






































































































CMDCA/RP
Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente
Ribeirão Preto - SP

2021/2022

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ENTIDADE

Lar Escola
Lar Escola

01.285.491/0001-27

Requereu e teve aprovado pelo Plenário em sessão de 14/12/2020 seu PLANO BIENAL DE TRABALHO , por atender as diretrizes da Política Pública
Municipal de Garantia e Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo que fica regularmente registrada neste Conselho sob o nº R-134 e
apta a atuar no âmbito de tal Política Pública Municipal, no período de 1 de abril de 2021 a 31 de março de 2023 para funcionamento com
Unidades e Regimes de Atendimento, Programas de Ações inscritos e demais condições apontadas naquele Plano de Trabalho apresentado e ora
aprovado.

Ribeirão Preto, 14 de dezembro de 2020

CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Pessoa Humana em Desenvolvimento com direito a proteção integral, prioridade absoluta e garantia de conveniência familiar e comunitária

MARCUS VINÍCIUS BERZOTI RIBEIRO

O CMDCA/RP - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, nos termos do artigo 91 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990) e da Resolução 03/2018 - CMDCA, CERTIFICA para os devidos fins que a Organização

Não Governamental:



ANEXO VII

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL

Formulário “A”

RELATÓRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020

1 – Dados da Entidade

Nome

LAR ESCOLA

Registro da Entidade

R-   134  /2021-2022

CNPJ

01.285.491/0001-27

Inscrição Municipal

2214401

Data de Fundação

24/05/1996

Endereço

Rua Machado de Assis, 691

Bairro

Vila Tibério

Cidade

Ribeirão Preto

UF

SP

Bairro

Vila Tibério

DDD/Telefones

16 3289-4080

E-mail e site:

larescolaaprendizes@gmail.com site: www.ceaemachado.com.br

Entidade possui filiais/unidades executoras?

x Não Sim

Se sim, quais? Descrever endereços:
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Área (s) de Atuação da Entidade:

Assistência Social Cultura

Saúde Esporte e Lazer

x Educação Outros: _______________________

Aprendizagem ou Educação Profissional

Programas e Regimes da Entidade:

x PROTEÇÃO SOCIOEDUCATIVO

x Orientação e Apoio Sociofamiliar Prestação de Serviços à Comunidade

x Apoio Socioeducativo em Meio Aberto Liberdade Assistida

Colocação Familiar Semiliberdade

Acolhimento Institucional ou Familiar Internação

Executada:

x ATENDIMENTO DIRETO ATENDIMENTO INDIRETO

Assessoramento

Defesa e Garantia de Direitos
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2 - Finalidades Estatutárias e/ou Institucionais
Artigo 3º - Finalidade: A entidade é uma associação de direito privado, sem fins econômicos,
de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem
cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigirem,
independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa, e
principalmente manter crianças em período integral, proporcionando sua formação física,
psicológica e pedagógica, preferencialmente destinada a acolher crianças carentes cujos pais
trabalhem no período integral de funcionamento da creche.
Parágrafo Primeiro – No desenvolvimento de suas atividades, a Associação observará os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da
eficiência.
Parágrafo Segundo – Para cumprir suas finalidades sociais, a Associação se organizará em
tantas unidades quantas se fizerem necessárias, em todo o território nacional, as quais
funcionarão mediante delegação expressa da matriz, e se regerão pelas disposições contidas
neste estatuto e, ainda, caso houver necessidade por um regimento interno que será aprovado
pela Assembléia Geral especialmente convocada para essa finalidade.
Parágrafo Terceiro – Dos compromissos da associação: A Associação se dedicará às suas
atividades através de seus administradores e associados, e adotará práticas de gestão
administrativa, suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou
vantagens, lícitas ou ilícitas, de qualquer forma, em decorrência da participação nos processos
decisórios, e suas rendas serão integralmente aplicadas em território nacional, na consecução
e no desenvolvimento de seus objetivos sociais.
Parágrafo Quarto – Para uma convivência salutar não haverá preconceitos de origem, raça,
sexo, cor ou quaisquer outras formas de descriminação.
Parágrafo Quinto – O LAR ESCOLA, tem como objetivos:
I – A promoção de educação para crianças;
II – Oferecer instalações físicas, em condições de habitabilidade, higiene, salubridade e
segurança, bem como objetos necessários a higiene pessoal;
III – Promoção dos direitos estabelecidos no Estatuto da Criança;
IV – Oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades ou grupos reduzidos,
conforme a necessidade de cada criança;
V – Oferecer através do voluntariado, a assistência médica, psicológica, odontológica e
farmacêutica;
VI – Promover atividades culturais, esportivas, recreativas, lúdicas e de informática;
VII – Promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.

3 - Nome do Programa de Ação
CRIANÇA FELIZ

4 - Descrição
✔ Ações Pautadas pela BNCC (Base Nacional Curricular Comum) .
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Para a Educação Infantil, a Base Nacional Curricular Comum - BNCC é uma síntese dos

conhecimentos, saberes e valores que todas as crianças brasileiras que frequentam creche e

pré-escola têm o direito de se apropriar.  

A partir dos princípios e objetivos já anunciados nas DCNEI, considera-se que seis grandes

direitos de aprendizagem devem ser garantidos a todas as crianças nas turmas de creche ou

pré-escolas: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Comunicar e Conhecer-se.

Possibilitamos através dos projetos propostos:
● O Desenvolvimento da autoestima, transmitindo um ambiente acolhedor e seguro, tornando a

adaptação escolar um momento menos dolorido; a socialização no ambiente escolar, apresentando

um ambiente aconchegante, amigável,estimulando a autoestima, reforçando sua autoconfiança,

foram realizadas dinâmicas motivacionais com boa energia.

● A construção da identidade e autonomia por meio de brincadeiras, das inteirações socioculturais e da

vivencia de diferentes situações;Incentivando a criatividade, espontaneidade e imaginário;

5 – Público Alvo
Crianças de  01 a 04 anos; Gênero: masculino e feminino

5.1 - Capacidade de Atendimento
100 crianças

5.2 - Número de Usuários Atendidos
100 crianças

6 - Objetivos
OBJETIVO GERAL:

Atendimento de 100 crianças de 01 a 03 anos de idade e suas respectivas famílias, efetivando assim o

direito a educação infantil conforme Lei n°8.069/90 Art. 54 inciso IV e ao atendimento sócioassistêncial

na proteção social básica com a finalidade à prevenção de violação de direito da criança e sua família.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Avaliar o desenvolvimento e crescimento do educando;
● Registrar as atividades desenvolvidas e a participação;
● Discutir as ações resultados e dificuldades encontradas do decorrer do programa;
● Discutir o impacto do programa e aproximação das famílias na realidade educacional dos filhos;
● Avaliar o desenvolvimento e crescimento do grupo.
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❖ Devido a pandemia, nossas atividades foram auteradas para ativiades remotas em 23 de
março de 2020.

Ao considerar a suspensão de aulas presenciais em razão da COVID 19, a Secretaria Municipal da

Educação por determinação do Decreto Municipal 65/2020, estabeleceu que neste período, a rede das

escolas conveniadas em equidade à rede municipal, mantivesse de forma remota o atendimento

pedagógico aos alunos e famílias, objetivando a não ruptura dos vínculos escolares e apoio ás famílias

neste momento de distanciamento social, como forma de mitigar os impactos educacionais da COVID

19.

7 – Cronograma de Atividades
Objetivos

Específicos
Descrição das Atividades Mês/Ano

Inicio
Mês/Ano

Finalização
● Avaliar o

desenvolviment
o e crescimento
do educando;

Projeto: “QUEM SOU EU”

● Oferecer condições para que a
criança se reconheça como pessoa,
dando-lhe condições para
identificar emoções e expressá-las
de forma segura, desenvolvendo a
toda oportunidade autonomia nas
realizações diárias.

02/2020 11/2020

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do educando;

● Registrar as
atividades
desenvolvida
s e a
participação;

● Discutir o
impacto do
programa e
aproximação
das famílias
na realidade
educacional
dos filhos;

● Avaliar o
desenvolvime
nto e

Projeto: “ SAÚDE E ALIMENTAÇÃO

Está relacionado à educação alimentar e
construção de hábitos de higiene, como
proposta de vida saudável.

● Noção do corpo humano; higiene
pessoal e coletivo; estímulo de uma
alimentação saudável; regras de
conduta e boas maneiras; reconhecer
como membro integrante de sua
família.

● Higiene Bucal após as refeições,

estimulando e incentivando para o

uso da escova;

02/2020 11/2020

Rua Machado de Assis, 691 – Vila Tibério – Ribeirão Preto
Contato: 3289-4080  e-mail: larescolaaprendizes@gmail.com

CNPJ mantenedora 51.811.511/00001-24



crescimento
do grupo

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do educando;

● Registrar as
atividades
desenvolvida
s e a
participação;

● Discutir o
impacto do
programa e
aproximação
das famílias
na realidade
educacional
dos filhos;

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do grupo

Projeto: “DATAS COMEMORATIVAS”

Neste projeto foram desenvolvidas atividades
que relacionam as crianças com o meio social,
dando abertura para propostas de trabalho
criativas, favorecendo também a construção
do conhecimento sobre a diversidade de
realidades sociais;

● exposição, leitura de obras,

musicas e atividades relativas a

cada data comemorativa.
● Envolver as famílias na construção de

enfeites natalinos, confeccionados por
elas, junto às crianças para
enfeitarmos a escola

● Festa de encerramento com a
chegada do Papai Noel;

● Entrega de presentes.

02/2020 12/2020

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do educando;

● Registrar as
atividades
desenvolvida
s e a
participação;

● Discutir o
impacto do
programa e
aproximação
das famílias
na realidade
educacional
dos filhos;

● Avaliar o
desenvolvime

Projeto: “MOVIMENTO”

Este foi aplicado para o desenvolvimento
das habilidades motoras e expressão
corporal.

● Brincadeira de dança, música,

imitação e ritmos;

● Andar, trepar, escorregar, rolar,

sentar, engatinhar, arrastar

(explorar, subir, descer nos

materiais de espuma, caixas,

formas geométricas e túnel);

02/2020 11/2020
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nto e
crescimento
do grupo

● Abrir, fechar, empilhar, encaixar,

(brincadeiras de bola, com blocos

de espuma, sucatas);

● Mímicas faciais e gestuais imitação

de bichos (animais);

● Brincadeiras de esconder com

cabaninhas, lençóis, texturas,

cores;

● Ambiente (espaço) com tapetes,

almofadas e brinquedos para

estimular a concentração;

● Exploração de diferentes posturas

corporais e agilidade de espaço;

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do educando;

● Registrar as
atividades
desenvolvida
s e a
participação;

● Discutir o
impacto do
programa e
aproximação
das famílias
na realidade
educacional
dos filhos;

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do grupo

Projeto:“CORES, FORMAS E OS
NÚMEROS”

● Manipulação e exploração de

objetos e brinquedos (textura,

peso, cor, forma, altura e tamanho;

relação simples da ação da criança

e relação do objeto);

● Atividades lúdicas, como

brincadeiras cantadas, com

palmas, batimentos das mãos e

pés em movimento dirigido;

● Sucatas e blocos de espumas azul,

amarelo e vermelho(com diversos

tamanhos e formas, construir uma

torre);

02/2020 12/2020
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● Contagem informal e noção

espacial através de brincadeiras e

musicas;

● Com um painel medida e barbante,
usar para medir cada criança e com
esta atividade trabalhar o Maior e
Menor.

● Atividade com palito de sorvete para
determinar a idade de cada criança

● Manipulação e exploração de

objetos e brinquedos (textura,

peso, cor, forma, altura e tamanho;

relação simples da ação da criança

e relação do objeto);

● Conceitos: maior/menor,

igual/diferente, grande/pequeno,

em cima/ embaixo, dentro/fora.

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do educando;

● Registrar as
atividades
desenvolvida
s e a
participação;

● Discutir o
impacto do
programa e
aproximação
das famílias
na realidade
educacional
dos filhos;

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do grupo

Projeto: “ UTILIZANDO A LINGUAGEM ORAL
E ESCRITA”

● Interpretação e reprodução de

histórias;

● Rodinhas de conversa
● Estimulação visual, por meio de

objetos coloridos, vídeos e livros

de histórias;

● Músicas gestuais, cantigas

diversas e brincadeiras de

imitação;

● Leitura e reconto de histórias;

● Noção de letramento através da rotina
do dia, com chamadinha, calendário,
ajudante do dia, aniversariantes do
mês, músicas, histórias, como está o
dia, palavras mágicas e imagens sobre
regras e combinados. Alfabeto móvel,
trilhas de letras, construção de painéis

02/2020 12/2020
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e livros, individualmente e
coletivamente.

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do educando;

● Registrar as
atividades
desenvolvida
s e a
participação;

● Discutir o
impacto do
programa e
aproximação
das famílias
na realidade
educacional
dos filhos;

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do grupo

Projeto: “ UTILIZANDO A LINGUAGEM ORAL
E ESCRITA”

● Interpretação e reprodução de

histórias;

● Rodinhas de conversa
● Estimulação visual, por meio de

objetos coloridos, vídeos e livros

de histórias;

● Músicas gestuais, cantigas

diversas e brincadeiras de

imitação;

● Leitura e reconto de histórias;

● Noção de letramento através da rotina
do dia, com chamadinha, calendário,
ajudante do dia, aniversariantes do
mês, músicas, histórias, como está o
dia, palavras mágicas e imagens sobre
regras e combinados. Alfabeto móvel,
trilhas de letras, construção de painéis
e livros, individualmente e
coletivamente.

02/2020 11/2020

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do educando;

● Registrar as
atividades
desenvolvida
s e a
participação;

● Discutir o
impacto do
programa e
aproximação
das famílias
na realidade

Projeto: “FAZENDO ARTE

● Torre (caixa de papelão, papel pardo,

tinta);

● Cortar e rasgar;

● carvão (papel e carvão);

● Gravuras de legumes (beterraba,

papel);

● Aquarela dos bebês;

02/2020 12/2020
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educacional
dos filhos;

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do grupo

●

● Pintura (rolo, brocha, esponja...);

● Massinha;

● Confecção de lembrancinhas para

datas comemorativas;

● Experimento de diferentes texturas

(areia, argila, terra, lixas, algodão,

água...);

● Favorecimento da articulação das

sensações corporais;

● Impressão de marcas em papel

comprido ou no chão para que as

crianças

● caminhem e percebam suas marcas;

● Impressão de marcas gráficas

utilizando o próprio corpo;

● Dramatização de historias

espontaneamente e sob a orientação

da professora;

● Instigação de imaginação através de

histórias com recursos diversos;

● Releitura de obras de arte produzidas

em tela;

● visita dos pais junto aos alunos, em

exposição de telas feitas através de

releituras.

● Avaliar o
desenvolvime
nto e

Projeto: “RECREAÇÃO” 06/202

0

06/2020

01/2020
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crescimento
do educando;

● Registrar as
atividades
desenvolvidas
e a
participação;

● Discutir o
impacto do
programa e
aproximação
das famílias
na realidade
educacional
dos filhos;

● Avaliar o
desenvolvime
nto e
crescimento
do grupo

●

O Curso de Férias está cada vez mais

presente nas instituições de ensino,  vem

ao  encontro das necessidades das

famílias em que pai e mãe estão

inseridos no mercado de trabalho.Para

poder atender os alunos, o Curso de

Férias no Lar Escola: "No Mundo do Faz

de Conta", foi projetado com o objetivo

de promover momentos significativos de

convívio, aprendizagem e lazer por

intermédio de atividades em grupos e

individuais. As atividades foram

planejadas e contextualizadas com

temas infantis , que diariamente

trouxeram diversão, conhecimento e

socialização às crianças de acordo com

cada faixa etária.

01/202

0

8 – Metas

Devido à pandemia nossas metas foram alteradas :

1- Alcançar o maior número de famílias das respectivas crianças matriculadas, no sentido de contribuir para

minimização das eventuais perdas para as crianças, atividades educativas de caráter eminentemente

lúdico, recreativo, criativo e interativo, para que os pais realizem com as crianças em casa de forma a

subsidiá-los , enquanto durar o período de emergência, garantindo, assim, a mitigação do impacto não

presencial escolar em razão da Pandemia Global COVID 19.
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2- Iniciar o processo de organização para a possibilidade de retomada das aulas presenciais em outubro a

partir dos protocolos de retomada que serão emitidos pelo Comitê Intersetorial de Educação –RP,

instituído pela Portaria 40/2020 publicada no DOM em 18 de junho/2020

2a-De 19 de agosto até 03 de setembro, envio do formulário às famílias (linKpesquisa@educacao.pmrp.sp.gov.br )

elaborado pelo Comitê acima citado, objetivando a coleta de dados nas dimensões de saúde, econômica , social e

escolar  da criança e da família para compor o processo de retomada de aulas de forma segura e consciente.

 Resultados     Esperados
Dada a excepcionalidade em decorrência da Pandemia Global COVID 19, esperamos com essa iniciativa

(atividades remotas aos pais):

1a-Que os vínculos afetivos estabelecidos entre escola, professores, pais e alunos sejam mitigados;

1b-Que os pais sintam-se apoiados pela escola nos afazeres com seus filhos neste momento de distanciamento

social.

1c-Que os pais estimulem seus filhos de forma orientada e positiva com brincadeiras, interações e diálogos

afetivos.

2 a : Motivar , favorecer que 100% das famílias das respectivas crianças respondam ao formulário .

9 – Recursos Humanos

Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste Programa de Ação de

acordo com o item 16 do Programa de Ação.

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS
SEMANAIS

Alessandra Ap. de Souza Sinhoratto Aux. de sala CLT 44

Ana Carolina de Azevedo Garzon Professora /manhã CLT 22

Andrea Cristina da Silva Lima
Souza

Professora/integral CLT 44

Claucilene Duarte Sousa do
Nascimento

Professora/integral CLT 44

Crislaine Barbosa Capuzzo Professora/tarde CLT 22

Fernanda de Oliveira audino Aux. de sala CLT 44
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Gabriela Maralina Massaro Professora/integral CLT 44

Gislene de Figueiredo Mota Professora/tarde CLT 22

Jéssika Aparecida G. de Azevedo Aux. de sala CLT 44

Joice Daiane da Silva Gabriel Aux. coordenação CLT 44

Juliana Aparecida da Silva Aux. de Limpeza Terceirizada 44

Karla Aparecida Ribeiro Dias Aux. de cozinha CLT 44

Lauren Chistiny de Jesus Santos Aux. de sala CLT 44

Lucieli Approbato Professora/manhã CLT 22

Maira Vanessa Ortolan dos Santos Coordenadora CLT 44

Maria das Dores Oliveira Souza Aux. de sala CLT 44

Rafaela Cristina de Oliveira Aux. de sala CLT 44

Regina Célia da Silva Souza Professora/integral CLT 44

Tamires Silva Beraldo Aux. de sala CLT 44

Tauana Regina de Araujo Professora/integral CLT 44

Vilma Aparecida Aprigio Cozinheira CLT 30

10 - Articulação com a Rede
Descrever se este Programa de Ação realizou ações em conjunto com o Sistema de Garantia de Direitos.

● Houve a participação da assistente social nas reuniões no Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e Adolescente  (CMDCA);

● Foram realizadas ao final de cada bimestre uma reunião com os pais e professores, onde

foram discutidos os temas relevantes à cada faixa etária, bem como apoio e orientações aos

momentos em que todos estão vivendo com a pandemia,

● A assistente social prestou auxílio às famílias, auxiliando-as na resolução de problemas,

fornecendo aos mais necessitados e em maior vulnerabilidades, fornecimento de: cestas básicas, kits

de higiene e máscaras..

Rua Machado de Assis, 691 – Vila Tibério – Ribeirão Preto
Contato: 3289-4080  e-mail: larescolaaprendizes@gmail.com

CNPJ mantenedora 51.811.511/00001-24





Responsável Técnico

pela Entidade
Maira Vanessa Ortolan dos Santos

Formação Licenciatura plena em pedagogia Registro Classe (*) 4820104

Tipo de Vínculo x Empregado CLT
Profissional Liberal

Prestador Serviços
Voluntário Outros

E-mail para contato larescolaaprendizes@gmail.com

Rua Machado de Assis, 691 – Vila Tibério – Ribeirão Preto
Contato: 3289-4080  e-mail: larescolaaprendizes@gmail.com

CNPJ mantenedora 51.811.511/00001-24



ANEXO VII 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL  
Formulário “A” 

RELATÓRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE: 2018 

Apresentar um Relatório Anual por Programa de Ação Inscrito 
 

1 – Dados da Entidade 
Nome: 
 Lar Escola  

Registro da Entidade 
R- 134   /2019-2021 

CNPJ 
01.285.491/0001-27 

Inscrição Municipal (se houver) Data de Fundação 
24/05/1996 

Endereço 
Rua Machado de Assis, 691 
Bairro 
Vila Tibério 

Cidade 
Ribeirão Preto 

UF 
SP 

CEP 
14050-490 

DDD/Telefones 
(16) 3289-4080 
E-mail e site: larescolaaprendizes@gamil.com 
                       ceaemachado.com.br 
Entidade possui filiais/unidades executoras? 
x Não   Sim  

 
Se sim, quais? Descrever endereços: 
 
Área (s) de Atuação da Entidade: 
 

 Assistência Social   Esporte e Lazer  
 Cultura   Saúde  
x Educação   Outros: _______  

 

Programas e Regimes da Entidade: 
 
x PROTEÇÃO                                                                SOCIOEDUCATIVO 

x Orientação e Apoio Sociofamiliar  Prestação de Serviços à Comunidade 
x Apoio Socioeducativo em Meio Aberto  Liberdade Assistida 
 Colocação Familiar  Semiliberdade 
 Acolhimento Institucional ou Familiar  Internação 

 

Ação Executada: 
 
x ATENDIMENTO DIRETO  ATENDIMENTO INDIRETO 

   Assessoramento 
   Defesa e Garantia de Direitos 

 



 

2 - Finalidades Estatutárias e/ou Institucionais 

 
 

3 - Nome do Programa de Ação 
 

"CRIANÇA FELIZ" 
 

4 - Descrição 
 Ações Pautadas pelo “Referencial Curricular para a Educação Infantil”, visando trazer um 

programa pedagógico que permita trabalhar questões objetivas e a subjetividade das 
crianças atendidas.  Atendo assim crianças de 01 a 03 anos de idade através da Educação 
Infantil. 

 
       Possibilitamos através dos projetos propostos: 

 O Desenvolvimento  da autoestima, transmitindo um ambiente acolhedor e seguro, tornando a 

adaptação escolar um momento menos dolorido; a socialização no ambiente escolar, 

apresentando um ambiente aconchegante, amigável,estimulando a autoestima, reforçando sua 

autoconfiança, foram realizadas dinâmicas motivacionais com boa energia. 

 A construção da identidade e autonomia por meio de brincadeiras, das inteirações socioculturais e 

da vivencia de diferentes situações;Incentivando a criatividade, espontaneidade e imaginário; 

 O estimulo ao potencial lúdico das crianças através do desenvolvimento de atividades com os jogos 

e as brincadeiras . através destes as crianças  conseguiram extravasar suas tristezas e alegrias, 

angústias, entusiasmos, passividades e agressividades, através da brincadeira as crianças se 

envolveram, conhecendo a si mesmo e o outro.De alguma forma a brincadeira estará sempre 

presente, acrescentando elementos indispensáveis ao relacionamento com outras pessoas. 

5 – Público Alvo 
Crianças de 01 a 03 anos de ambos os sexos, cujas famílias residem no bairro Vila Tibério e entorno.  

5.1 - Capacidade de Atendimento 
Capacidade de atendimento 100 crianças  

5.2 - Número de Usuários Atendidos 
Atendemos durante o ano de 2018, 100 crianças 

6 - Objetivos 
Descrever os objetivos (geral e específicos) que foram propostos no Programa de Ação.  Informar se houve alteração no 
período. Se sim, qual, por quê? Esclarecer se os objetivos foram alcançados. Sim, não ou parcialmente. Justificar aqueles 
que não foram alcançados integralmente. 
OBJETIVO GERAL: 

 Atendimento de 100 crianças de 01 a 03 anos de idade e suas respectivas famílias, efetivando assim o 
direito a educação infantil conforme Lei n°8.069/90 Art. 54 inciso IV e ao atendimento sócioassistêncial 



na proteção social básica com a finalidade à prevenção de violação de direito da criança e sua família. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Avaliar o desenvolvimento e crescimento do educando; 

 Registrar as atividades desenvolvidas e a participação; 

 Discutir as ações resultados e dificuldades encontradas do decorrer do programa; 

 Discutir o impacto do programa e aproximação das famílias na realidade educacional dos filhos; 

 Avaliar o desenvolvimento e crescimento do grupo 
Fazendo uma análise dos trabalhos desenvolvidos em 2018, podemos dizer que nossos objetivos 

foram atendidos satisfatoriamente. Foi notório o desenvolvimento das crianças, a alegria e interação com os 

projetos aplicados durante o ano.  

Conseguimos neste ano uma interação maior com as famílias, traçamos atividades nos projetos em 

que a família deveria participar ativamente, a maioria aderiu e participou com alegria e entusiasmo. Sua 

participação nos eventos e reuniões de pais cresceu consideravelmente, o que nos trouxe alegria e 

entusiasmos para estabelecer mais atividades para esta parceria.    

Nossa maior dificuldade está em conscientizar as famílias nos horários de entrada e saída da criança 

na creche, ainda temos muitos atrasos nestes dois períodos.  

 

 

7 – Cronograma de Atividades 
Objetivos 

Específicos 
Descrição das Atividades Mês/Ano 

Inicio 
Mês/Ano 

Finalização 
Copiar os 
objetivos 

específicos citados 
acima 

Elencar as atividades que foram realizadas para 
alcançar cada um dos objetivos deste Serviço. 
As atividades devem ser compatíveis com as 
descritas no Programa de Ação – item 14. 

00/2018 00/2018 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 

Projeto: “QUEM SOU EU” 
 Oferecer condições para que a criança 

se reconheça como pessoa, dando-lhe 
condições para identificar emoções e 
expressá-las de forma segura, 
desenvolvendo a toda oportunidade 
autonomia nas realizações diárias.  

 

02/2018 11/2018 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 

Projeto: “ SAÚDE E ALIMENTAÇÃO 
Está relacionado à educação alimentar e 
construção de hábitos de higiene, como proposta 
de vida saudável. 

 Noção do corpo humano; higiene pessoal e 
coletivo; estímulo de uma alimentação 
saudável; regras de conduta e boas maneiras; 
reconhecer como membro integrante de sua 
família. 

 Higiene Bucal após as refeições, 

estimulando e incentivando para o uso da 

escova; 

 
 

02/2018 11/2018 



famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

 
 Avaliar o 

desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

 

 
Projeto: “DATAS COMEMORATIVAS” 
 
Neste projeto foram desenvolvidas atividades que 
relacionam as crianças com o meio social, dando 
abertura para propostas de trabalho criativas, 
favorecendo também a construção do 
conhecimento sobre a diversidade de realidades 
sociais; 

 exposição, leitura de obras, musicas e 

atividades relativas a cada data 

comemorativa.  

 Envolver as famílias na construção de 
enfeites natalinos, confeccionados por 
elas, junto às crianças para enfeitarmos a 
escola 

 Festa de encerramento com a chegada do 
Papai Noel;  

 Entrega de presentes. 

02/2018 12/2018 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 

Projeto: “MOVIMENTO” 
Este foi aplicado para o desenvolvimento das 
habilidades motoras e expressão corporal. 

 Brincadeira de dança, música, imitação e 

ritmos; 

 Andar, trepar, escorregar, rolar, sentar, 

engatinhar, arrastar (explorar, subir, 

descer nos materiais de espuma, caixas, 

formas geométricas e túnel); 

 Abrir, fechar, empilhar, encaixar, 

(brincadeiras de bola, com blocos de 

espuma, sucatas); 

 Mímicas faciais e gestuais imitação de 

bichos (animais); 

 Brincadeiras de esconder com 

cabaninhas, lençóis, texturas, cores; 

02/2018 11/2018 



crescimento 
do grupo 

 

 Ambiente (espaço) com tapetes, 

almofadas e brinquedos para estimular a 

concentração; 

 Exploração de diferentes posturas 

corporais e agilidade de espaço; 

 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

 

Projeto:“CORES, FORMAS E OS NÚMEROS” 
 
 

 Manipulação e exploração de objetos e 

brinquedos (textura, peso, cor, forma, 

altura e tamanho; relação simples da ação 

da criança e relação do objeto); 

 Atividades lúdicas, como brincadeiras 

cantadas, com palmas, batimentos das 

mãos e pés em movimento dirigido; 

 Sucatas e blocos de espumas azul, 

amarelo e vermelho(com diversos 

tamanhos e formas, construir uma torre); 

 Contagem informal e noção espacial 

através de brincadeiras e musicas; 

 Com um painel medida e barbante, usar 
para medir cada criança e com esta 
atividade trabalhar o Maior e Menor. 

 Atividade com palito de sorvete para 
determinar a idade de cada criança 

 Manipulação e exploração de objetos e 

brinquedos (textura, peso, cor, forma, 

altura e tamanho; relação simples da ação 

da criança e relação do objeto); 

 Conceitos: maior/menor, igual/diferente, 

grande/pequeno, em cima/ embaixo, 

dentro/fora. 

02/2018 11/2018 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 

Projeto: “ UTILIZANDO A LINGUAGEM ORAL E 
ESCRITA” 
 

 Interpretação e reprodução de histórias; 

 Rodinhas de conversa 
 Estimulação visual, por meio de objetos 

coloridos, vídeos e livros de histórias; 

 Músicas gestuais, cantigas diversas e 

brincadeiras de imitação; 

 Leitura e reconto de histórias; 

02/2018 11/2018 



aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

 

 Noção de letramento através da rotina do dia, 
com chamadinha, calendário, ajudante do dia, 
aniversariantes do mês, músicas, histórias, 
como está o dia, palavras mágicas e imagens 
sobre regras e combinados. Alfabeto móvel, 
trilhas de letras, construção de painéis e livros, 
individualmente e coletivamente.  

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

 

Projeto: “MEIO AMBIENTE” 
 

 Confecção de um painel com imagens 

ilustrando a preservação e cuidados com 

o meio ambiente. 

 Contar uma história relacionada ao plantio 

e cultivo de plantas; 

 Plantação e observação de plantio de 

sementes; 

 Contato com a terra e grama 

experienciando as diferentes texturas, 

conhecer, plantar e observar sementes 

germinarem e se desenvolverem; 

 Experiência com água (aquário de garrafa 

pet com anilina); 

 plantio de sementes e observação do 

desenvolvimento das plantas e elaborada 

exposição fotográfica. 

 

02/2018 11/2018 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

Projeto: “FAZENDO ARTE 
 

 Torre (caixa de papelão, papel pardo, tinta); 

 Cortar e rasgar;  

  carvão (papel e carvão); 

 Gravuras de legumes (beterraba, papel); 

 Aquarela dos bebês; 

 Pintura (rolo, brocha, esponja...); 

 Massinha; 

 Confecção de lembrancinhas para datas 

comemorativas; 

02/2018 11/2018 



 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

  

 Experimento de diferentes texturas (areia, 

argila, terra, lixas, algodão, água...); 

 Favorecimento da articulação das sensações 

corporais; 

 Impressão de marcas em papel comprido ou 

no chão para que as crianças  

 caminhem e percebam suas marcas; 

 Impressão de marcas gráficas utilizando o 

próprio corpo; 

 Dramatização de historias espontaneamente e 

sob a orientação da professora; 

 Instigação de imaginação através de histórias 

com recursos diversos; 

 Releitura de obras de arte produzidas em tela; 

 visita dos pais junto aos alunos, em exposição 

de telas feitas através de releituras. 

 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

  

Projeto: “RECREAÇÃO”  
 
 
O Curso de Férias está cada vez mais presente 

nas instituições de ensino,  vem ao  encontro das 

necessidades das famílias em que pai e mãe 

estão inseridos no mercado de trabalho.Para 

poder atender os alunos, o Curso de Férias no Lar 

Escola: "No Mundo do Faz de Conta", foi 

projetado com o objetivo de promover momentos 

significativos de convívio, aprendizagem e lazer 

por intermédio de atividades em grupos e 

individuais. As atividades foram planejadas e 

contextualizadas com temas infantis , que  

diariamente trouxeram diversão, conhecimento e 

socialização às crianças de acordo com cada 

faixa etária. 

 
 
 

07/2018 07/2018 

8 – Metas 



Descrever as metas que foram propostas e informar se foram alcançadas. Sim, não ou parcialmente. 
Justificar aquelas que não foram alcançadas integralmente. 

 Avaliar o desenvolvimento e crescimento do educando; através dos Relatórios registro de informações 
– observações e anotações quando se fizeram necessários, foi possível monitorar o desenvolvimento 

de cada aluno e traçar planos de intervenção quando se fez necessário.  

 Registrar as atividades desenvolvidas e a participação; o diário de classe e semanário foram instrumentos 
importantes para este fim. 

 

 Discutir as ações resultados e dificuldades encontradas do decorrer do programa; através das reuniões 
multidisciplinares foi possível o:  Planejamos e estruturamos as ações, atividades e festividades;  
Refletimos sobre a prática educativa; Qualificamos as ações através de capacitações e estudos; 

 Obtivemos orientação psicológica para a identificação de possíveis dificuldades e recebemos o    

apoio necessário. 

 Discutir o impacto do programa e aproximação das famílias na realidade educacional dos filhos; 

 Promovemos reuniões de pais e mestres com as famílias e apresentamos o relatório de acompanhamento e     

desenvolvimento da criança, criando espaços para orientação, diálogo e esclarecimento de dúvidas; 

 Realizamos reuniões em grupos para abordagem de temas pertinentes; 

 Oferecemos disponibilidade para atendimento e suporte às famílias com a psicóloga; 

 Apresentação e encontros com as famílias; 

9 – Recursos Humanos 

Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste Programa de Ação de 
acordo com o item 16 do Programa de Ação. 

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS 
SEMANAIS 

Maira Vanessa Ortolan dos Santos Coordenadora 
pedagógica  

CLT 44H 

Érika Araujo Silva  Psicóloga voluntária 3H 
Karla Aparecida Ribeiro Dias Serviços gerais CLT 44H  
Lourdes Iosif Pires Assistente social CLT 30h 
Maria Alice André Aux. administrativo  CLT 44H 
Marina Ribeiro Camara Psicóloga Voluntária 6 H 
Ulisses Minto Raspa Presidente voluntário -- 
Vilma Aparecida Aprígio Cozinheira CLT 44H 
Ana Kelly Prado Serviços gerais CLT 44H 
Ana Carolina de Azevedo Garzon Professora  CLT 20H 
Ananda Emidio de Medeiros Oliveira Recreacionista  CLT 44H 
Andréa Cristina Silva Lima Souza Professora CLT 44H 
Claucilene Duarte S. do Nascimento Professora CLT 20H 
Crislaine Barbosa Capuzzo Professora CLT 20H 
Gabriela Maralina Massaro Professora CLT 44H 
Gisele Aparecida da Silva Professora CLT 20H 
Gislene de Figueiredo Mota Professora CLT 20H 
Jessika Aparecida G. de Azevedo Recreacionista CLT 44H 
Joice Daiane da Silva Gabriel Recreacionista CLT 44H 
Lauren Chistiny de Jesus Santos Recreacionista CLT 44H 
Lucieli Approbato Professora CLT 20H 
Natalia Nunes Despírito Professora CLT 20H 





ANEXO VII 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL  
Formulário “A” 

RELATÓRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE: 2019 

1 – Dados da Entidade 
Nome 
LAR ESCOLA 

Registro da Entidade 
R- 134    

CNPJ 
01.285.491/0001-27 

Inscrição Municipal  
2214401 

Data de Fundação 
24/05/1996 

Endereço 
Rua Machado de Assis, 691 

Bairro 
Vila Tibério 

Cidade 
Ribeirão Preto 

UF 
SP 

CEP 
14050-490 

DDD/Telefones 
16 3289-4080 
 

E-mail e site: 
larescolaaprendizes@gmail.com     site: www.ceaemachado.com.br 

Entidade possui filiais/unidades executoras? 
X Não   Sim  

 

Se sim, quais? Descrever endereços: 
 

 
 
Área (s) de Atuação da Entidade: 
 

 Assistência Social   Esporte e Lazer  

 Cultura   Saúde  

X Educação   Outros: _______  
 

Programas e Regimes da Entidade: 
 

X PROTEÇÃO                                                                SOCIOEDUCATIVO 
X Orientação e Apoio Sociofamiliar  Prestação de Serviços à Comunidade 

X Apoio Socioeducativo em Meio Aberto  Liberdade Assistida 

 Colocação Familiar  Semiliberdade 

 Acolhimento Institucional ou Familiar  Internação 
 

Ação Executada: 
 

X ATENDIMENTO DIRETO  ATENDIMENTO INDIRETO 
   Assessoramento 

   Defesa e Garantia de Direitos 
 

 

 

 

mailto:larescolaaprendizes@gmail.com


2 - Finalidades Estatutárias e/ou Institucionais 

 
3 - Nome do Programa de Ação 

CRIANÇA FELIZ  

 

4 - Descrição 
 Ações Pautadas pelo “Referencial Curricular para a Educação Infantil”, foram adaptadas 

para a BNCC , base Nacional Curricular Comum.  

Para a Educação Infantil, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC é uma síntese dos 

conhecimentos, saberes e valores que todas as crianças brasileiras que frequentam 

creche e pré-escola têm o direito de se apropriar.   

A partir dos princípios e objetivos já anunciados nas DCNEI, considera-se que seis 

grandes direitos de aprendizagem devem ser garantidos a todas as crianças nas turmas 

de creche ou pré-escolas: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Comunicar e Conhecer-

se. 

       Possibilitamos através dos projetos propostos: 

 O Desenvolvimento  da autoestima, transmitindo um ambiente acolhedor e seguro, tornando a 

adaptação escolar um momento menos dolorido; a socialização no ambiente escolar, 

apresentando um ambiente aconchegante, amigável,estimulando a autoestima, reforçando sua 

autoconfiança, foram realizadas dinâmicas motivacionais com boa energia. 

 A construção da identidade e autonomia por meio de brincadeiras, das inteirações socioculturais e 

da vivencia de diferentes situações;Incentivando a criatividade, espontaneidade e imaginário; 

5 – Público Alvo 

Crianças de  01 a 04 anos; Gênero: masculino e feminino 

5.1 - Capacidade de Atendimento 
100 crianças  

 

5.2 - Número de Usuários Atendidos 

100 crianças 

 

6 - Objetivos 
 
OBJETIVO GERAL: 
Atendimento de 100 crianças de 01 a 04 anos de idade e suas respectivas famílias, efetivando assim 

o direito a educação infantil conforme Lei n°8.069/90 Art. 54 inciso IV e ao atendimento 

sócioassistêncial na proteção social básica com a finalidade à prevenção de violação de direito da 



criança e sua família. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Avaliar o desenvolvimento e crescimento do educando; 

 Registrar as atividades desenvolvidas e a participação; 

 Discutir as ações resultados e dificuldades encontradas do decorrer do programa; 

 Discutir o impacto do programa e aproximação das famílias na realidade educacional dos filhos; 

 Avaliar o desenvolvimento e crescimento do grupo. 
Fazendo uma análise dos trabalhos desenvolvidos em 2019, podemos dizer que 

nossos objetivos foram atendidos satisfatoriamente. Foi notório o desenvolvimento das 

crianças, a alegria e interação com os projetos aplicados durante o ano.  

Conseguimos neste ano uma interação maior com as famílias, traçamos atividades 

nos projetos em que a família deveria participar ativamente, a maioria aderiu e participou 

com alegria e entusiasmo. Sua participação nos eventos e reuniões de pais cresceu 

consideravelmente, o que nos trouxe alegria e entusiasmos para estabelecer mais 

atividades para esta parceria.    

Nossa maior dificuldade está em conscientizar as famílias nos horários de entrada 

e saída da criança na creche, ainda temos muitos atrasos nestes dois períodos.  

 
7 – Cronograma de Atividades 

Objetivos 
Específicos 

Descrição das Atividades Mês/Ano 
Inicio 

Mês/Ano 
Finalização 

 Avaliar o 

desenvolvime

nto e 

crescimento 

do educando; 
 

Projeto: “QUEM SOU EU” 
 Oferecer condições para que a 

criança se reconheça como pessoa, 

dando-lhe condições para identificar 

emoções e expressá-las de forma 

segura, desenvolvendo a toda 

oportunidade autonomia nas 

realizações diárias.  

 

01/2019 12/2019 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 

Projeto: “ SAÚDE E ALIMENTAÇÃO 
Está relacionado à educação alimentar e 
construção de hábitos de higiene, como 
proposta de vida saudável. 

 Noção do corpo humano; higiene pessoal e 

coletivo; estímulo de uma alimentação 

saudável; regras de conduta e boas 

maneiras; reconhecer como membro 

integrante de sua família. 

 Higiene Bucal após as refeições, 

estimulando e incentivando para o uso 

da escova; 

 

 

01/2019 12/2019 



famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

 
 Avaliar o 

desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

 

 
Projeto: “DATAS COMEMORATIVAS” 
 
Neste projeto foram desenvolvidas atividades 
que relacionam as crianças com o meio social, 
dando abertura para propostas de trabalho 
criativas, favorecendo também a construção do 
conhecimento sobre a diversidade de 
realidades sociais; 

 exposição, leitura de obras, musicas e 

atividades relativas a cada data 

comemorativa.  

 Envolver as famílias na construção de 
enfeites natalinos, confeccionados por 
elas, junto às crianças para enfeitarmos 
a escola 

 Festa de encerramento com a chegada 
do Papai Noel;  

 Entrega de presentes. 

01/2019 12/2019 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 

Projeto: “MOVIMENTO” 
Este foi aplicado para o desenvolvimento das 
habilidades motoras e expressão corporal. 

 Brincadeira de dança, música, imitação 

e ritmos; 

 Andar, trepar, escorregar, rolar, sentar, 

engatinhar, arrastar (explorar, subir, 

descer nos materiais de espuma, 

caixas, formas geométricas e túnel); 

 Abrir, fechar, empilhar, encaixar, 

(brincadeiras de bola, com blocos de 

espuma, sucatas); 

 Mímicas faciais e gestuais imitação de 

bichos (animais); 

 Brincadeiras de esconder com 

cabaninhas, lençóis, texturas, cores; 

01/2019 12/2019 



crescimento 
do grupo 

 

 Ambiente (espaço) com tapetes, 

almofadas e brinquedos para estimular 

a concentração; 

 Exploração de diferentes posturas 

corporais e agilidade de espaço; 

 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

 

Projeto:“CORES, FORMAS E OS NÚMEROS” 
 

 
 Manipulação e exploração de objetos e 

brinquedos (textura, peso, cor, forma, 

altura e tamanho; relação simples da 

ação da criança e relação do objeto); 

 Atividades lúdicas, como brincadeiras 

cantadas, com palmas, batimentos das 

mãos e pés em movimento dirigido; 

 Sucatas e blocos de espumas azul, 

amarelo e vermelho(com diversos 

tamanhos e formas, construir uma 

torre); 

 Contagem informal e noção espacial 

através de brincadeiras e musicas; 

 Com um painel medida e barbante, usar 
para medir cada criança e com esta 
atividade trabalhar o Maior e Menor. 

 Atividade com palito de sorvete para 
determinar a idade de cada criança 

 Manipulação e exploração de objetos e 

brinquedos (textura, peso, cor, forma, 

altura e tamanho; relação simples da 

ação da criança e relação do objeto); 

 Conceitos: maior/menor, igual/diferente, 

grande/pequeno, em cima/ embaixo, 

dentro/fora. 

01/2019 12/2019 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 

Projeto: “ UTILIZANDO A LINGUAGEM ORAL 

E ESCRITA” 
 

 Interpretação e reprodução de histórias; 

 Rodinhas de conversa 
 Estimulação visual, por meio de objetos 

coloridos, vídeos e livros de histórias; 

 Músicas gestuais, cantigas diversas e 

brincadeiras de imitação; 

01/2019 12/2019 



impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

 

 Leitura e reconto de histórias; 

 Noção de letramento através da rotina do 

dia, com chamadinha, calendário, ajudante 

do dia, aniversariantes do mês, músicas, 

histórias, como está o dia, palavras mágicas 

e imagens sobre regras e combinados. 

Alfabeto móvel, trilhas de letras, construção 

de painéis e livros, individualmente e 

coletivamente.  

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

 

Projeto: “MEIO AMBIENTE” 
 

 Confecção de um painel com imagens 

ilustrando a preservação e cuidados 

com o meio ambiente. 

 Contar uma história relacionada ao 

plantio e cultivo de plantas; 

 Plantação e observação de plantio de 

sementes; 

 Contato com a terra e grama 

experienciando as diferentes texturas, 

conhecer, plantar e observar sementes 

germinarem e se desenvolverem; 

 Experiência com água (aquário de 

garrafa pet com anilina); 

 plantio de sementes e observação do 

desenvolvimento das plantas e 

elaborada exposição fotográfica. 

 coleta do óleo descartado da cozinha; 

 

01/2019 12/2019 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 

Projeto: “FAZENDO ARTE 
 

 Torre (caixa de papelão, papel pardo, tinta); 

 Cortar e rasgar;  

  carvão (papel e carvão); 

 Gravuras de legumes (beterraba, papel); 

 Aquarela dos bebês; 

 Pintura (rolo, brocha, esponja...); 

 Massinha; 

01/2019 12/2019 



famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do grupo 

  

 Confecção de lembrancinhas para datas 

comemorativas; 

 Experimento de diferentes texturas (areia, 

argila, terra, lixas, algodão, água...); 

 Favorecimento da articulação das 

sensações corporais; 

 Impressão de marcas em papel comprido 

ou no chão para que as crianças  

 caminhem e percebam suas marcas; 

 Impressão de marcas gráficas utilizando o 

próprio corpo; 

 Dramatização de historias 

espontaneamente e sob a orientação da 

professora; 

 Instigação de imaginação através de 

histórias com recursos diversos; 

 Releitura de obras de arte produzidas em 

tela; 

 visita dos pais junto aos alunos, em 

exposição de telas feitas através de 

releituras. 

 

 Avaliar o 
desenvolvim
ento e 
crescimento 
do 
educando; 

 Registrar as 
atividades 
desenvolvid
as e a 
participação; 

 Discutir o 
impacto do 
programa e 
aproximaçã
o das 
famílias na 
realidade 
educacional 
dos filhos; 

 Avaliar o 
desenvolvim

Projeto: “RECREAÇÃO”  
 
 
O Curso de Férias está cada vez mais presente 

nas instituições de ensino,  vem ao  encontro 

das necessidades das famílias em que pai e 

mãe estão inseridos no mercado de 

trabalho.Para poder atender os alunos, o Curso 

de Férias no Lar Escola: "No Mundo do Faz de 

Conta", foi projetado com o objetivo de 

promover momentos significativos de convívio, 

aprendizagem e lazer por intermédio de 

atividades em grupos e individuais. As 

atividades foram planejadas e contextualizadas 

com temas infantis , que  diariamente 

01/2019 12/2019 



ento e 
crescimento 
do grupo 

  

trouxeram diversão, conhecimento e 

socialização às crianças de acordo com cada 

faixa etária. 

 
 
 

8 – Metas 

 Avaliar o desenvolvimento e crescimento do educando; através dos Relatórios registro de 
informações – observações e anotações quando se fizeram necessários, foi possível monitorar o 
desenvolvimento de cada aluno e traçar planos de intervenção quando se fez necessário.  
 

 Registrar as atividades desenvolvidas e a participação; o diário de classe e semanário foram 
instrumentos importantes para este fim. 
 

 Discutir as ações resultados e dificuldades encontradas do decorrer do programa; através das 
reuniões multidisciplinares foi possível o:  Planejamos e estruturamos as ações, atividades e festividades;  
Refletimos sobre a prática educativa; Qualificamos as ações através de capacitações e estudos; 

 Discutir o impacto do programa e aproximação das famílias na realidade educacional dos filhos; 

 Promovemos reuniões de pais e mestres com as famílias e apresentamos o relatório de 

acompanhamento e     desenvolvimento da criança, criando espaços para orientação, diálogo e 

esclarecimento de dúvidas; 

 Realizamos reuniões em grupos para abordagem de temas pertinentes; 

Apresentação e encontros com as famílias; 
Foi realizo questionário sócio informativo disponível no site da Secretaria municipal de Educação.  

9 – Recursos Humanos 

Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste Programa de Ação de 

acordo com o item 16 do Programa de Ação. 

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS 
SEMANAIS 

    

Ana Carolina de Azevedo Garzon 

Onofre 

Professora  CLT 22 

Ana Kelly Prado  Aux. classe CLT 44 

Ana Paula Paulino Nunes Aux. classe CLT 44 

Andrea Cristina da Silva Lima  Professora  CLT 44 

Claucilene Duarte Sousa do 

Nascimento 

Professora CLT 44 

Crislaine Barbosa Capuzzo Professora  CLT 22 

Deuma da Silva Sousa Serviços Gerais CLT 44 

Gabriela Maralina Massaro Professora  CLT 44 

Gisele Aparecida da Silva Professora CLT 22 

Gislene de Figueiredo Mota Professora CLT 22 

Jessika Aparecida Gonçalves de 

Azevedo 

Aux. Classe CLT 44 

Joice Daiane Gabriel de Araújo Aux.Coordenação CLT 44 

Karla Aparecida Ribeiro Dias  Aux. Cozinha  CLT 44 

Lauren Chistiny de Jesus Santos Aux. Classe CLT 44 

Lucielí Approbato Professora CLT 22 



Maira Vanessa Ortolan dos Santos  Coord Pedagógica CLT  44 

Rafaela Cristina de Oliveira Aux. Classe  CLT 44 

Silvia Helena Morais da Silva Professora CLT 22 

Tauana Regina de Araujo Professora CLT 44 

Thalia Vitória Teixeira da Costa Aux. classe CLT 44 

Vilma Aparecida Aprigio  Cozinheira CLT 30 

10 - Articulação com a Rede 
Descrever se este Programa de Ação realizou ações em conjunto com o Sistema de Garantia de Direitos. 

 

 Houve a participação da assistente social nas reuniões no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e Adolescente  (CMDCA); 

 Houve o trabalho conjunto da assistente social junto ao Posto de saúde Vila Lobato.  

 Foram realizadas ao final de cada bimestre uma reunião com os pais e professores, onde 

foram discutidos os temas relevantes à cada faixa etária, apresentação de relatórios e 

apresentação do calendário escolar. 

 Foram programados encontros tais como: Festa Junina, dia da Família, exposição do folclore, 

festival e homenagem aos alunos do maternal II, onde foi possível a apreciação das atividades 

desenvolvidas pelas crianças, o vinculo da relação família e a satisfação das crianças desta união.  

 A assistente social prestou auxílio às famílias, auxiliando-as na resolução de problemas. 

 A psicóloga sempre que fez necessário atendeu e orientou as famílias em suas dificuldades.   

 Conselho Tutelar; sempre que se fez necessário foi realizado o sistema J154 e atendida 

nossas solicitações; 

 Banco de Alimentos os alimentos doados foram distribuídos às famílias necessitadas; 

 SESC – Mesa Brasil – como aderimos ao cardápio da Secretaria Municipal da Educação, não 

podemos no ano de 2019 fazer uso dos alimentos doados pelo Mesa Brasil, mas participamos da 

oficinas e formação oferecidas pelo programa. 

 

11 - Forma de Participação dos Usuários 
Foram realizadas ao final de cada bimestre uma reunião com os pais e professores, onde foram 

discutidos os temas relevantes à cada faixa etária, apresentação de relatórios e apresentação do 

calendário escolar. 

 Foram programados encontros tais como: Festa Junina, dia da Família, exposição do folclore, 

festival e homenagem aos alunos do maternal II, onde foi possível a apreciação das atividades 

desenvolvidas pelas crianças, o vinculo da relação família e a satisfação das crianças desta união.  

 

12 - Monitoramento e Avaliação 
Foram Realizadas ações tais como: Desenvolvimento cognitivo e relações sociais verificadas em 
loco a partir de interação com o  meio sendo elas mensais, bimestrais e semestrais. As reuniões 
multidisciplinares  mensais.Reuniões de pais bimestrais. Reuniões de corpo docente e 




















