
 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL/2022 

 

CEI-LOURDES ALAVASKI DA SILVA – INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE 

MARIA - IBLM 

Mês de referência – OUTUBRO /2022 

 

A Instituição Beneficente Lar de Maria, atende 122 crianças segundo Termo de 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bebês 

(4 á 1 ano e 6 meses) 

Berçário I composta por 20 educandos 

Berçário II composta por 20 educandos 

Crianças bem pequenas 

(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) 

Agrupada I composta por 26 educandos 

Agrupada II composta por 28 educandos 

Agrupada III composta por 28 educandos 



 

 HORAS DE ESTUDOS (HTPC) 
 

Durante o mês de Setembro realizamos horas de estudos HTPC com as Gestoras e 

Administradoras de todas as CEIs do Município de Mogi Guaçu e as OSCs, os encontros foram 

de forma presencial, totalizando (01) um encontro. Tendo como formadora Ana Paula, o encontro 

ocorreu este mês na quarta –feira das 08h00 às 12h00, no Cegep. 
     
 

Tema abordado neste mês de OUTUBRO foi:  

 26/10/22 – Questões das devolutivas – Documentação pedagógica.  

                A documentação pedagógica, como um instrumento para compartilhar os resultados 

decorrentes do semestre, sendo as devolutivas de pesquisas e os princípios da documentação 

pedagógica a fim de garantir a participação na apreciação dos percursos da investigação, 

garantindo a interação e brincadeiras dos bebês e das crianças bem pequenas.  

 

 

 

 

 

 

 

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

a proposta elaborada para cada dia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 FORMAÇÃO CONTINUADA – COORDENAÇÃO 

 

       Durante o mês de OUTUBRO tivemos Encontro de Formação das Administradoras de CEIs 

com as Gestoras e Administradoras de todas as CEIs do Município de Mogi Guaçu e as OSCs, o 

encontro de forma presencial, tivemos, totalizando (01) um encontro. Este encontro foi 

proporcionado pela assessoria pedagógica Vivace iniciando um programa formativo juntamente 

com a Secretaria de Educação de Mogi Guaçu, tendo como formadoras Eigles Giacomelli Amaro 

e Lucila de Almeida. O encontro ocorreu no dia 18 do mês de OUTUBRO, terça–feira das 13h30 

às 17h30, no Cegep. 

 

 Tema: Organização curricular da Educação Infantil em Mogi Guaçu - concepções, 

diretrizes e práticas. 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 REUNIÕES REALIZADAS (FORMAÇÃO CONTINUADA) – COORDENAÇÃO E 

EDUCADORAS 

  

A reunião pedagógica no mês de 

OUTUBRO foi realizada no sábado em período 

vespertino na unidade V – IBLM Lar de Maria – 

Mogi Guaçu, com as educadoras e auxiliares de 

educação a fim de repassar todo conteúdo 

adquirido na reunião do HTPC. 

 

 

 

Reunião ocorreu no dia: 

 29/10/22 – Papel do professor na elaboração da documentação pedagógica. 

 

          Nesta formação continuada com o tema proposto “O QUE É AVALIAR? - Papel do 

professor (avaliador) na elaboração da documentação pedagógica” iniciou com uma dinâmica 

em duplas, tendo por objetivo principal facilitar o relacionamento entre os participantes de 

um grupo ou equipe e harmonizar o ambiente de trabalho e apreciação de imagens com a 

dupla e discussão. Posteriormente seguimos com apresentação de slides abordando o tema 

“O que é avaliar” e finalizamos com uma dinâmica na qual as educadoras juntamente com as 

auxiliares de educação avaliaram experiências realizadas na capacitação com o intuito de um 

olhar observador e narrativo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 PARADA PEDAGÓGICA 

      Durante o mês de OUTUBRO realizamos a Parada Pedagógica na semana do dia 10 de 

outubro á 13 de outubro de 2022, com a finalidade de revisar os desdobramentos do 

planejamento nas práticas pedagógicas. Seguindo cronograma descrito oferecendo 

conteúdos específicos para Bebes e Crianças bem pequenas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Parada Pedagógica – Recesso escolar 

 

 Segunda-feira, 10/10/2022 

Manhã: 

08h00 as 12h00 - Assinatura de contratos e rematrículas (4 colaboradoras). 

Formação: Berçário I e II. (Planejamento). 

Tarde: 

13h00 as 16h30 - Assinatura de contratos e rematrículas (4 colaboradoras). 

Formação: Multisseriadas A, B e C. (Planejamento). 

 

 Terça-feira, 11/10/2022 

Manhã: 

08h00 as 12h00 - Assinatura de contratos e rematrículas (4 colaboradoras). 

Formação: Elaboração de relatórios - Educadoras (conteúdo, descrições e orientações) 

Tarde: 

13h00 as 16h30 - Assinatura de contratos e rematrículas (4 colaboradoras) 

Organização dos ambientes, preparação e higienização de materiais. 

 

 Quinta-feira, 13/10/2022 

Manhã: 

08h00 as 12h00 - Assinatura de contratos e rematrículas (4 colaboradoras). 

Organização e elaboração formatura 2022 (educadoras Multisseriadas B e C). 

Tarde: 

13h00 as 16h30 - Assinatura de contratos e rematrículas (4 colaboradoras). 

Organização da decoração semana da criança e espaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO 

 

        Em cumprimento da meta 5 vigente no Plano de Trabalho -2022 a fim de 

garantir os direitos dos 122 educandos matriculados, as atividades desenvolvidas no mês de 

OUTUBRO têm como objetivo proporcionar uma formação integral dos educandos, assim 

garantindo seus direitos estabelecidos pela BNCC – Base Comum Curricular. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste mês de outubro as experiências elaboradas a fim de garantir os direitos de 

aprendizagens e desenvolvimento dos educandos teve como embasamento no Plano de ação 

proporcionando as interações e brincadeiras como ferramentas de trabalho visando oferecer 

vivencias no processo de aprimoramento, assim garantindo nos Berçários e nas 

Multisseriadas os direitos de aprendizagem Brincar, Explorar Conviver, Participar, 

Expressar e Conhecer se. O planejamento também foi construído de forma a atender as 

necessidades de cada educando, após a caracterização do grupo, no qual levantamos as 

demandas e conteúdo, a partir dos requisitos e conhecimentos prévios. 

 

 

 

 

 



 

As experiências desenvolvidas do dia 03 a 07 de 

Outubro, foram referentes ao plano de ação, no grupo dos 

Bebês (Berçário I e II) foram elaboradas e realizadas 

experiências sequenciadas com o objetivo de desenvolver 

a coordenação motora ampla, texturas e exploração de 

cor. No grupo: Crianças bem pequenas (Multisseriadas A, 

B e C), o objetivo das experiências desenvolvidas teve 

intuito de desenvolver as habilidades em raciocínio 

logico, construção de atitudes de respeito e participação 

em propostas com o nome próprio.  Nesta semana foram 

incluídos em nosso cardápio sorvete, hambúrguer e 

refrigerante (exceto berçários I e II).  Nesta semana a Secretaria Municipal de Educação de Mogi 

Guaçu no dia 03 de Outubro de 2022 promoveu um evento em comemoração ao Dia do Professor, 

uma homenagem no centro Cultural – Teatro Tupec convidando a todos da equipe (gestores, 

professores e auxiliar de educação) para fazerem parte desta homenagem.   Na semana de 10 a 

13 de Outubro realizamos a “Parada Pedagógica”, e no dia 14 de Outubro proporcionamos aos 

educandos o dia do brinquedo inflável, onde distribuímos por determinados períodos as salas 

através de cronograma para os educandos usufruírem de melhor forma possível.   

Na semana de 17 a 21 de outubro, 

realizamos experiências em continuidade 

com a Semana da Criança, através de 

atividades lúdicas visando dar à criança 

oportunidades de lazer e sociabilidade 

educativa, trabalhando a valorização da 

criança, a fim de estimular a auto estima 

infantil, evidenciar direitos e deveres da 

criança.  

 

 

 



 

Nesta semana foram elaboradas 

brincadeiras e gincanas respeitando as faixas 

etárias (Bebês e Crianças bem pequenas), sendo 

boca do palhaço, boliche, empilhamento de 

latas, confecção balangandã, gincanas com 

bexigas e realizaram a receita de geladinho e 

massa de modelar. Seguindo o cardápio 

fornecido pela D.A.E. oferecemos aos educandos sorvete, brigadeiro, cachorro quente e 

refrigerante (exceto berçários I e II), onde as educadoras dos berçários ofereceram aos bebês 

brigadeiro de banana e sorvete com fruta batida no liquidificar sendo levemente congelada. No 

dia 21 de outubro de 2022, encerramos a Semana da Criança com a apresentação circense tendo 

como atrações bailarinas, dança do bambolê, malabarismo, palhaços e o mágico, comtemplamos 

a apresentação musical do SCFV com a música “Alegria”.  

                Na semana de 24 a 28 de outubro prosseguiram com as experiências propiciando ações 

investigativas através de observações, questionamentos e experiências que evidenciem o 

percurso significativo da aprendizagem e desenvolvimento com o intuito da elaboração dos 

relatórios de desenvolvimento pedagógico. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROPOSTA DE EXPERIÊNCIA OUTUBRO 

GRUPO: BEBÊS (BERÇÁRIO I E II)   

Rotina:  

 Acolhimento; 

 Café da manhã; 

 Rotina;   

 Chamada; 

 História; 

 Manuseio – Atividades Exploratória; 

 Almoço; 

 Sesta; 

 Colação; 

 Proposta de Experiência; 

 Janta; 

 

EI01ET05 Atividade Diversificada: Caixa Surpresa com objetos. 

EI02CG01 Atividade Diversificada: Rolando em almofadas. 

EI01CG02 Atividade Diversificada: Circuito sobe e desce. 

EI01E002 Atividade Diversificada: Brincadeira com latas. 

EI02TS02 Atividade Diversificada: Exploração com massinha. 

EI02TS03 Atividade Diversificada: Filme: O circo chegou. 

EI01CG02 Atividade Diversificada: Brincadeiras: boca do palhaço. 

EI02CG01 Atividade Diversificada: Brincadeira balangandã. 

EI02TS02 Atividade Diversificada: Massinha de modelar. 

EI01ET01 Atividade Diversificada: Brigadeiro de banana. 

EI01TS02 Atividade Diversificada: Pintura Facial. 

EI02CG02 Atividade Diversificada: Brincadeira com bexiga. 

EI01CG01 Atividade Diversificada: Bolinhas com água. 

EI01E006 Atividade Diversificada: Apresentação SFVC. 

EI01EF03 Atividade Diversificada: Apresentação: O circo chegou. 

EI01CG01 Atividade Sequenciada: Apresentação e degustação da banana. 

EI01E005 Atividade Sequenciada: Apresentação e degustação do mamão. 

EI01ET01 Atividade Sequenciada: Apresentação e degustação do morango. 

EI01E004 Atividade Sequenciada: Conhecendo a melancia. 

EI01ET03 Atividade Sequenciada: Tapete sensorial das frutas com música. 

EI01E006 Atividade Diversificada: Saquinho sensorial com água. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EI01CG02 Atividade Sequenciada – Conhecendo a cor amarela  

EI01TS02 Atividade Sequenciada – Pintura no plástico film. 

EI01ET01 Atividade Sequenciada – Textura com chantilly (cor amarela). 

EI01CG05 Atividade Sequenciada – Transporte de bolinhas amarela com peneira. 

EI01EO06 Atividade Sequenciada – Piquenique. 

EI02TS03 Atividade Diversificada – Musicalização: o circo chegou.  

EI01CG02 Atividade Diversificada – Brincadeiras: boca do palhaço, boliche e 

empilhando latas. 

EI01EF08 Atividade Diversificada – Culinária: geladinho. 

EI02TS02 Atividade Diversificada – Massinha de modelar. 

EI01ET01 Atividade Diversificada – Culinária: brigadeiro. 

 EI01TS02  Atividade Diversificada – Pintura facial. 

 EI01CG02       Atividade Diversificada – Brincadeira com bexigas. 

EI01EO06 Atividade Diversificada – Cachorro-quente (piquenique). 

EI01EF02 Atividade Diversificada – Apresentações: educandos e SCFV. 

 EI02EF05  Atividade Diversificada – Teatro.  

EI01EO05 Atividade Diversificada – Conhecendo o corpo humano (banho na boneca). 

EI02ET05 Atividade Diversificada – Conhecendo o leve e o pesado. 

EI02CG02 Atividade Diversificada – Cabana. 

EI02EO04 Atividade Diversificada – Reconhecendo os pertences. 

 EI01ET01  Atividade Diversificada – Descobrindo os sabores. 

 EI02TS02  Atividade Diversificada – Manuseando macarrão colorido (textura e cores). 



 

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

 

 Rotina:  

 Acolhimento; 

 Café da manhã; 

 Rotina; 

 Chamada;  

 História; 

 Manuseio – Atividades Exploratória; 

 Almoço; 

 Sesta; 

 Colação; 

 Proposta de Experiência; 

 Janta; 

 

 

 

 

EI02EF09 Atividade Sequenciada: Varal do nome próprio . 

EI01CG01 Atividade diversificada: gincana com balões. 

EI01CG02  Atividade diversificada: Mímica dos animais. 

EI01EO03 Atividade diversificada: degustação do sorvete. 

EI02EO04 Atividade diversificada: estações das profissões. 

EI01EF05 Atividade diversificada: contação de histórias com fantoches. 

EI02EF05 Atividade sequenciada: cinema: Filme Como treinar o seu dragão. 

EI01EIO02 Atividade sequenciada: brincadeiras diversas. 

EI02EF03 Atividade sequenciada: receita geladinho. 

EI01EO06 Atividade sequenciada: salão de beleza. 

EI0ETS02 Atividade sequenciada: confecção massinha de modelar. 

 EI01ET01  Atividade sequenciada: degustação brigadeiro. 

 EI01CG01         Atividade sequenciada: gincana. 

EI01EO04 Atividade sequenciada: pintura facial. 

EI01TS03 Atividade sequenciada: apresentação dos educandos: Danças. 

 EI01EF02  Atividade sequenciada: Espetáculo circense. 

EI01TS01 Atividade sequenciada: Conhecendo os meios de transporte. 

EI01CG02 Atividade sequenciada: Apresentando meio de transporte: Carro. 

EI01EO03 Atividade sequenciada: Apresentando meio de transporte: Moto   .                      

EI01CG03 Atividade sequenciada: Apresentando meio de transporte: Trem. 

 EI01CG02 Atividade sequenciada: Apresentando meio de transporte: Barco 

 EI01EO02  Atividade diversificada: pareando as cores. 



 

EI02CG05 Atividade Sequenciada: Pintando o nome próprio com o cotonete. 

EI02TS02 Atividade Diversificada: Nome próprio com peças de encaixe.. 

EI02EF05 Atividade Diversificada: Quebra-cabeça do nome próprio  

EI02EO04 Atividade Sequenciada: Brincadeiras: Boliche, castelo de areia e bambolês. 

EI03CG05 Atividade Sequenciada: Degustação do brigadeiro. 

EI02CG02 Atividade Sequenciada: Gincana. 

EI03EO03 Atividade Sequenciada: Pintura facial. 

EI03CG01 Atividade Sequenciada: Apresentação dos educandos.  

EI03CG03 Atividade Sequenciada: Espetáculo: Circo. 

EI02CG02 Atividade Sequenciada: Dance conforme a música. 

EI02ET04 Atividade Sequenciada: Tapete da lateralidade. 

EI02CG02 Atividade Sequenciada: Amarelinha dos pés (esquerda/direita). 

EI03CG02 Atividade Sequenciada: Seguindo os comandos. 

EI03EO02 Atividade Sequenciada: Bambolês com bolas. 

EI02CG02 Atividade Sequenciada: Arremesso das cores. 

EI02EO04 Atividade Sequenciada: Conhecendo a inicial do nome. 

EI03TS02 Atividade Sequenciada: Pintando a inicial do nome. 

EI03ET01 Atividade Sequenciada: Caça balões com a inicial do nome. 

EI03CG05 Atividade Sequenciada: Pescaria da inicial do nome. 

EI03EF01 Atividade Sequenciada: Escrita da inicial do nome. 

EI02EO04 Atividade Diversificada: Nomeando as formas geométricas   

EI02ET07 Atividade Diversificada: Contagem de objetos 

EI03EF01 Atividade Diversificada: Reconhecendo as vogais   

EI03EO07 Atividade Diversificada: Reconhecendo a inicial do meu nome     

EI02CG03 Atividade Diversificada: Fichas de movimentos    

EI02ET05 Atividade Diversificada: Circuito das cores    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neste mês de outubro realizamos a “Campanha do Calçado”, disponibilizamos um tênis 

e um par de meias para os educandos matriculados na IBLM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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.   

 

 RETORNO DAS FAMÍLIAS 

Temos constante retorno das famílias, onde possuem cautela avisando a unidade quando 

seu filho (a) apresenta algum sintoma gripal, ou qualquer outra enfermidade, sendo assim sua 

falta é justificada, até que a criança esteja apta a frequentar, evitando qualquer tipo de 

intercorrência. 

 

 AVALIAÇÃO 

 

 No mês de Outubro realizamos a “Semana da Criança” com propostas lúdicas e atividades 

sequenciadas com a intencionalidade de interação e brincadeiras 

entre pares, as demais experiências desenvolvidas pelos 

educandos tiveram um olhar contínuo de ações investigativas a 

fim de conhecer nossos educandos, e trabalhar algum ponto 

específico. Sendo assim o objetivo é desenvolver referências 

técnicas, pesquisas e instrumentos alinhados à Base que 

possibilitem o aprimoramento na elaboração das atividades 

propostas para os educandos. A avaliação é realizada conforme 

as devolutivas, abrangendo um olhar crítico, onde as educadoras 

realizarão de forma contínua através da elaboração dos relatórios 

de desenvolvimento pedagógico.   

              



 

 

             Neste mês de Outubro observamos de modo geral 

que as ações da meta 4, estão sendo cumpridas, por toda 

equipe, que planeja e executa a fim de garantir os direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, com 

embasamento nas capacitações e formações conforme a 

Rede Municipal de Educação Infantil oferece juntamente 

com os treinamentos do Método Montessori 

disponibilizados pela instituição.  

                 Essas experiências foram desenvolvidas em 

curto prazo para abordar e trabalhar de cunho educativo e 

lúdico encerrando com a apresentação circense realizada pelas educadoras e auxiliar de educação, 

com atrações diversificadas (bailarina, mágico, dança do bambolê e palhaços). 

A frequência dos educandos durante este mês de Outubro se manteve assídua, assim 

garantido o satisfatório desenvolvimento dos educandos através do planejamento proposto em 

experiências realizadas no mês garantido e assegurando em sua totalidade os direitos de 

aprendizagem.    

Realizamos a comunicação aos pais dos educandos “Formandos 2022”, encaminhando 

para Rede Municipal de educação para a inserção destes na próxima etapa e a importância de 

estarem realizando as matriculas, totalizando 35 educandos. 

 Agrupada II  

01 Ana Vitoria Lopes Franco 

02 Ayla Kindler 

03 Guilherme Fernandes dos Santos 

04 João Manoel dos Santos Salvino 

05 Laura Rafaelly Fermino Gomes 

06 Lais Gabrielly Fermino Gomes 

07 Lorena Cardoso Mota 

08 Matheus Ramos Bratfisch 

09 Nícollas Rodrigues Hypolito 

10 Latifah Nataly da Silva Pimenta 



 

 

 Agrupada III 

01 Ana Lucia Da Costa Paixão 

02 Arthur Fortunato Santos 

03 Allana Rafaelly Dos Santos Barbosa 

04 Ana Júlia Dias Soares 

05 Alice Ferreira Barbosa 

06 Eloah Vitória Rodrigues 

07 Emili Lorrany Macario Da Silva 

08 Enzo Gabriel Oliveira Santana 

09 Esther Marques Rocha 

10 Felipe De Souza Cunha 

11 Gabriel Camargo Messias 

12 Leonardo Oliveira Gazito 

13 Helena Lemos Eloy 

14 Hellena Vitória Martins Firmino 

15 Heloisy Oliveira Sena 

16 Isabella Sofia Santos Sena 

17 Isadora Ferreira Lima 

18 Lívia Emanuelle Alves De Freitas 

19 Lívia Vitória De Oliveira 

20 Miguel De Souza Miranda 

21 Pietro Lemos Lopes 

22 Thalya Stanguini Brito 

23 Vitor Kenji Samoto De Souza 

24 Weliton Gabriel Do Nascimento De Almeida 

25 Ycaro Rafael Dos Santos Barbosa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Juliana Figueiredo Loureiro 

                                                                                                      Coordenadora Pedagógica 


