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Garantir a manutenção das vagas ofertadas

20
TURMA SED CICLO QUANTIDADE DE CRIANÇAS MATRICULADAS

98% a 100% das vagas

242.338.515 MATERNAL 11 17

242.338.184 BERÇÁRIO 11
242.338.333 MATERNAL I 20

242.337.780 PRÉ I 21
242.337.996 PRÉ 11 23

TOTAL 101

INDICADORES DE RESUJ.T~DO

N~~ PARTII\ DOS
Ag:;~N'"FERAÇ~ES

Propiciar o desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social (LDB).

Através da observação e registro da garantia dos seus
Direitos de Aprendizagem: Conviver, brincar, participar,

explorar, expressar, conhecer-se.

Devido ao agravamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19) as atividades
pedagógicas voltaram a ser de forma remota á partir do dia quinze de março de dois mil e vinte um de
acordo com as orientações da Secretaria da Educação de Santo André e os decretos abaixo:

Decreto Municipal N!! 17622 de 17/03/2021

Altera o decreto n!! 17.618, de 12 de março de 2021, que dispõe sobre as medidas emergenciais, de
caráter temporário e excepcional, na cidade de Santo André, de acordo com o plano são Paulo.

DECRETO N!! 17.630, DE 23 DE MARÇO DE 2021.

ANTECIPA, excepcionalmente, os feriados de Aniversário da Cidade de Santo André, do Dia de Tiradentes,
de Corpus Christi e da Revolução Constitucionalista de 1932, para fins de prevenção e enfrentamento da
pandemia decorrente do Coronavírus, no Município de Santo André.

Seguindo as orientaç?es da Secretaria de Educação, as aulas estavam sendo realizadas de forma

presencia I e remota, seguindo todos os protocolos de segurança.

No entanto conforme citado acima, voltamos ao ensino remoto e com atividades impressas para a

lªEtapa e 2ª Etapa, no qual as famílias recolhem as atividades uma vez na semana, respeitando a



singularidade de cada família e a faixa etária de cada criança, seguindo todos os protocolos de segurança.

Com propostas de acolhimento, interações, vivências e brincadeiras baseadas na Base Nacional Comum

Curricular, garantindo os direitos das crianças de acordo com nossa realidade e respeitando as famílias e

suas particularidades.

Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas.

Berçário 11

Campo de experiência: O eu, o outro e nós.

Objetivos: Reconhecer seu corpo nos momentos de higienização, criar hábitos de higiene e interagir com o

adulto de forma espontânea.

Projeto/Vivência/Proposta: Musicalização/ Hora do banho

A videoaula realizada pelas Educadoras foi uma musicalização bem divertida, no qual as mesmas

incentivaram as famílias a realizar os cuidados com a higiene corporal através da dramatização, as mesmas

sugeriram para as famílias que enviassem fotos, vídeos ou relatos desse momento tão importante.

As atividades estão sendo de forma remota no qual as famílias estão participando ativamente, obtivemos

as devolutivas em torno de 75%.

Maternal I

Campo de experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação

Objetivos: Criar e contar história oralmente com base em imagens ou temas sugeridos.

Projeto /Vivência/Proposta: Hora da história/ O Reino Encantado bolha de sabão

A videoaula realizada pelas educadoras foi uma proposta muito legal, as mesmas utilizaram a imaginação e

a criatividade para realizar uma dramatização cheia de surpresas, descobertas e encantamento, no qual

incentivaram as famílias a recontar a história da forma que quisessem e após enviassem vídeos ou fotos

relatando de como fol à experiência.

As atividades estão sendo de forma remota no qual as famílias estão participando, obtivemos as

devolutivas em forma de vídeos e fotos em torno de 50%.



Essa atividade foi realizada no dia 03/03/2021 de forma presencial contando com duas crianças e ensino

remoto.

Maternal I

Maternal 11

Campo de experiência: Traços, sons, cores e formas.

Objetivos: Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas,

canções, músicas e melodias.

Projeto/Vivência/Proposta: Musicalização O Sapo Martelo

Na videoaula apresentada pelas educadoras foi realizada uma musicalização animada e interativa, no qual

as mesmas se caracterizaram de sapinhas cantando e utilizando alguns materiais como: copos e talheres,

sugerindo ás família e as crianças a escutar a música usando os materiais que tinham em casa e em seguida

acompanhar os gestos e depois juntamente com as crianças relatar quais os movimentos mais gostaram

através de fotos, vídeos ou relato.

Observamos que as propostas do ensino remoto as famílias estão mais participavas nas devolutivas das

mesmas, obtivemos um retorno através de fotos e vídeos em torno de 65%.



lª Etapa

Campo de experiência: Espaços,tempos, quantidades, relações e transformações.

2i! Etapa

Campo de experiência,; Corpo, gestos e movimentos.

Objetivos: Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como: enfrente, atrás, no alto,
embaixo, dentro e fora.

Objetivos: Estabelecer relações de comparação entre objetos observando suas propriedades, observar e
descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações em experimentos envolvendo
fenômenos naturais.

ProjetofVivência/Proposta: Chegou o Outono, brincando com o vento.

A videoaula realizada pelas educadoras foi bem diferente e interativa, elas explicaram sobre a estação

Outono que nessa época venta bastante e as folhas caem no quintal, após sugeriram para as famílias usar

materiais disponíveis em casa como: sacolinhas, tiras de papéis, folhas de sulfite ou revistas ou tecidos

leves e realizar a brincadeira com uma música no fundo manuseando os materiais escolhidos e sentindo o

balancear do vento e sua beleza, após a brincadeira foi sugerido às famílias que enviassem vídeos ou fotos

relatando de como foi à experiência.

Essaatividade foi realizada de forma remota no dia 24/03/2021.



Projeto/Vivência/Proposta: Brincadeira com folha de sulfite ou de revistas.

A proposta realizada pelas educadoras foi uma brincadeira bem divertida e dinâmica, no qual as crianças

precisavam ter agilidade e concentração para movimentar a folha de trás para frente e assim

sucessivamente até a linha de chegada. Essa proposta foi realizada presencial e remota, no qual as mesmas

sugeriram para as famílias utilizarem os materiais disponíveis em casa como: folhas de revistas, sulfites,.
panfletos ou até mesmos tapetes. Após o término da brincadeira foi sugerido às famílias que enviassem

vídeos ou fotos relatando de como foi à experiência.

Observação: As propostas do Berçário 11e Maternal I estão sendo realizada de forma remota, ressaltamos
ainda que a família que estava buscando a atividade impressa nos informou que agora dispõe da
ferramenta tecnológica. A turma do Maternal 11estava realizando as propostas de forma presencial e
remota até o Decreto: Nº 17.618, DE 12 DE MARÇO DE 2021, após o mesmo as propostas passaram a ser
remotas.
As propostas das turmas da 1~Etapa e 2~ Etapa estavam sendo realizadas de forma presencial, remota até

o Decreto: Nº 17.6148, DE 12 DE MARÇO DE 2021 e impressas, após o mesmo as propostas passaram a ser

remotas e impressas, sendo que as impressas são enviadas uma vez na semana para todas as crianças.

Envolver familiares

REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES

EVENTOS SOCIAIS

Mínimo de 50% de envolvimento de pais e da
comunidade nas ações em que há a possibilidade
de registro.

o atendimento ás famílias esta sendo realizado de
forma contínua pelo grupo de whatsapp, no qual
tanto as educadoras como a Coordenação e
Direção esclarecem, trocam ideias e sanam todas
as dúvidas, quando há necessidade de uma escuta
presencial estaremos disponíveis, mediante a um
agendamento.

Dia 17/03/2021 foi realizada uma ação por parte

da Primeira Dama Ana Carolina Serra e o Banco de

Alimentos no qual a Creche da Cata Preta foi

convidada a escolher cinco famílias carentes do

entorno para receber um kit alimentação

contendo alguns alimentos secos e horti fruti, essa

ação contou com a presença da mídia no qual

foram realizadas algumas entrevistas para compor

as redes sociais do Prefeito.

Dia 18/03/2021
Foi realizada a entrega do Kit merenda, no qual as

famílias foram informadas por meio do grupo de

whatsapp.

Os espaços foram organizados, respeitando todos

os protocolos de segurança, essa ação contou com

a colaboração da Diretora (Isabel) e Coordenação

Pedagógica. ( Eduarda e Aline)

PALESTRASEDUCATIVAS Não houve.



4. APRIMORAMENT=O DOS PR0FJSSIONAIS •• - -&±

OBJETIVOS ESPEcfFICOS~ INDICADORES DE RESULTADO -

Incentivar a especialização dos educadores,
Mínimo: 1 evento

propiciar o aumento de instrução dos demais
Mínimo: 7 formações

profissionais envolvidos.

Parada Pedagógica 05/03/2021
Pauta: .
Tema: Motivação

Acolhimento: Música Girassol

Reflexão da música

REUNIÃO DE FORMAÇÃO Dinâmica com bexigas

Varal da motivação/ Gincana

Informes gerais

Planejamento da semana

Troca de ideias referente aos sentimentos de cada

uma e sugestões.

CONGRESSOS/PALESTRAS/SEMINÁRIOS Não houve.
CURSOS/OFICINA/WORKSHOP Não houve.

ERAÇÃo:oo~rv·tO ÓRGÃO GiSTOR
-OBJEUV ESPEcfFICO'S_c
Possibilitar o acompanhamento da execução do
convênio; possibilitar troca de ideias para
melhoramento das ações.

VISITA IN LOCO

Participação de 80% nas reuniões e 1 visita in loco
por mês

CRECHESCONVENIADAS
Plataforma Google Meet

Reunião Mensal 16/03/2021

Pauta:

Nutrição: Poema de Thiago de Mello;

Orientações para elaboração do PPP 2021;

REUNIÃO PEDAGÓGICA
Relatório Circunstanciado;

Mapa de Movimento;

Autorização do Uso de Imagem de Educadores e
Crianças;

Termo de Responsabilidade;

Lembrete Relatório de Execução de Objeto

Assinatura Romaneio - Kit Merenda
Dia 10/03/2021 houve a visita da supervisora
Cláudia, no qual ela conferiu as listagens das
turmas, verificou o semanário da 2ª Etapa,
perguntou como eram realizadas as propostas e os
planejamentos semanais, reforçou a importância
dos protocolos de segurança, fez a chamada de
três funcionárias que foram a Joice, Jéssica e
Letícia, falou que estavam fazendo as visitas de
forma separadas. Como sempre disse que está



disposição se acaso precisarmos de orientações ou
de ajuda.

Não houve reparos.

Manter o espaço em condições físicas adequadas
ao atendimento das crianças dentro das Realização do previsto no Plano de Trabalho
especificidades de cada idade.

~IP
Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentadas, e me coloco à disposição para
qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.

Eduarda Irene V. Soares

Coordenadora Pedagógica Presidente

DATA:


