
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL/2021 

 

CEI-LOURDES ALAVASKI DA SILVA – INSTITUIÇÃO BENEFICENTE 

LAR DE MARIA - IBLM 

 

Mês de referência – Abril de 2021 

 

As atividades desenvolvidas na Instituição Beneficente Lar de Maria, junto ao 

chamamento público 03/2020, segue as diretrizes apresentadas no Plano de Trabalho 

entregue à Secretaria de Educação. 

Considerando a necessidade de isolamento social como medida de enfrentamento à 

pandemia do coronavírus e o consequente fechamento das unidades escolares determinado 

por Decreto nº 59.283 de 16 de março de 2020, a IBLM optou por estratégias alternativas 

de ensino remoto, assim realizando o trabalho por meio de aplicativo whatsapp, com aulas 

gravadas em vídeos, fotos, atividades impressas e envio de mensagens, facilitando assim o 

processo de aprendizagem e desenvolvimento de bebês (0 a 1 ano e 6 meses) e de crianças 

bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses). As turmas são divididas conforme a 

categoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Reuniões realizadas ( Formação continuada) – Coordenação e Educadoras 

 

Nas reuniões pedagógicas ( Formação continuada) foi abordado em suas discussões e 

planejamento os temas discutidos e trabalhados na HTPC, oportunizando diálogos e 

atividades em grupo. 

No dia 09  de Abril de  2021 foi realizado uma reunião com as educadoras para 

trabalhar o tema Diretrizes do Plano de trabalho, teve com objetivo analisar e orientar as 

educadoras a respeito das atividades diversificada e sequenciada dando ênfase no 

desenvolvimento continuo dos educandos a partir da elaboração das propostas de 

experiências. Observou se  que as atividades desenvolvida até o momento contempla os 

objetivos da Base Comum Curricular (BNCC). 

No dia 16 de Abril de 2021 foi realizado uma reunião para discutir sobre o tema: O 

brincar em casa, foi salientado a importância do brincar sendo um direto de aprendizagem 

garantido a criança  e a diferença do brincar em casa e o brincar na escola. Apresentou se um 

programa do Território do brincar que é um trabalho de escuta, intercambio de saberes, 

registro e difusão da cultura infantil, após esse vídeo se estendeu para uma socialização onde 

o objetivo era salientar essa diferença do brincar escola e brincar em casa. 

No dia 20 de abril  de 2021 foi realizado uma reunião tratar do tema Campos de 

experiência e a  criança no centro do Planejamento, foi proposto um vídeo  para refletir sobre 

as aprendizagem construídas   e o desafios , a fim de aproximar as praticas educativas no 

marco conceitual da BNCC. Apresentou se o Jamboard onde as educadoras utilizaram para 

descrever uma frase que revele a aprendizagem significativa que tiveram e que relacionasse 

com o vídeo. Apresentou se um trecho do Filme “O começo da vida "onde foi observado a 

concepção de criança com embasamento ao documentário, ressaltamos algumas questões a 

serem discutidas tais como: Quando a criança começa a aprender? Como ela aprende? Qual 

concepção de criança aparece no trecho do filme? Após o grupo socializou adquirindo troca 

de conhecimento. 

 

 

 

 

 



 

No dia 22 de abril foi realizado uma reunião com o tema Eixos estruturantes e os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, foi abordado o porque a BNCC coloca como 

eixos estruturantes da pratica pedagógica o brincar e as interações e elenca seis diretos de 

aprendizagem e seu desenvolvimento?, as educadoras dialogaram conforme seu 

conhecimento prévio. Após assistiram o vídeo “O sentimento está em tudo”, tendo como 

objetivo observar as teorias narradas por crianças  sobre sentimentos, e identificarem quais 

são os  eixos e direitos contemplados naquelas cenas . 

 

 Atividades Realizadas 

No mês de Abril proporcionamos atividades diversificadas para o grupo Bebes com 

objetivo de sondagem a fim de observar seu desenvolvimento, com base a educadora 

constrói os registros individuais de avaliação. Propomos atividade sequenciada para o 

grupo Crianças bem pequenas com níveis de complexidades, envolvendo pareamento, 

escrita espontânea, atividades sensorias e oralidade aprimorando possibilidades de 

aprendizagem. Oferecemos também atividade diversificada como recorte e colagem, que 

auxiliam no desenvolvimento da psicomotricidade do educando, visando melhorá-lo no 

processo cognitivo, visomotor e nos sentidos (audição, visão e tato). Trabalhar com 

calendário na educação infantil, possibilita um dos primeiros contatos que as crianças têm 

com os números pois acontece por meio do calendário. Trazê-lo para a sala de aula permite 

que elas aprendam sobre o funcionamento dos algarismos em um contexto específico, 

devido a isso as educadoras estão produzindo e enviando para os educandos todos os dias o 

calendário onde acontece este primeiro contato, os educandos circulam, pintam ou 

representam através da grafia o numeral, que correspondente ao dia trabalhado, 

aprimorando o conhecimento de hoje/amanhã, dias das semanas, mês e ano, assim 

desenvolvendo gradualmente noção de tempo. Realizado todos os dias a chamadinha tendo 

como objetivo os educandos reconhecer a escrita do próprio nome e nomes 

dos colegas. Está sendo proposto aos educandos diariamente o alfabeto trabalhando o 

nome e fonemas das letras dessa formas os educandos aprendem os fundamentos que 

adquirem o sistema alfabético.  

 

 

 

 



 

Apresentação diária dos numerais de 0 a 10 onde tem como objetivo proporcionar aos 

educandos o reconhecimento dos números no contexto diário, relacionar numerais às 

quantidades correspondentes, fazer contagem recitativa e desenvolver o raciocínio lógico. 

 

 Meta 4: Garantir que o planejamento, a programação e a articulação das atividades 

educativas a serem realizadas por toda a equipe pedagógica se reflitam em um 

processo contínuo e diário mesmo de fora remota, home office. 

 

 

PROPOSTA DE EXPERIÊNCIA ABRIL 01 Á 30 

 

BEBÊS 

 Rotina: 

Calendário 

Chamadinha 

Prosposta de experiencia ( atividade do dia) 

 

EI01EO05 – Atividade  Diversificada: Momento da alimentação; 

EI01EF06 –  Atividade  Diversificada: Momento dialago ; 

EI01CG05 – Material Montessori: Quatro elipsoides; 

EI01ET04 – Brincadeira: Acerte o alvo; 

EI01EF02 – Contação de história: Eram dez lagartas; 

EI01OG05 – Material Montessori: Discos entrecruzados (replica); 

EI01EO02 – Pescaria de tampinhas; 

EI01CG05 – Material Montessori: Anéis base estável; 

EI01ET05 – Atividade  Diversificada: Discriminação de dimensões: Grande Pequeno; 

EI01EF05 – Musicalização: Mostro as mãozinhas; 

EI01EO05 – Atividade  Diversificada: Objeto de apego; 

EI01CG02 – Atividade  Diversificada: Locomoção espaço casa; 

EI01CG04 – Atividade  Diversificada: Momento do banho; 

EI01EF02 – Musicalização: O que é que tem na sopa; 

 

 

 

 

 

EI01CG05 – Material Montessori: Quatro Elipsóides ;  



 

EI01ET04 - Brincadeira: Pareamento com tampas ; 

EIO1EF03 - Contação de história: A casa e seu dono ; 

EI01CG05 – Material Montessori: Anéis em base estável ; 

EI01E002 - Brincadeira: Cola e descola ; 

EI01ET03 - Varal com fitas ; 

EI01ET03 - Circuito com objetos ; 

EI01CG04 - Massagem Pedagógica ; 

EI01CG02 - Caixa com Palitos; 

EI01CG05 – Material Montessori: Anéis em base horizontal; 

EI01ET02 - Caixa de Tecidos  ; 

EI01EF02 - Musicalização: Sopa do neném . 

 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS 

 Rotina: 

Calendário 

Chamadinha 

Alfabeto 

Numerais 

Prosposta de experiencia ( atividade do dia) 

 

EI02CG05- Brincadeira: Bolinha de sabão (Controle de movimento corporal ); 

EI02TS03- Musicalização: O ônibus; 

EI02TS02- Atividade  Diversificada: Recorte e cole (Coordenação motora fina); 

EI02EF01- Material Montessori: Ciências animais mamífero (Oralidade); 

EI02EO03- Brincadeira: Corrida dos copos; 

EI02EF06- Contação de história: O cabelo de Lelê; 

EI02EO04 – Material Montessori: Animais mamíferos; 

EI02CG02 – Atividade  Diversificada: Brincadeira Equilibrando Objetos; 

EI02ET07 – Musicalização: Cinco Patinhos; 

EI02TS01 – Atividade  Diversificada:Produzindo sons – Sentido( audição); 

EI02ET04 – Atividade  Diversificada: Brincadeira assoprando o barquinho; 

EI02EO04 –Contação de história: O sandwish da Maricota. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DATAS SIGNIFICATIVAS:  



 

 

 Dia do Índio ( Cultura Indigena) 19/04/2021 

 

EI01EF02 – Musicalização: O índio; 

EI02CG01- Atividade sequenciada: Contação de histórias- Curiosidades indígenas 

EI02EO06- Atividade sequenciada:  Vestuário Índio- (Oralidade); 

EI02EF02-  Musicalização- O Índio; 

EI02EF04 – Atividade sequenciada: Contação de história: Dia do Índio; 

EI02CG05 – Atividade sequenciada:  Confeccção da Oca – (Expressão artistica). 

 

   Dia do Trabalho (Proissões) 01/05/2021 

EI02EO02- Atividade sequenciada: A profissão do meu pai – (Oralidade); 

EI02EF04- Atividade sequenciada: Jogo do pareamento das profissões – (Pareamento); 

EI02EF01- Atividade sequenciada: Contação de história: Profissões – ( Escrita espontanea); 

EI02EF05 – Atividade sequenciada:  Apresentação das profissões ; 

EI02ET04 – Atividade sequenciada: Noção espacial ( Dentro e fora); 

EI03TS02 – Atividade sequenciada: Expressão artistica. 

 

 Horas de Estudos 

 

As gestoras de todas a CEIs do Município de Mogi Guaçu e as OSCs tiveram horas de 

estudos do HTPC pela plataforma Googel meet, cada dia formativo obtemos uma orientação 

e trabalhamos temas pedagógicos tais como : 

 
 08/04/2021 - O brincar em casa; 

 16/04/2021 - Campos de experiencia e a  criança no centro do Planejamento 

 19/04/2021 -Eixos estruturantes e os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento 

Todos os temas abordados foram trabalhados com o grupo pedagógico da Instituição. 

 
 Meta 6: Garantir a participação do Gestor do Centro de Educação Infantil em todas as reuniões de 

trabalho, coordenadas pela Equipe Técnica Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação 

(Supervisão de Ensino, Assessoria Pedagógica, etc.). As reuniões têm como finalidade a orientação e o 

apoio referentes à Legislação  Educacional e Orientações Pedagógicas (mesmo em situação remota). 

 

 

 

 

 

 

 

 Atendimento às Famílias 



 

 

O atendimento às famílias segue sendo realizado por meio das redes sociais: grupos 

de whatsapp e atendimento telefônico, para as quais disponibilizamos informações/ 

comunicados. Quando é preciso conversar pessoalmente, aí se faz necessário agendar com 

o responsável do educando seguindo todo protocolo de segurança da OMS (Organização 

Mundial da Saúde). 

 

 Meta 1 : Atender a quantidade máxima de 112 (cento e doze) crianças, de ambos os sexos, na faixa 

etária de 0 (zero) há 03 anos e 11 meses em período integral das 07h30 às17h. 
 

 Acesso às Famílias 

Neste mês localizamos algumas famílias que estavam em pendência algumas 

documentações, portanto está sendo encaminhado três (3) educandos para o Conselho 

Tutelar com objetivo de localiza los, a Instituição realizou algumas buscas mas não obteve 

sucesso, tais como: Por telefone, onde a ligação cai direto na caixa postal, por meio de 

prontuário no Posto de saúde do bairro mas nenhum educando foi atendido naquele posto, 

onde não há prontuário de atendimento. 

 

 Retorno das famílias 

Conforme ao solicitar retorno de devolutivas em atraso para os responsáveis, realizamos 

novamente levantamento de famílias que não tem acesso a internet, e na Instituição encontra 

se 02 educandos que o responsável justificou que está sem celular e 01 educando que o 

responsável argumentou que seu filho apresenta irritabilidade e agitação ao gravar vídeo, 

áudio ou foto para devolutiva, sendo assim solicitou que fosse impressa. As atividades 

impressas são atividades desenvolvidas durante a semana onde as educadoras realizam a 

adaptação, sendo entregue fielmente toda sexta – feira, o responsável retira a atividade e 

devolve quando realizada. 

 

 

 

 

 

 

Referente ao retorno das devolutivas devido estarmos em um bairro rural, está acontecendo 



 

de forma satisfatória, a internet apresenta dificuldade relatos de inúmeras famílias, portanto 

eles concretizam a atividade como conseguem, assim enviando o retorno das atividades. Algo 

relevante é que os responsáveis nos enviam as devolutivas, muitas das vezes por meio de 

fotos, onde a justificativa é a internet não carrega vídeo para enviar, devido isso enviam para 

as educadoras apenas foto da criança realizando a atividade, apresenta dificuldade ao 

observação o desenvolvimento do educando, onde se faz necessário o contato direto com 

os responsáveis via telefone e por mensagem no particular, após isso o responsável manda a 

foto e faz um pequeno relato a baixo referente a atividade caso seja relacionada como é o 

momento alimentação, momento brincar etc... Relatos que as educadoras estão arquivando 

para o elaboração de relatórios. 

 

 Avaliação 

 

 Neste mês de Abril foi elaborado proposta de experiencia voltada para 

avaliação onde contribuirá para a elaboração do relatório semestral e observar o 

desenvolvimento de cada educando, após ser observado alguma dificuldade, iremos 

trabalhar com atividade direcionada para suprir. A avaliação se dará por meio 

devolutiva dos pais, ou seja, fotos, mensagens, vídeos, áudios e relatos das crianças 

desenvolvendo as atividades etc... 

 

 

 

Ana Lucia Ramos Bratifsch                                                Thamiris dos Santos Araújo 

     Coordenadora Geral                                                        Coordenadora Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 – REUNIÃO COM AS EDUCADORAS – GOOGLE MET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 – AVALIAÇÃO  NO JAMBOARD DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA ( MODELO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MENTIMETER 

 

 


