
     

      

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL/2022

CEI-LOURDES ALAVASKI DA SILVA – INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR 

DE MARIA - IBLM

Mês de referência –Maio /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 Maio 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 Maio foi:

·         11/05/22 -Tema: Avaliação e devolutiva do 1º semestre de 2022

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 Maio foi realizada no sábado no período vespertino, 

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

Reunião ocorreu no dia:

· 28/05 – Tema: Avaliação e devolutiva do 1º semestre de 2022 com objetivo de 
orientar a elaboração das devolutivas individuais das crianças do 1º semestre, 
evidenciando o desenvolvimento e o percurso de aprendizagem de cada uma
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 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO 

No mês de Maio, o planejamento teve como embasamento Semana de “Quem cuida de 

Mim” e data significativa “Dia do Trabalho”, 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 a data significativa – “Dia do Trabalho” foram realizadas experiências 

proporcionando uma formação integral dos educandos, assim garantindo seus direitos 

estabelecidos pela BNCC – Base Comum Curricular. Contamos com a presença de 

funcionários da Instituição Beneficente Lar de Maria, demonstrando qual a profissão 

exercida, relatando sobre suas atribuições diárias e instrumentos que utiliza para execução.

  Proporcionamos aos educandos experiências para comtemplar 

o encerramento do Projeto Semana “Quem cuida de Mim”, assim 

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.



     

A finalização do projeto ocorreu com as apresentações dos educandos mediante

cronograma elaborado, no dia seis de Maio (sexta-feira), sendo o “Berçário I” a musicalização 

A família- Mundo de Bitta, “Berçário II” – Minha Família, “Multisseriada A” – Família – Ritta 

Rameh, “Multisseriada B” – Família - Titãs e “Multisseriada C” – Como é grande meu amor 

por você – Roberto Carlos, onde os responsáveis estavam presentes para apreciarem as 

musicalizações, comtemplando as coreografias e oferecido uma lembrancinha elaborada pelos 

educandos aos pais. As demais experiências atribuídas durante o mês de Maio, proporcionou 

aos educandos trabalhar situações de aprendizagem buscando aprimorar a “Graça e cortesia”, 

desenvolver o prazer, a curiosidade, o interesse, enfim, atitudes favoráveis ao ensino a 

aprendizagem. Valorizar o diálogo com o educador e educando. Adotar, no dia-a-dia, atitudes 

de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças e discriminações.



     

v PROPOSTA DE EXPERIÊNCIA MAIO

GRUPO: BEBÊS (BERÇÁRIO I E II)

Rotina:

Acolhida;

Chamada;

Calendário;

Manuseio – Atividades Exploratória;

Proposta de Experiência;

EI01E006 Atividade Projeto -  Minha Família: Quem Cuida de Mim.
EI01CG0 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.
EI02CG02 Atividade Diversificada - Alcançando Brinquedos.
EI01CG02 Atividade Diversificada - Circuito com Bambolês.
EI01ET02 Atividade  Diversificada - Brincadeira com Blocos.
EI01ET05 Atividade Diversificada - Brincando com Tampas.
EI01ET01 Atividade  Diversificada - Caixa com Formas Geométricas.
EI01CG05 Atividade  Diversificada - Prendedores com Fita.
EI02TS02 Atividade Diversificada - Brincadeira: Gruda Bolinhas.
EI01EF08 Atividade  Diversificada - Contação de História: A Borboleta Antonieta
EI01E004 Atividade Sequenciada -  Caixa com Espelho
EI01EF06 Atividade  Sequenciada - Caixa com Fotos dos Educandos
EI01CG02 Atividade Sequenciada -  Varal de Fotos dos Educandos
EI01ET04 Atividade Sequenciada -  Descolando Objetos do Espelho.
EI01TS02 Atividade Sequenciada -  Minha Identidade: Carimbando os Dedos
EI01CG02 Atividade  Diversificada   -  Fitas Coloridas.
EI01ET01 Atividade Diversificada -   Caixa de Sensações.
EI01CG05 Atividade Diversificada -  Caixa de Palitos Coloridos
EI01E002   Atividade Diversificada - Puxando Tecidos.
EI01EF06 Atividade Diversificada -  Caixa com Bolinhas
EI01E002 Atividade Diversificada -  Brincando com Potes
EI01ET04 Atividade Diversificada -   Cola e Descola Palitos



 

      

 

 

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 

ü EI01EF07 ü Atividade diversificada -  Dia do Trabalho: As profissões: imagens, vídeos e exposição. 

EI01EO04 Atividade Projeto:  Varal com fotos da família 

EI01TS02 Atividade Projeto:  Decorando o coração. 

ü EI01ET03 ü Atividade Projeto:  Confecção do cartaz: família. 

EI01EO06 Atividade Projeto:  Apresentações “Projeto quem cuida de mim”. Música: Família, Rita 

Rameh 

EI01ET01 Atividade  sequenciada: Conhecendo a cor (vermelha) 

v EI01CG02 ü Atividade Sequenciada: Colando bolinhas 

v EI02TS02 ü Atividade Sequenciada: Colagem com tecidos (cor e textura) 

v EI02EF01 ü Atividade Sequenciada: Receita: gelatina 



     

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

Rotina:

Acolhida;

Chamada;

Calendário;

Manuseio – Atividades Exploratória;

Proposta de Experiência;

EI02EO04 Atividade Diversificada: Dia do Trabalho/Apresentando as profissões

EI03TS02 Atividade Sequenciada: Confecção do cartaz com fotos da família

EI02TS02 Atividade Sequenciada: Confecção do cartão para a família

EI02EF05 Atividade Sequenciada: Varal com Fotos das Famílias.

EI02CG02 Atividade Sequenciada: Apresentação: Música: como é grande o meu amor por você

EI03EF07 Atividade Sequenciada: Inicial do nome próprio

EI02EF07 Atividade Sequenciada: Ditado das letras

EI03TS02 Atividade Sequenciada: Colagem de papel picado sobre a inicial do nome

EI02CG02 Atividade Sequenciada: Caça letras: inicial do nome próprio

EI03EF09 Atividade Sequenciada: Realização da escrita do nome próprio

EI02TS02 Atividade Diversificada: Releitura de obras: Romero Brito

EI02EO04 Atividade Diversificada: Releitura de obras: Romero Brito

EI03ET03 Atividade Diversificada: Preservação do meio ambiente

EI02ET07 Atividade Diversificada: Jogo dos números

EI03CG01 Atividade Diversificada: Dinâmica do corpo humano

EI01EO03 Atividade Sequenciada: Garrafa mágica: cor vermelha

v EI01ET01ü Atividade Sequenciada: Conhecendo a cor azul

EI01EO03 Atividade Sequenciada: Colagem o fundo do mar (com tecidos, cor azul)

v EI01TS02ü Atividade  Sequenciada: Carimbando com rolo (cor azul)

v EI02EF01ü Atividade  Sequenciada: Receita: gelatina cor azul

EI01CG02 Atividade  Sequenciada: Varal de bexigas, cor azul

EI02TS02 Atividade  Sequenciada: Conhecendo a cor amarela

EI01EF02 Atividade  Sequenciada: Saco mágico (cor amarela)



     

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 e na “Campanha do 

Agasalho” disponibilizamos um conjunto de moletom e uma manta 

em Jolitex  para os educandos matriculados na IBLM.

META 2: Garantir a alimentação e segurança.

EI02EF01 ü Atividade Diversificada: As profissões: Apresentação das profissões imagens 

EI02EF08 ü Atividade “Projeto”: Confecção do cartaz: Representação da família 

EI03TS02 ü Atividade “Projeto”: Confecção da Lembrança: Carimbo com mãos e pés (Flor)

EI02EF01      Atividade “Projeto”: Exposição das atividades do dia da família  

EI02EO04 A   Atividade “Projeto”: Apresentação: “Quem cuida de mim.

EI03EF01 Atividade Sequenciada: Vogal A 

EI02EF01 Atividade Sequenciada: Objetos da vogal A

EI03TS02 ü Atividade Sequenciada: colagem de papel picado sobre a letra A

EI02CG01 Atividade Sequenciada: Caça objetos letra A

EI03EF09 Atividade Sequenciada: Realização da escrita da letra A

EI02EF01 Atividade Sequenciada: Como é meu corpo?

EI02CG04 ü Atividade Sequenciada: Nomeando as partes do corpo humano

EI02EO05 Atividade Sequenciada: Eu sou assim

EI02ET05 Atividade Sequenciada: Qual meu tamanho?

EI02ET03 Atividade Sequenciada: Meu boneco de alpiste

EI03EF01 Atividade Sequenciada: Objetos da vogal E

EI03TS02 ü Atividade Sequenciada: colagem de papel picado sobre a letra E

EI02CG01 Atividade Sequenciada: Caça objetos letra E

EI03EF09 Atividade Sequenciada: Realização da escrita da letra E

EI02ET05 Atividade Sequenciada: Apresentação cor Amarela

EI01ET01 Atividade Sequenciada: Pareando com a cor amarela



 

      

 

 

 

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 Maio, devido imensuráveis casos de síndrome gripal, foi preciso um 

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

plataforma WhatsApp, comunicados de prevenção.  

  

v RETORNO DAS FAMÍLIAS 

Neste mês de Maio, o retorno das famílias foi contínuo, devido os casos de síndrome 

gripal, 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 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 Maio diante da data signifivcativa “Dia do Trabalho”, realizamos 

atividades a trabalhar o tema de forma cunho educativo e lúdico. E na semana de 03 á 06 maio 

concluimos o Projeto "Quem cuida de mim”, através de experiências elaboradas e executadas  

e apresentações musicais juntamente com a entrega de lembrançinha.  

A Frequência dos educandos reduziu durante este mês de Maio devido a Síndrome 

Gripal onde alguns educandos estão de atestado, sendo justificado a ausência. Também alguns 

educadores foram atestados, necessitando de remanejamento. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Juliana Figueiredo Loureiro 

Coordenadora Pedagógica                                     


