
 

      
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL/2021 

 

CEI-LOURDES ALAVASKI DA SILVA – INSTITUIÇÃO BENEFICENTE 

LAR DE MARIA - IBLM 

Mês de referência – Junho 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 

  

No mês de Junho a Formação continuada , seguiu sendo  realizada presencialmente 

com as educadoras seguindo todo Protocolo de Segurança da OMS(Organização Mundial da 

Saúde), os temas trabalhados nas reuniões de Formação continuada são os temas  abordados 

nas HTPCs da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu. Todas as reuniões de Formação 

continuada são registradas em documento Ata na IBLM pelas educadoras presentes, sendo 

que em cada reunião fica uma responsável por registrar. 

No dia 07 de Junho de 2021 ocorreu uma  Live com as Psicólogas do CEAPE onde o 

tema abordado  foi Acolhimento, escuta e empatia na volta às aulas presenciais, todo o Setor 

Pedagógico da IBLM participaram da live no período noturno ás 18h:00. 

No dia 11 de Junho de 2021 demos continuidade ao  encontro anterior sobre o tema  o 

registro  de atividades, das aprendizagens das crianças, iniciamos com uma apreciação da 

 Sinfonia n.º 5 de Ludwig van Beethoven, posteriormente foi apresentado no momento 

cultural para as educadoras um  link de um Mapa onde cada pontinho verde era uma  rádio, 

onde pudemos apreciar de forma nítida o som das rádios de qualquer lugar do Planeta, foi um 

curiosidade despertada ao grupo devido nenhuma ter conhecimento dessa tecnologia que é ao 

mover o mouse o som muda automaticamente. 

 Foi abordado pelas Educadoras a importância de pensar em estratégias que irão guiar 

para avaliação da proposta de experiência que foram enviados aos pais e responsáveis. Onde 

a IBLM desde do início do Semestre vêm desenvolvendo atividades com intencionalidade 

com olhar para sondagem e avaliação, a fim de conhecer os educandos mesmo a distância, 

sendo assim as educadoras já organizavam as proposta de experiência  de acordo com o 

objetivo estabelecido, diante disso a devolutiva não era de forma aleatória, o educador após 

receber a devolutiva já observava se o educando alcançar  o objetivo estabelecido ou teria 

que desenvolver outras propostas de experiência.  

Discutimos com as educadoras como cada uma guardava as devolutivas de cada 

educando, de modo geral todas as educadoras têm pasta nomeada com o nome de cada 

educando na área de trabalho do (computador/ notebook) , onde têm todas as devolutivas de 
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 cada educando que foram  realizada neste 1º Semestre. Sendo assim a IBLM encontra um 

DRIVE que é alimentado mensalmente com as propostas de experiências e devolutivas dos 

educandos. Salientamos a questão de usar o DRIVE que preserva qualquer perda de 

devolutivas, documentos em geral. Realizamos uma dinâmica após assistir o  Vídeo: 

“Registros fotográficos: olhando com os olhos ou com a imaginação?” , onde utilizamos 

algumas fotos de devolutivas dos educandos da IBLM onde cada educadora olhou com os 

olhos ou com imaginação a foto, descrevendo o que ela observou através da foto. Ficou 

visível que a educadora que conhecia a criança já  conseguiu olhar de forma concreta, as que 

não conhecia deixou a imaginação guiar o olhar, foi de extrema importância trabalhar essa 

prática, devido ser uma prática contínua, sendo assim ficou evidente que a base para reflexão 

são os verbos postos na BNCC e no Currículo, onde temos as ações que queremos que a 

criança faça, planejando sempre com intencionalidade. 

 Ocorreu uma conversa ressaltando o encerramento do semestre e as formas de 

registros que serão encaminhados para as famílias, foi apresentado algumas, portanto 

juntamente com as educadoras foi definido o modelo de registro Power Point, onde cada 

educadora irá criar um Portfólio utilizando fotos de atividades desenvolvidas pelos 

educandos e ao lado terá uma pequena descrição da foto (atividade) e entregará juntamente 

com relatório individual para as famílias. Discutimos sobre educandos que não apresenta 

devolutiva/ retorno, foi orientado conforme a orientação da HTPC que infelizmente não terá 

como realizar o relatório ou registro de atividades, portanto a  IBLM realiza alguns 

procedimentos  ao deparar com tal situação, onde realiza  Buscas Ativa possível, sem 

nenhum sucesso ai se  faz o relatório detalhando as buscas realizadas e este relatório é 

 arquivado juntamente com o prontuário deste educando, portanto até o presente momento 

apenas temos um educando nesta situação, já foi solicitado a parceria ao Conselho Tutelar, 

mas até o presente momento não obteve nenhum resultado. 

No dia 18 de Junho de 2021 foi realizado uma reunião onde foi disponibilizado pela 

Secretaria de Educação  o Protocolo Sanitário, desta forma teve como orientação primordial 

que todos os funcionários das Instituições deverão realizar a leitura a fim de ter a ciência  dos 

 

 

 

 



 

      
 

 protocolos a seguir, na IBLM foi entregue a cada Setor um Protocolo Sanitário encadernado 

onde cada funcionário realizou a leitura, estando todos cientes dos procedimentos que terão 

que realizar na volta às aulas.    

Também foi disponibilizado um cronograma das ações da Educação Infantil, que teve 

como objetivo orientar as ações das próximas semanas anteriores do recesso que será nos 

dias 12 a 23 de Julho conforme o Calendário da Prefeitura  Municipal de Mogi Guaçu. Foi 

disponibilizado no grupo do whatsapp das OSCs uma proposta do HTPC do Município  com 

o tema: Estudos e reflexões sobre os protocolos para o possível retorno às aulas, para auxiliar 

na construção de cada Instituição. 

No dia 25 de Junho de 2021 foi proposto um material com o tema: Orientação de 

reunião de Pais, tendo a intenção de informar  alguns protocolos indispensáveis para o 

possível retorno às aulas presenciais, desta forma auxiliar na organização de cada Instituição, 

juntamente com um informativo em formato PDF, que cada Instituição poderá modificar 

conforme sua realidade. 

 

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 Junho trabalhamos data 

significativa da Festa Cultural nos dias  21 á 24 , onde 

as educadoras elaboraram atividades com objetivos de 

valorizar a cultura local e incentivar o trabalho 

cooperativo, proporcionando a participação das crianças 

em diversas brincadeiras levando-os a conhecer os 

costumes e valorizar as tradições, ressaltando que a 

IBLM é laica, dessa forma trabalhou apenas vestimenta, 

comidas típicas, brincadeiras e dança. No dia 25 de 

Junho de 2021 não foi enviado para os educandos 

proposta de experiência (atividades) devido a Reunião 

de Pais, que acontece todo final de semestre, onde a 

participação foi de modo remoto.  

Durante o mês todo foram produzidas proposta de experiência (atividades) 

pelas educadoras, voltada para sondagem, garantindo os seis Direitos de 

aprendizagem e os objetivos estabelecidos pela BNCC, através das proposta de 

experiência as educadoras produziram atividades que pudessem  contribuir com o 

desenvolvimento do relatório individual,visando que todos os registros de atividades 

realizado nestes 6 meses, foram utilizados como instrumento para a construção, após 

finalizarem os relatórios individuais  foram enviados às famílias pelo aplicativo 

whatsapp  em formato de PDF na data 30 de junho der 2021, juntamente com o 

Portfólio de cada sala. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

 

 

PROPOSTA DE EXPERIÊNCIA JUNHO  01 Á 3O 

 

GRUPO: BEBÊS 

Rotina: 

Calendário; 

Chamadinha; 

Proposta de Experiência ( Atividade do dia) 

 

 

 

 

 

 

EIO1ET03 Atividade diversificada : Material Caixa com bandeja e bola  

EIO1E003 Atividade diversificada : Objetos não estruturados  

EIO1CG05 Atividade diversificada : Caixa com bolinhas  

EIO1CG01 Atividade diversificada : Motricidade - Amassar Papéis  

EIO2CG01 Atividade diversificada : Musicalização Abre e Fecha  

EIO1TS01 Atividade diversificada : Brincadeira com colher 

EIO1CG05 Atividade diversificada : Material Cubos com hastes vertical  

EIO1ET04 Atividade diversificada : Caixa com rolinhos  

EIO1EF03 Atividade diversificada : A menina e a estrela 

EIO1TS03 Atividade diversificada : Musicalização - Escovinha Coceguinha  

EIO1ET01 Atividade diversificada : Caixa Surpresa  

EIO1ET02 Atividade diversificada : Material Caixa de madeira com tampa deslizante  

EIO1E005 Atividade diversificada : Aconchego de Cabana  

EI02CG05 Atividade diversificada: Motricidade amassar papeis 

EI01EO05 Atividade diversificada: Autoconhecimento (rosto) 

EI01EO02 Atividade diversificada: Encontrando objeto 

EI01ET02 Atividade diversificada: Material- Transporte de rolhas com as mãos 

 

EI01ET02 Atividade diversificada: Motricidade garrafa pet com macarrão 

 

EI01EF08 Atividade diversificada: Contação de história: A Semente  

 

EI01CG02 Atividade diversificada: Material Takane 

EI01TS01 

 

Atividade diversificada: Movimentos corporais com a colher 

EI01ET04 Atividade diversificada: Rolando garrafas  

 

EI01TS03 Atividade diversificada: Musicalização escova coleguinha 

 

EI01CG02 Atividade diversificada: Material- Escada para bebe 

EI02CG03 

 

Atividade diversificada: Coordenação motora-pulando obstáculos 

EI02CG02 Atividade diversificada: Equilibrando sobre a linha 



 

      
 

 

 

GRUPO: CRIANÇAS BEM PEQUENAS 

Rotina: 

Calendário; 

Chamadinha; 

Alfabeto; 

Números; 

Proposta de Experiência ( Atividade do dia). 

EI02EO04 Atividade sequenciada: Apresentação instrumentos musicais 

EI02EF01 Atividade sequenciada: Som dos instrumentos 

EI02ET05 Atividade sequenciada: Material caixa de rumores 

EI02CG03 Atividade sequenciada: Musicalização Loja do mestre André 

EI02EO05 Atividade sequenciada: Brincando com prendedores 

EI02ET04 Atividade sequenciada: Bolinhas na garrafa 

EI02CG05 Atividade sequenciada: Material: Transporte de rolha com pinça 

EI02CG02 Atividade sequenciada: Musicalização: Aquecimento Leo Megga 

EI02EO02 Atividade sequenciada: Apresentação do numeral 1 

EI02CG05 Atividade sequenciada: Confecção do livro do numeral 1 

EI02TS02 Atividade sequenciada: Quantificação com massinha 

EI02ET07 Atividade sequenciada: Contação de história: A galinha Fifi 

EI02EF02 Atividade sequenciada: Contação de história: O gato xadrez 

EI02EO04 Atividade sequenciada: Material: Análise de gravuras 

EI02ET03 Atividade sequenciada: Animal Gato 

EI02TS02 Atividade sequenciada: Confecção: Gato 

EI02TS01 Atividade sequenciada: Musicalização: Atirei o pau no gato 

EI03TS02 Atividade sequenciada: Apresentação das formas metálicas 

EI03EF07 Atividade sequenciada: Apresentação do cesto de frutos reais (Tomate, maça e abacate) 

EI03ET05 Atividade sequenciada: Pareamento das frutas 

EI03EF069 Atividade sequenciada: Escrita da palavra “abacate” 

EI03EO04 Atividade sequenciada:Apresentação da letra (m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

 
EI03TS02 Atividade sequenciada : Recorte e cole da letra (m) 

EI03CG05 Atividade sequenciada :Recorte e cole as letras da palavra maçã 

EI03EF009 Atividade sequenciada: Realização da escrita da palavra maçã 

EI03EO04 Atividade sequenciada: Apresentação da letra (t) 

EI03CG05 Atividade sequenciada: Recorte e cole da letra (t) 

EI03TS02 Atividade sequenciada: Recorte e cole das letras da palavra tomate 

EI03EF09 Atividade sequenciada: Realização da escrita da palavra tomate 

 

ATIVIDADE DATA SIGNIFICATIVA:  

 

Festa Cultural  ( 21/06 á 24/06) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EI02EF01 Atividade sequenciada: Contação de história Festa Cultural 

EI02TS04 Atividade sequenciada: Vestuário Festa Cultural 

EI02CG05 Atividade sequenciada: Confecção da bandeirinha 

EI02CG01 Atividade sequenciada: Musicalização: Pula fogueira 

EIO1TS02 Atividade sequenciada:  Carimbo na bandeirinha  

EIO1ET04 Atividade sequenciada: Jogo das Argolas  

EIO1E004 Atividade sequenciada:  Balão das Sensações  

EIO1TS01 Atividade sequenciada:  Musicalização Pula Pula Pipoquinha  

EI03EO06 Atividade sequenciada: Apresentação dos trajes da Festa Cultural 

EI03TS03 Atividade sequenciada: Musicalização de Festa Cultural (cai, cai, 

balão) 

EI03EF07 Atividade sequenciada: Apresentação da letra (B) 

EI03EF09 Atividade sequenciada : Realização da escrita da palavra BALÃO 

EI01TS02 Atividade sequenciada: Bandeiras coloridas 

 

EI01EO02 Atividade sequenciada: Equilibrando bolinhas 

EI01CG05 Atividade sequenciada: Acertando o alvo 

EI01TS01 Atividade sequenciada: Musicalização pula, pula pipoquinha 

EI01EO02 Atividade sequenciada: Equilibrando bolinhas 



 

      
 

  HORAS DE ESTUDOS 
 

 

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

tiveram horas de estudos do HTPC pela plataforma Google meet, cada dia formativo obtemos 

uma orientação e trabalhamos temas pedagógicos tais como : 

  

✔   07/06 – Live com as Psicólogas do CEAPE ( Tema: Acolhimento, 

escuta e empatia na volta às aulas presenciais); 

  

✔      10/06 - Retomada ao encontro anterior : ( Tema: O registro cotidiano 

das aprendizagens das crianças); 

  

  

✔   17/06 – Protocolos Sanitários e Cronograma das ações da Educação 

Infantil; 

  

✔      18/06 – Proposta do HTPC do Município ( Tema: Estudos e reflexões 

sobre os protocolos para o possível retorno às aulas); 

  

✔      24/06 – Tema: Orientação de reunião de Pais com a intenção de 

informar  alguns protocolos indispensáveis para o possível retorno às aulas 

presenciais. 
 

Todos os temas abordados na HTPC foram trabalhados com o grupo de educadoras. 

 

 
❖ 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), onde utilizamos todos os recursos possíveis para evitar contaminação 

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

agendamos com   duas (2) famílias que não tem acesso a internet para informar todos os 

assuntos que foram abordados na reunião de pais realizada no dia 25 de Junho de 2021 às 

08h30 da manhã. 
 

❖ 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. Neste mês de Junho realizamos 

apenas uma (1) Busca ativa, onde tivemos uma posição da família a respeito da falta 

de participação das atividades,  deste modo conseguimos auxiliar a família de forma  

que teremos a presença deste educando e participação das atividades garantido seus 

direitos de aprendizagem. Na IBLM se encontra ainda (1) educando que está 

cadastrado na SED, no maternal I, mas não tem informação suficiente para localizá 

lo, mediante a isso  já foi realizado busca ativa desde a data 01/03 ( via telefónica), 

05/04 (Buscá residencial), 24/04 (Posto de Saúde) e 07/05 solicitamos parceria  para o 

Conselho tutelar ( Contato via e-mail Conselho Tutelar – Mogi guaçu) mas até o 

presente momento  ainda não obtivemos nenhum resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

 RETORNO DAS FAMÍLIAS 

 

Quanto ao retorno das famílias, temos uma participação significativa, diante desse 

cenário é de 80% varia conforme a participação, tendo mês que uns educandos participam 

mais e outros menos.  

Portanto algumas Famílias apresentam dificuldade nas realizações das atividades, 

argumentando a falta de tempo devido ao trabalho rural e  internet, dessa forma conforme as 

educadoras disponibilizam os vídeos de atividades visualizaram não abrindo pois relata que o 

celular não está tendo capacidade de armazenamento, a internet não suporta etc... Diante 

desses relatos que são contínuo, as educadoras buscam estratégias para auxiliar alguns pais, 

onde elas enviam os vídeos e abaixo dele o áudio explicando a atividade, sendo assim após 

tal estratégia obtivemos uma melhora significativa na elaboração das atividades, onde ao 

propor 5 atividades, eles conseguem realizar 3, havendo uma participação de 80% das 

famílias. 

Contudo,  retorno/devolutivas das famílias é geralmente feita aos finais de semana, 

onde possibilita a maior participação dos pais,  eles encaminham as devolutivas da semana  e 

 devolutivas com alguns dias em  atraso. No presente momento temos 2 educandos que 

retiram as atividades impressas, todas as sextas feiras, os outros 3 que anteriormente 

retiraram atividades, conseguiram retornar com as atividades de modo remoto . Havendo 

sempre algumas famílias, que a Busca ativa é realizada mensalmente, para poder ter a 

participação mínima do educando, o retorno é solicitado de forma contínua, para assim poder 

contribuir para o desenvolvimento dos educandos. 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

 AVALIAÇÃO 

 

No mês de Junho se encerrou o 1º Semestre , aconteceu a Reunião de Pais no dia 

25 de junho de 2021 às 08h30 da manhã, devido o bairro Chácaras Alvorada, sem um 

bairro isolado do Município, a internet é desfavorável para realização de lives e reuniões 

on line, sendo assim foi necessário realizar a reunião com os pais e responsáveis por 

meio de gravação de vídeo, onde cada educadora gravou um vídeo, seguindo a Pauta da 

reunião e  particularidade de cada sala e enviou para os pais, a participação foi de modo 

satisfatório os pais enviaram no grupo seu nome completo para computar como 

presença/ participação, foi proposto a eles uma dinâmica da Árvore da Gratidão, onde os 

mesmos teriam que enviar uma palavra de gratidão que representasse esses seis meses, 

desse modo tivemos uma participação de 50% dos pais. 

 Ocorreu a elaboração dos relatórios individuais dos educandos, para realização 

as educadoras  buscaram novos instrumentos,  sendo assim o relatório individual  teve  

como base para construção, as devolutivas através de fotos, vídeos, relatos, anamnese e 

questionário enviados pelos responsáveis, onde contribuiu na realização do documento. 

Estes relatórios individuais após a construção passam pela Coordenadora Pedagógica 

que realiza a  leitura e posteriormente são encaminhados a Coordenação Geral.  

Os relatórios foram convertidos em formato PDF e disponibilizados para os pais 

e responsáveis no particular por meio do aplicativo WhatsApp, assim foram impressos e 

arquivados juntamente com o prontuário de cada educando. Realizamos no dia 01 de 

Julho de 2021 a Pesquisa de Satisfação com os pais,  pelo aplicativo WhatsApp, onde a 

proposta foi eles enviarem emoji de satisfeito, moderadamente satisfeito ou insatisfeito, 

também disponibilizamos aos pais um link de pesquisa anônimo, para assim ter 

autonomia de avaliar sem ser identificado, dessa forma deixando pais e responsáveis a 

vontade para avaliar o trabalho desenvolvido pela IBLM no 1º Semestre, esta prática é 

desenvolvida todo final de trimestre este ano foi realizada  em Março/ Junho, tendo 

como objetivo auxiliar na construção do trabalho desenvolvido aos educandos e 

famílias, de modo geral obtemos uma participação de 85%. 

 

 

 

 



 

      
 

 

Ocorreu no dia 01 de Junho de 2021,  Pesquisa de satisfação  com os funcionários 

pelo aplicativo mentimeter, onde foi disponibilizado o link para todos os funcionários, esta 

pesquisa  é realizada apenas no final de cada semestre em Junho/Dezembro, ficando 

registrado internamente na IBLM, contribuindo para melhoria no trabalho desenvolvido. 
 

  

. 

 

 

 

 

 

 

“Ajude-me a crescer, mas deixe-me ser eu mesmo”. 

 Maria Montessori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ana Lucia Ramos Bratifsch                                                Thamiris dos Santos Araújo 

Coordenadora Geral                                                        Coordenadora Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

 

ANEXO 1 – CONTROLE DE BUSCA ATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


