RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
janeiro a dezembro de 2020

1. IDENTIFICAÇÃO:
Instituição: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARÉ
CNPJ: 02.600.373/0001-29
Endereço: Rua Cinquenta e Um, n° 89, Jardim Paulista. Paulista/PE. CEP: 53.409-580
Fone: (81) 3372.6780
Responsável pela Instituição: Terezinha Farias de Lima. (81) 98131.1330
Projeto: EDUCAR PARA CRESCER
Convênio: 2° Termo Aditivo do Convênio n° 009/2018
Quantidade de Metas: 40
Coordenador (a) / Supervisor (a): Sulamita Maria do Nascimento (81) 9. 8216-7510
Contatos:
E-mail: cmazare@gmail.com
Site:https://crechemarianazare.org.br/
Facebook:https://www.facebook.com/mariadenazareintegracao/
Instagram: https://www.instagram.com/crechemarianazare/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMo1GxXszva8T7EsomYuuyQ

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
JANEIRO
DATA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

04/01/2020 Foi o período de atendimento para pré-matrícula, com inscrição de mais de
a

40 crianças na faixa etária de 0 a 14 anos no Projeto Educar para Crescer, a

24/01/2020 direção

juntamente

com

a

coordenação

pedagógica

conversou

individualmente com cada família para entender sua realidade, suas
necessidades, assim também para orientar sobre as atividades da creche,
explicar sobre o trabalho desenvolvimento e qual o nosso objetivo
enquanto instituição social para garantir que nossas crianças sejam
cidadãos participativos e conscientes de seus deveres e direitos na
sociedade.

06/01/2020 Durante essa semana aconteceram as atividades da Colônia de Férias com
a

atividades recreativas para as crianças dos projetos e aberta para a

10/01/2020 comunidade no mês de férias escolares, com a equipe técnica como
responsável pela organização das oficinas. Tivemos o educador de música
na oficina “Criando e Aprendendo com Música” no dia 06/01, onde as
crianças tiveram como objetivo mostrar que música não é só tocar e cantar
mas também utilizar o corpo, brincadeiras e raciocínio para produzir
música; a educadora de recreação junto com o educador de dança ficaram à
frente das oficinas de “Banho de mangueira” com participação de 21
crianças no dia 07/01, tivemos o “Cineminha com o filme AngryBirds” no dia
09/01; Às educadoras de cidadania e reforço escolar produziram as oficinas
de “Cup Cakes” no dia 08/01 onde cada criança montou seu próprio doce
escolhendo entre vários elementos como jujubas, granulados, mms,
coberturas e recheios, com participação de 24 crianças e no dia 10/01 para
encerrar a semana aconteceu a oficina de “Jogos e Brincadeiras” com
objetivo de trabalhar o raciocínio lógico de forma lúdica estimulando a
criatividade e desenvolvimento físico e cognitivo.
25/01/2020 Houve a primeira reunião pedagógica com a direção, coordenação
pedagógica e educadores de todas as oficinas para montagem do
cronograma anual de trabalho, plano de trabalho, calendário e ações a
serem desenvolvidas durante o percurso anual.
FEVEREIRO
DATA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

10/02/2020 Acompanhamento das atividades do reforço escolar, atividades sobre
a

organização e ordem para o desenvolvimento das atividades em sala de

14/02/2020 aula. Orientamos os pequenos de quais oficinas que deveriam ser
desenvolvidas por eles. Realizamos dinâmicas para o acolhimento,
apresentação dos nomes. Explicação sobre a importância da boa
convivência, regras para a boa convivência, trabalho em equipe, Rodas de

conversa sobre cordialidade, palavras mágicas, respeito, sondagem de cada
aluno para observar a necessidade de aprendizagem de cada um.
Caminhada contra o Abuso Infantil.
15/02/2020 Neste dia houve a reunião pedagógica com a equipe da direção,
coordenação pedagógica e educadores, para alinhar e definir o
planejamento pedagógico, datas comemorativas do período, análise de
proposta de melhorias, aproveitando também para fazer uma avaliação do
início das aulas
17/02/2020 Os conteúdos abordados no mês foram pertinentes ao período
A

carnavalesco, o carnaval como herança cultural. A creche promoveu o seu

28/02/2020 bloquinho carnavalesco com passeatas nas ruas próximas à creche.
Dinâmicas de entrosamento. Atividades ao ar livre. Atividades para motivar
a expressão verbal, criticidade, opinião própria. Exercícios para estimular o
raciocínio lógico com o uso do jogo de dama, xadrez. Durante a semana de
carnaval não tivemos aula.
MARÇO
DATA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

02/03/2020 Os conteúdos abordados na primeira quinzena de março foram baseados
a

de acordo com a demanda das atividades escolares, além do auxílio no

16/03/2020 reforço escolar foram desenvolvidas atividades pedagógicas com o objetivo
de desenvolver a escrita, leitura e interpretação, raciocínio lógico,
cidadania, valores humanos e ciências da natureza, utilizando dos seguintes
conteúdos estratégicos: contação de história, pinturas, exploração das
cores, coordenação motora, apresentação gradativa dos numerais de 0 a
10, formas geométricas, das vogais e seus encontros vocálicos, do alfabeto
das consoantes, das letras maiúsculas e minúsculas em nome de pessoas.
Atividades sobre O Dia da Água, Dia Internacional da Mulher, Dia da Poesia,
Dia da Escola, corpo humano, alimentos saudáveis, higiene e saúde, tempo
dia/noite, roda de conversa sobre os valores para a vida, reflexão e debate

sobre respeito ao próximo, debates sobre a importância do trabalho em
equipe, fortalecimento de laços de amizade, atividades com manuseio de
tintas, massa de modelar e teatro de fantoche.
Momentos de música e recreação, vivências de cantiga de roda, músicas
infantis utilizando-se de instrumentos musicais, tais como, violão, flauta e
dinâmicas de interação otimizando a concentração, a imaginação, atenção,
respeito ao próximo, tendo como objetivo promover momentos de
harmonia, descontração, divertimento e relaxamento por meio da música.
Momentos de recreação com atividades no pátio da creche voltadas para a
exploração de coordenação motora, contribuindo para uma efetiva
consciência corporal, espacial e de movimentação com recreações e
brincadeiras dirigidas.
17/03/2020 Na última semana de março teve o acontecimento da reunião com a
a

coordenação pedagógica e educadores, para montagem do planejamento

31/03/2020 pedagógico de abril e avaliação das atividades desenvolvidas no período de
março. Devido a situação do COVID19 a creche funcionou até o dia
16/03/2020. Sendo assim, a partir do dia 17 de março os educadores
trabalharam home office desenvolvendo atividades para os alunos
executarem em casa. Também houve a reunião com os pais sobre a
situação da COVID19 na mesma semana em que as crianças foram
liberadas. Orientando sobre as necessidades de cuidados em questão de
higiene e a necessidade de ficar em casa nesse período. Cada educador
montou kits com lápis de cor, lápis grafite, borracha e crepom, apostilas
individuais com atividades impressas para os alunos fazerem em casa com o
acompanhamento dos pais.
Para quem era do grupo de risco, entregamos as atividades nas residências.
As atividades tiveram uma proposta para atender todo o público, inclusive
para pais que tem dificuldade na leitura e/ou não saibam ler. O
acompanhamento se deu por meio da criação de grupos de WhatsApp,

onde cada turma teve seu grupo com seus respectivos educadores e
oficinas. O acompanhamento também foi em conversa com os pais por
meio do grupo e no privado.
ABRIL
DATA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

01/04/2020

Reunião geral com a direção, coordenação pedagógica e educadores para
levantamento de ideias, alinhamento do plano de ação dos meses de abril,
maio e junho afim de cumprir as orientações e recomendações solicitadas
pelo COMCAP. Tendo a necessidade de adaptar o planejamento pedagógico
trimestral em virtude da pandemia.

02/04/2020 a
03/04/2020

Elaboração dos kits e impressão das atividades e exercícios pedagógicos para
ser entregue ao responsável familiar de cada atendido.

03/04/2020 a

Execução e acompanhamento das atividades pelo grupo de WhatsApp,

15/04/2020

diálogo diário com os pais e responsáveis. Elaboração de novas impressões
de atividades e exercícios pedagógicos para ser entregue ao responsável
familiar de cada atendido.

16/04/2020

Correção, acompanhamento das atividades realizadas da primeira quinzena
de abril e entrega do novo kit de atividades para a segunda quinzena de
abril.

30/04/2020

Treinamento remoto com os educadores para aprender a utilizar e a instalar
a ferramenta Google Meet para promover a reunião pedagógica online.
MAIO

DATA
02/05/2020 a
07/05/2020

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Semana de treinamento e orientação individual com cada educador sobre
plano de aula. Correção das atividades da segunda quinzena de abril e
entrega de atividades da primeira quinzena de maio na instituição.

13/05/2020

Em virtude da segurança à saúde aconteceu a reunião pedagógica online
pelo Google Meet para alinhar planejamento, cronograma e avaliar as

atividades do mês de abril. Os educadores participaram do workshop online
sobre prevenção ao abuso sexual infantil para agregar ao seu plano de aula.
15/05/2020

Promovemos atividades para fortalecer os vínculos familiares em
comemoração ao dia internacional da família.

16/05/2020

Correção das atividades da primeira quinzena de maio e entrega de
atividades da segunda quinzena de maio na instituição.

18/05/2020

Reforçamos com os pais/responsáveis por meio de vídeos a questão da
prevenção ao abuso sexual infantil, diálogos com especialistas no
enfrentamento do abuso sexual entre crianças e adolescentes. Os alunos
tiveram acesso a vídeos autoexplicativos de como se prevenir.

21/05/2020

Os atendidos foram orientados a participar de um passeio virtual no
zoológico de São Paulo e um passeio ao vivo pelo museu de história natural
relembrando a pré história e a evolução do nosso mundo por meio de lives.

30/05/2020

Reunião pedagógica de avaliação das atividades desenvolvidas do mês.
JUNHO

DATA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

01/06/2020

Correção das atividades da segunda quinzena de maio e entrega de
atividades da segunda quinzena de junho na instituição.

15/06/2020

Execução da pesquisa avaliativa pelo formulário do google sobre as
atividades desenvolvidas de forma remota.

16/06/2020

Correção das atividades da primeira quinzena de junho na instituição.

22/06/2020

Reunião pedagógica para planejar e definir as atividades para colônia de
férias em julho.

30/06/2020

Montagem dos kits com atividades artísticas, de contação de histórias,
brincadeiras para a colônia de férias.
JULHO

DATA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

03/07/2020

Reunião pedagógica para definição do planejamento do mês de julho e definição das

atividades para as oficinas da colônia de férias.
06/07/2020

Entrega dos kits de atividades com livros infantis “coleção fazendinha” e outros temas
livres, tintas, quadro para pintura aos pais e acompanhamento pedagógico,
aproveitando o encontro com os pais para corrigir e acompanhar as atividades
realizadas no período.

07/07/2020
a

Execução da oficina de cabana de história, entregamos aos pais de livros narrativos
infantis para a criança fazer uma cabana de lençóis e ler o seu livro.

10/07/2020
13/07/2020

Os atendidos receberam kits para pintura com pincel e tinta acrílica para a pintura. Os

a

atendidos fizeram pintura em tela, trabalhando o resgate da biodiversidade do

17/07/2020

semiárido do Nordeste com cactos. Em outra turma os alunos tiveram a pintura livre,
tendo a possibilidade desenhar o que quiserem.

20/07/2020
a

Jogo de tabuleiro de Ballet, trabalhando e relembrando as principais técnicas do ballet.
Jogo de tabuleiro de futebol.

24/07/2020
27/07/2020

Nessa semana enviamos vídeos e filmes sobre o ECA, e incentivamos a confecção de

a

cartazes. Fizemos atividades em comemoração aos 30 anos do ECA explicando que

28/07/2020

crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e que o ECA é o conjunto de leis que
garantem esses direitos, pois essas leis dispõem proteção integral à criança e
adolescentes. Assim sendo foram feitos vídeos de conscientização dos principais
direitos: saúde, educação, alimentação, esporte, lazer, cultura, dignidade, ao respeito a
liberdade e a convivência familiar e comunitária.

31/07/2020

Realizamos a reunião pedagógica com equipe de educadores para alinhamento das
atividades do segundo semestre do ano. Aproveitamos a reunião para debater o plano
de retomada das atividades presenciais pensando em estratégias para receber as
crianças com os cuidados necessários contra o Corona Vírus. Estruturamos o plano de
retomada das atividades em caso da necessidade e solicitação de retorno às atividades
presenciais.

AGOSTO
DATA
03/08/2020

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Entrega dos kits de atividades impressas pedagógicas do mês de agosto. Iniciamos o

mês trabalhando de forma lúdica as datas comemorativas e como elas podem nos
ajudar a fazer um mundo melhor. Na primeira semana foi comemorado o dia nacional
da saúde, onde falamos da importância de continuar nos cuidando por conta dessa
pandemia.
05/08/2020

Dia Nacional da Saúde- Abordamos a importância de continuar com os cuidados nesse
tempo de pandemia e de manter nossa higiene.

07/08/2020

Produção de uma lembrancinha orientada de forma remota para celebrar o dia dos
pais e a família.

21/08/2020

Iniciamos as comemorações pelo Dia do Folclore, abordando a sua importância para
nossa cultura apresentando os principais personagens mais conhecidos do folclore
nordestino falar da sua importância para nossa cultura e mostrar alguns dos
personagens mais conhecidos como: Saci, Boto rosa, Curupira, Mula sem cabeça, Cuca
e bumba meu boi.

28/08/2020

Reunião pedagógica para alinhamento das atividades a serem desenvolvidas no mês de
setembro, impressão, organização do kit.

31/08/2020

Encontro com os pais para acompanhamento pedagógico e correção das atividades
desenvolvidas ao longo do mês.

SETEMBRO
DATA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

01/09/2020 Continuamos a entrega do kit de atividades impressas do mês de setembro,
marcamos horários com os pais para conversar sobre o setembro Amarelo,
explicando sobre a prevenção ao suicídio. Entregamos cartilhas de como
podemos

observar

comportamentos

suicidas

em

nossas

crianças

e

adolescentes, de que forma podemos conversar com os filhos e ajuda-los.
04/09/2020 Durante a primeira semana do mês de setembro vivenciamos os 83 anos de
emancipação política da cidade de Paulista, com pintura da nossa bandeira.
05/09/2020 Trabalhamos o Dia da Amazônia e sua contribuição para o equilíbrio do nosso
planeta considerando que a Amazônia é considerada como o pulmão do
mundo, trabalhos a conscientização na preservação e cuidados com o meio
ambiente, realizaram uma pesquisa de um animal em extinção.

08/09/2020 Abordamos o tema através de vídeos, leitura do poema da Independência e os
educadores explicaram o marco deste dia adaptando a explicação para a
linguagem das crianças. Também trabalhamos a Independência do Brasil,
usando um quebra cabeça de Dom Pedro as margens do Ipiranga para vivenciar
essa data.
18/09/2020 Reunião com o corpo docente para definição do planejamento pedagógico do
mês de outubro e traçar atividades para comemorar o dia das crianças,
pensando nas limitações ocasionadas devido a pandemia. Pensamos na semana
da criança com atividades diferenciadas das comuns para que os atendidos
possam produzir e fazer atividades mais interessantes.
21/09/2020 Dia da árvore, considerando o cenário trágico atual do nosso meio ambiente,
onde as queimadas estão destruindo nossa fauna e flora, ressaltamos a
importância da preservação do meio ambiente sensibilizando-os sobre os
acontecimentos atuais e de que forma podemos ajudar.
Induzimos a criança à compreensão global do texto, pela reflexão sobre o tema,
a relação causa-efeito e os problemas sociais.
25/09/2020 Reunião pedagógica para definição do planejamento de outubro e alinhamento
das atividades do dia das crianças.
30/09/2020 Impressão de atividades e organização do kit de atividade do mês de outubro e
encontro com os pais para correção das atividades.
OUTUBRO
DATA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

01/10/2020 Ocorreu a entrega dos kits de atividades pedagógicas impressas para o mês de
A

outubro e devolução das atividades respondidas do mês anterior para correção

02/10/2020 do educador social.
01/10/2020 Envio de atividades sociopedagógicas na promoção e continuidade do reforço
A

escolar em modalidade remota, utilizando-se de jogos de quebra-cabeça, jogo

30/10/2020 da memória, atividades de linguagem, raciocínio lógico, cidadania, valores

humanos, dentre outros assuntos. As atividades foram entregues aos
pais/responsáveis de forma escrita e impressa para auxiliar na coordenação
motora fina e grossa, contudo fazendo constantemente a revisão dos
conteúdos de linguagem, matemática, cidadania, ciência da natureza dentre
outros assuntos, tais como, auto ditado (letra B), sequência numérica (0 a 50),
jogo dos 5 erros, jogo da memória, e datas comemorativas do mês, além de
atividades abordando o campo do ballet, recreação e o universo da música. Na
parte de recreação fizemos o uso de jogos para trabalhar a concentração,
percepção, coordenação motora fina, discriminação visual e atenção.
Aproveitamos a semana do dia da criança para reforçarmos brincadeiras
populares com uma troca de conhecimento das brincadeiras antigas, versos
brincadeiras atuais. Continuamos a promover a oficina de ballet trabalhando
com a música valsa da bailarina da Xuxa. Com atividades para colorir
enfatizando a importância dos bailarinos. Usamos a música valsa da bailarina
como ferramenta para trabalhar o preconceito dos meninos na prática do
ballet. Trabalhamos com o Ballet de repertório, destacando alguns clássicos
famosos como: O Quebra Nozes; O Lago dos Cisnes; Giselle; Copéllia; Pássaro de
Fogo e Esmeralda. Continuamos a promover também os vídeos das aulas da
oficina de música na constituição de vários instrumentos musicais com matérias
recicláveis e pintura das notas musicais, atividades impressas de escrita com
exercícios relacionados ao universo da música. O educador também gravou
vídeos explicando a como fazer as aulas práticas de música, compartilhou
músicas tocadas por diversos instrumentos para que os atendidos pudessem
apreciar e aprender.
As aulas foram tanto escritas como em vídeo aula, onde eles tiveram que
construir vários instrumentos musicais com matérias recicláveis reutilizados em
suas próprias casas onde os mesmos pudessem dar mais valor nas coisas mais
simples do dia a dia.
01/10/2020 Ocorreu também ao longo do mês a entrega das cestas básicas, kits de limpeza

a

e higiene e entrega das doações do banco de alimento.

30/10/2020
15/10/2020 Confecção de cartão para homenagear o dia dos professores, compreendendo a
sua importância na sociedade para a formação de cidadãos.
19/10/2020 Ocorreu a semana da criança, a equipe pedagógica realizou cinco vídeos, um
A

para cada dia da semana para homenagear as crianças por meio de música,

23/10/2020 mensagens, apresentações artísticas, todos postados e exibidos no canal de
YouTube da instituição. Nesta semana entregamos também brinquedos e
sacolinhas de guloseimas para os responsáveis das crianças. Aproveitamos
também para fazer a inscrição da família no projeto Adote 2020.
23/10/2020 Reunião pedagógica para avaliar as atividades desenvolvidas ao longo do mês,
inclusive o evento da semana do dia das crianças.
29/10/2020 Dia Nacional do Livro. Ressaltamos a importância da leitura, apresentamos por
meio de vídeos sugestões de livros infantis para as crianças lerem.
NOVEMBRO
DATA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

03/11/2020 Dias destinados para os educadores sociais realizarem e imprimirem suas
a

atividades pedagógicas do mês, montar os kits com as atividades.

04/11/2020
05/11/2020 Ocorreu a entrega dos kits de atividades pedagógicas impressas para o mês de
A

novembro e dezembro com a devolução das atividades respondidas do mês de

06/11/2020 outubro para correção do educador social com horários agendados com os
responsáveis dos educandos para um melhor atendimento e seguindo as
orientações do distanciamento, evitando assim as aglomerações.
11/11/2020 Ao longo desses dias, entregamos as cestas básicas e kits de limpeza e higiene e
a

entrega das doações do banco de alimento.

30/11/2020
01/11/2020 Nas atividades sociopedagógicas fizemos a revisão das vogais e junção pelo
A

reforço escolar por meio de atividades impressas e vídeos orientados pelos

30/11/2020 educadores pelo o canal de YouTube da instituição, reforçamos as datas
comemorativas, como a proclamação da república e dia da bandeira.
Reforçamos os numerais, trabalhamos com atividades para aguçar a percepção
visual, estimular a escrita, as cores por meio das frutas, formas geométricas,
alto, baixo, leve, pesado. Reforçamos o campo da linguagem, sequência
alfabética, formação de palavras, autonomia do nome e no campo da
matemática foi trabalhado com o uso de dados, oportunizando o exercício de
cálculo, sequência numérica até 99, pintura direcionada sobre adição e
subtração. Nas datas comemorativas os conteúdos trabalhados deste mês
foram o Dia Nacional do Cinema Brasileiro, o Dia Nacional da Alfabetização,
Proclamação da República, Dia da Bandeira do Brasil, Consciência Negra. Esses
conteúdos foram abordados por meio de vídeos explicativos pelas educadoras
sociais no canal de Youtube da instituição e também por atividades escritas,
impressas entregues no início do mês aos responsáveis a fim de promover a
conscientização da importância dessas datas na formação histórica social para a
nossa sociedade atual. Reforçamos conteúdos pedagógicos para ajudar no
desenvolvimento escolar através de atividades de linguagem e matemática. Ao
longo do mês foi trabalhado alguns dos passos bases fundamentais do ballet,
tais como, o Plié; Arabesque; Retire; Tendu; Cinco posições do ballet; Port de
bras (movimento de braços) por meio da utilização da apostila para que os
atendidos pudessem identificar cada passo em figuras. Trabalhamos a
memorização dos passos e identificação dos seus nomes através das atividades
escritas impressas. Disponibilizamos também vídeos no canal do YouTube da
creche, orientando-os sobre cada passo.
16/11/2020 Contação e explicação da história da Proclamação da república e sua
contribuição para a história atual do Brasil, reforçando o civismo.
19/11/2020 Dia da Bandeira, cada atendido coloriu a bandeira, trabalhamos o significado
das estrelas, reforçamos o que cada cor representa.
27/11/2020 Reunião com a equipe pedagógica e técnica para alinhamento e fechamento

das atividades a serem realizadas no mês de dezembro.
DEZEMBRO
DATA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

01/12/2020 Ornamentação do salão da creche para recepção das famílias atendidas para a
A

entrega do kit do adote e das famílias do bairro de Mirueira e de outras famílias

02/12/2020 carentes da comunidade. O adote é uma campanha social que ocorre a entrega
de feiras, roupas, calçados, materiais escolares e de limpeza adquiridos por
meio de doações de padrinhos, parceiros da instituição que contribuem para
um Natal mais feliz para as famílias carentes.
Os educadores juntamente com a coordenação pedagógica se reuniram e
ornamentaram o salão principal para recebimento do responsável familiar para
a entrega das cestas básicas e kit do adote. Cada família atendida foi orientada
a comparecer na instituição a partir do dia 08/12/2020 com dia e horário
agendado para receber a cesta básica natalina com recursos completados com
o apadrinhamento feito por meio do adote. Montamos também o presépio
natalino.
01/12/2020 De acordo com as atividades propostas gravamos vídeos explicativos para
a

ajudar na execução das atividades como já vem sendo feito desde os outros

10/12/2020 meses. No campo da linguagem abordamos a história do natal, pintura natalina
e o alfabeto. No campo da matemática trabalhamos com a sequência numérica
e numerais e quebra cabeça. Desenvolvemos a habilidade de leitura e narrativa,
exploramos os conteúdos aproximando-os da vivência pessoal dos mesmos com
textos, abordagens de acordo com sua faixa etária.
07/12/2020 A equipe pedagógica preparou uma cantata natalina gravada em vídeo para
homenagear as famílias da instituição ressaltando o verdadeiro sentido do natal
e compartilhado no canal de YouTube da instituição.
10/12/2020 Realizamos com cada responsável familiar um questionário avaliativo das
a

atividades sociais, pedagógicas, administrativas e trabalho psicológico

18/12/2020 desenvolvido ao longo deste período de quarentena por meio de perguntas

objetivas e subjetivas com o objetivo de avaliar todo o trabalho desenvolvido da
instituição, para assim otimizar nosso trabalho social desenvolvido e melhorar
cada vez nossa prestação de serviço social. Além disso, sondamos a necessidade
pessoal, financeira, emocional de cada família, problemas circunstâncias
vivenciadas neste período pandêmico, com a finalidade de desenvolver
estratégias de atendimento e apoio às famílias atendidas.
08/12/2020 Realizamos a entrega das cestas básicas, produtos de limpeza e higiene pessoal,
a

como também a entrega dos kits do adote com brinquedos e/ou material

23/12/2020 escolar para cada família atendida da instituição e da comunidade.
15/12/2020 Início do processo de matrícula e entrega de documentação de forma presencial
a

para 2021 com a coordenação pedagógica.

27/12/2020
28/12/2020 Reunião de finalização das atividades do ano entre direção, coordenação
pedagógica e administrativa.

RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS
As atividades foram desenvolvidas pensando na ponte do reforço escolar,
compreendendo que muitas escolas não deram o suporte pedagógico suficiente neste período
de pandemia, de acordo com o questionário respondido pelos pais/responsáveis no mês de
dezembro, constamos que algumas escolas, principalmente as municipais do bairro de Jardim
Paulista Baixo, não forneceram o suporte suficiente no campo pedagógico e muito menos no
social. As atividades foram todas através de brincadeiras em comemoração ao Dia das
Crianças, trabalhamos com atividades mais lúdicas, também com atividades escritas, histórias
infantis, músicas, recortes e colagens com revistas e papel colorido. As atividades impressas
foram bem elaboradas com questões que revisavam os conteúdos trabalhados ao longo dos
meses por meio de pinturas, leituras, preenchimentos com numerais, exercícios om perguntas
e respostas, trabalho com a coordenação motora fina e grossa, visual e intelectual.
Ministramos nossas aulas a distância com o auxílio das aulas orientadas em vídeo! Todas as

atividades desenvolvidas ao longo do trimestre contemplaram os conteúdos que deveriam ser
dados presencialmente, as atividades foram adaptadas para atender a necessidade da
modalidade remota, tendo os educadores a incumbência de garanti-las por meio de atividades
impressas mensalmente e vídeos orientando sobre as atividades no canal de YouTube da
instituição. No início de cada mês foi preparado e entregue aos pais dos atendidos o kit de
atividades pedagógicas para o mês vigente de forma individual para cada atendido, nesse
período de entrega e devolução de atividades foi feito o agendamento com horário
previamente agendado com os mesmos para evitar aglomerações. Além do kit de atividades
pedagógicas foi fornecido também mensalmente as cestas básicas e kits de higiene e limpeza.
A psicóloga também continuou com a prestação de serviço agregando a acupuntura para
quem precisou de atendimento. Por fim, orientamos aos pais a cada dia acessaram o link de
cada aula escrita para complementarem as aulas remotas acessando o canal da instituição no
YouTube, sendo orientados também no grupo do WhatsApp, tirando as dúvidas quando
necessários. Contudo, encerramos este trimestre mantendo o planejamento do Plano de Ação
Emergencial solicitado diante da gravidade da pandemia do Covid-19. Mantivermos os grupos
de WhatsApp com os pais divididos por idade e turma, a cada dia de oficina enviávamos o link
do YouTube com a orientação da atividade da respectiva oficina contemplando aos pais/
atendidos que possuem dificuldade na leitura ou aqueles que não sabem ler.
3. RESULTADOS ALCANÇADOS:
JANEIRO
● Na colônia de férias os alunos foram participativos, aprenderam novas
habilidades, tiveram momentos de lazer por meio de brincadeiras direcionadas.
●

A colônia de férias contribuiu para a socialização, manter as boas relações de
convívio com os colegas.

●

Na matrícula atendemos famílias com risco de vulnerabilidade social
matriculando famílias com necessidades.

FEVEREIRO

●

Os alunos aprenderam sobre as manifestações artísticas do período carnavalesco.

●

Por meio das atividades propostas promovemos momentos com atividades
externas.

●

Participação da passeata e conscientização da não violência com crianças e
adolescente.
MARÇO

●

Conseguimos mais participação dos alunos

● Conseguimos motivar nos alunos o interesse do hábito para a leitura,
despertamos o interesse dos alunos também para consegui resolver desafios de
matemática.
ABRIL
●

Engajamento e comprometimento da maioria dos pais no auxílio das atividades
remotas.

●

Conseguimos garantir a entrega das atividades impressas a todas as famílias dos
atendidos.

●

Houve participação e interação nos grupos de WhatsApp com compartilhamento
de fotos e vídeos dos atendidos desenvolvendo as atividades em suas residências.
A equipe pedagógica conseguiu elaborar um plano de aula que contemplasse os
principais acontecimentos, fatos sociais e comemorações que acontecem no mês
na modalidade remota, tais como dia nacional do livro infantil, dia do índio,
Tiradentes e suas influências e importâncias para nossa sociedade atual.
MAIO

●

A maioria dos atendidos se mantiveram ativos e participativos nas atividades
remotas.

●

A maioria dos responsáveis entregaram devidamente as atividades nos
acompanhamentos quinzenais para correção.

●

Conseguimos garantir a entrega das atividades impressas a todas as famílias dos
atendidos que não possuem acesso à internet.

●

Os alunos desenvolveram atividades artísticas, compartilhando no grupo de

WhatsApp.
●

Diante da comemoração da Abolição da Escravatura no Brasil, aproveitamos a
oportunidade para sensibiliza-los sobre este contexto de extrema importância
como um acontecimento marcante para a sociedade atual.
Por meio das atividades propostas promovemos momentos de mais interação
com a família.
JUNHO

● Interação da maioria dos pais nas atividades do projeto no período de
quarentena e participação nas atividades remotas.
● Fortalecimento das relações com as famílias e a instituição por meio das
conversas informais pela rede social WhatsApp e por meio de ligações de
acompanhamento pedagógico e psicológico.
● Participação dos pais na pesquisa de satisfação de avaliação das atividades
remotas da instituição garantindo assim uma oportunidade de interação com os
pais/responsáveis e garantia da obtenção de dados concretos diante da realidade
de cada família atendida.
● Cumprimento das atividades colocadas no grupo de WhatsApp dos alunos
desenvolvendo as atividades da quarentena.
A equipe pedagógica conseguiu adaptar o planejamento para que comtemplasse
as festividades e datas comemorativas diante da demanda de cada oficina.
JULHO
●

Durante o mês de julho por meio da atividade da colônia de férias trabalhamos
diversas atividades socioeducativas, disciplinares e recreativas.

●

Aprendemos um pouco sobre os cactos, planta espinhenta que consegue
sobreviver em ambientes quentes ou áridos e que tem a capacidade de acumular
água em seus tecidos. Entregamos a todos material de pintura, telas para que
pudessem expor o que aprendeu sobre essa planta, cada um pintando seu
próprio quadro para uma exposição virtual, essa atividade foi uma forma de
proporcionar as famílias um momento de relaxamento e integração.

●

Trabalhamos a imaginação, com a proposta da noite na cabana, onde foram
contadas histórias da nossa coleção fazendinha que abordava o contexto da vida
rural e em outras turmas a leitura de livros com diversos temas e onde cada
atendido poderia criar sua própria história soltando assim sua imaginação.

●

Por fim encerramos as comemorações do ECA com um lindo poema recitado por
uma de nossas atendidas do projeto. Refletimos de que nenhuma criança ou
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração e etc... E que nossas crianças e adolescentes precisam ser amadas e
respeitada.

●

Tivemos famílias mais ativas, participativas e consciente dos direitos das crianças
e adolescentes. Também crianças e adolescentes informadas e conhecedoras de
seus direitos, ainda tem muito que se fazer, e muito a alcançar.
Os vídeos enviados foram emocionantes, construindo suas próprias cabaninhas
com a ajuda dos familiares.
AGOSTO

●

Ampliamos a capacidade de interação com os mais diferentes meios sociais,
através de lives e criação do canal de YouTube, diante dessa pandemia com o
objetivo de terem mais facilidade para acessar a aula.

●

Estimulamos a criatividade através da utilização de materiais recicláveis.
Promovemos a aquisição do conhecimento dos produtos que podem ser
reutilizados.

●

Vivenciamos o dia dos pais tendo-os ainda mais presentes na vida das crianças.
Possibilitamos a troca de experiências e vivências pessoais.

Desenvolvemos

a expressão oral. Criamos situações que promoveram a organização do
pensamento através do desenvolvimento da fala.
SETEMBRO
● Conseguimos estabelecer um maior contato com os pais. Os responsáveis
mandaram fotos das crianças respondendo nossas atividades, interagiram no
grupo de WhatsApp enviando também vídeos desenvolvendo as aulas.

● Como resultado dessas atividades tivemos a participação ativa das famílias dos
nossos atendidos, a disposição de querer aprender e realizar as atividades.
● Praticamos a escrita, melhorando assim a caligrafia.
● Desenvolvemos a habilidade de observação e de expor sua opinião.
● Estimulamos a criatividade da criança, utilizando-se dos conhecimentos pessoais.
Despertamos a consciência ambiental e a necessidade de preservar o meio
ambiente.
OUTUBRO
●

Para um melhor resultado iniciamos a entrega das apostilas logo no início do mês,
para que todas as atividades pudessem ser acompanhadas por todos os nossos
atendidos. Como sempre acontece cada professor organizou sua apostila de
acordo com a faixa etária e assim todos os atendidos foram inseridos no processo
de ensino aprendizagem, com a ajuda dos responsáveis que vem nos auxiliando
no desenvolvimento das tarefas pedagógicas orientadas pelos educadores sociais
da instituição.

●

Valorizamos a experiencia do atendido na prática oral e na escrita, utilizando bem
as palavras em diversos contextos.

●

Garantimos a comemoração do dia das crianças com estratégias para entregar os
brinquedos e kits do dia das crianças.

●

Praticamos a escrita cursiva para um melhor desenvolvimento na caligrafia de
cada criança, utilizando palavras, frases e textos, os atendidos durante o mês
foram devidamente acompanhados nas atividades pedagógicas com o apoio
necessário para reforçar seu processo de ensino-aprendizagem.

●

Exploração de seus conhecimentos prévios sobre cada conteúdo abordado,
compreenderam o valor de refletir sobre cada um deles.

●

Perceberam que as ações do ser humano interferem nas cadeias alimentares, a
importância de fazer uma boa alimentação.
A maioria das famílias, foram presentes e participativas, enviando fotos e vídeos
da realização das atividades realizadas.

NOVEMBRO
•

Durante este mês procuramos melhorar, elaborar e incorporar diversas formas
de apresentar os conteúdos das oficinas para os nossos atendidos, repensando o
planejamento e tentando incorporar nas atividades ações que pudessem atrair a
concentração das nossas crianças, para que eles fossem capazes de aprender e
desenvolver-se no seu tempo e ritmo. Contudo, tivemos uma participação ativa
dos pais nas aulas orientadas pelo grupo de WhatsApp das turmas por idade com
registro das atividades desenvolvidas pelos atendidos, contribuição de fotos,
registrando a realização da atividade, pois os educadores constantemente
trabalharam essa conscientização dos pais.

•

Os pais e responsáveis que não foram tão participativos nos meses anteriores
começaram a interagir, sendo assim podemos perceber a grande evolução na
interação e envolvimento deles nas atividades sociopedagógicas na modalidade
remota.

•

Houve o estímulo, ampliação e valorização das experiências práticas de cada
atendido por meio das atividades impressas enviadas, relacionando o seu
desenvolvimento com seu conhecimento prévio e adquirido.

•

Mesmo com o distanciamento, as atividades orientadas no modo remoto
promoveram o aprendizado dos atendidos, por meio dos vídeos enviados pelas
crianças pudemos observar que compreenderam a atividade proposta e o seu
objetivo.
DEZEMBRO

• Mesmo diante da dificuldade ocasionada pelo distanciamento e as limitações de
interação para uma comunicação eficiente devido a quarentena, a equipe traçou
estratégias para executar com a mesma excelência dos outros anos o projeto do
Adote, que acontece com a entrega de kits de materiais escolares, brinquedos,
roupas e sapatos, tendo como intuito suprir a necessidade das famílias carentes
que ao longo desses anos, na maioria das vezes tem como único apoio este
trabalho social, onde ainda, muitos dependem desta ação para garantir aos seus

filhos um período natalino com mais qualidade e assistidos em seus direitos
básicos. Tendo isto, entramos em contato com os padrinhos que doam e ajudam
participando todo ano com a garantia da doação desses materiais, conversando e
os sensibilizando-os para que mesmo diante das dificuldades vivenciadas
pudéssemos garantir de alguma forma a continuidade desta ação. Sendo assim,
analisando todo o contexto ocasionado pela pandemia, onde muitas pessoas
tiveram seus recursos financeiros limitados,

orientamos os padrinhos a

contribuírem com a doação para complemento da cesta básica natalina das
famílias atendidas e da comunidade, contudo a ideia em adotar uma família
doando a cesta básica, substituindo assim o kit comum de todo ano (roupa +
sapato) foi bem recebida por todos, pois ainda assim contemplamos o verdadeiro
sentido desta ação, que é garantir a ação social a fim de ajudar as famílias carentes
que cercam e dependem deste trabalho social da instituição. Mesmo diante das
limitações financeiras de muitos doadores, conseguimos entregar a cada atendido
o kit escolar para suas aulas em 2021.
• Famílias atendidas e da comunidade foram beneficiadas com entregas de cestas
básicas e kits de higiene e limpeza.
• Os educadores sociais fizeram uma cantata natalina que contribuiu para
sensibilizar as famílias e os atendidos sobre o sentido do natal, contribuindo para
manter relações de afeto, de respeito mútuo, de sensibilidade diante de todos os
acontecimentos deste ano, permitindo assim, uma reflexão sobre nossas ações, o
cuidado com a saúde em que devemos ter, a responsabilidade,como também o
bem estar do outro.
• Realizamos com o responsável familiar, assistido pela instituição, um questionário
avaliativo das atividades desenvolvidas neste período de pandemia, avaliando o
trabalho prestado da instituição no que condiz aos setores administrativos,
pedagógico, psicológico e a parte social.
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1. CONCLUSÃO
Encerramos o ano seguindo as orientações da OMS- Organização Mundial de Saúde com o
trabalho sociopedagógico, psicológico e social realizados na modalidade remota, seguindo o

Plano Emergencial para o segundo semestre do ano de 2020 requerido pelos responsáveis
fiscais e organizadores do projeto na instituição. Conseguimos garantir continuamente o
trabalho remoto na quarentena necessitado de ocorrer neste ano de 2020 devido ao vírus
Covid-19, que se iniciou com as atividades remotas no mês de março e se prolongou até a
presente data. Para tanto, aconteceu as entregas de atividades pedagógicas enviadas
mensalmente e a entrega das cestas básicas e kits de higiene e limpeza às famílias atendidas
garantindo a continuação do serviço social, além do acompanhamento pedagógico e
psicológico.
Houve um crescente desenvolvimento intelectual, físico e mental, de formas diversas em
cada atendido com sua particularidade e isso foi comprovado através das respostas
individuais do questionário avaliativo da instituição onde os pais/responsáveis ressaltaram o
quanto foi importante este acompanhamento dos educadores sociais da instituição neste
período de pandemia, pois contribuiu na evitação da ociosidade das crianças e prevenção de
quaisquer transtornos de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes decorrentes do
isolamento. Por meio dos pedidos e orientações para o acontecimento do nosso trabalho de
forma remota, os pais foram constantemente orientados para contribuir de forma positiva
para a continuidade do nosso trabalho garantindo assim, sua participação na execução nas
atividades solicitadas, com envio de fotos e vídeos, comprovando nosso trabalho prestado. A
equipe pedagógica constantemente trabalhou com os pais de forma a sensibiliza-los na
importância de serem presentes e participativos, a enviarem as atividades respondidas, a
auxiliarem as crianças nas aulas em vídeo e a enviarem fotos do que era desenvolvido pelo
mesmo. Foram criados diferentes ambientes de estudo com intuito de assegurar a
participação de todos os nossos atendidos, desde grupos de WhatsApp, canal de YouTube, até
elaboração de apostilas com atividades diversificadas, entregues na própria instituição aos
país ou responsáveis. Comprovamos também pelas respostas dos questionários que além do
apoio pedagógico e social, o apoio psicológico foi extremamente significativo na prevenção
dos conflitos emocionais que por algumas vezes afetou famílias na quarentena. Contudo, o
questionário avaliativo proposto pela instituição proporcionou uma quantificação estatística

de todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano contribuindo significativamente na apuração
de uma avaliação mais concisa e coerente com os fatos.

2. EQUIPE RESPONSÁVEL:

Paulista, 21 de dezembro de 2020.

Paulista, 21 de dezembro de 2020.

Declaro para os devidos fins de
Declaro que o executor atuou sob
direito a veracidade das informações minha orientação e, portanto, confirmo a
constantes neste relatório trimestral de execução das atividades conforme descrito
atividades.
neste relatório trimestral de atividades.
___________________________________
TEREZINHA FARIAS DE LIMA
Responsável pela Instituição

___________________________________
SULAMITA MARIA DO NASCIMENTO
Coordenadora Pedagógica do Projeto

ENTREGA:

Paulista, 21 de dezembro de 2020.

Declaro para os devidos fins de direito ter recebido na data supracitada este
relatório trimestral referente as atividades dos meses: outubro, novembro, dezembro.
______________________________________________________
Gerência de Gestão e Monitoramento das Entidades Socioassistenciais e Projetos Sociais
Secretaria de Políticas Sociais e Esportes da Cidade do Paulista

