RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES JS - 07/2021
De 01/07/2021 a 31/07/2021

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018
Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
RELATÓRIO DE ATIVIDADE: JULHO – ÉDEN-LAR II
De 01/07/2021 a 31/07/2021

Projeto: ÉDEN-LAR
TC nº 71/18

Sumário Gerencial

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 UNIDADE 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.
Reunião de Pais: Foi realizado de maneira online, onde as professoras apresentaram às famílias o Relatório Coletivo no grupo, com
foco na intencionalidade pedagógica na elaboração das propostas, considerando os eixos estruturantes (interações, brincadeiras e
investigações) e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se) e o
relatório individual teve como registro a participação através do atendimento presencial e não presencial dos bebês e crianças no 1º
semestre de 2021, realizado através de uma tabela, evidenciando a participação deles nas propostas ofertadas neste primeiro
semestre. Foram utilizadas pautas de observação, fotos, mensagens, devolutivas das famílias e evidências de participação coletadas
tanto pelas professoras, quanto as enviadas pelas famílias, abordando também o atendimento presencial e o não presencial.

As reuniões foram muito produtivas, onde as famílias interagiram, demonstrando gratidão pela acolhida.
Realização de uma pesquisa através de um link enviado nos grupos: As famílias responderam com uma aceitação muito significativa
do retorno em agosto, onde esclarecemos as dúvidas;
Realizamos vídeos de acolhida às famílias e crianças através das redes sociais;
Realização de novas matrículas, fazendo a escuta atenta às famílias, construindo laços de afetividade.
Post’s colocados nos grupos reforçando a importância do protocolo de saúde e escalonamento de entrada e saída das crianças.

Etapa 3 – Formação dos funcionários dos diferentes segmentos.
Atividade concluída.
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Etapa 4 – Protocolo de higienização
Continuamos intensificando os seguintes procedimentos:
Horários escalonados de entrada e saída de alunos;
Utilização do tapete sanitizante umedecido nos dois portões de entrada de acesso à escola, durante todo o período de
funcionamento.
Aferição da temperatura de todas as pessoas que adentram na Unidade escolar;
Higienização das mãos na entrada da escola;
Disposição do álcool em gel 70% nos diversos ambientes da escola;
Marcação no piso do fluxo de sentido único nos espaços em que ocorre a circulação de pessoas;
Marcação nas mesas e bancos com distanciamento de 1 metro entre crianças nas salas de aula e no refeitório;
Comunicados nos painéis da escola, reforçando a importância de seguir com eficácia o protocolo de saúde;
Kits individuais de brinquedos e material escolar higienizados diariamente após o uso;
Conscientização e manutenção do cuidado com a higienização de todos os ambientes da escola durante o horário de
funcionamento;
Refeitório dos funcionários: Marcação com distanciamento onde cada mesa possui álcool em gel para realizar a higienização
após o uso;
A equipe escola faz trabalho de orientação e conscientização com os alunos sobre a importância de lavarem as mãos, de utilizar
corretamente o uso de máscaras (para os maiores)
Notificação de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, à supervisão de ensino da SEC;
Garantir que os ambientes estejam os mais arejados possível, especialmente salas de aula, realizando atividades pedagógicas,
sempre que for viável, em áreas abertas.
Pulverização em todos os espaços da escola, uma vez por semana, no final do expediente.
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.

Etapa 5- Entrega das marmitas
A distribuição de marmitas acontece diariamente de segunda a sexta-feira. Neste mês foram produzidas 414 marmitas; momento de
interação e da manutenção do vínculo afetivo, fortalecendo a parceria família/ escola, onde tudo é feito de acordo com o protocolo e
orientação do setor de alimentação da SEC.

2| Resultados Alcançados
Resultados Alcançados:

O retorno a partir do dia 02 de agosto, repercutiu muito bem, onde as famílias elogiaram e ficaram ansiosas por este momento do retorno;
Envolvimento de toda a equipe em organizar os espaços da escola de acordo com o protocolo de saúde e orientações da SEC para receber as
crianças;
Postagem de um vídeo de acolhida no Facebook e outro no Whatzapp, com toda a equipe dando as boas vindas às crianças e seus familiares;
A comunicação, o diálogo e a escuta reforçaram a parceria família/escola;
As formações realizadas contribuíram para o aperfeiçoamento da equipe, onde abordamos os temas: Trabalho em equipe, Contra turno e a
Pedagogia do Cotidiano, Cuidados com o bem estar;
A revitalização da área externa, com espaço onde as crianças se expressam através de desenhos e pinturas, assim como a horta, tem feito a
alegria da criançada. PLANO EMERGENCIAL – COVID 19

Julho/2021:

Quantidade de refeições servidas: 414
Entrega de atividades impressas:

0

Kits pedagógicos: 52
Kits de materiais: 0
Número de devolutivas: 107
Número de interações: 107
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3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto.

Julho/ 2021:

O comunicado de que a partir do dia 02/08/2021, as crianças retornariam com 100% da capacidade, agradou as famílias, com grande número
de aceitação;
A revitalização da área externa com horta e espaço para criação, proporcionou muita alegria às crianças, sendo este um espaço que contribuiu
também para o fortalecimento das interações e brincadeiras;
Postagem de vídeos de acolhida nas redes sociais acolhendo as crianças e familiares nesta nova etapa;
A reunião de pais online, foi um momento de muito acolhimento, diálogo e escuta das famílias, reforçando a importância da parceria
família/escola.

Atividades Desenvolvidas
1 | META 6 - PRORROGAÇÃO - Etapa 1 - Formação com a equipe da Unidade Escolar.

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: Formação com a equipe da Unidade Escolar.
Descrição:
A formação foi realizada de acordo com o cronograma. Os encontros abordaram as seguintes temáticas: Trabalho em equipe com a equipe escola, Contra
turno e a Pedagogia do Cotidiano e Cuidados com o bem estar.
Foram momentos de muito estudo, com troca de experiências e muito aprendizado.
Estas formações foram realizadas utilizando as seguintes documentações: Pauta, fotos, textos com referência bibliográfica, registro do encontro através de
uma lista de presença e síntese.
Também está sendo construído o documento Marcas Pedagógico, onde as professoras estão sistematizando as informações dos encontros realizados.
Neste mês, para encerrar o 1º semestre, foi realizado com a equipe escola uma avaliação das formações recebidas; foi gratificante perceber que a equipe está
comprometida e que as formações têm levado à reflexão da prática, contribuindo no crescimento pessoal e profissional de cada um.

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:
A revitalização dos espaços trouxe um novo olhar para o pedagógico, onde as crianças exercem seus direitos de aprendizagem, contribuindo também para o
fortalecimento das interações, investigações e brincadeiras.
Vale ressaltar que no momento do plantio na horta, as crianças ficaram muito curiosas, fazendo vários questionamentos, onde pudemos perceber a alegria
delas no plantio e ao molhar as hortaliças, sendo este um momento de muita investigação, diversão e aprendizagem.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

3 | META 7 - PRORROGAÇÃO - Etapa 1 - Investimento nas relações entre família e escola.
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Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE I Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
Etapa: Investimento nas relações entre família e escola.
Descrição:
O vínculo com as famílias vem sendo construído gradativamente, através da escuta, do diálogo, na troca de informações, na entrega das marmitas, na
postagem de vídeos de acolhida, no ato da matrícula e também neste mês através da reunião de pais.
Outro momento, foi o link enviado no grupo de Whatzapp das famílias, para responderem à pesquisa do retorno ou não das crianças; foi um momento de
muita ansiedade e expectativa por parte das famílias, onde estas demonstravam constantemente sentimentos de gratidão. Também elaboramos Post’s que
foram enviados nos grupos, reforçando a importância de cumprir o protocolo da saúde;

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

4 | META 10 - PRORROGAÇÃO - Etapa 1 - Elaboração de Horta.

Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE II Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem.

Etapa: Elaboração de Horta.
Descrição:
Foi realizada a escuta com as crianças através das rodas de conversa, onde as professoras reforçaram a importância da horta como contribuição de uma
alimentação saudável. Através de uma lista, as crianças elencaram quais alimentos gostariam de plantar. Após a escuta, iniciamos a preparação da terra para
o plantio, este realizado com as crianças. As crianças diariamente aguam através de uma escala e acompanham o crescimento das hortaliças, com muita
empolgação.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

5 | META 11 - PRORROGAÇÃO - Etapa 1 - Divulgação dos resultados da Unidade Escolar

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 dos resultados da Unidade Escolar
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:

6 | META 11 - PROGORRAÇÃO - Etapa 2 - Divulgação das aprendizagens e desenvolvimento das crianças
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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 das aprendizagens e desenvolvimento das crianças
Descrição:
Foi realizada no mês de julho, a Reunião de Pais online, onde as professoras apresentaram o relatório coletivo no grupo do Whatzapp, com foco na
intencionalidade pedagógica, considerando nas propostas, as interações, brincadeiras e investigações. O relatório individual, enviado no particular de cada
família, teve como registro uma tabela evidenciando a participação das crianças no 1º semestre, no atendimento presencial e não presencial. A devolutiva das
famílias foi muito gratificante para nós, pois elas puderam acompanhar todo o caminhar pedagógico neste primeiro semestre.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
Galeria de Fotos

PROTOCÓLO DE SAÚDE

PROTOCÓLO DE SAÚDE
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MATRÍCULA

KIT PEDAGÓGICO

FOTO VÍDEO FACEBOOK

KIT PEDAGÓGICO

FOTO VÍDEO FACEBOOK
FOTO VÍDEO FACEBOOK
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FOTO VÍDEO FACEBOOK
FOTO TFC PROJETO CONTRATURNO 3º ENCONTRO TURMA B

FOTO TFC O PAPEL DO EDUCADOR NO DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA TURMA B

FOTO TFC - PROJETO CONTRATURNO 3º ENCONTRO TURMA A

FOTO TFC - O PAPEL DO EDUCADOR NO DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA

AVALIAÇÃO DO TFC COM A EQUIPE ESCOLAR
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AVALIAÇÃO DO TFC COM A EQUIPE ESCOLAR

AVALIAÇÃO DO TFC COM A EQUIPE ESCOLAR

BRINCADEIRAS QUE AS CRIANÇAS GOSTAM DE BRINCAR NA CRECHE

BRINCADEIRAS QUE AS CRIANÇAS GOSTAM DE BRINCAR NA CRECHE

BRINCADEIRAS QUE AS CRIANÇAS GOSTAM DE BRINCAR NA CRECHE

Outros Documentos
Nome

Observações

VÍDEO FACEBOOK - COM AS MINHAS MÃOS..pdf
Rotina de Aulas Presenciais e Não Presenciais - 2º Semestre (GRÁFICO).pdf
LINK VÍDEO FACEBOOK.pdf
LINK FACEBOOK - TODA CRIANÇA APRENDE BRINCANDO E BRINCANDO ELA É FELIZ.pdf
LINK DA PESQUISA JARDIM SATÉLITE.pdf
DEVOLUTIVA TFC CONTRATURNO 3° ENCONTRO.pdf
DEVOLUTIVA TFC CONTRATURNO 3° ENCONTRO (1).pdf
PLANO EMERGENCIAL ÉDEN-LAR PG 04.pdf
PLANO EMERGENCIAL ÉDEN-LAR PG 03.pdf
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Nome

Observações

PLANO EMERGENCIAL ÉDEN-LAR PG 02.pdf
PLANO EMERGENCIAL ÉDEN-LAR PG 01.pdf
RELATÓRIO DE ATIVIDADE JS 07 2021.pdf

RELATÓRIO DE ATIVIDADE JS

Próximas Atividades
#

Atividade

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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