ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA
CEI – ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA

Relatório Anual da Organização Social
Sobre a Execução Técnica e Orçamentária do Contrato de Gestão
Período 20/06/2016 a 31/12/2016

No Programa de Trabalho apresentado em atendimento ao Edital 03/2015, pelo CEI
Pastor Rogério Leandro Portela Santana foi previstas e planejadas as ações a serem
desenvolvidas durante o ano de 2016. Essas ações visavam o cumprimento do Projeto
Pedagógico, tendo como objetivo proporcionar uma educação de qualidade para todas as
crianças em todos os agrupamentos.
Devido ao inicio das atividades letivas no segundo semestre o projeto pedagógico foi
adequado levando em conta outras unidades sob a administração da Associação Nazarena
Assistencial.
A adequação foi necessária no projeto de adaptação tendo em vista que a maioria
das crianças da unidade não havia frequentado escola, estabelecemos como objetivo,
desenvolver na criança a percepção de si mesma como indivíduo único, mais social que faz
parte de um todo; ampliar a visão de mundo e estabelecer relações com pessoas diferentes
daquelas de sua casa e família; reconhecer-se em outro espaço. Desenvolver-se através
de brincadeiras diversas e interação com os seus pares.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
Segundo Semestre de 2016

Em primeiro de Agosto de 2016, a CEI Rogério Leandro Portela Santana, iniciou
suas

atividades

por

meio

de

projetos

Didáticos

Pedagógicos

focalizados

no

desenvolvimento da criança e pautados na interdisciplinaridade dos eixos norteadores do
referencial curricular nacional para a Educação Infantil.

Nosso objetivo ao inaugurarmos a creche no dia 24 de junho de 2016, foi e é de
propagar um ensino de qualidade numa abordagem interdisciplinar e lúdica que oferte as
crianças à oportunidade de construírem seu conhecimento por meio concreto, da
brincadeira, de resolução de situação-problema; pautada no diálogo aberto.

Atividades integradas à concepção de aprender fazendo, foram adotadas durante
todo o percurso letivo, pois a compreensão do contato direto reporta a uma significação
maior na aprendizagem. Todas as atividades foram desenvolvidas tendo como princípio
norteador a recreação dirigida garantindo às crianças o direito fundamental de: brincar,
movimentar-se livremente para a construção de conceitos relacionados a si e ao mundo
físico e social.

Por isso brincadeiras de todas as origens são destacadas na rotina da creche como:
percursos e trajetos; confecção de massinhas de modelar; amarelinha; coelho sai da toca;
a dança das cadeiras; estátua; corrida no saco; bolinhas de sabão; cantigas de roda;
balanço; corrida no pátio; ovo na colher, etc.
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Olimpíadas Rio 2016 (AG III)
Uma sequência didática de real significado deu-se na temática das Olimpíadas Rio 2016
com atividades como:
● Confecção de painéis com as mascotes das Olimpíadas Tom e Vinícius;
● Conversas e confecção de alimentação saudável. Enfatizando o consumo de frutas,
legumes, verduras, para a formação física dos atletas.
● Estímulo à prática esportiva com confecção de medalhas para todas as crianças que
participaram das gincanas esportivas: bola na cesta; corrida; corrida com obstáculos.

Avaliação:
Foi verificada a necessidade de adquirir materiais esportivos e de desenvolver um trabalho
mais direcionado para o esporte para que as crianças pudessem ampliar seu conhecimento
para outras modalidades esportivas além do futebol.
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Primavera – Música e Teatro
Trabalhando sempre o desenvolvimento psicomotor, entramos na primavera.
● Confecção de painéis coloridos, todos os agrupamentos realizaram pinturas com
guache, lápis e giz de cera, obras de arte coloridas. Flores, borboletas feitas de
mosaicos coloriram os corredores, pátio e salas.
● Todos os dias no pátio ocorreram momentos de músicas infantis para dançar e
cantar.
● Teatro com professoras e crianças no palco dramatizando: A Linda Rosa Juvenil; A
Sopa do Neném; A Lebre e a Tartaruga; Os Três Porquinhos.

Avaliação:
O projeto Primavera obteve como ponto satisfatório o envolvimento da equipe docente e
equipe de monitoras especialmente na decoração da escola e principalmente o estimular o
desenvolvimento artístico das crianças.
Percebemos, entretanto, que o projeto poderia ter sido desenvolvido em um período menor
de tempo.
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O Dia das Crianças
Tivemos uma semana cheia de brincadeiras, comemoramos os aniversariantes do mês no
pátio com suco e bolo de chocolate e algodão-doce; Teatro com o palhaço e dona onça; O
mágico no circo; o Dia da fantasia: Princesas, super-heróis e Piratas; Os 3 porquinhos, etc.
Realizamos uma mini-gincana com as crianças dos agrupamentos III e II enquanto o
agrupamento I torcia com pompom e faixas.

Avaliação:
Neste projeto foi observado que as crianças desenvolveram a criatividade, fantasia e a
imaginação durante uma semana de comemoração. Portanto devido ao retorno positivo
das crianças identificamos que podemos desenvolver outras atividades nesta data no ano
de 2017.
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Projeto Aqui é o meu País.
Após a semana da criança entramos no tema: Aqui é o meu País, com o objetivo de situar
as crianças no seu país, o Brasil mostrando a fauna, flora as danças e ritmos brasileiros, o
futebol, as comidas típicas e o folclore. Tudo mostrado em peças teatrais, histórias, roda de
conversa, atividades esportivas, as brincadeiras brasileiras: passar anel, amarelinha, pular
corda, cantigas de roda.
Confecção de painéis com animais brasileiros, rios, pontos turísticos como Cristo Redentor,
o Carnaval de Pernambuco, as baianas, os Cangaceiros do Sergipe.

Avaliação:
Este projeto foi bem avaliado por expor variadas regiões do país tais como pontos
turísticos, culinária entre outros. Principalmente esclarecer para as crianças a diferença
entre cidade, estado e país. No agrupamento III foi constatado que as crianças não
conseguiam associar os símbolos da bandeira para o respectivo país, Por exemplo, alguns
alunos disseram que a bandeira do time de futebol era na verdade a bandeira nacional.
Com o projeto as crianças aprenderam a identificar corretamente os símbolos nacionais. O
projeto foi concluído com uma festa que tinha o nome do projeto como tema. Nesta festa as
crianças representaram a cultura das regiões do Brasil através do teatro, dança e com a
participação da comunidade entorno da unidade escolar.
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Projeto Sexta em Cena: (AG II e AG III)
Esse projeto acontece no decorrer do ano as sextas feiras. Consiste em apresentações de
teatro com histórias da literatura infantil e histórias criadas pela equipe docente. Após a
apresentação segue um tempo de dança para todos os alunos da unidade escolar. Esse
projeto tem sido muito bem avaliado por desenvolver na criança movimento e ritmo que são
aspectos imprescindíveis para o desenvolvimento psicomotor da criança. Observamos que
as crianças estão mais desinibidas e participativas nas atividades teatrais.
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METAS

PRINCIPAIS AÇÕES

RESULTADOS

Desenvolver nas crianças,
famílias
e
funcionários
segurança e aceitação ao novo
ambiente de convivência
coletiva.

Acompanhamento, observação e
registro do educador em relação ao
desenvolvimento
da atividade
proposta.

Meta 100%
atingida

Criar e desenvolver a noção Acompanhamento, observação e
temporal,
através
de registro do educador em relação ao
diferentes
situações
de desenvolvimento
da atividade
aprendizagem.
proposta.

Meta 100 %
atingida

Desenvolver no aluno o desejo
de realizar atividades teatrais
e leva-los a se relacionar
socialmente e desenvolver a
linguagem.

Acompanhamento, observação e
registro do educador em relação ao
desenvolvimento
da atividade
proposta.

Meta 100%
atingida

Promover a conscientização e
o envolvimento dos alunos
com atividades em defesa da
sustentabilidade do nosso
Planeta.

Acompanhamento, observação e
registro do educador em relação ao
desenvolvimento
da atividade
proposta.

Meta 100 %
atingida

JUSTIFICATIVA

Acompanhamento, observação e
Desenvolver
na
primeira
Foi identificada na ocasião,
registro do educador em relação ao
infância a importância deste
Meta não atingida necessidade de abordagem d
desenvolvimento
da atividade
maestro e compositor.
outro tema mais pertinente.
proposta.
Ressaltar a importância dos
avós, resgatar o amor, o
respeito e a valorização dos
idosos em família.

Acompanhamento, observação e
registro do educador em relação ao
desenvolvimento
da atividade
proposta.

Meta 100%
atingida
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Despertar nas crianças prazer
e apreciação para a prática de
esportes nas suas mais
variadas
modalidades
Desenvolver na criança a
compreensão de competição
saudável

Confecção de painéis com as
mascotes das Olimpíadas Tom e
Vinícius; Conversas e confecção de
alimentação saudável. Enfatizando
o consumo de frutas, legumes,
verduras, para a formação física dos
atletas. Estímulo à prática esportiva
com confecção de medalhas para
todas as crianças que participaram
das gincanas esportivas: bola na
cesta;
corrida;
corrida
com
obstáculos.

Apontar as características da
Confecção de painéis e pintura
estação
da
primavera
Apresentação teatral (Rosa Juvenil)
Desenvolver a noção de
Trabalhos manuais
tempo através das estações

Sessão de Cinema com Pipoca,
Oportunizar as crianças um
Contação de História Atividades
tempo
de
brincadeiras.
recreativas Apresentações Teatrais
Promover integração entre as
Dias temáticos (dia da fantasia, dia
crianças da unidade escolar
do circo e etc.)
Despertar na criança a
percepção de pertencer a um
todo (País) Apresentar os
símbolos nacionais (bandeira,
hino e mapa ) Conhecer a
diversidade cultural do Brasil.

Confecção de cartazes
Apresentações Teatrais
Danças Regionais
Festa aqui é o meu País
Degustação da culinária regional

Superação

A
abordagem do tem
olimpíadas era pertinente a
momento vivenciado por tod
o país por isso a opção por es
projeto.

Superação

A preferência por este tema f
em virtude de sua relevânc
para o momento, visto que
tema central Quanto Tempo
Tempo Tem esta relacionad
as formas de passagens d
tempo.

Superação

A abordagem do tema seman
da criança era pertinente a
momento vivenciado em razã
de ser uma data comemorati
relacionada à criança

Superação

Durante o desenvolvimento d
projeto
olimpíad
percebemos que as crianç
não reconheciam o Brasil com
um país por isso a necessidad
deste projeto.
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EXPOSIÇÃO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SEUS RESULTADOS

Despesa

Salários

Encargos
Trabalhistas,
Previdenciários e
Sociais e
Benefícios

Material
Pedagógico e
Brinquedos
Pedagógicos

Serviços e Outros
e Serviços de
Portaria

Valor Orçado
20/06/16 a
31/12/16

R$ 596.530,64

R$ 253.900,00

R$ 13.050,00

R$ 49.950,00

Valor
Executado
20/06/16 a
31/12/16

R$ 584.628,54

R$ 291.457,24

R$ 13.754,39

R$ 5.856,20

Percentual
Executado

Justificativa

98,00%

O valor executado foi menor que o
orçado, pois não ocorreu nenhuma
demissão na Unidade. Os colaboradores
se adequaram ao projeto de trabalho
sendo avaliados satisfatoriamente.

114,79%

O valor executado foi maior que o
orçado, tendo em vista que havia
previsão para terceirização de serviços
de limpeza e portaria, porém a
Instituição optou por contratação dos
próprios funcionários.

105,40%

O valor executado foi maior que o
orçado, tendo em vista que houve a
necessidade de uma compra maior, pois
foi o início das atividades no CEI e
estavam faltando alguns materiais.

11,72%

O valor executado foi menor que o
orçado tendo em vista que o serviço de
Portaria e Limpeza não foi contratado,
bem como outros serviços não foram
necessários.

Material de
Higiene e Limpeza
e Outros

R$ 12.000,00

R$ 25.175,78

209,80%

O valor executado foi maior que o
orçado, tendo em vista que houve a
necessidade de uma compra maior pois
foi o início das atividades no CEI e
estavam faltando alguns materiais.

Aquisição de Bens
Duráveis

R$ 5.500,00

R$ 0,00

0%

Não se fez necessário o valor para
aquisição de bens, tendo em vista que
não houve nenhum fato imprevisível e a
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Prefeitura
necessários.

Manutenção
Predial

Manutenção de
Bens Móveis

TOTAL

Concluímos

R$ 2.750,00

R$ 4.000,00

R$ 937.680,64

R$ 3.724,59

R$ 0,00

R$ 924.596,74

135,44%

0%

98,60%

forneceu

os

bens

O valor executado foi maior que o
orçado tendo em vista a necessidade de
instalação de grades nas janelas e
portas da cozinha do CEI.
Não houve necessidade de manutenção
nos bens móveis, pois o CEI foi
inaugurado em junho de 2016, e os
colaboradores
mantiveram
a
conservação e orientaram as crianças
em relação ao uso.
Do total orçado para 2016 foram
executados 98,60% do previsto.

que as atividades desenvolvidas em 2016 pelo CEI - Bem Querer - Pastor

Rogério Leandro Portela Santana, superaram as expectativas, pois muitos desafios foram
vencidos, a começar pelo inicio das aulas, que devido a questões burocráticas foi algumas
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vezes adiada. Podemos afirmar que o trabalho foi realizado da melhor maneira possível
em razão da parceira que conseguimos estabelecer entre a comunidade, colaboradores e
equipe gestora e consequentemente os projetos foram desenvolvidos de forma que os
objetivos propostos foram alcançados, principalmente desenvolver uma relação de
confiança com a comunidade e com uma prática educativa eficiente. Como resultado
vimos as crianças em um ambiente favorável e acolhedor desenvolvendo suas habilidades
de maneira integral.

Campinas, 27 de Março de 2017.

Osvaldo Aparecido Bueno da Silva
Presidente
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