
 

      
 

 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL/2021 

 

CEI-LOURDES ALAVASKI DA SILVA – INSTITUIÇÃO BENEFICENTE 

LAR DE MARIA - IBLM 

Mês de referência – Julho de 2021 

 

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

chamamento público 03/2020, seguem 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 

  

Conforme o recesso do dia 12 á 22 de Julho a reunião pedagógica/ capacitação 

aconteceu da seguinte forma: 

No dia 23 ocorreu o retorno onde as educadoras finalizaram a organização do 

ambiente para  voltas as aulas presenciais.  No dia 26 e 27 ocorreu uma Capacitação  Tema: 

Metodologia Montessoriana, onde foram abordados os Seis Pilares do método e suas 

premissas. No dia 28 e 29 ocorreu Formação continuada, dando retomada aos Protocolos 

Sanitários e pedagógicos e preparação e organização da reunião de pais que foi realizada no 

dia 30 de Julho. 

 

Meta 7: Garantir a Formação Continuada dos profissionais, possibilitando a participação dos 

mesmos em cursos oferecidos pela própria Instituição pública. Os profissionais habilitados, que 

trabalham diretamente com as crianças, através de meios remotos, têm garantido em sua jornada de 

trabalho, o tempo pedagógico para trabalho entre os pares – 02 (duas) horas semanais, a partir da 1º 

Fase do Ensino Infantil. A Equipe Gestora deve organizar o horário de trabalho dos profissionais, de 

modo a possibilitar 

que estes se reúnam remotamente, semanalmente, durante 02 (duas) horas consecutivas para discussão 

das práticas pedagógicas à luz da legislação educacional como pano de fundo e coordenação do 

Coordenador Pedagógico da Instituição. 

 

 ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Neste mês de Julho tivemos 10 dias letivos onde foram propostas atividades 

pedagógicas, na semana do dia 05 a 09 de Julho às atividades desenvolvidas tiveram como 

objetivo ludicidade, onde as educadoras elaboram proposta de atividade voltadas para 

contação de história, dinâmicas, movimento e musicalização. 

 

Meta 5: Promover a formação integral e a aprendizagem efetiva da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

PROPOSTA DE EXPERIÊNCIA JULHO  

 

GRUPO: BEBÊS 

Rotina: 

Calendário; 

Chamadinha; 

Proposta de Experiência ( Atividade do dia) 

 

GRUPO: CRIANÇAS BEM PEQUENAS 

Rotina: 

Calendário; 

Chamadinha; 

Alfabeto; 

Números; 

Proposta de Experiência ( Atividade do dia). 

 
EI03EF07 Atividade sequenciada: Apresentação da letra (T) 

EI03CG05 Atividade sequenciada: Recorte e cole letra (T) 

EI03TS02 Atividade sequenciada: Recorte e cole da palavra tomate 

EI03EF09 Atividade sequenciada: Realização da escrita da palavra tomate  

EI03TS02 Atividade sequenciada: Musicalização apreciação letra (T) 

EI03EO04 Atividade sequenciada:Desafio da letras (A-B-M-T) 

EI02CG03 Atividade sequenciada: Comando das letras (A-B-M-T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EI02EF06 Atividade diversificada: Contação de História com cabaninha 

EI02CG02 Atividade diversificada: Circuito em casa 

EI02CG05 Atividade diversificada: Confecção bilboquê 

EI02TS04 Atividade diversificada: Musicalização: Borboletinha 

EI01CG02 Atividade diversificada: Material – Escada para bebê 

EI02CG03 Atividade diversificada: Coordenação motora – Pulando obstáculos 

EI02CG02 Atividade diversificada: Equilibrando sobre a linha 

EI01EF03 Atividade diversificada:Contação de história – A meninas e a história 

EI01ET01 Atividade diversificada: Caixa surpresa 

EI01ET02 Atividade diversificada: Material: Caixa de madeira com tampa deslizante 

EI01EO05 Atividade diversificada: Aconchego de cabana 

EI01EF03 Atividade diversificada: Contação de história- A menina e a estrela 



 

      
 

EI03EF09 Atividade sequenciada: Realização da escrita das letars (A-B-M-T) 

EI02TS03 Atividade diversificada: Musicalização Tartaruguinha 

EI02EF02 Atividade sequenciada: Contação de História – O gato xadrez 

EI02ET03 Atividade sequenciada: Material análise de gravuras 

EI02TS02 Atividade sequenciada: Confeccionando um gato 

EI02TS01 Atividade sequenciada: Musicalização – Atirei o pau no gato 

 

 HORAS DE ESTUDOS 
 

 

As Gestoras e Administradoras de todas a CEIs do Município de Mogi Guaçu e as 

OSCs tiveram no dia 07 de Julho 2021  horas de estudos do HTPC pela plataforma Google 

meet, onde foi compartilhado um cronograma de trabalho da última semana  de julho. No dia 

27 de julho de 2021 ocorreu uma Palestra com a Professora Doutora Maria Regina dos 

Passos,  com o tema: Volta ás aulas em tempos de pandemia: Compreender para atuar. 

 
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 presencial iniciou no dia 30 de Julho com a Reunião de 

Pais presencial e também 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, é  necessário agendar com 

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

Mundial da Saúde), onde utilizamos todos os recursos possíveis para evitar contaminação 

(álcool em gel, termômetro digital infravermelho de testa e máscara).  

Meta 1 : Atender a quantidade máxima de 112 (cento e doze) criançaps, de ambos os sexos, na faixa etária de 0 

(zero) há 03 anos e 11 meses em período integral das 07h30 às 17 h. 
 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

 

 ACESSO ÀS FAMÍLIAS 

O acesso às famílias é contínuo, sempre que é necessário realizamos a Busca ativa 

para localizar o educando, inicialmente através de ligação, mensagens , quando não obtemos 

nenhum resultado, vamos até a residência.  

 

 RETORNO DAS FAMÍLIAS 

 

Neste mês de julho o retorno das famílias ocorreu satisfatoriamente onde eles 

realizaram as propostas de atividades durante estes dias letivos. 

 

 AVALIAÇÃO 

 

Devido o recesso, tivemos como estrutura avaliativa a participação dos pais 

presencialmente na reunião, onde pôde observar a participação satisfatória dos 

responsáveis pelos educandos, os mesmos foram orientados sobre o retorno das aulas 

presenciais, bem como os Protocolos Sanitários Vigentes. 

 

 

 

 

 

 

Ana Lucia Ramos Bratifsch                                                Thamiris dos Santos Araújo 

     Coordenadora Geral                                                        Coordenadora Pedagógica



 

      
 

 

ANEXO 1: REUNIÃO DE PAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


