimos o acolhimento, com o Encontro Familiar realizado no dia 23 de janeiro, com
horários escalonados, onde além de acolhermos as famílias, estabelecermos os
combinados através de conversação, realizamos a entrega do 8ºkit merenda oferecido as
famílias pelo Município.
Abrimos o ano letivo de forma remota, à 350 crianças, todas matriculadas conforme as
orientações da Secretaria da Educação do Município de Santo André, com realização
pelo SISEDUC (Sistema de Gestão Educacional), e inseridas no SED, (Secretaria Escolar
Digital) efetuadas pelo Setor Social e conforme as deliberações do gestor do Município
avançamos para o ensino hibrido, gradualmente de acordo com os ciclos de
desenvolvimento, dos jardins ao Berçário, além do presencial com todos os protocolos
sanitários, cumprimos o atendimento com atividades remotas e impressas, sendo estas, de
interações, brincadeiras, cuidados, sejam com a criança e ou familiares, pois para a
realização demandava a participação dos familiares. Tais atividades com vivencias que
propiciaram e garantiram um vínculo com as educadoras, sendo um instrumento
facilitador, o qual possibilitou depois uma adaptação tranquila no atendimento presencial
em todas as faixas etárias.
Devido ao percentual de número de pessoas ocupando o mesmo espaço o presencial
iniciou com 4 horas de atendimento, sem o momento de descanso, onde asseguramos as
interações e duas refeições ao nosso público, que tanto almejava o recomeço a rotina
escolar, uma vez que o isolamento social havia privado a convivência, o desenvolvimento,
o aprendizado, as trocas, a socialização.
Após deliberação do Decreto nº 17.727, de 21 de julho de 2021, com um controle parcial
da Proliferação do Covid 19, começamos a atender 100% presencial, sem obrigatoriedade,
as famílias puderam optar em enviar as crianças ao Ensino presencial ou continuar no
remoto, findamos o ano de 2021 com atendimento presencial integral a todos os ciclos, o
qual diante de todos os desafios foi celebrado por toda a Comunidade Escolar, seja com
o Passeio do 1º ciclo Inicial ao zoológico de são Paulo, a Tarde Feliz do 2º Ciclo Final, a
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visitação do Berçário a Equoterapia, com evolução em todos os ciclos como descrito a
seguir.
BERÇÁRIO
1º Semestre
Iniciamos nosso ano letivo em 11 de janeiro de 2021 planejando nossas atividades remotas,
onde realizamos a apresentação das educadoras do berçário para as famílias e crianças.
Com o vídeo da música ‘’ Boas Vindas’’ de Marcelo Serralva e o vídeo informativo da
música ‘’ Máscara’’ da Palavra Cantada e Seninha, conscientizamos sobre o
distanciamento social e os protocolos a serem seguidos, com o intuito de promover o
acolhimento as crianças de forma lúdica, levando entretenimento, a construção de
vínculos e a interação entre a instituição e as famílias.
Demos continuidade com os vídeos remotos gravando semanalmente na instituição, e em
27 de fevereiro, nós educadoras fizemos o primeiro contato presencial com as famílias para
um possível retorno presencial, porém devido ao agravamento da pandemia e
deliberação do Município mantivemos o ensino remoto, através do trabalho em home
office.
No decorrer do semestre seguimos o Projeto Político Pedagógico, e oferecemos as famílias
as diferentes propostas pedagógicas de maneira que elas pudessem realizar com as
crianças, utilizando materiais não estruturados e de fácil acesso, permitindo a execução.
Através das devolutivas das famílias com fotos e vídeos observamos o interesse das crianças
ao ouvirem as histórias e ou as apresentações de músicas.
Abaixo competências exigidas pela BNCC:

Competências

Ações Desenvolvidas com as Famílias
1º SEMESTRE
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Realizamos atividades remotas com vídeos como:
histórias cantadas e contação de histórias
O Eu, o Outro e o Nós

com

fantoches e dedoches, livros, teatro de sombras,
avental

de

histórias,

atividades

sensoriais,

musicalização e poesias na lata.
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Produzimos atividades remotas com vídeos como:
músicas de movimentos corporais, fantoches e
propostas pedagógicas.
Incentivamos a curiosidade das crianças através de
vídeos a reconhecerem as partes do corpo com
Corpo, Gestos e Movimentos

danças e movimentos corporais.
Enviamos propostas pedagógicas para que as
famílias realizassem com as crianças e com as
devolutivas percebemos que mesmo a distância ao
realizar as atividades os objetivos foram alcançados
de forma positiva como : movimentos de pressão e
encaixe

,ampliando

suas

possibilidades

de

manuseio de diferentes materiais e objetos.

Realizamos atividades remotas com vídeos musicais
e propostas pedagógicas. Através das devolutivas
Traços, Sons, Cores e Formas

das famílias com fotos e vídeos observamos o
interesse das crianças.
Exploraram o fazer artistico observando os vídeos de
forma lúdica, possibilitando experiências individuais

,despertando a curiosidade e favorecendo o
convívio social.
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Construimos atividades remotas com vídeos musicais
e histórias cantadas. Através das devolutivas das
Escuta, Fala, Pensamento e I
maginação

famílias com fotos e vídeos observamos o interesse
das crianças.
Com as devolutivas das famílias percebemos que
demonstraram
apresentadas

interesse
,

ao

observando

ouvir

as

ilustrações

histórias
e

as

apresentações.

Realizamos atividades remotas com vídeos com
propostas pedagógicas. Através das devolutivas das
Espaço, Tmpo, Quantidades, Relações famílias com fotos e vídeos observamos o interesse
e Tranformações

das crianças e os objetivos alcançados de forma
positiva, pois as crianças exploraram e manipularam
diversos materiais, desenvolvendo a curiosidade e
imaginação através de novas descobertas.

2º Semestre
Iniciamos o segundo semestre no dia 24 de Julho com o acolhimento das família na qual
atraves de conversação foram estabelecidos os combinados referentes aos horários de
atedimento. Foram realizadas duas dinâmicas, a primeira foi a da bala com o objetivo de
mostrar a importância da parceria entre famílias e instituição, a segunda dinâmica foi
música reflexiva com o intuito de fortalecimento de vínculos e passar segurança as
famílias.

Em 28 de Julho retornamos com o atendimento presencial e demos continuidade com o
ensino hibrido. O atendimento presencial foi realizado em dois períodos (manhã e tarde).
O segundo semestre das crianças na instituição teve como objetivo acolher e integrar as
crianças, seus familiares e educadoras promovendo um primeiro contato onde através do
espaço físico, dos funcionários, da

rotina diária, para que crianças e famílias pudessem

sentir seguros e confortáveis, parceria formada durante o processo educacional.
A partir desse primeiro contato, tivemos a possibilidade de trabalhar e motivar as crianças
a conhecer e compreender o mundo que os cerca, possibilitando novas interações através
de vivencia com colegas, educadoras, propiciando a possibilidade de criarem autonomia
e a conhecerem a si próprias.
Durante esse semestre procuramos melhorar, elaborar, dialogar, ministrar diversas formas
de

apresentar

as

propostas

pedagógicas

para

os

educandos,

repensando

o

planejamento, buscando inovação nas atividades, ações que pudessem atrair a
concentração das crianças para que elas fossem capazes de se socializar, aprender e
desenvolver-se no seu tempo e ritmo.
Realizamos as propostas pedagógicas nos dois períodos (manhã e tarde) como: contação
de histórias com livros sensoriais, livros em 3D, fantoches, palitoches, dedoches,
musicalização, teatro de sombras, tapete e painel sensorial e caixa musical.
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Através das atividades apresentadas percebemos o
desenvolvimento

das

crianças

como

algumas

tiveram facilidade de se expressarem através de
gestos e emoções, sendo uma oportunidade de
desenvolverem

gradativamente,

ampliando

o

vocabulário com novas palavras e gestos.
No dia primeiro de setembro iniciamos o período
integral na qual demos sequências as atividades, o
que possibilitou uma melhora no atendimento e na rotina diária das crianças.
O período integral permitiu uma maior exploração dos ambientes externos da instituição,
as crianças tiveram oportunidades de brincarem ao ar livre, apreciar o viveiro dos pássaros,
o aquário dos peixes, visitar a equoterapia, passeio pelas trilhas da instituição (área verde)
favorecendo o desenvolvimento do nosso projeto do meio ambiente.
Procuramos nesse segundo momento elaborar propostas enriquecedoras desenvolvendo
a capacidade cognitiva, oralidade, musicalidade, desenvolvimento viso motor e
capacidade motora. Foram propostas atividades como: varal de bexigas, luvas sensorial,
tomba lata, boliche, circuito , desenhos livres, bolinhas de sabão, identificação de objetos
pessoais, arremeço na caixa, carimbo com as mãos, ‘’chamadinha’’ com as fotos das
crianças, carimbo com rolinho de papel higiênico, brincadeiras com materiais não
estruturados, caixa musical com fantoches, massagens com bolinhas relaxantes, atividades
sensoriais, rodas de conversas, rodas de histórias, rodas de músicas, brincadeiras no parque,
datas comemorativas (dia da árvore, folclore, Independência do Brasil, consciência negra,
primavera, natal, etc.)
Nossa intencionalidade foi despertar na criança o lado lúdico da imaginação, da
criatividade, o gosto pela leitura criando empatia com os personagens, despertando a
capacidade cognitiva, onde elas aprenderam a relacionar o nome a imagem, ampliando
o vocabulário.
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Fortalecemos vínculos afetivos entre educadoras e crianças, favorecendo a interação e a
expressão livremente, permitindo o desenvolvimento cognitivo, da coordenação motora,
movimentos corporais, durante a apreciação aos animais e a natureza, foi notável a
interação

entre

o

grupo,

autonomia

e

reconhecimento dos locais externos como os parques,
o aquário, e seus pertences pessoais, perceptível por
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todos os integrantes.
É frequente nesta faixa etária a criança, se identificar
com músicas e histórias, percebemos a alegria, na
socialização do grupo sendo um momento facilitador,
os quais foram momentos prazerosos e de “calmaria” no qual conseguimos colaborar para
que as crianças tivessem um período maior de concentração, interagindo com o grupo
aumentando gradualmente as suas potencialidades e limites.

Competências

Resultados Alcançados 2ºSemestre

Estabeleceram vínculos afetivos e de troca entre
O Eu, o Outro e o Nós

adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e
ampliando

gradativamente

suas

atividades

de

comunicação e interação social.
Perceberam que as pessoas tem características físicas
diferentes ,respeitando essa diferença.
Respeitaram regras básicas de convívio social nas
interações e brincadeiras.
Demostraram imagem positiva de si e confiança em
sua capacidade para enfrentar dificuldades e
desafios.

Apresentaram confiança em si mesmo ao realizar
novas experiências.

Deslocaram seu corpo no espaço ao envolver-se em 26
Corpo, Gestos e Movimentos

brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.
Exploraram formas de deslocamento no espaço ( pular,
saltar, dançar ). Combinando movimentos e seguindo
orientações.
Desenvolveram

progressivamente

as

habilidades

manuais adquirindo controle para desenhar, pintar,
rasgar, folear, entre outros.
Participaram do cuidado do seu corpo e da promoção
do seu bem estar.
Vivenciaram diferentes formas de expressões e
Traços, Sons, Cores e Formas

linguagem com artes visuais, música, teatro, dança,
performances e diferentes gêneros literários.
Utilizaram materiais variados com possibilidades de
manipulação

(

argila,

massa

de

modelar

)

explorando cores, texturas, superficies, planos ,
formas e volumes ao crias objetos tridimencionais.
Utilizaram diferentes fontes sonoras disponiveis no
ambiente em brincadeiras cantadas, canções e
músicas e melodias.
Criaram sons com materiais, objetos e instrumentos
musicais, para acompanha diversos ritmos da

música.
Exploraram o fazer artístico de

forma lúdica

possibilitando experiências individuais e coletivas,
despertando a

curiosidade

e

favorecendo o

convívio social.
Comunicaram-se
Escuta,

Fala,

Pensamento

e

Imaginação

com

outras

pessoas

usando

movimentos, gestos, balbucios, fala e de outras
formas de expressões.
Demonstraram interesse e atenção ao ouvirem a
leitura de histórias e outros textos, diferenciando
escrita de ilustrações e acompanhando com
orientação do adulto leitos a direção da leitura ( de
cima para baixo, da esquerda para direita).
Reconheceram quando chamados por seus nomes,
o

nome

das

expressando

pessoas
seus

com

quem

desejos,

convivem,

necessidades,

sentimentos e opiniões.
Manipularam,
Espaço,

Tempo,

Quantidades,

Relações e Transformações

experimentaram,

arrumaram

e

exploraram o espaço por meio de experiências e
deslocamentos de si e dos objetos.
Exploraram o ambiente pela ação e observação
manipulando,

experimentando

e

fazendo

descobertas.
Utilizaram conceitos básicos de tempo (agora,
antes,
durante,depois,ontem,hoje,amanhã,lento,rápido,
depressa, devagar).
Vivenciaram diferentes ritmos velocidades, e fluxos
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nas interações e brincadeiras ( em danças, balanços,
escorregadores, etc ).
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MATERNAL I
1º Semestre
Iniciamos o ano letivo com o ensino remoto, o qual foi
planejado e executado com base nos Projetos
trimestrais, contemplando os objetivos dos campos de
experiências.
Iniciamos as gravações dos vídeos no dia 20 de
janeiro. As propostas eram planejadas, gravadas e
editadas na Instituição, no qual cada sala do maternal
I gravava uma proposta, somando três propostas por
semana.
No primeiro vídeo acolhemos as crianças com boas vindas. Os próximos vídeos foram
planejados com três etapas contemplando: uma história, uma música e uma proposta
pedagógica. As devolutivas das famílias foram feitas através de fotos ou vídeos e
encaminhados via whatsapp para as educadoras.
Dessa forma observamos que mesmo a distância, conseguimos construir vínculos com as
crianças, prevendo um possível retorno, favorecendo a adaptação e o vínculo com as
educadoras.

No nosso encontro de famílias, no dia 27 de fevereiro, a Instituição preparou uma acolhida
com a apresentação das educadoras, das assistentes sociais, agente de saúde e da
coordenação. Onde tivemos a explanação sobre os protocolos sanitários, tranquilizando
as famílias com relação aos cuidados e distanciamento, durante a permanência das
crianças na instituição.
Orientamos os pais sobre o papel de parceria de responsabilidade e comprometimento
com os protocolos, cuidados com os pertences das crianças, uso de máscara e lavagem
das mãos.
Neste encontro, ainda não tínhamos uma previsão de data de retorno presencial para o
nosso grupo, mas conversamos sobre a importância das devolutivas das propostas remotas.
Devido ao agravamento da pandemia, fomos orientadas a dar continuidade ao nosso
trabalho em home office.
No dia 12 de junho realizamos o encontro de famílias, onde as famílias foram acolhidas com
o tema “flores do nosso jardim”. Sensibilizamos os pais sobre
a importância da parceria nesse momento pandêmico,
onde cada um precisava cuidar do outro. Mesmo com toda
a

insegurança

do

momento,

com

tantas

famílias

fragilizadas, obtivemos um número significativo de crianças
que retornaram, mesmo que por meio período.
As

crianças

retornaram

no

dia

14

de

junho,

presencialmente. E demos continuidade no trabalho
remoto para as crianças que as famílias ainda optaram pela
permanência em casa.
As crianças foram divididas em dois períodos, devido aos protocolos de saúde e segurança.
Parte do grupo já eram crianças que frequentavam a creche, então tiveram maior
facilidade no período de adaptação. Outra parte do grupo, não havia frequentado a
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Competências

Ações Desenvolvidas com as Famílias
1º SEMESTRE
Proporcionamos experiências, que contribuíram

O Eu, o Outro e o Nós

para a construção da autonomia, singularidade,
coletividade e autocuidado;
Incentivamos e cultivamos os valores humanos;
Estimulamos as regras básicas de convívio social
através das brincadeiras e interações;
Oferecemos

Corpo, Gestos e Movimentos

brincadeiras

que

envolviam

movimentos simultâneos (saltar, correr, descer,
subir).
Possibilitamos atividades como: o contato com
um espelho onde as crianças conseguiram ter
uma visão de

si mesmas e dos colegas,

observando partes do corpo e movimentos;
Propiciamos
Traços, Sons, Cores e Formas

a

interação das

crianças

com

diferentes texturas, materiais, sons e diversas
linguagens; (massa de modelar, tinta e argila).
Promovemos vivências diferenciadas onde as

Escuta,

Fala,

Pensamento

e Imaginação

crianças podiam interagir de diversas formas
expressando sentimentos mediante gestos, sons e
palavras;
Permitimos

escolhas

de

diferentes

gêneros

textuais, tais como: parlendas, histórias e revistas;
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Incentivamos oralmente o relato de fatos ou
histórias, priorizando a sequência temporal e
causal;
Apresentamos o próprio nome e o nome dos
colegas e das educadoras.
Apresentamos as grandezas/medidas (grande,
Espaço,

Tempo,
Quantidades,

Relações e Transformações

pequeno, alto e baixo/ em cima e embaixo); cor
(amarelo e vermelha); forma geométrica (círculo
e quadrada); sistema de numeração (numerais 1,
2, 3 e 4); por meio de desafios, exploração e
reconhecimento no ambiente, jogos, brincadeiras
entre outros.

creche, então tiveram maior resistência e dificuldade no processo de adaptação, sendo
necessário o acolhimento de alguns pais, algo esperado pela faixa etária e pelo tempo
que ficaram em casa, devido a pandemia.
As crianças chegaram chorosas e com dificuldades para se expressarem com as máscaras.
Suas preferências eram interagir e socializar somente com as educadoras. Possuíam
dificuldades em se relacionarem e brincarem entre si, tanto na divisão de brinquedos,
como até mesmo na presença física.
Para interação e socialização fizemos uma comemoração Junina, com brincadeiras,
comidas e músicas típicas.
As crianças saíram de recesso no dia 01 de julho.
Abaixo as competências exigidas pela BNCC, e resultados alcançados.
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2° Semestre
Retornamos às atividades no dia 26 de julho com o
atendimento em dois períodos e com as gravações dos
vídeos, para as crianças que permaneciam em casa.
Nesse momento ocorreu uma nova adaptação, que foi
mais tranquila e com menos choros. As crianças
retornaram ainda com uma certa resistência, porém
mais seguras.
No momento da alimentação, a maioria das crianças
precisavam do auxílio das educadoras para se
alimentar, faltava autonomia e coordenação motora fina, nunca deixaram de comer,
dando preferência ao arroz e feijão.
Com relação a higiene pessoal a grande maioria, fazia uso de fraldas, chupetas e objetos
de apego.
Nesse momento as atividades eram pensadas para atingir todas as crianças do presencial
e do remoto. A fim de atingir os objetivos previstos nos campos de experiências.
Demos continuidade nos projetos, onde as crianças demonstraram interesse, entusiasmo e
muita alegria na realização de todas as atividades propostas, inclusive nas degustações
que foram oportunizadas pelo projeto ‘alimentação saudável’.
No dia 04 de outubro, iniciamos com o atendimento do período integral, houve uma
socialização e acolhimento das crianças que já estavam frequentando a instituição e das
crianças que voltaram para o presencial.
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A rotina foi um fator facilitador para as
atividades diárias, tais como os momentos de
descanso,

refeições,

higiene

e

cuidado.

Conseguimos observar um grande avanço na
autonomia

da

alimentação

e

na

experimentação de novos alimentos.
Foi

observado

um

amadurecimento
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das

crianças que faziam uso de fraldas, através de
conversação entre famílias e educadoras,
iniciamos o desfralde, que foi realizado com êxito.
Aos poucos as crianças se tornaram mais seguras e confiantes, demonstrando grande
prazer em permanecer na instituição e realizar as atividades com a natureza e materiais
recicláveis, que foi oportunizado pelo projeto ‘preservação do meio ambiente’.
Fizeram amizades e passaram a se comunicar com maior fluência. A parceria das famílias
foi de extrema importância para que as crianças se desenvolvessem e amadurecerem,
conforme os objetivos da sua faixa etária, respeitando sempre a singularidade e o seu
tempo.
Abaixo as competências exigidas pela BNCC, e resultados alcançados.

Competências

RESULTADOS ALCANÇADOS

2º SEMESTRE

a independência do cuidado com o próprio
corpo e o desfralde;
o cuidado com os pertences pessoais e dos
colegas;
autonomia das crianças como: se vestir, tirar os
sapatos, escovar os dentes e usar o banheiro.
O Eu, o Outro e o Nós

Corpo, Gestos e Movimentos

a exploração do ambiente;
a autonomia das crianças;
Provocamos as crianças para utilizarem partes do
seu corpo para criar sons;
Capacidade de realização de atividades com o
movimento de pinça.

Traços, Sons, Cores e Formas

Execução atividades que valorizaram os estímulos
quanto

a

realização

de

desenhos,

pinturas,

colagens, por meio de propostas livres e orientadas.
Escuta,
Imaginação

Fala, Pensamento e

Realização de experiências que trabalhou papéis e
relações por meio de imitações e brincadeiras de
representações;
Interação com jogos de vocabulários;
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vivências diferenciadas onde as crianças podiam
interagir de diversas formas expressando sentimentos
mediante gestos, sons e palavras.
Realização de atividades com situações onde as
crianças transmitiram pequenos recados.
Espaço,

Participação com envolvimento nas atividades em 35

Tempo,

Quantidades,

Relações

Transformações

e grandezas/medidas (Pesado e leve/Grosso e fino);
cor (azul e verde); forma geométrica (triângulo e
retângulo); e sistema de numeração (Numeral 5);
por meio de desafios, exploração e reconhecimento
no ambiente, jogos, brincadeiras entre outros;

MATERNAL II
1º Semestre
No início do ano letivo, em 18 de janeiro de 2021, o
Processo Educacional das crianças ocorreu através do
Ensino Remoto utilizando as mídias sociais para envio de
vídeos as famílias, realizamos o acolhimento dos mesmos
com uma breve apresentação das Educadoras para
que as famílias e as crianças identificassem as mesmas,
nesta apresentação incluímos atividades como a
chamadinha apresentando as crianças de cada grupo,
através disto criando vínculos.
No decorrer das semanas foram gravados os vídeos coletivos na instituição pelas
educadoras, que apresentaram os espaços externos da creche como: parque coberto,

parque de areia, mini zoo, quadras, lagos e refeitório. Após essas apresentações demos
continuidades nos vídeos com o ensino remoto, seguindo o PPP (Projeto Político
Pedagógico) e os projetos dos trimestres; identidade, minha família e eu! nossa vida,
costumes: saúde, higiene e alimentação e animais e seus habitats.
Os vídeos remotos foram gravados em dois períodos, no primeiro momento, de 18 janeiro
de 2021 a 14 de março de 2021 nós educadoras gravamos na instituição em dias alternados
e no segundo período de 15 de março a 06 de junho, devido ao aumento da Pandemia e
agravamento da Covid-19, as gravações em home office e as propostas continuaram de
acordo com os projetos do PPP (Projeto Político Pedagógico).
Com

os

vídeos

nesse

primeiro

semestre,

buscamos

criar

os

vínculos

afetivos

crianças/famílias/educadoras nesse momento atípico de pandemia, aflorando os
sentimentos, as emoções e o reconhecimento da sua identidade.
Após esse período, na data de 07 de junho de 2021, nós Educadoras retornamos juntos com
as crianças deste grupo para a Instituição em ensino híbrido, sendo o atendimento meio
período manhã e tarde com 35% da capacidade. Conforme os protocolos de segurança,
acolhíamos as crianças no portão, os pais realizavam a higienização das mochilas e das
mãos antes de adentrarem na creche. Durante a permanência na creche, todos nós
higienizávamos as mãos com frequência, realizávamos as
trocas

de

máscaras

a

cada

2h,

mantínhamos

o

distanciamento social, no horário das refeições as crianças
guardavam

as

máscaras

nos

“porta

máscaras”

disponibilizado pela Instituição, ao utilizarmos os brinquedos
realizávamos a higienização dos mesmos e ao final do
período

as

novamente.

educadoras

higienizavam

as

mochilas
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Nossa acolhida ocorreu por meio de rodas de conversas, rodas de músicas e brincadeiras,
as crianças aceitaram bem, porém algumas apresentaram choro e/ou timidez. Ao decorrer
dos dias as crianças foram adaptando-se as rotinas da creche, demonstrando prazer em
participar das atividades, brincadeiras dirigidas e momentos de descontração, nesse
primeiro momento não recebíamos as crianças para o momento do sono, porém algumas
crianças faziam o uso de fraldas e começamos a partir desse momento o processo de
desfralde com o apoio das famílias.
A alimentação do período da manhã era composta por café da manhã sendo aceito por
algumas crianças, devido a virem de casa alimentadas e o pelo almoço que era aceito
por todos, porém algumas crianças limitavam-se ao arroz, feijão e farofa. O período da
tarde era composto por almoço, algumas crianças não aceitavam a refeição, devido ao
horário e virem alimentados de casa, pelo lanche da tarde, que era aceito por todos.
No período de 01 a 25 de julho de 2021, ocorreu o recesso escolar.
Abaixo competências exigidas pela BNCC:

Competências

Ações Desenvolvidas com as Famílias e
Crianças 1º SEMESTRE

O Eu, o Outro e o Nós
Promovemos momentos de fortalecimentos de
vínculos afetivos entre a famílias/crianças
que é de extrema importância para um bom
desenvolvimento infantil.

Reconhecimento dos membros da

37

família, reconhecimento e valorização do
histórico familiar,
valorização e respeito à hierarquia familiar,
contato com as
primeiras regras e combinados sociais, dentro
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do grupo familiar,
respeito às diferentes estruturas familiares

Trabalhamos

atividades

para

ajudar

as

crianças a identificarem e expressarem os seus
sentimentos de uma maneira fácil, divertida e
lúdica.

Corpo, Gestos e Movimentos

Trabalhamos os 5 sentidos, incentivando o
autoconhecimento e a função de cada um
deles e como funciona e opera no corpo
humano.

Desenvolvemos

os

movimentos

corporais,

através de músicas, danças e brincadeiras,
estimulando o desenvolvimento motor, as
expressões e as habilidades variadas.

Promovemos o desenvolvimento do esquema
corporal, através dos jogos, estimulando a
percepção visual e o convívio com as demais
crianças.
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Traços, Sons, Cores e Formas
Estimulamos o contato com diferentes formas
de artes, desenvolvendo a expressão artística
das

crianças/famílias,

através

das

cores,

formas, texturas, figuras/imagens, recortes e
colagens e esculturas.

Escuta,

Fala,

imaginação

Pensamento

e
Despertamos
contações

a

de

imaginação
histórias,

que

através

das

envolveram

sentimentos e emoções.

Incentivamos as crianças a compreender e
reproduzir palavras utilizando as vogais e iniciais
do seu nome, através da percepção visual e
da memorização.

Espaços,

Tempos,

Quantidades,

Relações e Transformações.

Exploramos os espaços externos, manifestando
curiosidade e interesse das crianças pelo meio
ambiente.

Estabelecemos
crianças/famílias

relações
e

objetos,

entre
através

da

exploração de diversos materiais.

Classificamos objetos de acordo com os
tamanhos, formas, cores, espessuras e texturas.

Estabelecemos as relações numéricas com
quantidades, possibilitando o desenvolvimento
auditivo e visual.

2º Semestre
No dia 26 de julho de 2021, retornamos com as atividades no ensino híbrido, ainda com o
meio período, até o dia 03 de outubro de 2021, mantendo os mesmos protocolos de
segurança do 1º semestre.
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Em 04 de outubro de 2021, iniciamos com o período
integral, nesse momento continuamos a receber as
crianças no portão, realizando a higienização das
mochilas e passamos a higienizar as mãos em sala, devido
a demanda da quantidade de crianças nesse retorno.
Demos continuidade na rotina da creche explorando os
espaços externos, como quadra, e parques e as crianças
que já frequentavam o meio período se adaptaram bem,
as crianças que até esse momento participavam do ensino hibrido, tiveram oportunidade
de retornaram ao presencial, tendo assim que adaptar-se a nova rotina.
Foram adaptados os horários das refeições de acordo com cada grupo, sendo composto
por 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar e todos aceitavam bem os alimentos
oferecidos. Após o almoço, todas as crianças participavam da escovação (devido a
pandemia os pertences pessoais passaram a ficarem nas mochilas) com auxilio das
educadoras, recebendo todas as orientações e apoio, assim preparávamos as crianças
para o período do sono.
No momento do sono, a maioria das crianças não necessitavam da companhia das
educadoras para adormecerem, outras necessitavam da companhia da chupeta e/ou
paninho de apego e da presença da educadora
ao seu lado, pois ainda não estavam adaptados e
apresentavam choro. Após o sono realizávamos a
troca de máscaras.
Nesse período, ainda recebemos crianças que
faziam o uso de fraldas, assim realizávamos as
trocas, sempre incentivando o desfralde com as
devidas orientações e com a parceria das famílias.
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Após o jantar, realizávamos mais uma troca de máscaras e a higienização das mochilas,
para dirigirmos as crianças para o horário da saída.
Abaixo competências exigidas pela BNCC:

Competências

Resultados alcançados
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2º SEMESTRE
O Eu, o Outro e o Nós

Construção de vínculos entre crianças/crianças e
crianças/educadoras.

Cuidados

pessoais,

hábitos

de

higiene

e,

manuseio de objetos durante a alimentação
como talheres, autonomia com o uso do
banheiro, escovação, lavagem das mãos, troca
de máscaras.

Relações

interpessoais,

incentivando

a

participação e a cooperação com o grupo.
Coordenação motora grossa de cada criança,
Corpo, Gestos e Movimentos

incentivado a subir e descer escadas, jogos
corporais, segurar no corrimão e explorar os
parques.

As potencialidades, respeito aos combinados, a
diversidade e seus limites, respeitando o tempo de
cada criança.

Traços, Sons, Cores e Formas

O uso de objetos como pincéis, tesouras, tintas,
cola, giz de cera, massinha de modelar e
barbantes
Motora

desenvolvendo

fina,

através

a

da

coordenação
imaginação

e

criatividade.
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O gosto pela fazer artístico, conhecendo as
cores, formas, texturas, sensibilidade tátil.
Escuta,

Fala,

Pensamento

imaginação

e

A concentração, o gosto de ouvir história e
recontar,

construção

e

uso

de

palitoches,

dedoches, fantoches despertando o prazer pela
leitura, o conhecimento dos gêneros textuais, a
curiosidade de cada criança de forma lúdica e
significativa.

A exploração do ambiente a sua volta de forma
lúdica, promovendo aprendizagem, de maneira
prazerosa, agregando conhecimentos.
Espaços,

Tempos,

Quantidades, Expansão

Relações e Transformações.

da

imaginação

das

crianças,

apoiando-se por meios de fenômenos naturais
como

diferenciação

Conhecimentos

da

entre

dia

natureza,

alimentamos

os

peixes,

visita

Associando

o

tempo

a

e

noite.

através
aos

sua

compreendendo os conceitos básicos.

de

animais.
rotina

e

JARDIM I

1º trimestre
Iniciamos o ano letivo no dia 18 de janeiro de 2021, com uma forma diferente de tudo que
estávamos acostumados devido a pandemia da covid 19, por isso as crianças não
puderam retornar as aulas presencialmente e seguimos com o ensino remoto.
Viemos na Instituição uma vez por semana para a gravação dos vídeos e planejamento
das atividades em apostila. Nosso primeiro vídeo foi para o acolhimento das crianças e
apresentação das educadoras. De forma virtual criamos o vínculo entre família e escola.
Tivemos reunião de pais em fevereiro de 2021 para comunicar os acontecimentos e
protocolos sobre possível retorno presencial.
Começamos as aulas presenciais em 18 de fevereiro de 2021, com as turmas divididas entre
o turno da manhã e da tarde, com alguns protocolos a serem seguidos como o uso de
máscaras para todos. A adaptação ocorreu de
forma tranquila, com exceção de algumas crianças
que entraram chorosas nos primeiros dias, mas com
brincadeiras e rodas de conversa passaram a ficar
bem durante o período de creche. Com sondagens
realizadas com a vinda das crianças, observamos
que elas entraram carentes de aprendizado e por
conta disso sentimos a necessidade de dar uma
atenção maior aos conteúdos apresentados como revisão no primeiro trimestre.
Realizamos ao decorrer do trimestre atividades lúdicas visando principalmente o
desenvolvimento da autonomia e da socialização das crianças. Algumas crianças
precisavam de auxílio nos momentos das refeições e higiene.
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Competências

RESULTADOS ALCANÇADOS

1º TRIMESTRE
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Interação com crianças da mesma faixa etária;
O Eu, o Outro e o Nós

Demonstração

de

atitudes

de

cuidado

e

solidariedade com outras crianças;

Exposição das idéias na singularidade e sentimentos
para o grupo.
Aprimoração das formas de deslocamento para
Corpo, Gestos e Movimentos

melhor controle de seu corpo com circuitos e
brincadeiras;

Exploração de movimentos corporais em coreografias
criadas nas rodas de cantigas.
Criação de sons com materiais recicláveis para
Traços, sons, cores e formas

acompanhar ritmos de músicas;

Diferenciação as cores primárias e explorar suas
misturas para criar as cores secundárias;

Estimulação do movimento de pinça;
Escuta,

Fala,

Pensamento

e

Imaginação

Desenvolvimento na criatividade e imaginação com
criação de contos;

Aprimoração

da

coordenação

motora

fina

manuseando diferentes instrumentos para desenhar e
traçar escritas.
Diferenciação entre as características e propriedades
Espaços,

tempos,

quantidades,

dos objetos (textura, massa, tamanho).

relações e transformações
Realização da contagem numérica de objetos,
pessoas, entre outros, em contextos diversos.

2° Trimestre
Neste trimestre prosseguimos com o ensino remoto,
trabalhamos com vídeo aula de curta duração,
propostas de atividades lúdicas, práticas e de fácil
entendimento para que assim os pais que serão os
mediadores consigam orientar as crianças durante
as

atividades

devolutivas

com

das

tranquilidade.

famílias

Através

acompanhamos

das
o

desenvolvimento das crianças e estabelecemos vínculos.
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No dia 31 de maio retornamos com o ensino presencial com turmas divididas em dois
períodos manhã e tarde. A readaptação das crianças foi tranquila, porém algumas
crianças entravam chorosas com necessidade da utilização de um objeto de apego,
sendo na maioria dos casos o uso da chupeta.

Competências

RESULTADOS ALCANÇADOS

2º TRIMESTRE

Comunicação com crianças e adultos para compreendê-los e
fazê-los compreender;

O Eu, o Outro e o Nós

Percepção de possibilidades e limites do seu corpo em
brincadeiras.
Imitar gestos de determinada sequência;
Corpo,

Gestos

e

movimentos

Realização de movimentos com autonomia e agilidade.
Interação com a música;

Traços,

sons,

cores

e

formas

Manuseio com diversos tipos de materiais e texturas.
Assimilação de sons e das grafias de algumas letras;

Escuta, Fala, Pensamento
e

Imaginação

Interesse e atenção ao ouvir leituras de histórias.
Classificação dos objetos de acordo com suas semelhanças e

Espaços,

tempos,

quantidades, relações e

diferenças;
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transformações

Reconhecimento de figuras coloridas que deselvolveram a
capacidade motora e cognitiva.

3° trimestre
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Tivemos um período de recesso escolar do dia 1 ao dia
23 de julho, retornando o ensino presencial não
obrigatório no dia 26 de julho. Algumas crianças
retornaram para o ensino presencial, e outras as
famílias optaram pelo ensino remoto.
No ensino presencial priorizamos as atividades nas
áreas externas e com a utilização dos materiais de
modo individual.
No decorrer do trimestre devido a aderência de crianças ao ensino presencial a gravação
de vídeos foi encerrada permanecendo apenas com a apostila.
Competências

RESULTADOS ALCANÇADOS

3º TRIMESTRE

Rodas de conversas que proporcionaram a liberdade
O Eu, o Outro e o Nós

de expressão;
Respeito de regras de convívio social com brincadeiras
e interações.

Aprimoração das formas de deslocamento para
Corpo, gestos e movimentos

melhor

controle

de

seu

corpo com circuitos

e

brincadeiras;
Exploração de movimentos corporais em coreografias
criadas nas rodas de cantigas.
Descoberta de diferentes sons utilizando o corpo;
Traços, sons, cores e formas

Expressão artística em virtude de uma alimentação
saudável.

Identificação dos nomes escritos em plaquinhas;
Escuta, Fala, Pensamento e
Imaginação

Aprendizado das letras com suas representações e
treinamento de grafia através do pontilhado.

Associação
Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

dos

numerais

com

suas

respectivas

quantidades;
Ampliação das noções sobre tempo com ligação aos
dias da semana.

4° trimestre
Nesse trimestre continuamos com o ensino presencial não obrigatório, porém com uma
mudança significativa para o desenvolvimento das crianças que foi a volta do período
integral, no dia 4 de outubro.
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Tivemos um número significativo de 95% de crianças que
se adaptaram com naturalidade, porém algumas
tiveram que permanecer meio período por não se
acostumar a nova rotina, não se sentiram confiantes
para o momento do descanso.
As salas ganharam uma nova caracterização, com a
retirada das mesas e cadeiras e permanência apenas
dos tatames.
Percebemos durante o decorrer desse trimestre que as crianças amadureceram e
conquistaram autonomia em suas atividades diárias.

Competências

RESULTADOS ALCANÇADOS

4º TRIMESTRE

Atuação em grupo e demonstração de interesse
O Eu, o Outro e o Nós

em cinstruir novas relações;
Aumento do respeito, empatia, solidariedade e
compreensão ao próximo;
Resolução de conflitos entre as crianças do grupo
de forma consciente.
Desenvolvimento da percepção de lateralidade;

Corpo, gestos e movimentos

Reconhecimento das sensações e funções do seu
corpo;
Consciência sobre o que é seguro e o que oferece
risco à sua integridade física.

50

Percepção estética e produção de desenhos,
Traços, sons, cores e formas

pinturas,

esculturas,

entre

outros

meios

de

expressões;
Exploração de fontes sonoras, sendo os sons do
ambiente e da natureza;
Capacidade de analisar e refletir sobre as
expressões artísticas.
Consolidação da imaginação e do pensamento;
Escuta, Fala, Pensamento e
Imaginação

Identificação e escrita do nome sem o auxílio da
plaquinha;
Desenvolvimento

da

consciência

fonológica

separando os soons de cada palavra.
Desempenho e habilidade sobre o raciocínio em
Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

refletir e tomar boas decisões;
Nova experiência com saída da instituição para
estudo do meio (zoológico);
Ampliação da noção espacial (presente, futuro e
passado).
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JARDIM II

1º Trimestre
Iniciamos o primeiro trimestre do ano letivo de 2021 de forma tranquila, mas com atividades
remotas em grupo para apresentação das educadoras. Seguimos com o encontro de
famílias oferecendo acolhimento e atenção devido aos acontecimentos do momento.
Mantivemos atividades remotas onde apresentamos propostas nas quais obtinham
brincadeiras, revisões e socialização das famílias em suas casas com as crianças e fazendo
uso de materiais não estruturados que fossem de fácil acesso.
Durante esse período não tivemos um grande retorno por parte das famílias.
Em meados do primeiro trimestre (18/02/21 a
12/03/21), as crianças retornaram à Instituição para
o ensino parcial presencial, sendo divididos em dois
períodos manhã e tarde (terça-feira a sexta-feira),
na segunda-feira mantivemos as gravações na
Instituição para aqueles que optaram por não
retornarem, pois ainda não era obrigatório.
A adaptação das crianças foi tranquila, entretanto,
algumas crianças

entravam chorosas devido terem passado um longo período em casa

longe da Instituição, mas oferecemos muito carinho e atenção, voltado as necessidades
de cada criança durante o retorno as aulas presenciais.
Finalizamos o primeiro trimestre através do ensino remoto e de aula presencial não
obrigatório.
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Competências

RESULTADOS ALCANÇADOS

1º TRIMESTRE

Vivenciaram as relações interpessoais, com pouca atitude e
O Eu, o Outro e o Nós

desenvoltura;
Comunicaram suas ideias e sentimentos com muita insegurança;
Compreenderam a necessidade das regras no convívio social
mediante a situação vivenciada, nas brincadeiras e nos jogos
com outras crianças;
Observaram e diferenciaram características pessoais físicas
comparando com pessoas da família através das atividades
remotas;
Controlaram gradualmente o próprio movimento, ajustando suas

Corpo, gestos e movimentos

habilidades físicas as diferentes situações das quais participaram;
Realizaram movimentos corporais, ritmos e imitações, agilidade,
equilíbrio, percepção do corpo e confiança, nas propostas
remotas oferecidas;
Exploraram os sentidos usando diversos recursos e materiais;
Manipularam

Traços, sons, cores e formas

objetos

de

diferentes

características

e

propriedades;
Tiveram contatos com diversos tipos de materiais, sons, ritmos e
danças;
Através de atividades remotas desenvolveram a coordenação
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motora grossa e fina e a interação com a família;

Aprenderam a importância dos cuidados com o outro e consigo
Escuta, Fala, Pensamento e
Imaginação

mesmo relacionados com os protocolos sanitários, em momentos
de rodas de conversas;
Vivenciaram momentos de rodas de histórias infantis e recontos
expressando se verbalmente;
Através de atividades remotas desenvolveram o raciocínio e a
memória, atenção, concentração, criatividade, curiosidade,
oralidade, imaginação;
Enriqueceram suas brincadeiras de faz de conta com materiais

Espaços, tempos,
quantidades, relações e
transformações

que convidem a pensar sobre os números;
Exploraram o espaço com maior intencionalidade;
Identificaram, nomearam e diferenciaram algumas figuras
geométricas;
Através de atividades remotas realizadas nas áreas externas
resgataram lembranças dos diversos ambientes da Instituição
que eram explorados;
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2° Trimestre

Permanecemos

o

segundo

trimestre

quase

que

totalmente com atividades e propostas remotas e através de
algumas devolutivas das famílias, podemos observar que os
vídeos gravados na Instituição, tanto os musicais, os interativos,
as histórias e as atividades de desenvolvimento lógico e
cognitivo, foram de suma importância para o desenvolvimento
de cada criança, onde as famílias foram em conjunto com as
educadoras um do principal mediador e facilitador nesse
momento de aprendizagem.
Retomamos ao atendimento presencial a partir de 31/05/21, após um encontro de famílias
realizado no dia 29/05/21 para novas informações referente aos protocolos sanitários, dias
e horários de atendimento, as famílias passaram a ser atendidas de segunda a sexta em
dois períodos (manhã e tarde).
A readaptação das crianças nesse momento, se deu de
uma forma tranquila, uma vez que já estiveram na
Instituição e alguns participaram das propostas remotas,
mantendo um contato e interação com as educadoras.
Nesse retorno, tivemos um cuidado em relembrar e reforçar
a cada criança a importância do protocolo sanitário, para
que pudéssemos ter um retorno tranquilo.
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Competências

RESULTADOS ALCANÇADOS

2º TRIMESTRE

Demostraram imagem positiva de si e confiança em
O Eu, o Outro e o Nós

sua capacidade para enfrentar dificuldades e
desafios;
Apresentaram confiança em si, desenvolvendo
habilidades ao manipular seus pertences e realizando
sua higiene pessoal com autonomia;
Aprenderam a importância dos cuidados pessoais e
do outros através de atividades remotas;
Através de atividades remotas desenvolveram o

Corpo, gestos e movimentos

conhecimento

sobre

sequenciada

lateralidade,

(coordenação

forma
motora,

independência, jogos cooperativos);
Desenvolveram a coordenação motora grossa como
saltar, correr, pular, subir e descer pelos espaços da
Instituição;
Despertaram a imaginação e curiosidade;
Traços, sons, cores e formas

Conheceram diferentes texturas, cores e imagens;
Conheceram novas formas geométricas;

Desenvolveram
Escuta, Fala, Pensamento e
Imaginação

possibilitando

o
a

imaginário
criação

e
de

a

criatividade,
narrativas

e

argumentações;
Ampliaram o repertório de algumas letras do
alfabeto;
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Conheceram cores quentes e frias;
Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

Aprenderam grandezas e medidas;
Desenvolveram o interesse pela quantificação dos
numerais inclusive através de atividades remotas;
Em

algumas

atividades

remotas

propostas,

estimularam o raciocínio lógico através de contagem
com a família, comparações e quantificações com
objetos e materiais utilizados em casa;

3° trimestre

Após um período de recesso escolar do dia 1 ao dia 23 de julho, iniciamos o terceiro
trimestre com encontro de famílias no dia 24 de julho de 2021, para informações e
atualizações de novas medidas sobre protocolos de
vigilância sanitária, dias e horários de atendimentos as
famílias.
Para dar continuidade ao processo de aprendizagem
das crianças, neste período de ensino presencial ainda
não obrigatório, realizamos sondagens com intuito de
verificar o ensino-aprendizagem de cada um na sua
particularidade, desenvolvendo assim, propostas de
atividades presenciais e apostilas que estimulassem, incentivassem e desenvolvessem o
raciocínio lógico, a coordenação motora grossa e fina, a socialização, interação,
conhecimento de mundo, linguagem oral e escrita de forma prazerosa e lúdica.
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Mantivemos também neste período envio de propostas
remotas e acrescentamos atividades em apostilas, na
qual a família continuava sendo um mediador facilitador
para as crianças que mantiveram o ensino a distância.
Através

de

importância

algumas
da

desenvolvimento

devolutivas,

interação
gradual

de
do

percebemos

cada

um

cognitivo,

e

a
o
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lógico,

conhecimento de mundo e de interação com a sua
família.
Competências

RESULTADOS ALCANÇADOS

3º TRIMESTRE

Adquiriram o conhecimento e a importância sobre várias
O Eu, o Outro e o Nós

espécies de animais, suas características, diferenças e seu
habitat;
Desenvolveram o interesse e gosto pelo meio ambiente;

Desenvolveram a coordenação motora grossa como
Corpo, gestos e movimentos

lateralidade e equilíbrio;
Aprenderam movimentos e coreografias de diferentes
músicas e canções;

Aprimoraram sua capacidade motora e criadora;
Traços, sons, cores e formas

Desenvolveram a capacidade de manuseio manual de
materiais estruturados e não estruturados;
Confeccionaram e construíram animais relacionados ao

projeto;

Desenvolveram a linguagem oral e escrita;
Escuta,

Fala,

Pensamento

Imaginação

e

Argumentaram, ouviram e responderam sobre suas ideias,
desejos e sentimentos em distintas situações individuais e
coletivas;

Ampliaram seus estímulos visuais diversos, evoluindo a sua
Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

capacidade de percepção visual;
Diferenciaram conceitos de grandezas e medidas e as
formas geométricas de maneira concreta, conforme as
suas características e propriedades;

4° trimestre
Durante o período do quarto trimestre, após um
encontro de família ocorrido no mês de setembro,
com o objetivo reforçar os protocolos de vigilância
sanitária e orientação do novo período integral,
porém ainda com a não obrigatoriedade no ensino
presencial, mantivemos atividades remotas, através
de vídeos e apostilas para as famílias que optaram
pelo ensino a distância.
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Iniciamos com adaptação dos grupos no período integral, através de rodas de conversas
para acolhimento, socialização e interação entre os grupos dos dois períodos (manhã e
tarde). Após observações das necessidades apresentadas pelo grupo, elaboramos
propostas para expandir e aprimorar o pleno desenvolvimento cognitivo, motor, social e
emocional de cada criança.
Neste trimestre, mantivemos as propostas remotas e
apostilas para aqueles que ainda optaram pelo ensino a
distância,

onde

a família continuava a ser uma

importante ferramenta no auxílio da aprendizagem de
cada criança.
Através da devolutiva dos vídeos e das apostilas,
percebemos a importância do desenvolvimento de cada
um no quesito lógico, motor, na interação, socialização e conhecimento de mundo.

Competências

RESULTADOS ALCANÇADOS
Aprenderam

O Eu, o Outro e o Nós

e

conheceram

4º TRIMESTRE
algumas

datas

comemorativas através de histórias e roda de conversa;
Compartilharam suas vivências e experiências através de
rodas de conversas;
Conheceram e confeccionaram diferentes tipos de
meios de transportes através do projeto proposto;
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Exploraram diferentes qualidades e dinâmicas de
Corpo, gestos e movimentos

movimento, como força, velocidade, resistência e
flexibilidade, conhecendo gradativamente os limites e as
potencialidades do seu corpo;
Participaram de brincadeiras com rodas musicais,
parlendas;
Ampliaram seus repertórios de movimentos, gestos, sons
e mímicas com o corpo;
Desenvolveram a coordenação de suas habilidades

Traços, sons, cores e formas

manuais (apertar, amassar, enrolar, escrever, recortar,
pintar, rasgar, folhear e desenhar);
Ampliaram o conhecimento e repertório de cações
infantis;
Construíram e desenvolveram figuras através das formas
geométricas apresentadas;
Expressaram, ouviram e representaram suas ideias,

Escuta, Fala, Pensamento e
Imaginação

desejos e sentimentos em distintas situações individuais
ou coletivas;
Reproduziram gestos, sons e movimentos realizados pelo
educador;
Demonstraram interesse ao ouvir histórias lidas ou
cantadas;
Apresentaram e ampliaram o repertório do alfabeto
utilizando recursos diversos;
Expressaram representações de pequenas palavras,
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construindo de forma espontânea, individual e / ou
coletiva;
Exploraram e descobriram diferentes objetos, texturas e
Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

materiais dentro de suas particularidades;
Identificaram diferenças e semelhanças de objetos entre
fino e grosso;
Desenvolveram noção de espaço como dentro e fora;
Manipularam, exploraram e vivenciaram os espaços por
meio de experiências de deslocamentos de si e dos
objetos;
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ENCONTROS MENSAIS COM A EQUIPE:
Reuniões pedagógicas
No dia 11/01/2021 acolhemos o corpo docente com uma Reflexão de Atonie de Saint- Exupery, “O
essencial é invisível aos olhos, só se pode ver com o coração” onde fomos provocados e chamados
a dialogar com a essência da diversidade de cada ser humano, a qual sendo este encontro
presencial depois de um longo período de reuniões e formações virtuais, provocando um debate
com profundas análises e contribuições com o foco nas transformações no mundo da Educação,
das experiências das educadoras vivenciadas ao longo do último ano e o quanto precisaram se
adaptar ao cenário de pandemia do novo coronavírus
(covid.19). Prosseguindo com a Acolhida e palavra do Frei
Josemar. Com a dinâmica do emocionometro e ou Adivinha
“O Que Eu Vejo”, a equipe pedagógica se sentiu instigadas e
prontas para na sequencia tencionar o ano anterior, a olhar a
singularidade apontando aquilo que tiveram como: Força,
Oportunidade,

Fraqueza,

Ameaça,

pontuando

individualmente por escrito os desafios enfrentados no
primeiro e segundo semestre em relação a sua atuação nas atividades pedagógicas e quais
mediações que foram tomadas para serem vencidas, direcionando a partir daí a divisão dos grupos
de educadoras e a esboçar o ano letivo iniciado.
Abrangemos momentos de interações conforme os ciclos que haviam sido deliberados ao Ensino
Presencial, outros com todo o grupo de Educadoras, com o
cuidado no acolhimento presencial, escuta ativa, trocas de
experiências, pesquisas, estudos, esclarecimentos de dúvidas
para a condução das atividades ao longo do ano letivo
hibrido, sendo preparativo para o retorno do atendimento
presencial, o qual mesmo sendo desejado, planejado, ainda
trazia inseguranças, como por exemplo privar a interação da
criança na Educação Infantil, (isolamento social) sendo a
socialização nesta fase um papel fundamental no desenvolvimento da criança, pois colabora para
sua evolução, tanto dentro como fora da escola.
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Dia

Grupo

Tema

11-01-2021

Todos os Grupos

- Acolhida: “O essencial é invisível aos
olhos, só se pode ver com o coração”
Antoine de Saint-Exupery.
- Reflexão com o Diretor Frei Josemar.
- Emocionometro;
- Auto-retrato / Adjetivos;
- Nutrição Literária: O cheiro das CoresJoão Pedro Roriz (Singularidade);
- Dinâmica: Adivinha o que eu vejo.
(SensaçõesBolo
de
cenoura/
ingredientes).
Avaliação:
FOFA
–
Força,
Oportunidade, Fraqueza, Ameaça;

12-01-2021

Todos os Grupos

-Acolhida: Dinâmica:
-Mandala – pintura;
-Mandala divisão
(revisões dos grupos);
- Dinâmica: Desapego;
- Reorganização dos Grupos;
- Continuação da Avaliação.
- Início da construção PPP/2021.

08-02-2021

Todos os Grupos

Acolhida: Sentimento deste dia.
- Apresentação e Estudo: Protocolos
Sanitários: Orientação, Práticas de
Rotina e Cuidados Essenciais no
Atendimento de Creches Municipais e
Conveniadas do Município de Santo
André.
- Apresentação horário das Educadora:
Entrada, Saída e Almoço.
- Construção do acolhimento para as
famílias do dia 13/02/2021.
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10 -12/02-2021

-Jardim I

- Definir alguns materiais de uso diário
que deverá conter na mochila da
criança.

15 a 19/03/2021

Todos os grupos

Acolhida: Sentimento deste dia.
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- Gravação dos vídeos (orientações);
- Preenchimento do Semanário;
- Jardim I e Jardim II – 05 vídeos por
semana;
- Horário de Trabalho/ Home Office;
- Inicio das Gravações dia 16/03;
30/04/2021

Todos os Grupos

Acolhimento – Check-in;
- Nutrição Literária: O Catador de
Pensamentos de Monika Feth e Antonio
Boratynski;
- Relato da Reunião com a Secretária
da Educação;
- Trocas de experiências/ Avaliações/
Duvidas;
- Lembretes: tempo utilizado para as
gravações/ Play list;
- Capa coletiva PPP- 2021.

25/05/2021

Jardim I;

Jardim II.

-Acolhimento: Relaxamento;
-Avaliação
fevereiro;

do

atendimento

de

- Horário de atendimento as crianças;
- Horário de trabalho;
- Refeitório;
- Preparação Encontro de Família;
- Conforp.

01/06/2021

Maternal II

-Acolhimento: - Banho Sonoro com as
Educadoras do Maternal II;
- Exercício Sistêmico (Pedagogia
Sistêmica) com as Educadoras do
Maternal I.

08/06/2021

Maternal I

- Dinâmica do espelho: o que eu vejo;
como me sinto; qual o sentimento que
me define;
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- Avaliação do atendimento;
- Horário de atendimento as crianças;
- Horário de trabalho;
- Refeitório;
- Encontro de Família;
- Conforp.
19/07/2021

Todos os Grupos

- Acolhimento: Frei Josemar;
- Centramento;
- Nutrição – Valores e Virtudes;
- Monitoramento das Interações do
Ensino Remoto;
- Avaliação e Planejamento por Grupos;
- Preparação do Encontro de Famílias.

20/08/2021

Berçário I, II e Maternal I

- Maior desafio?
- Maior facilidade?
-Monitoramento
Ensino Remoto;

das

Interações

do

- Ajuste dos horários das Educadoras;
- Auto Avaliação de
23/08/2021

Maternal II, Jardim I e II

-Desempenho – Avaliação Sistemática –
-Desempenho
Assistência e

durante

-Pontualidade;
-Principais Desafios;
-Recomendações para 2022.

o

ano;

18/11/2021

-Nutrição Literária: “Todas as Vidas” de
Cora Coralina.
-Informes;
-Orientações;
-Preparação do Encontro de Famílias.

17 /12/2021

-Alinhamento para Finalização 2021.
-Fechamento do Diário;
-Semanário;
-Quadro de Ações;
-Atividades Remotas;
-Relatório por Grupo (Geral/ CMDCA);
-Organização das Salas;
-Para finalizar o ano de 2021 ocorreu:
Almoço de Confraternização;
Amigo Secreto;
Nutrição Literária: O Girassol;
Vídeo: Final do Ano.

Interação com o Órgão Gestor (Secretaria da Educação)
Estivemos presentes de forma virtual nas reuniões da equipe pedagógica da secretaria da
educação do Município de Santo André, nos dias: 16/03, 29/04, 30/06, 27/07, 10/08, 24/08, 13/09,
07/10, para orientações, com esclarecimentos, formações, escuta e troca de experiências, como
Rede de Apoio e Parceiros.
Dentre os assuntos abordados estão:
- Orientações para elaboração do PPP 2021, Relatório de Objeto, Registro Remoto;
- Planilha de Monitoramento de Interações no Ensino Remoto;
- Protocolos Sanitários de Retorno Presencial.
- Notificações de Casos de Covid-19;
- Instruções de Romaneio – Kit Merenda.
- Oficina: Gerenciamento de Emoções;
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- Organização da Lista de Espera;
- Decreto nº 17.727, de 21 de julho de 2021- retorno presencial com 100% da capacidade;
- Reunião Presencial no Centro de formação Clarice Lispector, no 07/12/2021, onde fomos acolhidas
com o Tema Ressignificar através de Poesia e vídeo, pudemos avaliar a Equipe de supervisão e
apreciar uma apresentação instrumental, realizada por uma criança.
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Cursos, formações, palestras, seminários que a equipe pedagógica participou:
- “Trabalho do Serviço Social na Instituição” (04/03/2021), presencial com a FEASA.
-“Boas Práticas Alimentares”. (04/03/2021) Presencial com a Nutricionista Luciene Barbosa.
- “Liderança”. (05, 06 e 07/04/2021) Virtual, Escola Conquer.
- “Inteligência Emociona”l (16/04/2021) Virtual, Escola Conquer.
- “Oficina de Gestões e Emoções”. (14, 21,28/05 e 04/06 2021) Virtual, Gerencia e Equipe Técnica da
Secretaria de Educação, Psicólogos Herbert Guazelli e Jdiane.
-“Trilha Formativa”. (do mês 05/ a 11/2021) Virtual, Instituto singularidades.
- “Comunicação Humanizada”. (19/06/2021) Presencial, com a Psicóloga Fabiana Guimarães.
- “24º CONFOP” (Congresso de Formação Profissional) Virtual, com o Eixo Temático: “FEASA 50 Anos:
História Escrita a Várias Mãos”, com 32 oficinas temáticas realizadas de 01 à 30 de julho de 2021,
cada oficina com período de 5 dias, com 3 horas de carga horária diária, distribuídas ao longo do
mês.
- “O Papel do Coordenador”. (12/08/2021) virtual com a Pedagoga Joyce M. Rosset.
- TEA- “Transtorno do Espectro Autista”. (21/09/2021) Virtual com a equipe da Gerência de Educação
Inclusiva da Secretaria de Educação.
- “Um Olhar Sistêmico para a Família”. (25/09/2021) Presencial com a Especialista em Constelação
Familiar Maria Gloria.
-“Perspectiva Educativa do Espaço Físico da Creche” (19/10/2021) Virtual com a Supervisora da
Secretaria de Educação Miriane Araújo.

-Alimentação na Infância: “Alimentação Saudável/ Introdução Alimentar”. (11//10/2021) Presencial
8h30min às 12h00min. Com a Nutricionista da Instituição Luciene Barbosa especialista em
Aleitamento Materno.
- “Treinamento Primeiros Socorros” -Lei de Lucas (11/10/2021) Presencial– 13h30min as 17hoomin,
ministrado pelo 2º TEN PM – QEOR – CORPO DE BOMVEIROS – SP INSTRUTOR Lourival Rodrigues
Cordeiro.
- “Deficiência Física”, (09/11/2021) no Centro de Formação Clarice Lispector, com a Equipe
Multidisciplinar da Secretaria de Educação.
- “Diálogos Pedagógicos sobre a primeira infância”. (01/12/2021) Virtual com a Prof.ª/Drª Diana
Navas, sobre o Tema: Uma leitura sobre a Lei 10639/03.

Encontros com as Famílias.
O encontro com as famílias tem como objetivo intensificar a relação família e creche, propondo
temas de reflexão que abordem rotinas do contexto familiar e das crianças. Devido o Período
Pandêmico Tivemos 05 encontros com as famílias: 1º Semestre: O tema trabalhado foi “Família e
Comunicação” no 2º encontro com o tema: “Gestão Emocional – Uma reflexão sobre sentimentos”
Após os encontros recebemos vários depoimentos das famílias dizendo que foi uma manhã
produtiva e que a proposta do encontro em ter um momento de apresentar temas da vida
cotidiana é muito interessante para refletir.
Dia

Temas Trabalhados

13, 27/02/2021

- Acolhida: Nutrição Musical: Volvermos a Brindar – Lucia Gil;
Apresentação da Equipe Técnica e das Educadoras.
- Família e Comunicação:“Não se tratam só de prédios, salas,
quadros, programas, horários, conceitos... Escola é sobre tudo,
gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se
estima”. (Paulo Freire).
- Retorno Presencial: Apresentação dos Protocolos Sanitários
Orientações, Práticas de Rotina e Cuidados Essenciais no
Atendimento de Creches Municipais e Conveniadas do Município
de Santo André/ Decreto Municipal nº 17.568.
- Apresentação dos horários de atendimento;
- Divisão das crianças por grupo Manhã e Tarde;
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- Atendimento online, através dos grupos, linhas de transmissão e ou
individual quando necessário (via WhatsApp):
- Entrega do 9º Kit Merenda
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20/02/2021
12 e 13/03/2021

Entrega do 10º Kit Merenda

17/04/2021

Entrega do 11º Kit Merenda

29/05/2021

Encontro de Famílias com os grupos do Jardim I e II, para
explanação do retorno presencial e garantir todos os cuidados e
precauções relativos ao Protocolo Sanitários.
- Acolhimento;
- Conversação referente aos horários de atendimento. (Entrada/
Saída/ Refeições);
- Divisão das crianças por grupo Manhã e Tarde;
- Combinados: Pertences das Mochilas, Cabelos presos;
- Esclarecimentos de Dúvidas;
- Explanação relativa às Propostas Remotas.

05/06/2021

Encontro de Famílias com os grupos– Maternal II;

12/06/2021

– Maternal I.
Para tratarmos do retorno presencial e garantir todos os cuidados e
precauções relativos ao Protocolo Sanitários.
- Acolhimento;
- Conversação referente aos horários de atendimento. (
- Divisão das crianças por grupo Manhã e Tarde;
- Combinados: Pertences das Mochilas, Cabelos presos;

- Esclarecimentos de Dúvidas;
24/07/2021

Encontro de Famílias Escalonado
Berçário I e II – 08h30min;
Maternal I e II – 10h00min;
Jardim I e II – 13h30min.
Retorno presencial com compromisso de garantir todos os cuidados
e precauções relativos ao Protocolo Sanitários.
- Acolhimento;
- Conversação referente aos horários de atendimento. (Entrada/
Saída/ Refeições);
- Divisão das crianças por grupo Manhã e Tarde;
- Combinados: Pertences das Mochilas, Cabelos presos;
- Dúvidas;
- Explanação relativa as Propostas Remotas. (Destacar com
positividade a importância das mesmas);
- Finalização.

18/09/2021

Para mantermos a segurança, realizamos o Encontro de Famílias
escalonado:
Jardim II – 08h30min;
Jardim I – 09h00min;
Maternal II – 10h00min;
Maternal I – 10h30min;
Berçário I e II – 11h00min.
Para tratarmos do retorno presencial integral a partir do dia 04 de
outubro, garantindo todos os cuidados e precauções relativos ao
Protocolo Sanitários.
- Acolhimento;
- Conversação referente aos horários de atendimento. (Entrada/
Saída/ Refeições);
- Apresentamos o Registro de Desenvolvimento Individual para
leitura e conhecimento dos Pais e Responsáveis;
- Explanação relativa às Propostas Remotas. (Destacamos com
positividade a importância das mesmas);

27/11

Acolhimento dos Pais e Responsáveis;
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Nutrição Musical;
Informes;
Leitura do Registro de Desenvolvimento Individual;
Pesquisa de Satisfação;
Finalização com Agradecimento
Pesquisa de satisfação – 2021
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QUALIDADE DO ENSINO
ÓTIMO
Qualidade das propostas (Brincadeiras, Alimentação,
Cuidados)
204

BOM REGULAR RUIM
14

Interação do educador com a criança

209

5

Desenvolvimento da criança após ingresso na Creche

200

12

INFRAESTRUTURA
ÓTIMO
Espaços Físicos Internos destinado à exploração e
brincadeiras
206

BOM REGULAR RUIM
8

Área Externa/Parque/Pátio
Materiais pedagógicos utilizados na realização das
propostas

205

9

202

11

Limpeza/Protocolos Sanitários

208

6

EQUIPE

ÓTIMO

BOM REGULAR RUIM

Comunicação

202

12

Encontro com as famílias

193

23

Eventos

179

20

1

5

2

Comentários:

✓

Muito obrigado por tudo carinho e dedicação de cada um com o meu pequeno;

✓

Só tenho elogios a todos vocês, obrigada por toda dedicação;

✓

Agradeço pelo belo trabalho, obrigado por tudo;

✓

Achei excelente o trabalho que fizeram aqui, ajudou muito o desenvolvimento da minha
filha, muito obrigado pela atenção, cuidado e carinho com ela;

✓

Agradecemos pela parceria nesse momento atípico e novo;

✓

Vocês não fazem ideia do quanto me abençoaram;

✓

Meu filho não está vindo, mas sempre participa pela internet, gratidão;

✓

Superou todas as minhas expectativas, os profissionais estão de parabéns;

✓

Meu filho foi super bem cuidado e desenvolvido. Excelentes profissionais e humanos acima
de tudo;

✓

Quero agradecer a cada Educadora e a Equipe pelo carinho e dedicação com cada
criança, elaborando as atividades com carinho e amor;

✓

Admiro e sou muito satisfeita com o amor e dedicação que ele tem aqui, sou grata pelo
carinho e oportunidade de poder proporcionar junto a vocês esse experiencia para ele;

✓

Muito bom, meu filho ficou muito feliz ao ir para a creche;

✓

Tenho 02 filhos aqui, quando saio meu coração fica em paz, pois sei que está sendo bem
cuidado. Eu não tenho palavras para agradecer o que fazem, se existe anjos na terra, com
certeza são vocês;

✓

Só posso agradecer, as Educadoras são excelentes, prontas a ajudar em qualquer situação.
A estrutura da escola e incrível, a área externa é maravilhosa, o contato com os animais.
Enfim sem palavras para agradecer;

✓

Somos muito bem recebidos e vejo pelos meus filhos que ficam alegres em estar na creche;

✓

Minha filha chega tão feliz em casa que ficamos impressionados, ela fala com tanta alegria
como foi seu dia, fala todos os nomes da Educadoras e principalmente que viu os peixinhos;

✓

Só a agradecer por fazer parte dessa Instituição e as Educadoras pelo carinho e trabalho
exercido presencial e online, em manter nossos filhos seguros nesta fase que estamos
vivenciando.

✓

Muito feliz por meu filho estar na Instituição, muito organizada e segura. Imensamente grata
pelas Educadoras, que são profissionais e excelentes;

✓

Satisfação total, pois desde que iniciou desenvolveu a fala, coordenação motora, passou a
se alimentar melhor;

✓

Só agradecer por ter colocado no meu caminho pessoas boas e comprometida, trata pais
e filhos com respeito e dedicação;

✓

Deixo aqui a minha eterna gratidão, as Educadoras a Instituição e a vida por me dar a
oportunidade de ter tantas coisas boas para o meu filho;
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✓

Só tenho que agradecer, mesmo meu filho não indo as aulas, as lições de casa o ajudaram
muito em novas coisas, em novas descobertas;

✓

Parabéns pelo atendimento que vocês continuem sendo referência para muitas crianças e
suas famílias;

✓

Minha filha mudou bastante após o retorno a creche, a interação da Educadora com a
criança foi excepcional;

✓

Estou feliz em poder participar um pouco do desenvolvimento do meu filho, feliz em ver tudo
o que ele tem aprendido. Sou grata pelos cuidados e ensino individual conforme a
necessidade de cada um;

✓

Coloquei bom no Encontro de Famílias, somente porque quem tem dois filhos precisa ficar
aguardando mais de horas para começar o próximo. Somente por isso;

✓

A Instituição é a melhor escola onde poderia deixar meu filho, tenho confiança no trabalho
de todos e imensa gratidão pelas educadoras. Deixo aqui meu muito obrigada;

✓

Agradecer pelo desempenho da equipe, meu filho teve um bom desenvolvimento, a
comunicação dele melhorou ainda mais. Hoje a palavra chave e gratidão;

✓

Como minha filha está no atendimento remoto, ela não tem muita interação com as
Educadoras;

✓

Somente agradecer pelo acolhimento, apoio e carinho, por cuidarem tão bem do meu
pequeno e ver o desenvolvimento dele a cada dia e muito gratificante;

✓

Acredito que a alimentação ainda precisa de ajuste;

✓

Eventos não tem como opinar por não participar de nenhum;

✓

Como retornaram a pouco tempo, não dá para avaliar muito bem, ele está na creche desde
os 04 meses e sempre gostei muito da forma que é cuidado porem a pandemia atrapalhou
muito;

✓

Registro em nome da nossa família o agradecimento a todos da Instituição, mas em especial
para as Educadoras que sempre foram super educadas, atenciosas, simpáticas,
acolhedoras, humanas e muito amorosas com minha filha e com os seus pais;

✓

Agradeço pelo carinho e paciência com meu filho, que vocês continuem valorizando o
desenvolvimento sempre com excelência de sempre. Mesmo tendo ficado pouco tempo na
creche esse ano, percebi mais o seu desenvolvimento;
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✓

No período de 07 anos que conheço a Instituição (com minha filha mais velha que hoje tem
12 anos), a Cidade dos Meninos sempre me surpreende com a qualidade do ensino. Nesse
último ano que a caçula irá frequentar meu coração está apertado. Quero agradecer a
todos que fizeram parte da minha família e do desenvolvimento dos meus filhos que sempre
frequentara a Instituição;

✓

Pena ser o último ano na creche. Obrigado por tudo;

✓

Eventos não posso avaliar pois por causa da pandemia não foram realizadas. Mas tenho
certeza que seria ótimo em outros tempos;

✓

Vou sentir muita falta da Instituição pois é uma das melhores, que eu já vi e convivi e muito;

✓

É uma ótima Instituição e tenho total confiança em deixar meu filho sob os cuidados da
creche são super competentes;

✓

As propostas das brincadeiras ajudaram no aprendizado;

✓

Só tenho que agradecer a todos os envolvidos;

✓

Reavaliação dos horários dos encontros pais, muitas vezes não é compatível;

✓

Não tenho o que reclamar pois a escola e muito boa tanto no ensino, quanto a recepção
das crianças;

✓

Meu filho amou a creche desde o primeiro dia e está triste em ter que sair para outra escola;

✓

Creche maravilhosa, atendimento ótimo, Educadoras maravilhas, só tenho que agradecer;

✓

Durante todos esses 06 anos que meu filho esteve aqui, só tenho que agradecer a toda a
equipe gestora e todos os funcionários envolvidos, a Instituição e uma das melhores que eu
conheço;

✓

Quero deixar registrado a gratidão imensa a esta respeitada Instituição e todos que ao longo
do tempo em que meu filho esteve. Obrigado pelo amor e dedicação que todos vocês
estiveram com ele e conosco (os pais e familiares). Tempo que se tornarão inesquecível na
vida de todas as crianças que tiveram e vão ter o prazer de estarem nesta escola.

GRATUIDADE
A Instituição ofertou todo o trabalho desenvolvido as crianças da Educação Infantil,
conforme relatório das atividades descritas acima de forma 100% gratuita.

75

SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social da Cidade dos Meninos buscou atuar de acordo com a Política de
Assistência Social, Política da Educação alinhados aos princípios institucionais, por meio dos
programas, serviços e projetos. Nesse sentido o trabalho técnico do assistente social foi
pautado em diretrizes, legislações e normas imprescindíveis para garantir um trabalho de
caráter não exclusivamente educativo e nem prioritariamente assistencial, mas sim
socioeducativo,

com

intervenções

para

mudanças

positivas

e

diminuição

das

vulnerabilidades existentes.
Ressaltamos que a rotina do setor de Serviço Social também contempla outros serviços e
programas da Instituição, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e
a Reabilitação.
Iniciamos o ano seguindo o Plano Anual, e de acordo com o cronograma de inscrições
determinado pela Secretária de Educação, foi realizado 10 matriculas e 13 rematrículas,
estes processos consistiram em acolhimento, escuta, orientação sobre todos os serviços
oferecidos e análise socioeconômica estabelecendo aproximação com a realidade social
da família.
Com o objetivo em atender as famílias mais vulnerabilizadas articulamos com o Centro de
Referência da Assistência Social do território o CRAS Ana Maria, disponibilizamos o
cronograma de inscrições para o ano letivo de 2022, acordamos que a equipe técnica
daquele aparelho público analisaria quais famílias atendidas necessitam de vaga e as
orientariam e encaminhariam para realizarem a inscrição a partir de fevereiro conforme
cronograma para nesse ano letivo.
As técnicas do setor de Serviço Social realizaram 17 atendimentos de demandas das
famílias de educandos e 11 atendimento de famílias da comunidade que buscaram o
serviço para sanar duvidas e solicitar orientações.
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Ao logo do mês construímos o relatório de atividades referentes ao ano letivo de 2020, e
utilizamos a última semana para revisões e estudos com objetivo de adquirir conhecimento
para no próximo mês construirmos o Plano de Ação do ano de 2021.
Em decorrência dos impactos da pandemia por corona vírus no mês de janeiro não ocorreu
encontro de família nem inscrições para concorrer a vagas:
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Na primeira semana do mês de fevereiro revisamos e readequamos o relatório de
atividades do ano de 2020, nos debruçamos na construção do Plano de Ação do ano de
2021.
No que se refere aos atendimentos espontâneos para informações e orientações foram
atendidas 12 famílias, ainda ocorreram 09 novas matriculas e 02 rematrículas de famílias
que ainda não haviam comparecido para concretizar a assinatura do documento.
Também ocorreram diversos atendimentos realizados via ligações telefônicas e aplicativo
de comunicação eletrônica, que não são computados.

Respeitando o cronograma estipulado pela Secretaria de Educação do município, ocorreu
a fase II das inscrições de 02/02/2021 a 12/02/2021 para aguardo de vagas na Educação
Infantil para a qual realizamos 33 inscrições.
Vale esclarecer que as inscrições consistem não só em preenchimento da ficha de
inscrição e entrega de documentos, se trata também da análise socioeconômica que é
um instrumental imprescindível para que possamos ofertar os serviços da Instituição para as
famílias mais vulneráveis, bem como a classificação dos inscritos, é considerada a lei
12.101/09 entre outras legislações. Além das inscrições presenciais há também inscrições
virtuais, o diferencial entre ela é que as virtuais precisam ser pré-analisadas pelas técnicas
e o responsável é posteriormente convocado apresentar os documentos pessoalmente.
Neste mês aconteceram três encontros de famílias nos dias 13, 20 e 27 com objetivo
principal de acolher as famílias, também foram abordados outros assuntos: informações
dos protocolos sanitários de retorno as atividades presenciais, horários de funcionamento,
regras e acordos de convivência. Ao final do último encontro de famílias ocorreu a entrega
de cestas básicas referente ao “Kit Merenda”. Tivemos um percentual de 90% de presenças
das famílias.
Seguindo as determinações da Secretaria de Educação do Municípios no dia 18/02/2021
as educandas do Jardim I e II puderam retornas as frequentar presencialmente, os demais
grupos permaneceram frequentando virtualmente.
A última semana do mês foi reservada para finalizarmos a construção do Plano de
Ação/2021.
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Em março demos continuidade aos atendimentos espontâneos e foi possível atendermos
15 famílias, sendo 10 educandos e 05 da comunidade.
Realizou-se à fase III das inscrições para a Educação Infantil, sendo efetuadas 17 inscrições,
para aguardo de vagas, inseridas no Sistema Integrado de Educação – SISEDUC.

Participamos da formação sobre Boas Práticas em Nutrição com a nutricionista especialista
em nutrição escolar, nutrição clínica e nutrição materno infantil Luciane, momento
importante para adquiri conhecimento sobre processo de nutrição qualitativo e saudáveis.
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No mês abril iniciamos a construção do CENSO CEBAS, compilamos informações sobre os
educandos e seu núcleo familiar.
Realizamos 01 matricula, 05 inscrições referentes a IV fase de inscrições, além de 23
atendimento a comunidade e 10 atendimentos a famílias.
Temos observado que os atendimentos a comunidade em sua maioria são demandas de
solicitação de doações de alimentos e outros itens básicos, reflexo do momento que o país
vivência de aumento da pobreza.
Em meio à pandemia do coronavírus, o número de
cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza triplicou,
e atinge cerca de 27 milhões de pessoas, 12,8% da
população

brasileira.

O

levantamento

feito

pela

Fundação Getúlio Vargas (FGV) também aponta que
muitas famílias tentam sobreviver com o valor de R$ 246,00
(US$ 43,95) por mês.
Pesquisadores afirmam que os altos níveis de desemprego
e a ausência de políticas públicas dificultaram o acesso à
renda, conduzindo para o pior cenário da pobreza no
Brasil, nos últimos dez anos. (...) – reportagem CNN BRASIL
de 08/04/2021.

Reconhecemos que esta demanda precisa ser suprida através de políticas públicas, a
instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada” não possui programas ou serviços que
oferte benefícios, doações e afins de modo que esses atendimentos tem sido de acolhida,
orientação e encaminhamentos para o Centro de Referência da Assistência Social e outros
serviços públicos.
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Para melhorar os processos de armazenamento de documentos, foi montada uma “força
tarefa” que contou com as profissionais do Serviço Social, do setor da Saúde, a equipe da
coordenação pedagógica e mais 4 educadoras, para triagem de documentos
arquivados, construção de planilhas para controle, preenchimento de planilhas,
organização e arquivamento de documentos. Essa ação atravessou dias dos meses de abril
e maio. É importante ressaltar que sem o apoio de todas as envolvidas seria impossível que
o setor de Serviço Social e Saúde conseguissem concluir essa tarefa de forma rápida e
eficiente, tal como foi.
Na segunda quinzena do mês ocorreu o encontro de famílias, novamente com o objetivo
de acolher as famílias, orientações e sanar dúvidas. Tivemos um percentual de 85% de
presença.
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Já no mês de maio iniciamos o “EducaCenso” baseado nas informações coletas com as
famílias dos educandos. Concomitante com essas tarefas transferimos algumas
informações das pastas físicas para planilha em Excel a fim de otimizar processos futuros. E
demos continuidade a “força tarefa” para triagem de documentos armazenados no
arquivo permanente e outras ações relacionadas esse processo de reorganização.
O encontro de família aconteceu no início de mês, tivemos 80% de presença de pais e /ou
responsáveis.
O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes, dia de luta em defesa e proteção de crianças e adolescentes.
Compreendendo a importância de adquirir conhecimento sobre esse tema para nos
auxiliar nas demandas cotidianas, participamos do encontro virtual sobre Violência Sexual,
promovido pelo Federação das Entidades Socioassistenciais de Santo André - FEASA e a
Instituição Ficar de Bem, vale informar que no primeiro quadrimestres do ano o município
de Santo André obteve um aumento de 32,25% no casos de violência sexual contra

crianças e adolescentes, segundo a plataforma “Sou da Paz Analisa”, do Instituto Sou da
Paz, que utiliza dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) e das
corregedorias das polícias Civil e Militar do Estado.
Seguindo as orientações da Secretaria de Educação as inscrições foram totalmente on-line
houveram 23 inscrições, 5 matriculas, o atendimento presencial foi suspenso, mas o
atendimento virtual e telefônico permaneceu.
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No mês de junho, após análise da equipe pedagogia e educadores, realizamos contato
telefônico com os responsáveis que não estavam dando devolutivas sobre as atividades
virtuais das crianças, como objetivo de compreender as questões que inviabilização que
eles realizassem as atividades, pudemos concluir que as principais causas são a sobre carga
de tarefas que os responsáveis passaram a ter com o ensino virtual, muitos expuseram a
falta de conhecimento e/ou preparo para auxiliar os filhos mesmo em atividades simples,
outros devido a condição financeira tem poucos dados de internet e não conseguem
acessar as atividades, a ainda alguns que informaram que tem conseguido acompanhar
e participar com os filhos mas que não sabiam que precisavam dar uma devolutiva.

Demos continuidade a organização do arquivo permanente e todos das tarefas
relacionadas.
Aconteceu a VII fase de inscrição na qual ocorreram 11, realizamos 01 matricula e teve 01
desistência.
Os atendimentos presenciais estavam suspensos, ainda assim algumas pessoas buscaram
o setor e respeitando as medidas necessárias para prevenir o contagio por coronavírus
atendemos 6 famílias de educando e 5 pessoas da comunidade.
Neste mês tivemos dois encontros de famílias, nos quais tivemos presença de 90% dos
responsáveis.
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Já no mês subsequente, ou seja, julho, diante da demanda que responsáveis tem nos
trazido de que não conseguem atendimento da unidade de saúde para atualização da
vacinas e outros necessidades de saúde, e considerando que não conseguimos contato
por telefone, em conjunto com a agente de saúde, realizamos visita institucional a Unidade
Saúde da Família – USF Santo Alberto, que atende o território onde a Cidade dos meninos
está localizada, fomos recebidas pela Coordenadora Andressa, ela nos explicou as rotinas
e esclareceu que não tem demanda reprimida ou falta de horário para atualização de
vacinas, quanto aos relatórios médicos para prescrição alimentar, expos que as vezes o
que ocorre que a criança não era acompanhada pelo Sistema Único de Saúde, e para
que o médico consegui efetuar a prescrição precisa acompanhar a criança, solicitar
exames e esse processo demora alguns dias, mas se dispôs a conversar com a equipe e
alinharem sobre a importância de realizar a atualização das vacina para que as crianças
iniciem na creche, e que as crianças já acompanhadas naquele aparelho público podem
ter o relatório de prescrição alimentar mais brevemente. Também expos que as famílias
referenciadas em outras unidades de saúde podem estar enfrentando dificuldade porque
na região as outras unidades foram convertidas para atendimento somente as síndromes

gripais. A coordenadora foi muito receptiva e se colocou a disposição para articularmos
ações em conjunto.
Participamos da reunião de equipe, na qual foi discutido sobre o Programa de Ensino
Integral que vem sendo ampliado no município de Santo André. E uma reunião com a
coordenação da Educação Infantil e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para alinhar a atuação do setor de Serviço Social.
A FEASA promoveu o 24º Congresso de Formação Profissional – CONFORP para profissionais
das Organizações da Sociedade Civil do 3º setor da região do ABCDMRR, As duas técnicas
do setor de Serviços Social participaram da conferência, cada uma em uma oficina, uma
na oficina Trabalho Social com famílias em tempo de pandemia que teve como
facilitadora a Samara Xavier e a outra na oficina Cuidados , orientação e prevenção do
uso de substancias psicoativas na infância e adolescias, que teve como facilitador o
Geraldo Neto. Ambos temas se completam e agregaram conhecimento as técnicas que
puderam aplica-los a pratica profissional no cotidiano, nos atendimentos as famílias de
todos os serviços e programas que o setor abrange.
Iniciamos testes de utilização de instrumental para registro do acompanhamento e
atendimento as famílias, que deve ficar na pasta do educando.
Realizamos atualização dos cadastros das famílias.
Ocorreu a VII fase de inscrições para o não letivo de 2021, ocorreram 11 inscrições, 03
matriculas e 01 desistência.
Quanto aos atendimentos para orientação, foi mantido o formato virtual, que gerou 7
atendimentos para educandos e 4 para a comunidade.
O encontro de famílias aconteceu no final do mês, além dos objetivos habituais, também
tivemos como objetivos tratar do retorno após recesso escolar e reforçar a importância da
devolutivas para aqueles que permanecerem realizando as atividades remotas. Contamos
com a presença de 80% das famílias.
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No mês de agosto, participamos da formação promovida pela FEASA realizou em parceria
com a Tecendo Social Educação e Apoio a Gestão Ltda. o curso: "Registro e
Sistematização do Trabalho Social". Foram 02 encontros para reflexão da prática das
Organizações Públicas e Privadas que tiveram como facilitadoras as Professoras Dra.
Tatiana Domingues e Mª Rosimeire Mantovan, ambas profissionais do setor de Serviço Social
participaram, puderam rever os processos de sistematização e registro já utilizados na
instituição.
Durante este mês ocorreu a última fase de inscrições para o ano letivo de 2021, que contou
com 28 inscrições e uma matricula.
Os atendimentos no setor voltaram a ser presenciais, priorizando que sejam agendados,
neste mês além dos atendimentos virtuais aconteceram gerou 10 atendimentos para
educandos e 18 para a comunidade.
Neste mês demos prioridade para realizar as rematrículas do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
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COMUNIDADE

Já no mês de setembro, seguindo orientações da Secretaria da Educação, realizamos
reuniões com pequenos grupos de pais e/ou responsáveis, por crianças do Jardim I e
Jardim II, nas quais realizamos a pesquisa de irmãos matriculados nas EMEIEFs e atualização
de endereço, informações necessárias para alimentar o Sistema de Educação Digital – SED,
para que se faça a Divisão de Demanda das crianças que estavam frequentes no Ciclo III
– 2ª Etapa final da Educação Infantil que ingressariam em 2022 no Pré II e no 1º ano do
Ensino Fundamental.
Participamos de reunião de equipe para discutir e sistematizar sobre as rematrículas para o
ano letivo de 2022 e também de reunião virtual com a Secretária de Educação para tratar
de assunto relacionados a fase de inscrição para o próximo ano letivo de 2022, sendo que
a primeira fase de inscrições se iniciou em 20/09/2021 e se encerrou em 08/10/2021,
optamos por informar o quantitativo no próximo mês.

No que diz respeito aos atendimentos para orientação, compareceram ao setor 4 famílias
de educandos e 10 pessoas da comunidade.
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No mês de outubro foi finalizada à fase I das inscrições para a educação infantil referente
ao ano letivo de 2022, foram realizadas 126 inscrições, sendo contempladas 114 crianças,
gerando demanda reprimida de 12 crianças.
Inicialmente a Secretária de Educação havia determinado que as rematrículas para o ano
letivo de 2022 poderiam ser realizar até dezembro de 2021, fato que nos levou planejar as
matriculas e rematrícula durante este período, na segunda quinzena do mês de outubro a
Secretaria de Educação comunicou sobre uma nova determinação estipulando que as
rematrículas referentes deveriam impreterivelmente serem realizadas até o mês de
novembro, essa situação atrapalhou a rotina do setor e sobrecarregou.
Na primeira semana do mês a equipe pedagogia nos informou de duas demandas
relacionadas aos cuidados e proteção, sobre as quais discutimos e realizamos visita
domiciliar as famílias, para compreensão da realidade familiar e orientação aos
responsáveis, posteriormente informamos nosso parecer a coordenação pedagógica,
além de registrar em relatório. Ao final do mês retomamos a discussão percebemos que a
situação de umas das crianças permanecia inalterada, em conversar com a equipe
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acordamos em convocar os dois responsáveis para acolher as demandas que ainda os
impediam de ofertar para a crianças os cuidados necessários, os responsáveis
compareceram e pudemos juntos sanar dúvidas e pesarmos em estratégias para
superarmos a situação vivência.
Sobre os atendimentos para orientações ocorreram 02 atendimentos para educandos e 05
para a comunidade.

92

ANÁLISES
SOCIOECONOMICAS OUT/2021
140
120
100
80
60
40
20
0

126

MATRICULAS E
REMATRICULAS OUT/2021
5
4

114

4
3

0

12

2
1

0
0
MATRICULAS

REMATRICULAS

ATENDIMENTOS OUT/2021
6
5
5
4
3
2

93

2
1
0
EDUCANDOS - ED. INFANTIL

Devido à grande demanda de matriculas e rematrículas da educação infantil, e
rematrículas não conseguimos realizar atendimentos presenciais para dúvidas e
orientações tanto para educandos quanto para comunidade, ainda assim os
atendimentos telefônicos, virtuais ocorreram, além da rotina de articulação com a
Secretária de Educação.
Priorizamos a realização de matriculas para o ano letivo 2021 e ano letivo 2022 totalizando
134 e rematrículas para o ano letivo de 2022 foram 67, os atendimentos foram realizados
mediante agendamento.
Ocorram atendimento para transferências e desligamentos.
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Parecido com o mês anterior, o mês de dezembro foi destinado quase que integralmente
rematrículas totalizando 115 agendamentos, aos demais, demais foram agendados para
janeiro/2021.
No início deste mês o Secretária de Educação modificou outra regra, criando a
modalidade de matriculas imediatas, que consistiu em tento vaga para a faixa etária que
o responsável buscou no mês de dezembro, esse não precisará aguarda para realizar a
inscrição na próxima fase que se inicia em janeiro de 2022, deverá ser matriculado
imediatamente seguindo os critérios de prioridades e condicionalidades. Essa mudança
repentina novamente causou confusão e descontentamento na comunidade e
atrapalhou o andamento do trabalho no setor, porque famílias que participaram do
processo convencional na fase I se sentiram lesadas porque concorreram com um número
maior de pessoas, e os perderam o período de inscrição da fase I e haviam sido informadas
que deveriam realizar inscrição a partir de 05 de janeiro de 2022 e aguardar a classificação
também se sentiram lesados e descrentes da lisura dos processos.
No ano de 2021, visando contribuir com o fortalecimento da segurança alimentar 69
através de parcerias com empresas da região

Demanda Reprimida
Desde 2021 a demanda reprimida é calculada apenas para inscrições feita no primeiro
semestre do ano letivo e aproximadamente 20 dias entre os meses de setembro e outubro
do ano que antecede ao ano letivo seguinte. Nesse ano a demanda reprimida foi de 132
crianças.
Avanços
Apesar do ano turbulento, cheio de incertezas, tivemos avanços, conseguimos trabalhar
em equipe para reorganização do arquivo permanente e construção planilhas com
informações importantes sobre os educandos e suas famílias.
Outro avanço foi conseguir realizar trabalho social com algumas famílias, objetivo principal
do setor, na busca de superar atuação meramente administrativa, inclusive conseguimos
atender a duas demandas de visita domiciliares e um atendimento multidisciplinar para
uma família.
Dificuldade encontradas
Destacamos com uma das principais dificuldades é a sistematização e registro do trabalho,
ainda ocorrem muito retrabalho realizados pelo setor de Serviço Social Saúde e secretaria,
porque ambos realizam em momentos distintos coletas e sistematização sobre os mesmos
assuntos, que são armazenados de forma que os setores não conseguem acesso a
informações afins. Além do retrabalho, causa confusão de compreensão da realidade dos
educandos, da impressão para as famílias e comunidade que os setores são desarticulados
e desorganizados, interferindo num resultado mais qualitativo. Possível de ser superado com
a disponibilização de programa integrado como já havíamos sugerido, ainda que a equipe
tenha se desdobrado para construir e alimentar uma planilha em excel com informações
básica, não é correspondente a demanda da Instituição.
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SAÚDE

AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

No Programa Educação Infantil o Setor da Saúde atendeu 340 crianças visando à
integração e articulação permanente da educação, proporcionando melhoria da
qualidade, utilizando meios e ações de promoção, prevenção, atenção,
realizando o monitoramento e reforçando a prevenção de agravos à saúde,
comunicação estabelecida com a família, assegurando informações sobre as
condições de saúde das crianças.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Em janeiro iniciamos com as atualizações de planilhas, retirando do sistema as
crianças que por conta da faixa etária foram desligadas do Programa da
Educação Infantil e acrescentando novas matrículas e atestados médicos.
Ainda em janeiro realização do encontro com as famílias, com abordagem a
respeito dos protocolos de retorno das crianças, tirando dúvidas a respeito das
prescrições alimentares, lembrando aos pais que na prescrição deverá estar escrito
sobre qual o leite que a criança faz uso e sobre a alimentação se já está liberado.
Com a inicialização das crianças do Programa da Educação Infantil, continuamos
com a efetivação dos protocolos sanitários, aferição de temperatura, uso de álcool
em gel, orientações ao uso da máscara, higienização das mochilas e lavagem das
mãos.
Dia 13 e 20 de fevereiro realização do encontro com as famílias para aqueles que
não compareceram na primeira reunião e as matrículas novas, também discutido
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a respeito dos protocolos e rotina diária dos horários, entrega também das cestas
básicas, “Kit Merenda”.
Dia 27 de fevereiro realização do terceiro encontro com as famílias para início dos
Maternais e Berçários, apoio na entrada com a aferição da temperatura e nesse
mesmo dia, foram alcançadas abordagem com as famílias sobre os temas: higiene,
banho, roupas, envio de garrafa individual e utensilio para colocar as máscaras
sujas, porque as crianças estão comparecendo com as roupas e máscaras com
sujidade.

Em parceria com o Serviço Social, consideramos as famílias que

encontravam alguma dificuldade e com isso foram realizados uma abordagem
individual.
Em março, formação com Frei Josemar a respeito do papel, razão de ser dá
Instituição e atendimento aos mais vulneráveis, excluídos e bem como algumas
mudanças em relação ao atendimento prestado às famílias.
Formação também com a Nutricionista Luciene, sobre boas práticas na
alimentação diária das crianças, desde a escolha da compra, no preparo do
alimento até o consumo e as doenças que podem ser transmissíveis por alimentos
contaminados, descreveu sobre os procedimentos operacionais padronizados POP
e a legislação do PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Mês subsequente realizamos formação online com a Conquer com inicialização dia
05/04, sobre o tema Liderança, Inteligência Emocional e os 4 tipos de negociadores.
A partir do dia 28 de abril, organização do arquivo permanente com parceria do
Serviço Social, Saúde, coordenação e 4 educadoras, os documentos foram
arquivados e realizamos a construção de planilhas das crianças desligadas durante
o ano.
Participação de reuniões com a Equipe Técnica para planejamento e mudanças
em relação ao cotidiano e protocolos sanitários da SARS-CoV-2 (coronavírus),
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permanência dá aferição de temperatura na entrada e saída das crianças do
Programa da Educação Infantil e usuários dos demais Programas, distanciamento
social e oferta do álcool em gel.
Em parceria com o Serviço Social foram efetivadas 2 visitas domiciliares em maio,
para pleitear vaga com bolsa para o Centro de Reabilitação, discussão de caso
com Equipe Técnica.
A FEASA promoveu o 24 ° Congresso de Formação Profissional CONFORP, Online
através de oficinas realizadas do dia 12 a 16 de junho “Home Office” com os temas
Psicotraumatologia, ferramentas de auto cuidado e a importância do vínculo
afetivo, Lutos e Perdas.
No mês subsequente realizamos o acolhimento com as famílias do Berçário I e II,
com o tema importância da higienização, focando na troca de fraldas antes de
trazer a criança para a creche por questões de assaduras e outros agravamentos
para a saúde das mesmas.
Dia 26 de julho juntamente com a Assistente Social- Greice, visitamos a Unidade de
Saúde da Família Santo Alberto, falamos com a Enfermeira- Andressa- sobre
dificuldades trazidas pelas famílias na obtenção das prescrições alimentares para
inicialização das aulas e o comprovante de atualização da carteira de vacinação,
assim compreenderam melhor como funciona nossa rotina e os protocolos em
relação a prescrição médica.
Em relação às famílias entrevistadas para preenchimento da Ficha de Saúde e o
termo de responsabilidade, tivemos o total de 130 fichas de matrículas e 8
rematrículas para atualização de dados das crianças do Programa Educação
Infantil. Lembrando que esses totais acima, são de matrículas do ano de 2021 e
outras realizadas em 2021 para início em 2022.
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Dessas fichas preenchidas 29 das crianças têm alguma deficiência, transtorno ou
doença, mas muitas delas em investigação sem laudo médico, sem encerramento
de diagnóstico, por isso os dados podem ser alterados, 19 com restrições
alimentares e 24 com restrições a medicamentos.
Gráfico 01
99

Em relação ao aumento de crianças com alguma deficiência e Transtorno de
Espectro de Autismo na Educação Infantil (adaptação inclusiva), constantemente
coletamos dados, por meio de observação com registros e entrevistas com as
famílias das crianças.
A apreciação dos dados, a partir da análise textual discursiva, levou discussão com
a Equipe Técnica a partir das categorias: primeiros dias da criança com deficiência
na creche; a participação da família no processo de adaptação inclusiva; o
educador e o processo de adaptação: os desafios e estratégias para acolhimento
inclusivo na educação infantil.

Conclui-se que há dificuldades mais acentuadas na adaptação/inserção da
criança com deficiência na educação infantil, embora essa dificuldade esteja para
todas as crianças no processo de adaptação; necessitando assim de parcerias
efetivas entre Instituição, família e educadores e coordenação.
Dia 11 de outubro realizamos 4 horas de formação de primeiros socorros,
aprendemos os cuidados imediatos prestados rapidamente a uma pessoa, vítima
de acidentes ou de mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida, com o
fim de manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições,
aplicando medidas e procedimentos até a chegada de assistência qualificada.
Qualquer pessoa treinada poderá prestar os Primeiros Socorros, conduzindo-se com
serenidade, compreensão e confiança. Manter a calma e o próprio controle,
porém, o controle de outras pessoas é igualmente importante.
De janeiro a dezembro foram administrados 10 medicamentos via oral, tais como
xarope, antibióticos e pomada, lembrando que somente com a prescrição médica
esses foram deixados pela família.
Dia 01/12 recebemos a visita técnica dos representantes da Secretária de
Educação e Inclusão para avaliação de 4 crianças com alguma deficiência ou
transtorno, verificação das nossas possibilidades

de acessibilidade e de

atendimento, quanto a locomoção, alimentação e restrições, dessas crianças.
Concretizamos cerca de 400 atendimentos com as famílias de janeiro a dezembro
para conversação em relação à saúde das crianças, tanto presencialmente como
por telefone sobre temas diversos: encaminhamento para o médico por conta de
alergias no
corpo e alergias respiratórias, síndrome mão-pé-boca, secreção nasal constante,
higiene, pediculose, unhas grandes e com sujidade, solicitação de envio de
máscaras limpas, sobre recusa da alimentação, dentre outras particularidades em
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relação às crianças com alguma necessidade especial como: uso da cadeira de
rodas, andador, órteses e restrições alimentares dos mesmos.
Desses atendimentos acima, 35 relatórios foram realizados contendo maior número
de informações trazidas pela família para auxílio no atendimento diário da criança
em relação a dificuldades de locomoção, alimentação e questões de saúde,
repassadas para a coordenação Glória e educadoras.
A maioria das devolutivas em relação aos encaminhamentos solicitados tivemos
retorno, mas os casos que persistiram, foram discutidos em parceria com o Serviço
Social para melhoria e solução.
Os objetivos propostos foram alcançados de maneira satisfatória, pois houve várias
mudanças em relação aos hábitos diários de higiene, mesmo com o vírus do SARSCoV-2 (coronavírus) circulando, através dá lavagem das mãos e o uso de máscara,
foram proporcionados, menos propagação de várias outras doenças infecciosas,
próprias da infância.
Já outros objetivos propostos em relação à temática “Concentrações de Vitamina
D e Resistência Insulínica em Crianças e Adolescentes com excesso de peso” em
parceria com Fundação Santo André, os resultados dos exames realizados em 2019,
não alcançamos o retorno às famílias, por consequência do aumento diário de
atendimentos das crianças do Programa da Educação Infantil e demais Programas
em relação aos sintomas gripais. Também não conseguimos promover as palestras
educativas propostas no plano de ação em 2021 em parceria com o Serviço Social,
por continuarmos ainda com vários protocolos em relação ao distanciamento e
continuar a aferição de temperatura que acabam demandando muito tempo do
meu dia, por conta do período de adaptação das crianças.
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Não concretizado também o levantamento das medidas antropométricas, tais
como: peso, altura, circunferência da cintura e do quadril, por conta das medidas
decorridas em consequência da pandemia.
COMUNICAÇÃO E MARKETING
A Cidade dos Meninos é um Serviço Franciscano de Evangelização da Província São
Francisco de Assis. No setor de Comunicação e Marketing, iniciamos o ano de 2021
definindo o tema, lema e verbo de ação de nossa Instituição para o ano de 2021, o que se
mostrou muito significativo, pois guiou todas as atividades realizadas na Instituição durante
o período:
Tema: Viver em Fraternidade, construindo relações de diálogo como um gesto de amor.
Lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade”. (Ef 2,14ª)
Verbo de Ação: DIALOGAR.

No processo de implantação da nova identidade visual da Instituição, que tem acontecido
de forma gradativa, conseguimos inserir um novo modelo de carteirinha de identificação
para os alunos da Academia.
Para os colaboradores, usuários do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (Centro da
Juventude) e alunos da Educação Infantil, ainda não foi possível a implantação das
carteirinhas de PVC por conta da limitação dos recursos, causada pela pandemia.
Contudo, isso não nos impediu de desenvolvermos um novo layout, com a nova identidade
visual, para que as famílias e usuários pudessem se familiarizar com este novo momento.
No segundo semestre de 2021, iniciamos o processo de estudo para a criação de uma
nova página web da Instituição, que contará com um formato mais simples, limpo e
organizado. Realizamos um grande avanço no que diz respeito ao design desejado para o
novo site, que nos ajudará a apresentar a Cidade dos Meninos de forma eficaz,
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promovendo a sua divulgação, a ampliação dos serviços prestados e a prestação de
contas aos nossos parceiros e comunidade.
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Design da página inicial do novo site institucional.

Durante o ano, veiculamos anúncios patrocinados no Facebook e Instagram, divulgando
os nossos projetos de Captação de Recursos, na Academia e no Centro de Reabilitação.
No Centro de Reabilitação, foram veiculados anúncios nos meses de janeiro, março,
setembro e outubro, com média de 20 dias de veiculação cada. Como resultado das
campanhas nas redes sociais e com uma comunicação humanizada, realizada
principalmente pelo WhatsApp e pessoalmente, tivemos o aumento de aproximadamente
15% de praticantes e pacientes particulares.
Entre janeiro e dezembro de 2021, recebemos novecentos seguidores em nossa página do
Facebook (https://www.facebook.com/cid.meninos) e novecentos novos seguidores no
Instagram (https://www.instagram.com/cid.meninos/), o que mostra que nossa Instituição
está sendo divulgada para mais pessoas.

Curtidas na página do Instagram entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021.

Em ambas redes sociais, utilizamos uma linguagem de fácil acesso, humanizada e que
procurou comunicar, viabilizar ações solidárias e sociais, promover a divulgação de vagas
para processo seletivo, conscientizar sobre momentos importantes que estamos vivendo e
realizar prestação de contas.
Além das redes sociais, a aba “Parcerias Públicas”, de nosso site institucional, foi alimentada
mensalmente com a prestação de contas referente às parcerias públicas com as
Prefeituras de Mauá e Santo André.
O setor de Comunicação e Marketing, em trabalho com outros departamentos da
Instituição, também realizou divulgações sobre os protocolos de segurança e higiene, tanto
com os colaboradores, quanto com o público externo. Por meio da veiculação de nosso
protocolo, foi possível conscientizar as pessoas e garantir a saúde e segurança de cada
um. Como resultado, tivemos zero óbitos entre nossos colaboradores durante o ano de 2021
e apenas uma internação leve, além da vacinação realizada por nosso município.
Entre 15 de março e 15 de abril de 2021, movimentamos a comunidade do nosso entorno
e promovemos uma ação que estimulou a solidariedade. Por meio da campanha
“Solidariedade em Forma de Máscara”, foi possível arrecadar mais de 700 máscaras infantis
novas para as crianças e adolescentes atendidos pela Cidade dos Meninos nos programas
da Educação Infantil, Centro da Juventude e Centro de Reabilitação.
Como proposto, também celebramos o Dia Internacional da Mulher de maneira segura,
com um momento de partilha em nosso refeitório durante o almoço, uma abertura para
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reflexão e a distribuição de marca-páginas personalizados aos colaboradores, como forma
de gratidão e de conscientização. Os marca-páginas também foram encaminhados via
Correios aos parceiros do Projeto Mude um Destino, para que pudéssemos ter uma
comunicação mais próxima.
Como um Serviço Franciscano de Evangelização, para bem celebrarmos a Páscoa,
encaminhamos uma carta nominal a cada colaborador e aos parceiros da Cidade dos
Meninos, agradecendo a presença e dedicação de cada um em manter este nobre
serviço.
Devido à pandemia, o Plano de Ação de 2021, que tinha como intuito estreitar os laços de
forma presencial com os parceiros dos Projetos Mude um Destino e Adoção à Distância
não foi possível. Contudo, o marketing digital foi realizado como estratégia de
comunicação, onde conseguimos nos comunicar de forma humanizada e oferecer
possibilidades em que os parceiros pudessem nos ajudar sem colocar em risco a sua saúde.
Para seguir o sistema híbrido, proposto pela Prefeitura de Santo André para os programas
da Educação Infantil e Centro da Juventude, e continuar prestando atendimento de
maneira segura, os educadores passaram realizaram a captação e edição de vídeos e o
setor de Comunicação ficou responsável por assessorar e auxiliar os educadores quando
solicitado.
O setor de Comunicação e Marketing também auxiliou na implantação de uma nova
parceria com o SENAI “A. Jacob Lafer”, onde foi possível formar 111 alunos em três cursos
de Educação Inicial e Continuada: Eletricista Instalador, Auxiliar Administrativo e Padeiro.
Realizamos a divulgação dos cursos e a captação dos alunos.
No terceiro trimestre de 2021, fomos procurados pela Paulus de Santo André para a
realização da Campanha Natal Solidário Paulus, uma ação em prol de crianças e
adolescentes entre 5 e 15 anos de idade que teve o objetivo de distribuir literatura,
conhecimento e amor. Fomos escolhidos pela livraria e contemplados com 313 livros,
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distribuídos para as crianças e adolescentes do Centro da Juventude e Centro de
Reabilitação.
Diagramamos os tradicionais calendários de mesa e parede, com o objetivo de promover
e divulgar os serviços prestados pela Instituição e também como forma de gratidão aos
nossos parceiros e colaboradores. Os calendários foram entregues junto de uma carta de
agradecimento assinada pelo Diretor Institucional. Através de fotos de cada programa e
ações realizadas no ano de 2021, também exercemos o nosso compromisso de
transparência.
Nos dias 11 e 12 de dezembro, participamos da Feira do Natal Solidário, no Paço Municipal
de Santo André, vendendo pães artesanais produzidos na Cidade dos Meninos. O evento
foi organizado pela Prefeitura de Santo André e o lucro arrecadado em nossa barraca foi
destinado à Cidade dos Meninos. Além de divulgar a Instituição e marcar presença em um
evento municipal, também foi possível ter um retorno financeiro positivo.
Para encerrar o ano de 2021, realizamos a Campanha “Presente de Natal”, integrando
todos os setores de nossa Instituição, onde foi possível entregar às nossas 745 crianças e
adolescentes um Presente de Natal contendo um panetone ou chocotone e um presente
novo de acordo com a sua idade ou deficiência. A Campanha foi realizada entre
novembro e dezembro e foi veiculada em nossas redes sociais, impressa em cartazes
internos e encaminhada via mala direta (Correios). Convidamos os parceiros a
apadrinharem uma ou mais crianças/adolescentes, trazendo o Presente de Natal até a
Instituição ou realizando uma transação bancária com o valor sugerido de R$70,00. A
Campanha teve grande êxito, com 100% das crianças e adolescentes apadrinhados e
ampla participação e resultado positivo na modalidade de transferência via PIX. Como
gesto de gratidão, entregamos a cada parceiro um calendário de parede, mostrando um
pouco do trabalho realizado em nossa Instituição no ano de 2020.
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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Em tempos de pandemia, a Instituição teve como tarefa principal se adaptar à realidade
pandêmica, entretanto não deixou de capacitar os seus colaboradores nas mais diversas
atividades, palestras e formações de forma remota.
Citaremos como exemplo o CONFORP
Devido ao período pandêmico o CONFORP (Congresso de Formação Profissional) realizado
pela FEASA (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André), na sua 24ª edição
precisou se adaptar e realizou o congresso de forma online, através de lives (PRE CONFORP). O qual garantiu neste período a participação dos integrantes em todas as lives,
uma vez que nos congressos presenciais a participação se dá por oficinas durante a
semana. Nas avaliações dos colaboradores da Cidade dos Meninos foi uma semana de
aprimoramento, evolução e consecutivamente o melhoramento na atuação e práxis
pedagógica, pois o formato digital oferecido permitiu a participação em todas os
encontros.
O Congresso foi oferecido em caráter gratuito para todas as organizações da rede sócio
assistencial de Santo André e sua realização dependeu da adesão de organizações
parceiras que reconheceram esta iniciativa e acreditaram no potencial de transformação
social das entidades assistenciais.

RELAÇÕES PÚBLICAS
Participações em reuniões, fóruns, palestras, seminários, congressos, debates e cursos na
área da assistência social, educação e captação de recursos em grande parte de forma
remota dada as circunstâncias da pandemia;
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A Instituição continuou ocupando cargo diretivo na Federação das
Entidades Assistências de Santo André – FEASA;
Desde de 2014 ocupamos assento como conselheiro no
Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André.
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SETOR ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS
Na gestão administrativa INSTITUCIONAL em 2020 tivemos de percorrer e acompanhar tudo
o que estava ocorrendo durante o ano em função da pandemia. Logo de plano
conseguimos renegociar grande parte dos contratos com o intuito de reduzir os valores das
prestações de serviços ordinárias, todas as documentações e relatórios foram entregues
tempestivamente em todos os órgãos solicitados contribuindo no bom andamento
Institucional. Toda a parte de finanças, compras, levantamentos de custos e tudo o que
envolveu o lado financeiro o setor administrativo conseguiu desenvolver a contento as suas
obrigações legais. Em relação aos Recursos Humanos / Departamento Pessoal toda a parte
de folha de pagamento continuou sendo realizada por uma empresa terceirizada que
operacionalizou o processo e o departamento administrativo da Instituição efetivou os
pagamentos. Todos os colaboradores procuraram o departamento para tirar dúvidas,
acompanhamentos diversos e demandas internas o que fortaleceu todo o trabalho. Tais
departamentos (administrativo/recursos humanos e departamento pessoal) atuaram em
sincronia para o bom funcionamento da Instituição. Todas as contas da Instituição foram
auditadas pela Cokinos & Associados Auditores Independentes S/S, cujo parecer será
publicado em conjunto com o balanço financeiro e patrimonial, as demonstrações
contábeis e o parecer do Conselho Fiscal.

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
Todo o trabalho foi avaliado durante o ano pela direção e coordenação, pois acreditamos
que o processo avaliação contribui para aprimoramento e criticidade das atividades, além
de contribuir significativamente no desenvolvimento e pessoal, social e cognitivo de todos
que fazem parte da Instituição.
Perceba-se que em 2021 pontuamos em diversos momentos a questão do processo de
reorganização do nosso plano de trabalho, pois a pandemia nos fez adaptar-se a uma
nova realidade e consequentemente todas as atividades educacionais, socioassistenciais
e os programas de geração de renda foram constantemente monitoradas e avaliadas
para a garantir o melhor atendimento.
A cada normativa expedida pelos órgãos governamentais, tivemos de reestruturar as
ações, monitorar se estava de acordo e ao final conseguimos sempre avaliar a positividade
ou até mesmo a negatividade das ações sempre com a supervisão dos Coordenadores e
dos Diretores.
Nossa equipe de colaboradores da Cidade dos Meninos também teve a oportunidade de
avaliar e sugerir ações para melhorar ainda mais o trabalho em 2020.
CONVÊNIOS E PARCERIAS
CONVÊNIOS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Secretaria de Educação - SE
Continuamos com o TERMO DE COLABORAÇÃO junto a Secretaria de Educação que
colaborou técnica e financeiramente. Em 2021, possibilitou o atendimento para 350
(trezentas e cinquenta) crianças. O atendimento das crianças focou em seus aspectos
social e educacional, em horário integral, na faixa etária de 04 meses a 05 anos 07 meses
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de idade, principalmente as que se encontravam em situação de risco pessoal e social
pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade.

Secretaria de Cidadania e Assistência Social - SCAS
Continuamos com o TERMO DE COLABORAÇÃO junto a Secretaria de Cidadania e
Assistência Social que colaborou técnica e financeiramente. Em 2021, possibilitou o
atendimento para 200 usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
em período alternativo a escola regular, na faixa etária de 06 a 15 anos de idade.

PARCERIAS

 SENAI DE SANTO ANDRÉ

No ano de 2021 mantivemos o convênio com o SENAI como novos cursos: Auxiliar
Administrativo, Eletricista Instalador e Padeiro, com carga horária de 160 horas cada.
Após conclusão do curso os participantes foram certificados por esta conceituada
Instituição.

 Prefeitura do município de Santo André / Parceria Fundação do ABC – Contrato de

prestação de serviço em Hidroterapia (para 56 pessoas) no Centro de Reabilitação
da Cidade dos Meninos.
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 BODY SYSTEMS

A cada dia aumenta em todo o mundo o número de academias e professores que
passaram a ver a ginástica de grupo como a grande máquina propulsora deste negócio
cada vez mais sujeito às normas internacionais de qualidade adotadas pelas mais
poderosas corporações, e com ênfase na sistematização de procedimentos e no acúmulo
de valores agregados, tais como emoção, ética, espírito de equipe e bem estar.
As modalidades oferecidas pela Body Systems são altamente contagianteS com seus
ritmos, coreografias e músicas e apresentam resultados rápidos naquilo que o aluno se
propõe a conquistar.
A Instituição reconhece a grande importância desta parceria com esta conceituada
empresa na cessão de todas as suas modalidades à nossa Instituição, pois essas
modalidades foram alvos de muito sucesso em nossa academia fidelizando e colaborando
na captação de novos alunos.

 RADIO LISTEN X - RÁDIO ACADEMIA

Esta parceria nos possibilitou termos uma programação diária de acordo com o
planejamento das aulas oferecidas na academia. Desta forma, pudemos oferecer um
ambiente ainda mais agradável, contagiante e dinâmico.
A Rádio nos ofereceu ainda uma possibilidade de geração de renda e de parcerias através
da comercialização de anúncios.
A Rádio trabalhou em parceria com a Body Systems e atualizou frequentemente sua
programação de acordo com os lançamentos dos novos mixes lançados.
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Ao longo do dia foram veiculados também vários spots com dicas de treinamento, nutrição
e qualidade de vida, bem como, dicas de cidadania. Todos os eventos da Instituição foram
divulgados através deste recurso de comunicação.

A RADIO LISTEN X representou o para nossa Instituição ao longo do ano uma grande
parceira, contribuindo muito para o sucesso da nossa Academia e principalmente para
nossos programas sociais onde foram destinados 100% dos recursos aferidos com esta
atividade de captação.

 BANCO DE ALIMENTOS DE SANTO ANDRÉ

Mantivemos nossa parceria junto ao Banco de Alimentos e recebemos semanalmente
doação de legumes, frutas e verduras, alimentos, entre outros tipos de doações.

DOAÇÕES/CAMPANHAS
Alimentos:

▪

Banco de Alimentos Municipal de Santo André - semanalmente recebemos doação
de legumes, frutas e verduras entre outros alimentos.

▪

Comunidade e encaminhamentos do Poder Judiciário como cumprimento de pena
alternativa entre outras.

▪

Programa Nacional de Alimentação Escolar – doação mensal, quantidade
fornecida de acordo com o Censo Escolar.

r
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RECURSOS HUMANOS
Educação Infantil

Quantidade

Carga Carga
Regime de
Horária Horária /
Contratação
/ Diária Semanal

Cargo/Função

Escolaridade

Auxiliar Administrativo II *

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

4

Agente de Limpeza *

Ensino
Completo

CLT

08:00

40:00:00

6

Agente de Limpeza *

Ensino Médio Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Agente Operacional *

Superior Completo

CLT

08:24

42:30:00

1

Ajudante de Manutenção *

Ensino Médio Completo

CLT

08:24

42:00:00

1

Ajudante de Serviços Gerais *

Ensino Médio Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Analista Contábil *

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Assistente Departamento Pessoal *

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

CLT

08:00

40:00:00

CLT

08:00

40:00:00

1

1
1

Fundamental

Assistente Coordenação Administrativo
Superior Completo
*
Assistente
de
Coordenação
Ensino Médio Completo
Operacional *

1

Assistente Coordenação Pedagógica

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Auxiliar Administrativo III *

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Auxiliar
de
Manutenção *

CLT

08:00

40:00:00

3

Auxiliar de Cozinha *

Ensino Médio Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Auxiliar de Cozinha *

Ensino Médio Incompleto

CLT

08:00

40:00:00

1

Auxiliar de Cozinha - Nível I *

Ensino
Completo

CLT

08:00

40:00:00

13

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

4

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Ensino Médio Completo

CLT

08:00

40:00:00

5

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Superior Incompleto

CLT

08:00

40:00:00

1

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Pós Graduação

CLT

08:00

40:00:00

1

Coordenador Administrativo *

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Coordenador Operacional *

Ensino Médio Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Coordenador Pedagógico

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Coordenador Recursos Humanos *

Pós Graduação

CLT

08:00

40:00:00

1

Coordenador de Manutenção *

Ensino
Completo

CLT

08:24

42:00:00

1

Cozinheiro *

Ensino Médio Completo

CLT

08:00

40:00:00

15

Educadoras

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Instrutora de Educação Física *

Superior Completo

CLT

08:00

40:00:00

Lactarista *

Ensino
Completo

CLT

08:00

40:00:00

1

Coordenação

de Ensino
Completo

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Fundamental
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1

Orientadora
Educativas *

1

de

Atividades

Socio

Superior Completo

CLT

06:00

30:00:00

Porteiro *

Ensino
Completo

CLT

08:24

42:30:00

1

Porteiro *

Ensino Médio Completo

:CLT

08:00

40:00:00

1

Nutricionista *

Superior completo

Fundamental

Autônomo

-

08:00:00

Total de 76 Colaboradores
*Colaboradores que Prestarão Serviços para todos os Programas desenvolvidos pela Instituição;
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Educação Infantil

Quadro de Voluntários por Serviço
Voluntários

Quantidade Atividade

Escolaridade

Carga

Horária

/

Semanal

2

Diretores*

Superior Completo

Período Integral

2

Diretores*

Superior Completo

Meio Período

4

Copa

Níveis Diversos

08 horas

2

Bazar

Níveis Diversos

02

horas

quinzenal

Total de 10 Voluntários
*Voluntários que Prestaram Serviços para todos os Programas desenvolvidos na Instituição.

/

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos Vitoriosos, Vitoriosas, toda a Comunidade Escolar ao passar por um Biênio
pandêmico (2020/2021), o qual deixaram consequências não somente nas aprendizagens,
mas também no emocional de todos os integrantes. As Educadoras ao ter que se adaptar
ao Ensino Remoto, Híbrido, nesta profissão que a base é a interação o diálogo, e diante do
distanciamento social, as consideramos vitoriosas com brilhantismo das práticas virtuais,
nunca vivenciadas antes.
Laborar o diálogo, o acolhimento, se faz necessário primeiramente, estar bem e ter sido
acolhido, o que ao experienciar a Pedagogia, experimentamos em nossa rotina a
alteridade, respeitando dentro da diversidade do coletivo a singularidade de cada
criança, cada Família...
Por fim, temos a certeza que 2022 será um ano melhor em favor das nossas crianças,
famílias, comunidade e continuaremos a contento dar o nosso melhor para que as
atividades realizadas em 2021 possam servir de base para que os que aqui frequentam
sejam protagonistas de uma sociedade justa e igualitária no futuro.

Santo André, 13 de abril 2022.
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