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1 – Metas Propostas:
Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao COVID-19.
Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.
Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas.
Garantir monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados de aprendizagens e desenvolvimento
das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira.

1.1 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UIDADE ESCOLAR REFERENTES AO PLANO EMERGENCIAL – COVID 19 (EM ANEXO)
Meta 1 – Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao COVID 19.
·

Etapa 1 – Atividades remotas:

Atividades concluídas.
·

Etapa 2 – Comunicação com as famílias e crianças.

Escutar as famílias neste momento em que estamos vivendo, desenvolver a empatia, tornou-se mais do que nunca, fundamental. O ato de escutar, de
acolher as famílias em suas necessidades, de entender o contexto de cada uma, vem contribuindo no fortalecimento do vínculo afetivo escola- família.
A comunicação tem sido fundamental e acontece em todos os momentos da nossa rotina.
Este mês comunicamos as famílias sobre o novo formato do retorno das aulas presenciais, explicando com seria a partir do mês de junho, onde
conversamos com todas, reforçando a importância do protocolo da saúde, esclarecemos as dúvidas e ouvimos suas angústias e com isso, o número de
crianças que irão retornar para o ensino presencial aumentou.
A postagem de vídeos e a interação das professoras com as famílias/crianças, vem fortalecendo o vínculo e a parceria, dando credibilidade ao trabalho
desenvolvido pela equipe de sala, onde estas fazem comentários e agradecem pela dedicação.
·

Etapa 3 – Formação dos funcionários dos diferentes segmentos.

Atividade concluída.

·

Etapa 4 – Protocolo de higienização

O protocolo de higiene e saúde no ambiente escolar, continua sendo cumprido tendo como norteadores os documentos validados e utilizados pelo
Secretaria de Saúde e Decretos disponibilizados pela administração municipal (uso de máscara, faceshield, aferição de temperatura, higienização de mãos
e pés e de todos os ambientes, Kits pedagógicos individuais para cada criança higienizados antes e após o uso, distanciamento social, demarcação e
circulação nos espaços, etc.); também intensificamos com as famílias no momento da entrega das marmitas o uso obrigatório da máscara.
A pulverização em todos os espaços da escola, continua sendo realizada uma vez por semana, no final do expediente.
As crianças que se encontram no ensino presencial, gravaram um vídeo que foi enviado nos grupos de WhatsApp das famílias, demonstrando o protocolo
utilizado na escola.
Também retiramos na Secretaria de Educação e Cidadania, um tapete secante.
Foi realizada a dedetização e a limpeza das caixas d’água.

Etapa 5- Entrega das marmitas
Neste mês foram produzidas 307 marmitas, com distribuição semanal de segunda a sexta-feira no horário das 11:00h às 13:00h.
São preparadas com muito carinho e em cada marmita vai uma mensagem de acolhida às famílias.
É também uma forma de comunicação e de estreitar o vínculo afetivo, onde percebemos que este ato tem demonstrado satisfação por parte das famílias.
O preparo e a distribuição das marmitas é supervisionada pelo setor da merenda Escolar da SEC, com nutricionistas que elaboram o cardápio de acordo
com as necessidades de cada faixa etária, atendendo às exigências nutricionais de cada fase da infância.
Além disso, recebemos mensalmente na nossa unidade escolar, a visita técnica da profissional que faz o acompanhamento do preparo e distribuição das
marmitas, que tem por objetivo acompanhar os procedimentos na cozinha e supervisionar as boas práticas adotadas pela equipe responsável pelo
alimento servido aos alunos.

2| Resultados Alcançados
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2 – Resultados Alcançados:

·
O comprometimento e conscientização de toda a equipe em executar as medidas sanitárias preventivas em todos os aspectos da realização dos
trabalhos, sejam elas de caráter pedagógico e/ou administrativos, contribuiu para dar segurança e proporcionar bem-estar a todos os envolvidos;
Visibilidade do trabalho pedagógico desenvolvido pelo Éden-Lar, através da parceria da família com as professoras;
O planejamento pedagógico para os alunos que se encontram no ensino presencial foi pautado nos eixos estruturantes - interações, brincadeiras e
investigações, contemplando os direitos de aprendizagem das crianças, tendo como foco o protagonismo infantil;
Fortalecimento do vínculo afetivo com as famílias, através do acolhimento, do diálogo e escuta;
Postagem de um vídeo nos grupos de WhatsApp das famílias, realizado pela Diretora do Éden-lar, explicando o novo formato do retorno das aulas
presenciais, contribuiu no aumento do número de crianças que virão para a escola.
PLANO EMERGENCIAL – COVID 19

Maio/2021:

Quantidade de refeições servidas: 307
Entrega de atividades impressas:

02

Kits pedagógicos: 27
Kits de materiais: 0
Número de devolutivas: 103
Número de interações: 111

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
3 – Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto.

Maio/ 2021:

A distribuição das marmitas continua ajudando e impactando positivamente no orçamento das famílias, principalmente para aquelas que no
momento se encontram sem renda.
A informação sobre o novo formato das aulas presenciais, contribuiu no aumento significativo do número de famílias que optaram por trazer
seus filhos para a escola.
Maior interação das famílias com a equipe escola;
O vídeo da Pedagogia dos Sonhos, com a tarefa encomendada às famílias dos alunos do Pré II, sobre um sonho realizado, repercutiu
satisfatoriamente, onde todas elas interagiram, contando sobre essa realização, se sentindo muito gratas em poder compartilhar um momento
tão especial da família.
Postagem de um vídeo da professora do Pré II no grupo de Whatzapp das famílias , num momento da rotina, em que aborda os sentimentos das
crianças, onde estas representaram utilizando elementos da natureza.

Atividades Desenvolvidas
1 | META 6 - PRORROGAÇÃO - Etapa 1 - Formação com a equipe da Unidade Escolar.
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Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE I E II Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.
Etapa: Formação com a equipe da Unidade Escolar.
Descrição:
Descrição:
Neste mês as temáticas dos encontros de formação foram: Gestão do Cotidiano para apoiar a aprendizagem realizada com as professoras e o Contraturno
com as ADI’s, ambas com pauta definida, lista de presença e registro da síntese.
Estes encontros de capacitação são muito produtivos, onde a informação e o conhecimento são compartilhados, dando novo significado às práticas
pedagógicas, apoiando as crianças na construção de conhecimentos.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

2 | META 6 - PRORROGAÇÃO - Etapa 2 - Revitalização dos diferentes espaços educativos.

Completude: 100,00
%

Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE I E II Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.
Etapa: Revitalização dos diferentes espaços educativos.
Descrição:
Descrição:
Após a devolutiva das famílias/crianças, identificamos os espaços a serem revitalizados e listamos os materiais que serão necessários para realizar a
revitalização.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

3 | META 8 - PRORROGAÇÃO - Etapa 1 - Fortalecimento de vínculos

Completude: 100,00
%

Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE II Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Fortalecimento de vínculos
Descrição:
Descrição:
Em comemoração ao Dia das mães, cada equipe de sala fez a sua homenagem, com fotos das crianças solicitadas previamente às famílias, onde as crianças
maiores expressaram seus sentimentos em relação a elas. Foi um momento muito bonito, que emocionou a todas elas.
Diante da pandemia, o evento foi realizado através do Whatzapp com postagem de vídeos homenageando as famílias.
Neste mês, para estreitar ainda mais a comunicação com as famílias, foram realizados telefonemas como busca ativa e também referente à adesão ou não ao
novo formato do ensino presencial.
As famílias são muito comprometidas e constantemente dão devolutivas e também justificam alguma situação que envolva a ausência da criança seja através
de um telefonema ou no WhatsApp da professora. Estas atitudes vêm fortalecendo a parceria família/escola, contribuindo na manutenção do vínculo afetivo.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

4 | META 11 - PRORROGAÇÃO - Etapa 1 - Divulgação dos resultados da Unidade Escolar
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Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE I E II Garantir monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados de
aprendizagens e desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira.

Etapa: Divulgação dos resultados da Unidade Escolar
Descrição:
Descrição: A publicação do resumo de prestação de contas é feita mensalmente após aprovação do Tribunal de Contas do Estado, através do Portal de
Transparência da Prefeitura de São José dos Campos.
A divulgação de relatórios mensais é feita através do Portal de Transparência e site da Instituição.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

5 | META 11 - PRORROGAÇÃO - Etapa 2 - Divulgação das aprendizagens e desenvolvimento das crianças

Completude: 100,00
%

Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE I E II Garantir monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados de
aprendizagens e desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira.

Etapa: Divulgação das aprendizagens e desenvolvimento das crianças
Descrição:
Descrição:
A divulgação da aprendizagem e desenvolvimento das crianças é compartilhada com as famílias nos meses de julho e dezembro através de um relatório feito
por cada professora.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
Galeria de Fotos

VÍDEO JS

VIDEO JS
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PROTOCÓLO DE SAÚDE JS

TFC CURRÍCULO DA ED INFANTIL JS

PROTOCÓLO DE SAÚDE JS

KIT PEDAGÓGICO JS
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ENTREGA DE MARMITA JS

KIT PEDAGÓGICO JS

ENTREGA DE MARMITA JS

ATIVIDADE NA SALA JS
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TFC-PROJETO CONTRATURNO JS

ATIVIDADE NA SALA JS

TFC-PROJETO CONTRATURNO JS

TFC-PROJETO CONTRATURNO JS
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TFC-NOTURNO-DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA JS

TFC-NOTURNO-DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA JS
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TFC-MULTILETRAMENTO-LETRAMENTO LINGUÍSTICO NA EDUCAÇÃO
JS

TFC-NOTURNO-DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA JS
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TFC-MULTILETRAMENTO-LETRAMENTO LINGUÍSTICO NA EDUCAÇÃO
JS

TFC-MULTILETRAMENTO-LETRAMENTO LINGUÍSTICO NA EDUCAÇÃO
JS

TFC-MULTILETRAMENTO-LETRAMENTO LINGUÍSTICO NA EDUCAÇÃO
JS

TFC-GESTÃO DO COTIDIANO PARA APOIAR APRENDIZAGEM JS
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TFC JS

TFC JS
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TFC JS
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Nome

Observações

VÍDEO-DIA DAS MÃES.docx

VÍDEO DIA DAS MÃES JS

VÍDEO FAMILIA.docx

VÍDEO FAMÍLIA JS

VÍDEO - PROTOCOLOS DE SAÚDE.docx

VÍDEO PROTOCÓLO DE SAÚDE JS

RESPOSTA (FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS).docx

RESPOSTA FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS JS

PLANO EMERGENCIAL ÉDEN-LAR PG 04.pdf
PLANO EMERGENCIAL ÉDEN-LAR PG 03.pdf
PLANO EMERGENCIAL ÉDEN-LAR PG 02.pdf
PLANO EMERGENCIAL ÉDEN-LAR PG 01.pdf
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Luisa Alexandra Pinto Pires
Responsável Técnico
CPF 138.466.378-90
RG 32.418.54-9

Meta

Etapa

Descrição

Joancir Porto da Silva
Responsável pela Entidade
CPF 547.933.608-82
RG 4.709.710-3
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