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

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MÊS DE abril/2020

ENTIDADE: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - SEDE
CNPJ: 57.513.590/0001-73
TERMO DE COLABORAÇÃO: 212/2018
Nº ADITIVO: 11/2019
VIGÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020
REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO TANGANELI

BERÇÁRIO: 98

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
CRECHE/PRÉ-ESCOLA: 459
TOTAL: 557
METAS
1. CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO
(Quantidade de atendimento por sala, conforme o Mapa de Movimento)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES DE RESULTADO

Garantir a manutenção das vagas ofertadas

98% a 100% das vagas

TURMA SED
242.342.640
242.342.756
242.342.780
242.342.848
242.344.729-M
242.342.970-M
242.342.996-M
242.343.010-M
242.343.069-M
242.343.119-M
242.343.150-M
242.343.184-M
242.343.218-M
242.343.267-M
242.343.325-M
242.343.390-M

CICLO
BERÇÁRIO I
BERÇÁRIO II
BERÇÁRIO II
BERÇÁRIO II
MATERNAL I
MATERNAL II
MATERNAL I
MATERNAL II
MATERNAL I
MATERNAL II
MATERNAL I
MATERNAL II
MATERNAL I
MATERNAL II
MATERNAL I
MATERNAL II
MATERNAL I
MATERNAL II
MATERNAL I
MATERNAL II
MATERNAL I
MATERNAL II
PRÉ I
PRÉ II
PRÉ I
PRÉ II
PRÉ I
PRÉ II

QUANTIDADE DE CRIANÇAS MATRICULADAS
19
23
25
25
13
12
11
14
16
9
13
12
10
15
12
12
11
12
12
13
12
12
15
12
15
10
16
9

242.343.465-M
242.343.499-M
242.343.606-M
242.343.663-M
242.343.689-M
242.343.713-M

PRÉ I
PRÉ II
PRÉ I
PRÉ II
PRÉ I
PRÉ II
PRÉ I
PRÉ II
PRÉ I
PRÉ II
PRÉ I
PRÉ II

15
10
15
11
15
10
13
12
15
10
14
11
541

TOTAL

2. DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA A PARTIR DOS EIXOS ESTRUTURANTES:
BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE RESULTADO
Propiciar o desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social (LDB).

Através da observação e registro da garantia dos seus
Direitos de Aprendizagem: Conviver, brincar, participar,
explorar, expressar, conhecer-se.

No mês de abril as atividades presenciais foram suspensas devido a pandemia do
COVID-19, seguindo os decretos estabelecidos Nº 17.317, de 16 de março de 2020,
decreto Nº 64.946 de 17 de abril de 2020. As atividades foram mantidas diariamente
através de vídeos de acordo com a BNCC e enviados nos grupos dos responsáveis via
WhatsApp.
BI e BII- Encaixe com escorredor de macarrão.
Campos de experiências: “O eu, o outro e nós” e “Corpo, gestos e movimentos”.
Objetivo: EI01EO02). Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e
interações das quais participa.
(EI01CG05). Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas
possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.
Material necessário: Caixa de sapato, escorredor de macarrão ou potes de sorvete, macarrão
(espaguete) ou canudinhos de plástico ou lápis.
Projeto/Vivência/Proposta: Peguem o escorredor e coloquem no chão, em seguida
disponibilizar para a criança o macarrão (espaguete), ou canudos de plástico, para ela tentar
encaixar nos pequenos orifícios. Também podemos realizar a atividade furando a caixa de
sapato ou pote de sorvete, e a criança tentar encaixar o lápis, canudos de plástico e até
mesmo o macarrão nos pequenos buracos.

Creche- Contação de história: Uma família é uma família é uma família
Campos de experiências: “O eu, o outro e o nós” e “ Escuta, fala, pensamento e imaginação”.
Objetivos: EI02EO05). Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes,
respeitando essas diferenças.
(EI02EF03). Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos,
diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a
direção da leitura (de cima para baixa, da esquerda para a direita).
Material necessário: Livro: Uma família é uma família é uma família
Autor: Sara O’ Leary
Ilustração: Qin Leng
Editora: Brinque-Book
Projeto/Vivência/Proposta: Cante uma música antes de dar início a contação para que as
crianças saibam que é o momento da história e precisam se concentrar. De forma calma fale o
nome do livro e comece a leitura. Cada página que você ler mostre também as ilustrações e se
necessário mude a entonação da voz e finalize a história com a pergunta (“Como é a sua
família? ”).

Pré-escola: Vida prática (Tirar a mesa, lavar a louça e secar.)
Campos de experiências: “O eu, o outro e o nós” e “Corpo, gestos e movimentos”
Objetivos: EIO3EOO3 – Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação. EIO3CGO4 – Adotar hábitos de autocuidado relacionados a
higiene, alimentação, conforto e aparência. EIO3CGO5 – Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas.
Material necessário: Esteira de Pratos (jogo americano), ou pano de prato, pratos, talheres,
copos. Esponja, detergente e água. Escorredor. Pano de Prato para secar a louça.
Projeto/Vivência/Proposta: 1°Retirar os objetos da mesa. 2°Colocar os Objetos sobre a

pia. 3°Lavar a louça. 4°Secar a Louça.

3. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES DE RESULTADO

Envolver familiares

Mínimo de 50% de envolvimento de pais e da
comunidade nas ações em que há a possibilidade de
registro.

REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES
EVENTOS SOCIAIS
PALESTRAS EDUCATIVAS

Não houve reunião neste mês
No dia 03/04/2020 realizamos a entrega dos
Kits do programa merenda em casa.
Não houve palestra neste mês

4. APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE RESULTADO
Incentivar a especialização dos educadores, propiciar o
aumento de instrução dos demais profissionais
envolvidos.

REUNIÃO DE FORMAÇÃO

CONGRESSOS/PALESTRAS/SEMINÁRIOS
CURSOS/OFICINA/WORKSHOP

Mínimo: 1 evento
Mínimo: 7 formações

Data:13,14 e 15 de abril-Realizamos reuniões
via Skype, com cada grupo de sala.
Pauta:
-Vídeos para os educandos (de acordo com a
realidade e materiais que eles têm acesso em
casa, por faixa etária e pautados na BNCC);
-Grupos dos responsáveis via WhatsApp,
porém cada grupo será montado por faixa
etária (berçário, Creche e Pré-escola).
Não ocorreu este mês
Não ocorreu este mês

5. INTERAÇÃO COM O ÓRGÃO GESTOR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE RESULTADO
Possibilitar o acompanhamento da execução do
convênio; possibilitar troca de ideias para
melhoramento das ações.

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

28/04/2020-Reunião por vídeo chamada.

REUNIÃO PEDAGÓGICA

Pauta:
 Comportamento frente ao isolamento;

Devolutivas de PPP;
 Relatório de execução de objeto de abril;
 Atividades remotas;
 O cálculo de horas será realizado
posteriormente;
 Entrega da 2º remessa dos Kits do
programa merenda em casa.

VISITA IN LOCO

Neste mês não ocorreu a visita devido a
pandemia do COVID-19

6. BENFEITORIAS NOS ESPAÇOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES DE RESULTADO
Manter o espaço em condições físicas adequadas ao
atendimento das crianças dentro das especificidades de
cada idade.

Realização do previsto no Plano de Trabalho

Limpeza do terreno e jardinagem, confecções e instalações de corrimãos de aços em locais
necessários, manutenção da máquina de café, correção dos pisos emborrachados da quadra
aberta e adequação do refeitório para as normas do ministério da saúde.

7. AUTENTICAÇÃO
Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentadas, e me coloco à
disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.
DATA: 08/05/2020

Monique Rossi Sidney
(nome)
Coordenador (a) Pedagógico (a)

Adriano Tanganeli
(nome)
Presidente

