
 

      

 

 

  

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL/2022 

 

CEI-LOURDES ALAVASKI DA SILVA – INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR 

DE MARIA - IBLM 

Mês de referência – Abril /2022 

 

A Instituição Beneficente Lar de Maria, atende 112 crianças segundo Termo de 

Colaboração 03/2020, com faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11meses. 

 

   

 

 



 

      

 

v HORAS DE ESTUDOS (HTPC) 
 

Durante o mês de Abril tivemos horas de estudos HTPC com as Gestoras e 

Administradoras de todas a CEIs do Município de Mogi Guaçu e as OSCs, os encontros foram 
de forma presencial, tivemos, totalizando (01) um encontro. Tendo como formadoras a Patrícia 

Scarabelo e Ana Paula Américo da Silva, os encontros acontecem quinzenalmente, ocorrendo 

este mês na quinta –feira das 08h00 às 11h00, no Cegep. 
     
Tema abordado neste mês de Abril foi: 

 ·         07/04/22 -Tema: O trabalho com a leitura e escrita na Educação Infantil. 

  

Ressaltando que todos os encontros iniciam com reflexão e momento cultural que varia 

conforme a proposta elaborada para cada dia. 

  

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). 

 

 

 

 



 

      

 

v REUNIÕES REALIZADAS (FORMAÇÃO CONTINUADA) – COORDENAÇÃO E 

EDUCADORAS 
  

A reunião pedagógica no mês de Abril foi realizada na sexta feira no período 

vespertino, com as educadoras, a fim de repassar todo conteúdo adquirido na reunião do HTPC.  

 

Reunião ocorreu no dia: 

· 08/04 – Tema: O trabalho com a leitura e escrita na Educação Infantil, com 
objetivo de refletir sobre o trabalho com a leitura e escrita na Educação Infantil 
com foco nas práticas sociais de linguagem e nas vivências significativas da 
vida cotidiana.  

 

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. 

 

 

 

 

 



 

      

 

v PLANEJAMENTO/ SEMANÁRIOS   

Em cumprimento da meta 4, descrita no Plano de Trabalho -2022, as elaborações 

de Semanários e Planejamento estão sendo realizado da seguinte forma, a fim de atender 

as demandas da IBLM: 

  

  

·         Berçário I: Segunda-feira das 14h00 às 15h00; 

·         Berçário II: Terça –feira das 14h00 às 15h00; 

·         Multisseriada A: Quarta-feira das 14h00 às 15h00; 

·         Multisseriada B: Quinta –feira das 14h00 às 15h00; 

·         Multisseriada C: Sexta-feira das 14h00 às 15h00; 

 

       Entrega de reflexivos são entregues na Coordenação das Segundas – feiras. 

 

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 . 

 

v  REGISTRO SÍNTESE DE ACOMPANHAMENTO ESPECÍFICO - RAE 

 Neste mês de Abril foi aberto 01 (um) Registro Síntese de acompanhamento 

específico (RAE), pelo Setor Pedagógico, onde foram encaminhados ao Setor Social, para 

acompanhamento psicossocial. 

 

v ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL 

No mês de Abril, o planejamento teve como embasamento as datas significativas, 

embora o objetivo das atividades desenvolvidas teve como intuito proporcionar experiência, 

vivência e explorar diversos recursos que contribuíssem para seu desenvolvimento integral, 

assim garantindo nos Berçários os direitos de aprendizagem Brincar, Explorar e Conviver, e 

nas Multisseriadas os direitos de Expressar, Conviver, Participar e Conhecer se. 

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

 

 

 



 

      

 

Conforme as datas significativas – Páscoa e Semana de “Quem cuida de Mim”, foram 

realizados projetos de curto prazo, com duração de duas semanas consecutivas. Neste mês foi 

trabalhado atividade sequenciada do Dia do Índio. 

O Projeto data significativa - Páscoa teve como objetivo realizar vivências através de 

atividades, experiências, histórias e teatro, buscando demonstrar a data significativa dentro do 

contexto real. Todas as salas iniciaram com experiências, através de fotos relatando o 

significado da “Páscoa”, ressaltando o amor, a união, a fraternidade e a família. Trabalharam 

o animal coelho e seu habitat, legume cenoura, o fruto cacau e a fábrica de chocolate. 

Finalizamos o projeto com a entrega de ovos de chocolate da marca venezza, disponibilizado 

pela Secretaria de educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

As atividades sequenciadas Dia do Índio, foi trabalhado a cultura indígena através de 

fotos e vídeos. Foi relatado através do filme Pocahontas que foi exibido aos educandos a 

importância da cultura indígena, sobre suas vestimentas e sua alimentação. 

Foi realizado com os educandos a confecção do cocar, juntamente com uma roda de 

conversa salientando sobre a importância do acessório usado pelos indígenas em rituais de 

agradecimento. As experiências despertaram nos educandos a curiosidade, facilitando a 

execução das propostas. Os educadores apresentaram para os educandos um dos alimentos em 

que os indígenas se alimentam a “mandioca”, onde através de frisas (imagens) mostraram a 

plantação e como eram realizadas as colheitas, os educandos puderam segurar, sentir a textura 

e degustaram o alimento cozido, onde tiveram aceitação significativa. Foi salientado aos 

educandos a importância do povo indígena em nosso país, mostrando um pouco de sua cultura, 

sobre a alimentação, brincadeiras típicas, suas vestimentas e sobre a pintura, onde ressaltamos 

a importância da pintura chamada por eles de grafismo sendo de extrema valia para rituais de 

dança como forma de pedido ou agradecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

A celebração do Dia de Quem Cuida de 

Mim, é comemorado segundo o teor da 

proposição 405/2021. Realizamos o Projeto data 

significativa “Quem cuida de Mim”, trabalhando 

assim experiências envolvendo atividades 

sequenciadas através de vivências conhecendo a 

sua história de vida e de sua família, abordando 

a afetividade e a importância do convívio 

familiar e a interação entre ambas as partes. Este 

projeto foi finalizado com apresentação dos 

educandos, para os responsáveis, onde cada sala 

juntamente com os educandos fizeram uma 

lembrancinha. 

  

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

v PROPOSTA DE EXPERIÊNCIA ABRIL 

 

GRUPO: BEBÊS (BERÇÁRIO I E II)   

Rotina:  

Acolhida;  

Chamada; 

Calendário; 

Manuseio – Atividades Exploratória; 

Proposta de Experiência; 

 

 

 

 

EI01TS03  Atividade Permanente – Contação de História: Cinco Sapos. 
EIO1ET04 Atividade Diversificada -  Fitas Coloridas. 
EI01E005 Atividade Projeto – Apresentação da cenoura. 
EI01CG01 Atividade Projeto – Degustação da cenoura. 
EI01E006  Atividade Projeto – Apresentação do coelho. 
EI01EF06 Atividade Projeto – Momento lúdico com o coelho. 
EI02CG01 Atividade Projeto – Caça cenouras. 
EI01TS02 Atividade Projeto – Coelho com rolinho de papel. 
EI01CG02  Atividade Projeto – Coelho com bolinhas. 
EI01ET02 Atividade Projeto – Coelho Sensorial. 
EI01ET05 Atividade Projeto – Confecção: orelhas de coelho. 
EI01E003 Atividade Projeto – Brincando com orelhas de coelho. 
EI01TS02 Atividade Projeto – Brincadeira: pegadas no papel. 
EI01ET01 Atividade Projeto – Cenoura Sensorial. 
EI02CG01 Atividade Projeto – Colando algodão no coelho. 
EI01CG05 Atividade Projeto – Colando tampinhas na cenoura. 
EI01TS02 Atividade Projeto – Cenoura com os pés. 
EI01E006 Atividade Projeto – Pintura de rosto (coelho). 
EI02TS01  Atividade Permanente – Musicalização: O bote quase virou (com instrumentos). 
EI01TS02 Atividade Projeto – Dedinhos coloridos (carimbo). 
EI01ET05 Atividade Projeto – Confecção Cocal. 
EI02TS02 Atividade Projeto – Oca sensorial. 
EI02CG01 Atividade Projeto – Pintura de rosto (índio). 
EI01E003 Atividade Projeto – Brincadeira: explorando a oca. 
EI01EF07 Atividade Projeto – Apresentação com imagens: diversas famílias. 
EI02EF06 Atividade Permanente: Contação de História: Família é feita de amor. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EI01TS02 Atividade Projeto – Confecção Cartaz: Coração de mãos. 
EI01TS01  Atividade Permanente – Musicalização: Família dos dedos. 
EI01ET02 Atividade Projeto – Carimbo dos dedos (representação das famílias).  
EI01E006 Atividade Projeto – Minha Família: quem cuida de mim.  
EI01CG05 Atividade Projeto – Brincadeira: Cola e descola com fotos. 
EI01TS02 Atividade Projeto – Pegadas: seguindo os passos de quem cuida de mim. 
EI01ET03 Atividade Projeto – Varal de Fotos das famílias. 
EI01EF06 Atividade Projeto – Apresentação: Música: Nossa Família. 
EI01EO05          Atividade diversificada: Lavando as mãos 
EI02EF02          Atividade diversificada: Musicalização: Lava as mãos (vídeo)  

ü EI01EF02         ü Atividade Projeto: Páscoa (significado e valores -texto e fotos) 
ü EI01EO03               Atividade Projeto: Apresentação do Coelho (animal e textura – pelagem) 

EI01EF07         Atividade Projeto: Vídeo: Coelho (animal/habitat) 
EI01ET03     Atividade Projeto: Decorando coelho (textura-algodão) 

ü EI01EO03    ü Atividade Projeto: Acertando o alvo (coelho) 
EI01ET03       Atividade Projeto: Pintando coelho (tinta caseira) 
EI01ET05     Atividade Projeto: Construindo cartaz páscoa 
EI01EO03     Atividade Projeto: Decorando Orelha de coelho 
EI02CG01   Atividade Projeto: Pulando na toca do coelho 

ü EI01ET04  ü Atividade Projeto: Apresentação Cenoura (legume) 
ü EI01CG02  ü Atividade Projeto: Solário – Caça Cenoura 

EI01CG01   Atividade Projeto: Carimbo pé - Cenoura 
EI01ET04  Atividade Projeto: Degustação Cenoura 

ü EI01EF02  ü Atividade Projeto: Teatro: O coelho que não botava ovo. 
EI01EF07  Atividade Projeto: Vídeo Plantio da cenoura 
EI01TS02  Atividade Projeto: Preparação educandos para Lembrança de Páscoa.  

v EI01EF07  ü Atividade Sequenciada: Vídeo e Fotos: Índio - Cultura Indígena  
v EI01ET02  ü Atividade Sequenciada: Carimbando mão – Índio 
v EI01EO05  ü Atividade Sequenciada: Apresentação Mandioca - Degustação 

EI01TS02  Atividade Sequenciada: Confecção colar de macarrão 
v EI01CG01 ü Atividade Sequenciada: Musicalização – Os indiozinhos e bandinha (instrumentos musicais) 

EI01EO03  Atividade Sequenciada: Preparação educandos para Lembrança do Dia do índio 
v EI01EF07  ü Atividade Projeto: Apresentação – Família (Fotos e vídeos) 
v EI01ET02  ü Atividade Projeto: Carimbando mão – Confecção casinha 

EI01CG01    Atividade Projeto: Cartaz com membros da família – Essa é minha família.  
EI01EF02  Atividade Projeto: Contação de história: Um amor de Família – Ziraldo 
EI01EF02  Atividade Projeto: Musicalização: Família dedo 



 

      

 

 

 

GRUPO: CRIANÇAS BEM PEQUENAS (MULTISSERIADA A, B, C) 

Rotina:  

Acolhida; 

Chamada; 

 Calendário; 

Manuseio – Atividades Exploratória; 

Proposta de Experiência; 

 

 

 

 

EI01ET05 Atividade Diversificada: Desembrulhando objetos. 
EI01EF02  Atividade Diversificada: Música: os patinhos coloridos. 
EI01EF03 Atividade “Projeto”: Significado da Páscoa (amor, carinho e afeto) textos e imagens. 
EI01EO01 Atividade “Projeto”: Significado da Páscoa: confecção do cartaz (colagem no coração). 
EI02EF05 Atividade “Projeto”: Apresentação do coelho (vídeo do seu habitat natural). 
EI02ET01 Atividade “Projeto”: Coelho sensorial (textura com algodão). 
EI01ET01  Atividade “Projeto”: Apresentação e degustação da cenoura. 
EI02CG05 Atividade “Projeto”: Confecção da cenoura (colagem com papel crepom). 
EI01EO06 Atividade “Projeto”: Receita: bolo de cenoura. 
EI01TS02 Atividade “Projeto”: Pintura com os pés. 
EI01CG02 Atividade “Projeto”: Caça a cenouras. 
EI02ET01 Atividade “Projeto”: Confeccionando o coelho. 
EI01CG02 Atividade “Projeto”: Acertando a bola na boca do coelho. 
EI02CG05 Atividade “Projeto”:  Confecção da orelha do coelho. 
EI01EF08  Atividade “Projeto”:  Receita: brigadeiro. 
EI01TS03 Atividade “Projeto”:    Apresentação coelhinho da Páscoa (dança). 
EI01EF03  Atividade “Projeto”:   Teatro: O coelho que não bota ovos. 
EI01EF07 Atividade “Projeto”:    Fotos: Índio: cultura indígena. 
EI01TS02 Atividade “Projeto”:   Confecção do cartaz: dia do índio. 
EI02Ef01 Atividade “Projeto”:    Apresentação e degustação da mandioca. 
EI02EO06 Atividade “Projeto”:    Cinema: Filme Pocahontas. 
EI02CG05 Atividade “Projeto”:    Confecção do Cocar (Índio) 
EI02EO01 Atividade “Projeto”:    Pintura facial (Dia do Índio). 
EI01EF07 Atividade “Projeto”:    Apresentação Família (fotos e vídeos). 
EI01EF03  Atividade “Projeto”:    Contação de história: um amor de família Ziraldo. 
EI01ET02 Atividade “Projeto”:    Carimbando as mãos: Confecção casinha. 
EI01CG01 Atividade “Projeto”:    Cartaz: Essa é minha família (carimbo das mãos). 
EI01EF02 Atividade “Projeto”:    Musicalização: Nossa família. 



 

      

 

 

 

 

 

v ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 

   O atendimento às famílias presencial é contínuo, realizado por meio das redes sociais: 

grupos de WhatsApp e atendimento telefônico, para as quais disponibilizamos 

informações/comunicados.  Atendemos todas as famílias em cumprimento com a meta 2, 

descrita no Plano de Trabalho, onde fornecemos para as famílias uma Cesta Básica para os 

educandos matriculados na IBLM. 

META 2: Garantir a alimentação e segurança. 

 

 

 

 

EI02EF01 Atividade Sequenciada: Apresentação- Família (Vídeos e fotos) 

EI02EO04 Atividade Sequenciada: Quem mora comigo? 

EI02EO05 Atividade Sequenciada: Quem escolheu meu nome? 
EI03TS02 Atividade Sequenciada: Confecção da casa, quem mora comigo. 
EI02EO01 Atividade diversificada: Lavando as mãos 
EI03TS02 Atividade diversificada: Desenho livre no papel Kraft 
EI02EO04 Atividade Projeto Páscoa: Tour pela instituição – sentimentos da páscoa 
EI02ET01 Atividade Projeto Páscoa: Apresentação do coelho (imagem/pelúcia) / Páscoa: Vídeo do Coelho 
EI02CG05 Atividade Projeto Páscoa: Cenoura: colagem com papel 
EI02CG01 Atividade Projeto Páscoa: Ensaio: música da páscoa (de olhos vermelhos) 
EI03TS02 Atividade Projeto Páscoa: Confecção do coelho com prato descartável 
EI02CG05 Atividade Projeto Páscoa: Confecção do coelho com papel higiênico 
EI03TS02  Atividade Projeto Páscoa: Confecção ovo (carimbo com batatas) 
EI02CG05  Atividade Projeto Páscoa: Pintura com ovos coloridos 
EI02ET05  Atividade Projeto Páscoa: Pintura facial 
EI02EF04 Atividade Projeto Páscoa: Teatro: Coelho não bota ovo 
EI02CG05 Atividade Projeto Páscoa: Dança: De olhos vermelhos 
EI02CG01 Atividade Projeto Páscoa: Caça aos ovos coloridos 
EI02CG05 Atividade Projeto Páscoa: Mural da páscoa 
EI02EF08 Atividade Sequenciada: Curiosidades indígena (vídeos/fotos) 

EI02EO04 Atividade Sequenciada: Apresentação e degustação da mandioca/milho 
EI02EF01  Atividade Sequenciada: Exposição de comidas típicas indígenas/artesanato 
EI02EO01 Atividade Sequenciada: Pintura facial (Dia do Índio) 
EI03EF01  Atividade Projeto Quem cuida de mim: Apresentação – Família (Fotos e vídeos) 
EI02EO04  Atividade Projeto Quem cuida de mim: Quem mora comigo? 
EI02EF05  Atividade Projeto Quem cuida de mim: Quem escolheu o meu nome? 
EI02TS02  Atividade Projeto Quem cuida de mim: Confecção da casa onde moro com palito 
EI03TS02 Atividade Projeto Que cuida de mim: Confecção do livro da família 

 



 

      

 

v ACESSO ÀS FAMÍLIAS 

 Quanto ao acesso às famílias, é realizado quando necessário, o educando que apresenta 

03 (três) faltas consecutivas o protocolo é realizar o contato com os responsáveis para 

averiguar, se não obtivemos êxito ao localizar através de ligação telefônica, a educadora realiza 

a busca ativa, que é passado ao Setor Social que locomove até a residência a fim de localizar, 

caso não localizamos acionamos o Conselho Tutelar para auxiliar perante o caso.   

Durante o mês de Abril, devido imensuráveis casos de virose, foi preciso um contato 

diário com as famílias, para realizar devidas orientações, foram enviadas pela plataforma 

WhatsApp, comunicados de prevenção. A virose atingiu os funcionários, onde alguns estavam 

atestados e diante da situação, foi preciso remanejar educadores e educandos, para cumprir 

com as demandas diárias.  

  

v RETORNO DAS FAMÍLIAS 

Neste mês de Abril, o retorno das famílias foi contínuo, 

devido os casos de virose, a frequência dos educandos neste mês 

reduziu, sendo justificado pelas famílias através de mensagem pela 

plataforma WhatsApp ou ligação telefônica. Algumas famílias 

estão tendo cautela avisando a unidade quando seu filho (a) 

apresenta algum sintoma de virose ou gripe, não enviando para 

unidade, portanto algumas famílias não apresentam este 

comportamento, sendo preciso ao observar algum sintoma no 

educando a unidade entrar em contato com os responsáveis. Assim 

as faltas são justificadas até que a criança esteja apta a frequentar, 

evitando qualquer tipo de intercorrência. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

v AVALIAÇÃO 

Durante este mês de Abril, conforme o calendário interno, ocorreram na IBLM no dia 

08 de Abril – Dedetização e Limpeza de Caixa d ́ água, sendo assim neste dia os educandos 

ficaram na unidade cumprindo meio período. No dia 11 de Abril a aula foi suspensa para que 

os funcionários realizassem a organização e limpeza do ambiente, retornando as aulas no dia 

12 de abril. Não tivemos aula e nem atendimento ao público nos dias 15, 21 e 22, devido 

feriados e ponto facultativo. 

Este mês, diante das datas significativas, realizamos dois projetos de curto prazo para 

abordar e trabalhar os temas de forma cunho educativo e lúdico.  Assim, durante a semana do 

dia 04 à 14 de Abril, trabalhamos com o Projeto Páscoa,  e na semana do dia 25 à 06 de Maio, 

trabalhamos com o Projeto "Quem cuida de mim”. 

A Frequência dos educandos reduziu durante este mês de Abril devido a enfermidade 

“virose”, onde alguns educandos estão de atestado, sendo justificado a ausência. Também 

alguns educadores foram atestados, necessitando de remanejamento. 

A Coordenadora Pedagógica Thamiris necessitou realizar uma cirurgia de emergência, 

na qual a mesma está afastada do trabalho, assim impossibilitando a participação nas reuniões 

do CEGEP, contudo justificou sua ausência através da plataforma Whatsapp para a responsável 

Josiane – Terceiro Setor.  Diante disso, a Coordenadora Geral Ana Lúcia, está realizando 

orientações ao Setor Pedagógico até seu retorno. Sem mais, 

  

  

 

  

Ana Lucia Ramos Bratifsch 

Coordenadora Geral                                                  


