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Diário Oficial
 GABINETE DO PREFEITO 

 DECRETO Nº 21.533, DE 15 DE JUNHO DE 2021 
 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 1.249.920,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E 
QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS), AO ORÇA-
MENTO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE 

URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o disposto no artigo 4º, §1º, Inciso I, da Lei nº 16.066 de 17 
de dezembro de 2020,
DECRETA:
Artigo 1º. - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$ 1.249.920,00 (um mi-
lhão, duzentos e quarenta e nove mil novecentos e vinte reais), suplementar ao Or-
çamento Programa da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e 
Hospitalar, nas seguintes dotações:
583000 - REDE MUN. DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR
58306 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - REDE DR. MÁRIO GATTI
10.122.1027.1170 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E 
VEÍCULOS 
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.800.493 - TUDEPI - R.M.G. - EP/CONVÊNIO. Nº 904834/2020 ............................. R$ 1.249.920,00
Artigo 2º. - O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com recursos de que 
trata o artigo 43, § 1, Inciso II da Lei nº 4.320 de 17/03/64, proveniente de repasse 
Federal referente Convênio nº 904834/20, SICONV:748488 - Emenda Parlamentar 
Individual.
ARTIGO 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 DÁRIO SAADI 

 PREFEITO MUNICIPAL 
 SERGIO BISOGNI 

 DIRETOR PRESIDENTE DA REDE MUNICIPAL ?DR. MÁRIO GATTI? DE URGÊNCIA, 
EMERGÊNCIA E HOSPITALAR 

Decreto elaborado no serviço de Execução Orçamentária da Coordenadoria de Finanças da Diretoria Financeira 
da Rede Mun. Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar com os elementos constantes do Processo nº 
HMMG.2021.00000795-99 e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete 
do Prefeito, na data supra. 

 ADERVAL FERNANDES JUNIOR 
 Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 21.534, DE 15 DE JUNHO DE 2021 
 DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 84, inciso VI, alínea "a" da Constituição Fede-
ral, que permite ao Chefe do Poder Executivo dispor sobre a organização e funciona-
mento da Administração Pública por meio de decreto;
CONSIDERANDO o disposto no art. 75, incisos II,VIII e XV da Lei Orgânica do 
Município de Campinas;
CONSIDERANDO o disposto no art. 23 da Lei nº 10.248, de 15 de setembro de 1999, 
que permite o remanejamento de unidades administrativas, visando a atender as ne-
cessidades e a racionalização das atividades administrativas, redefi nindo atribuições;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a estrutura administrativa, com a defi ni-
ção das funções e vinculação de cargos em comissão criados pela Lei Complementar 
nº 301, de 22 de abril de 2021,
DECRETA:
Art. 1º A Coordenadoria Setorial de Parcelamento do Solo, que integraa estrutura ad-
ministrativa do Departamento de Uso e Ocupação do Solo,fi ca remanejada para o 
Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, passando a denominar-se 
Coordenadoria Departamental de Parcelamento do Solo.
Art. 2º A estrutura consolidada da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 
consta do Anexo Único deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 PETER PANUTTO 
 Secretário Municipal de Justiça 

 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 
 Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 RENATO NIVEO GUIMARÃES MESQUITA 
 Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo 

 ADERVAL FERNANDES JUNIOR 
 Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito 

ANEXO ÚNICO

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANIS-
MO - SEPLURB

GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETÁRIO ADJUNTO
EXPEDIENTE I
EXPEDIENTE II
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA - CDA
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL FINANCEIRA - CDF

ASSESSORIA SUPERIOR I (DUAS VAGAS)
ASSESSORIA NÍVEL MÉDIO I (DUAS VAGAS)
ASSESSORIA NÍVEL MÉDIO II (UMA VAGA)
ASSESSORIA NÍVEL MÉDIO III (UMA VAGA)

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO -DUOS
Atribuições principais: análise e aprovação de edifi cações em solo privado e emissão de alvarás de aprovação e 
execução; regularizações de residências unifamiliares, multifamiliares, verticais e horizontais, edifícios comerciais 
e/ou industriais; emissão de certifi cado de conclusão de obras; emissão de alvará de demolição de construções em 
áreas particulares; coordenação da análise de Estudos de Impacto e Vizinhança (EIV).
Estrutura:
DIRETORIA
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CDAP

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO -DECON
Atribuições principais: emissão de alvará de uso do solo e eventos para usos comerciais, institucionais, e indus-
triais; fi scalização de obras e de atividades comerciais em solo privado; vistorias para atestar a segurança de edifi -
cações, emitindo laudos técnicos e de interdição; promoção de vistorias técnicas em locais de eventos para atestar a 
segurança e as condições dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio; realização de ações de prevenção 
contra incêndio, em especial, vistorias de edifícios para atestar as condições de segurança contra incêndio e pânico.
Estrutura:
DIRETORIA
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE USO DO SOLO - CDUS
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE FISCALIZAÇÃO - CDFIS
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - CDPCIP

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEPLAN
Atribuições principais: elaboração e revisão de Plano Diretor e outros planos, programas e projetos, voltados ao de-
senvolvimento urbano do município e acompanhamento de sua implantação; participação na elaboração e revisão 
de legislações de cunho urbanístico; coordenação da integração com outros órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta, com outras esferas de governo e com a sociedade civil na formulação de planos e projetos de 
desenvolvimento urbano; fomento, através de estudos urbanísticos, da integração metropolitana e do desenvolvi-
mento econômico; realização do cadastramento de glebas e emissão de diretrizes urbanísticas para o desenvolvi-
mento de projetos de ocupação urbana; aprovação de loteamentos, anexação/subdivisão de lotes; acompanhamento 
e aprimoramento da legislação relativa ao planejamento e desenvolvimento urbano, de acordo com os preceitos 
estabelecidos no Plano Diretor do Município.
Estrutura:
DIRETORIA
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PLANEJAMENTO FÍSICO-TERRITORIAL - CDPFT
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PLANEJAMENTO VIÁRIO - CDPV
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICO - CDDSE
COORDENADORIA S DEPARTAMENTAL DE PARCELAMENTO DO SOLO - CDPS

DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO - DIDC
Atribuições principais: elaboração e manutenção de conteúdo documental imobiliário, gráfi co e textual do terri-
tório municipal de Campinas; manutenção da base cartográfi ca e do banco de dados do cadastro físico territorial 
do município; fornecimento de dados cadastrais aos cidadãos e aos demais órgãos da Administração; análise to-
pográfi ca; emissão de fi cha informativa, de numeração predial e de segunda via de plantas aprovadas, emissão de 
certidões referentes aos elementos do cadastro imobiliário do município e informações referentes ao zoneamento 
urbano, áreas tombadas ou em processo de tombamento; emissão de certidões descritivas referentes a certifi cado 
de conclusão de obras - CCO (habite-se), medidas de áreas e confrontações de lotes e glebas, vinculação de box/
apartamento, especifi cações de condomínio; numeração de lotes e glebas, numeração predial; demolição de edifi -
cações; denominação de logradouros públicos, aprovação de projetos (lotes, glebas, edifi cações, etc.), desapropria-
ções, localização de áreas quanto ao perímetro urbano, incidência de diretrizes viárias; informação de patrimônio 
de propriedades.
Estrutura:
DIRETORIA
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE BANCO DE DADOS - CDBD
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - CDAC
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE GEOPROCESSAMENTO, BASE CARTOGRÁFICA E AERO-
FOTOGRAMETRIA - CDGBCA
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE LAUDOS E DESENHOS TÉCNICOS - CDLDT

 DECRETO Nº 21.535, DE 15 DE JUNHO DE 2021 
 Revalida as disposições do Decreto nº 21.109, de 08 de outubro de 2020, 

que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba 21A do 
Qaurteirão 30.022 do Cadastro Municipal, oriunda da anexação das 

Glebas 21-A e 21-B, resultantes da subdivisão de área maior situada no 
imóvel denominado chácara Santa Eudóxia, objeto da matrícula 140.513 
do 1º Serviço de Registro de Imóveis, pertencente ao Código Cartográfi co 
nº 3442.14.14.0002.00000, de propriedade de SCDU-Empreendimentos 

Imobiliários Ltda, denominado "RESIDENCIAL SAINT CLAUDE" 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais de seu cargo
DECRETA:
Art. 1º Ficam revalidadas as disposições do Decreto nº 21.109, de 08 de outubro de 
2020, que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba 21A do Quar-
teirão 30.022 do Cadastro Municipal, oriunda da anexação das Glebas 21-A e 21-
B, resultantes da subdivisão de área maior situada no imóvel denominado Chácara 
Santa Eudóxia, objeto da matrícula 140.513 do 1º Serviço de Registro de Imóveis, 
pertencente ao Código Cartográfi co nº 3442.14.14.0002.00000, de propriedade de 
SCDU-Empreendimentos Imobiliários Ltda, denominado "RESIDENCIAL SAINT 
CLAUDE"
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 PETER PANUTTO 
 Secretário Municipal de Justiça 

 RENATO NIVEO GUIMARÃES MESQUITA 
 Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo 

 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal de Infraestrutura  

 ROGÉRIO MENEZES DE MELLO 
 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 ADERVAL FERNANDES JUNIOR 
 Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito 

Redigido conforme elementos integrantes do protocolado administrativo 2021/10/6.712
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EXPEDIENTE
O Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63)  é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

 
CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e  órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.
Para informações sobre como contatar o órgão emissor,  ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

 
ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis  para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/ 
Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço:  http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php   Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à 

Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2515-7091)
 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Esta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital:  http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php . 

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel,  contate a IMA, no endereço abaixo.
 

IMPRENSA OFICIAL
Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica:  IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela  Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi cial@ima.sp.gov.

br - site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533  ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.
Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

 Em 15 de Junho de 2021 
  Processo Administrativo:  PMC 2021.00028659-91
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Objeto:  Contratação de  l eitos de enfermaria clínica de retaguarda, para o enfrenta-
mento da epidemia de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbi-
to do Sistema Único de Saúde (SUS) de Campinas/SP
Diante das informações e justifi cativas lançadas neste processo (3894325 e 3921051), 
dos pareceres da Procuradoria de Licitações e Contratos (3938754 e 3940008), do 
Sr. Procurador-Geral do Município (3940606)e do Secretário Municipal de Justiça 
(3943556), que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, bem 
como as providências já adotadas por esta pasta (3946419 e 3952905),  RATIFICO 
 a contratação direta do REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.030.318/0001-16,que tem por objeto leitos de en-
fermaria clínica de retaguarda, para o enfrentamento da epidemia de infecção humana 
pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 
de Campinas/SP, nos quantitativos estimados e condições estabelecidas no Projeto 
Básico 3865909 e na Proposta 3883319 para o enfrentamento da epidemia de infecção 
humana pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) de Campinas/SP, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de 
27/06/2021, Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 e Artigo 2º, inciso I, e 
Artigo 3º da Medida Provisória nº 1.047, de 03 de maio de 2021. A despesa decorrente, 
no valor total de R$ 359.280,00 (trezentos e cinquenta e nove mil duzentos e oitenta 
reais), consoante aprovação no doc.3912304.
Publique-se.
Após, encaminhe-se à Secretaria de Administração para a numeração da contratação 
em livro próprio, a seguir, à SMJ-PLC/NFA para as providências de formalização do 
instrumento contratual pertinente, na forma de minuta já aprovada (doc.3946407) e, 
na sequência, retorne-se Secretaria de Saúde para o devido prosseguimento.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 Secretário Municipal de Governo  

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo:  PMC.2021.00014984-21
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 090/2021 - Eletrônico
 Objeto:  Aquisição de panelas de pressão.
  
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a favor 
das empresas, onerando em sua totalidade as dotações do presente exercício: 
 - ONE COMERCIAL - EIRELI EPP  no valor de R$ 68.596,00 (sessenta e oito mil, 
quinhentos e noventa e seis reais);
-  ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete 
mil e quinhentos reais).

Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e
2. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo:  19/10/09.010 (PMC.2021.00010555-11)
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  RDC n° 07/2021 - Eletrônico
 Objeto:  Execução de obras de construção de cobertura de quadra - EMEF Profª Vio-
leta Dória Lins - Campinas/SP.

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a favor 
da empresa: 
-  CONSTRUTORA NOVA REAL LTDA? - EPP  no valor de R$ 443.998,30 (qua-
trocentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos) 
onerando integralmente as dotações do presente exercício.

Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de 
Informação Municipal - SIM;
2. à Procuradoria - Geral do Município - Núcleo de Formalização de Ajustes, para 
lavratura do Termo de Contrato; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. 
COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ANÁLISE 

DE INCENTIVOS FISCAIS 
  

  Protocolo nº:  2017/03/10426
 Data:  03/08/2017
 Interessado:  Robert Bosch Limitada
 IM:  8.247-3
 CNPJ:  45.990.181/0001-89

 Assunto:  Compensação/Restituição - ISSQN - Lei Municipal nº 14.947/2014
 DECISÃO 
Reconheço o direito ao crédito tributário (indébito) no valor equivalente a 
 347.884,3258 UFIC  (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro 
inteiros, três mil, duzentos e cinquenta e oito décimos de milésimo de unidade fi scais 
de Campinas), nos termos do art. 32 da Lei Municipal nº 12.392/2005, e em confor-
midade com o art. 44 da Lei Municipal nº 13.104/2007, tendo em vista o pagamento 
a maior do ISSQN - serviços prestados, no período de 1/01/2015 a 10/06/2016 em 
decorrência da redução da alíquota do imposto, tal qual estabelecia o art. 3°, I, da Lei 
Municipal n° 14.947/2014.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS 

 RESPONDENDO PELA CSAIF/SMF 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 
- DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo SEI: PMC.2021.00019516-05 
 Interessado: SEF/PF/PGM/SMJ 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, DECIDO que 
a repetição do indébito no valor de 211,2075 UFIC’s decorrente do crédito remanes-
cente da utilização dos recursos oriundos do levantamento de valores nos autos do 
Processo Judicial nº 0000676-14.2018.4.03.6105, contabilizado em “Receitas Even-
tuais”, referente ao imóvel 3412.64.16.0135.40001, será processada pela forma de 
compensação, nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo SEI:PMC.2021.00021938-79 
 Interessado: Subprocuradoria de Execução Fiscal 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, DECIDO que 
a repetição do indébito no valor de 14,6041 UFIC’s, decorrente do saldo remanescente 
da utilização dos recursos oriundos do levantamento de valores nos autos do Processo 
Judicial nº 1503219-03.2020.8.26.0565, será processada pela forma de compensação, 
nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso o crédito não seja utili-
zado em sua totalidade no procedimento de compensação, e não constem outros dé-
bitos vencidos ou vincendos em nome do sujeito passivo, fi ca autorizada a CSACPT/
DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei 
Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI: PMC.2021.00025760-26 
 Interessado: Valmir Piton 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO 
que a repetição do indébito no valor de  3.630,8346  UFIC’s  referente ao pagamento 
indevido a título de ITBI, por meio da guia nº958571, previamente reconhecido pelo 
Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias, conforme decisão publicada no 
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D.O.M. em 09/06/2021,  será processada pela forma de compensação,  nos moldes 
do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso o crédito não seja utilizado em sua 
totalidade no procedimento de compensação, e não constem outros débitos vencidos 
ou vincendos em nome do sujeito passivo, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a enca-
minhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI: PMC.2021.00031820-21 
 Interessado: KAMILA SILVA JORGE 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de  264,5557 UFIC  -  decorrente do 
recolhimento da(s) parcela(s)10 e 11 do carnê de IPTU e Taxa de Coleta e Remoção 
de Lixo do exercício de 2020 - emissão 01/2020 (cancelado por recálculo), para o 
imóvel 3261.12.49.0232.01001, não computado na apuração do montante devido pelo 
sujeito passivo na reemissão desse lançamento realizada em 11/2020, nos moldes do 
Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição 
do referido indébito será processada pela forma de restituição,  nos moldes do 
artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamen-
to da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada 
a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos 
moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF 
nº 001/2012

 Protocolo SEI:PMC.2021.00032042-89 
 Interessado: VILMA CAVALARE ALMEIDA 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de  37,1641 UFIC’s.  -  decorren-
te do recolhimento da(s) parcela(s) 02 do carnê de IPTU/Taxa(s) de 2021 - emissão 
01/2021,para o imóvel 3261.64.00.0031.00000, face à quitação da cota única, nos 
moldes do Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que 
a repetição do referido indébito será processada pela forma de restituição,  nos 
moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar 
o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca 
autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reco-
nhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT. 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 NOTIFICAÇÃO FISCAL 
  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº: 005/2021/CSFI/CLB
Protocolo: PMC.2020.00040197-44
Interessado: Departamento de Receitas Imobilárias
Endereço: Estrada da Rhodia, 5600
Cód. cartográfi co: 3214.51.21.0001

Entrar em contato no prazo de 07 (sete) dias, com o Fiscal  Cláudio Luís , pelo telefone  
9 9659-9261  (horário comercial) ou 2116-0467, das 14:00 às 17:00 hs, para  agendar 
vistoria  no imóvel afi m de atualizar o cadastro do IPTU, verifi cando no ato da vis-
toria a  Área construída  e  Classificação  da construção, vistoria esta fora e dentro do 
imóvel;

 O  Não  atendimento no prazo acima citado, implicará n  o enquadramento cons-
trutivo (categoria e padrão de classificação) de acordo com a aplicação da Tabela 
VII-A do Anexo VII da Lei Municipal nº 11.111/2001, conforme dispõe o Artigo 
18-P. 
 

 CLÁUDIO LUÍS BAIOCHI 
 Agente Fiscal Tributário 

  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00027272-53 
 Interessado: MARTINA MOREIRA DA SILVA DELBO 
 Código Cartográfico: 3413.64.58.0283.01001 

Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, incisos I e V, art. 22, incisos I, II e parágrafo 
único, e art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações 
posteriores, o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim 
como não justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo: PMC.2020.00059938-33
Interessado: FBR EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁ-
RIA LTDA
Código Cartográfico: FBR EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO 
IMOBILIÁRIA LTDA - 3452.54.83.0178.00000

  Assunto: Compensação/Restituição de Crédito 
Em face do exposto, atendendo aos preceitos do artigo 1º, inciso I, da I.N. nº 03/2017 
DRI/SMF c/c artigos 03, 66, 63, § 2º e 83, III todos da Lei Municipal nº 13.104/2007 ,  
deixo de conhecer   o pedido de compensação/restituição envolvendo o imóvel de 
código cartográfi co  3452.54.83.0178.00000 , uma vez que o interessado não atendeu 
às notifi cações fi scais para instrução processual. Desde já, caso queira, poderá pedir 
reconsideração desta decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e funda-
mentos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, de acordo com as disposições do 
parágrafo único do art. 83 da Lei nº 13.104/07.
 
Protocolo: PMC.2021.00000282-51
Interessado: EDUARDO MARCELINO DE SOUSA
Código Cartográfico: 3251.52.02.0061.01001
  Assunto: Compensação/Restituição de IPTU/Taxas 
Em face do exposto, atendendo aos preceitos do artigo 1º, II, da IN DRI/SMF nº 
03/2017 c/c artigos 03, 66, 70 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  CERTIFI-
CO  a  perda de objeto do presente feito  o qual envolve solicitação de aproveita-
mento do IPTU/Taxa do exercício 2020 recolhidos no imóvel de código cartográfi co  
3251.52.02.0061.01001  e não compensados nos imóveis originados de códigos car-
tográfi cos  3251.52.02.0062.01001 e 3251.52.02.0067.00000 , uma vez que tal solici-
tação fora tratada no âmbito do PMC.2020.00057371-61, decisão publicada no DOM 
de 01/03/2021, reconhecendo-se o crédito de 331,1026 UFIC, restando prejudicada a 
análise do presente expediente.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 ADRIANO SALLES 
 Coordenador(a) Setorial 

  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00007766-30 
 Interessado: IVANY SYLVIA BARBATI BRUNO 
 Código Cartográfico: 3423.33.75.0256.01001 

Atendendo às disposição do artigo  68 , combinado com o artigo 4º, e dos artigos 69, 70 
e 82 da Lei nº 13.104/07 e ainda de acordo com a competência delegada no art. 1º, I da 
IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O 
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IPTU  - (Exercício 2021 
- Emissão 01/2021), nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° da Lei Municipal n° 
13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente notifi cado nos termos 
do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, inciso II e parágrafo único, e art. 63, parágrafo 1°, 
todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, o(a) Interessado(a) 
deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não justifi cou ou contes-
tou formalmente dentro do prazo estipulado.
Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
Sem prejuízo, de acordo com o encaminhamento e nos termos da IN DRI/SMF nº 
003/2017,  D  ECIDO  PELA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL  quanto ao lançamento 
do exercício de  2021  em diante, bem como o cancelamento dos respectivos débitos, 
de acordo com os art. 20 e 23 a Lei Municipal 11.111/2001, alterada pela Lei Comple-
mentar 181/2017, Decreto 19.723/17 e IN DRI/SMF nº 05/2017 e02/2019, conforme 
Manifestação Fiscal (doc.  3942737 ) c/c o art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/07 e 
dos arts. 145, III, 149, VIII e 173, I da Lei Federal nº 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional).
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00026313-11 
 Interessado: Rosa Maria de Souza Macluf 
 Código Cartográfico: 3423.12.29.0211.01006 

Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, inciso II e parágrafo único, e 
art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, 
o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não 
justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

 ? Protocolo: PMC.2021.00021084-30
Interessado: SMJ
Código Cartográfico: 5142.22.23.0212.00000
Assunto: Execução Fiscal 
Com base na manifestação fi scal do documento3787511e demais despachos e do-
cumentos constantes dos auto se no disposto nos artigos3º e 66 da Lei Municipal 
13.104/07, com fundamento nos artigos 145, incisos III, 149, inciso VIII e nos limi-
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tes do artigo 173, I, todos da Lei 5.172/66 - CTN,  determino o cancelamento dos 
  lançamentos tributários da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo dos 
  anos fiscais de 2015, 2016, 2017 e 2019 , relativos ao imóvel de código cartográfi co 
 5142.22.23.0212.00000 , os quais foram constituídos irregularmente, conforme ma-
nifestação do DLU no âmbito do protocolo SEI.PMC.2018.00004156-89 de que os 
serviços de coleta, remoção e destinação de Lixo não são prestados, nem se encontram 
disponibilizados para o imóvel em questão, conforme documento3760938, inexistin-
do assim o fato gerador da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo para os 
referidos exercícios, nos termos da Lei Municipal nº 6355/1990.  Deixo de recorrer  à 
Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na 
obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado 
pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00027061-75 
 Interessado: MARIA BATISTA ANANIAS 
 Código Cartográfico: 3414.14.28.0333.01008 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2022  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00027154-17 
 Interessado: LEONICE FERREIRA DO NASCIMENTO 
 Código Cartográfico: 3344.13.39.0318.01001 

Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, inciso II e parágrafo único, e 
art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, 
o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não 
justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolado PMC.2018.00005331-18 e anexo: PMC.2019.00006116-15 
 Interessado: Residencial Anhumas Ltda. 
 Requerente: José Heitor Albuquerque Rebecca 
 Código Cartográfico: 3433.44.56.0140.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com fulcro na manifestação das Áreas competentes e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 4º, 58, 68, 69, 70 e 82 da Lei Municipal 
n° 13.104/07,  INDEFIRO  os pedidos de revisão dos lançamentos do IPTU e Taxa de 
Lixo referentes aos exercícios de 2018 e 2019, para o imóvel de código cartográfi co 
nº  3433.44.56.0140.00000 , nos seguintes termos:  I  - Quanto a concessão do benefício 
de isenção do IPTU e Taxa de Lixo para área de preservação ambiental permanente, 
posto que regularmente notifi cado por meio de carta com aviso de recebimento em 
12/08/20219, para apresentar documentos necessários à análise do mérito do pedi-
do de acordo com o artigo 10º do Decreto Municipal nº 19.723/2017, o interessado 
não atendeu a referida notifi cação, nem apresentou contestação formalizada para sua 
omissão, deixando assim de comprovar a efetiva preservação da área, com base no 
artigo 63, § 2º da Lei Municipal nº 13.104/2007, sendo a preservação da área requisito 
constante no artigo 4º, inciso V da Lei Municipal 11.111/2001;  II  - A respeito do valor 
venal do imóvel, o interessado não apresentou documentos aptos a corroborar o alega-
do ou, ainda, contestações objetivas aptas a apontar inexatidões nos elementos cadas-
trais utilizados para a constituição do lançamento contestado, o valor venal atribuído 
ao imóvel foi determinado em estrito cumprimento ao disposto na legislação vigente, 
visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 114,064 UFIC/m², atribu-
ído para a Região Fiscal nº 380, foi apurado em conformidade com a Planta Genérica 
de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e 
uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das transa-
ções e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respectivas 
zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às 
possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação do solo, 
sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas georre-
ferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme art. 2º e Anexos I e II da 
Lei 15.499/17, e a aplicação do fator área no valor de 0,2706, previsto no inciso VI, 

art. 16-B da Lei 11.111/2001, em concordância com a tabela IV - A do anexo IV desta 
Lei, como também que não foram apontadas situações previstas no artigo 16-A da Lei 
11.111/2001 que pudessem alterar o valor do m² do imóvel em questão; III  - Para o 
valor do IPTU incidente sobre a área de 21.266,86 m², visto que nos autos do processo 
não foi constatado a existência de fundamentação para a redução deste valor de área 
tributável referente aos exercícios de 2018 e 2019 impugnados, pois de acordo com 
Manifestação da EMDEC, foi informado que o proprietário do imóvel autorizou o 
início da implantação do corredor BRT, sendo que a Municipalidade efetivou a posse 
da faixa a ser desapropriada desde maio de 2019, e encaminhou o processo para que 
a área seja suprimida do lançamento tributário de 2020, e imagens datadas do Google 
Earth constatou que até a data de 04/03/2020, não foi identifi cada ocupação por parte 
da Municipalidade sobre a área destinada a EPC;  IV - No tocante à argumentação 
do requerente que a Municipalidade lançou erroneamente a cobrança do serviço de 
coleta de lixo, pois o imóvel em questão não recebe, como também nunca recebeu 
o citado serviço, esta argumentação não deve prosperar, visto que manifestação da 
Coordenadoria de Limpeza Urbana datada de 02/06/2021, informa que o serviço de 
coleta, remoção e destinação de lixo está disponível para o imóvel em questão com 
frequência alternada de 03 dias por semana, tendo sua implantação ocorrida há mais 
de 10 anos, com base nos artigos 2º, 3°, Caput e parágrafo 1º da Lei Municipal nº 
6.355/1990 e artigos 77 e 79 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN).  Deixo de recorrer  à 
Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra 
na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei Municipal nº 
13.104/07 alterado pela Lei Municipal nº 16.636/09.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolado PMC.2020.0004455-10
Interessado: Mary Paulino Barin
Código do imóvel: 3452.52.40.0546.00000
  Assunto: Isenção do IPTU para Obras Licenciadas em Andamento 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 3°, 58, 66, 69, 70 e 82 da Lei Municipal 
n° 13.104/07,de ofício , determino o cancelamento  do benefício de isenção de 50% 
do IPTU para Obras Licenciadas em andamento concedido ao imóvel cadastrado sob 
código cartográfi co nº  3452.52.40.0546.00000, para os exercícios de 2015 e 2016,  
tendo em vista que a obra foi fi nalizada no ano de 2017, ou seja, após o segundo ano 
de concessão do benefício, conforme se depreende da Decisão, documento3542655, 
contida neste protocolado, contrariando o disposto no artigo 4º, inciso XII da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/01 e Instrução Normativa SMF nº 001/2001.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00025914-16 
 Interessado: JOSE VITORIO ARMANI 
 Código Cartográfico: 3423.24.58.0091.01001 

Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, inciso II e parágrafo único,e 
art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, 
o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não 
justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00029193-22 
 Interessado: MARIA BETANIA DA NOBREGA CUNHA 
 Código Cartográfico: 3423.12.75.0470.01017 

Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, inciso II e parágrafo único, e 
art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, 
o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não 
justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
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 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00026429-32 
 Interessado: JOSEFINA APARECIDA CORREA VIANA 
 Código Cartográfico: 3432.62.87.0068.01001 

Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, inciso II e parágrafo único, e 
art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, 
o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não 
justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00030199-70 
 Interessado: SONIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
 Código Cartográfico: 3414.42.01.0035.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Norma-
tiva n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  INDEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA   para 2022 , haja 
vista o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a con-
cessão da isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que o (a) Interessado(a) rece-
beu rendimentos acima do limite estabelecido pelo art. 4°, I, 'b', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 
da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00029055-34 
 Interessado: JOAO GONCALVES SILVANO 
 Código Cartográfico: 3364.54.49.0001.00000 

Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, inciso II e parágrafo único, e 
art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, 
o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não 
justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00024856-59 
 Interessado: Robson Rodolfo Silveira Santos 
 Código Cartográfico: 3412.41.00.0231.01001 

Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, inciso II e parágrafo único, e 
art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, 
o(a) Interessado(a) deixou de apresentar toda a documentação solicitada dentro do 
prazo estipulado.
Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-

tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI/
SMF 

 RELATÓRIO DE DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  Protocolado: PMC.2021.00006923-71 
 Interessado: ARGEMIRO MACHADO DIAS 
 Código Cartográfico: 3432.33.83.0337.01001 
 Assunto: Revisão de Lançamentos Tributários 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 4°,combinado com os 
artigos 68 a 70, e 89, todos da Lei Municipal nº 13.104/2007 e alterações,  indefiro  o 
pedido de revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de 2021, em relação 
ao imóvel cadastrado sob código cartográfi co n°  3432.33.83.0337.01001 , posto que 
constituído de acordo com o disposto na legislação atinente e são baseados nos dados 
contidos no cadastro imobiliário da Municipalidade. Ademais, o enquadramento de 
padrão construtivo aplicado ao imóvel atende ao disposto no 18-I da Lei Municipal n° 
11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017, e no artigo 52 e em seu 
parágrafo único, combinados com a tabela M do anexo 3, todos contidos no Decreto 
Municipal n° 19.723/2017, não havendo margem para a reclassifi cação pretendida 
pelo Interessado, pela ausência de disposição legal a ampará-la.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo74 
da Lei Municipal n° 13.104/2007, alterado pela Lei Municipal n° 13.636/2009.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor - DRI/SMF 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00026079-41 
 Interessado: MARIA HELENA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 
 Código Cartográfico: 3434.13.36.0505.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2022  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00025901-00 
 Interessado: JOAQUIM RODRIGUES MOUREIRA 
 Código Cartográfico: 3334.34.54.0191.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2022  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00026233-93 
 Interessado: NAIR CREPALDI PEREIRA OLIVEIRA 
 Código Cartográfico: 3414.21.66.0279.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2022  e exer-
cícios subsequentes se mantido os requisitos legais, e  DETERMINO A REVISÃO 
DE OFÍCIO do exercício de 2021 , cancelando os lançamentos originariamente cons-
tituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para aposentado/pensionista, posto 
que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal 
n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017. A isenção, referente 
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ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste 
estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela 
Lei Complementar n° 181/2017,cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso 
houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias 
porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

  Processo: PMC.2021.00025918-40 
 Interessado: IVANILDA DE MOURA CARDOSO 
 Código Cartográfico: 3263.34.75.0182.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2022  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

  Protocolo: PMC.2021.00025984-29 
 Interessado: SILVIA AMELIA DA CRUZ 
 Código Cartográfico: 3164.13.11.0038.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA AMPARO SOCIAL AO IDOSO , para os exercícios de  2022  e  2023 , 
sendo necessário o pedido de renovação em época própria se mantido os requisitos 
legais. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas 
imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

  Processo: PMC.2021.00024840-91 
 Interessado: Mauro Dias Junior 
 Código Cartográfico: 3414.61.13.0014.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2022  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2021.00024320-24
 Interessado: Oswaldo Reale 
 Código Cartográfico: 3432.31.05.0439.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa 
n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  INDEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA   para 2022 , haja vista 
o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a concessão 
da isenção pleiteada, em especial, constar no patrimônio do(a) Interessado(a) direitos 
sobre outro bem imóvel além daquele objeto do pedido de isenção, contrariando o 
disposto no art. 4°, I, 'a', da Lei Municipal n° 11.111/2001, modifi cado pela Lei Com-
plementar n° 181/2017.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 
da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI/SMF 
 NOTIFICAÇÃO FISCAL 

  Processo: PMC.2021.00008635-24 
 Interessado: FREMPAR EMPREENDIMENTOS LTDA 
 Código Cartográfico: 3242.53.62.0001.00000 
 Assunto: Impugnação de lançamentos de IPTU/Taxas - 2021 
 NOTIFICAÇÃO FISCAL 
Notifi ca-se o contribuinte acima identifi cado para que no prazo de 15 dias da publi-
cação desta, apresente os documentos a seguir discriminados, nos termos do disposto 
nos artigos 13, 14, 21 a 23, 63, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 13.104/2007 c/c as 
Instruções Normativas SMF nº 05 e 07/2017, com o fi m de atestar a capacidade eco-
nômica da atividade desenvolvida:
1) cópia da Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) do 
proprietário do imóvel EXERCÍCIO 2021;
2) cópia do Certifi cado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR EXERCÍCIO 2021;
3) cópia das notas fi scais de compra de insumos, equipamentos implementos, peças de 
reposição e similares, envolvidos na atividade rural emitidas no ano de 2021;
4) discriminação do valor total da produção, resultante da atividade transacionada, em 
Reais (R$ ), nos anos de 2020 e 2021 e apresentação das respectivas cópia das notas 
fi scais de venda ou saída de produtos que comprovem tal valor; 
5) comprovante de Cadastro de Contribuintes do ICMS - CADESP;
6) ultimo protocolo e relatório da "DIPAM-A" - Declaração para o Índice de Partici-
pação dos Municípios na Arrecadação do ICMS;
7) Documentos que comprovem a contabilização das receitas da atividade rural: Livro 
Razão, Diário, Balancetes, Balanço, Demonstrativos de Resultados e Plano de Contas, 
subscritos por contador responsável relativos aos exercícios de 2020 e 2021.
 Local de apresentação dos documentos :
1) Digitalizar os documentos e enviar por email para sei.dri@campinas.sp.gov.br com 
solicitação de juntada ao protocolo nº SEI.2021.00008635-24  ou 
2) Levar os documentos digitalizados em pen drive (COM PREVIO AGENDAMEN-
TO) no Porta Aberta - Térreo do Paço Municipal, Av. Anchieta, n. 200, com solicitação 
de juntada ao protocolo nº SEI.2021.00008635-24.
O não atendimento a esta notifi cação, no prazo estabelecido, implicará no indeferi-
mento do pedido e posterior arquivamento do processo, nos moldes do Art. 63, § 2º da 
Lei Municipal nº 13.104/2021. 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 MARILZA BERTIN 

 AFTM - Matrícula nº 63.339-9 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

  Processo: PMC.2021.00026845-11 
 Interessado: Nelson Maia Gasmenga 
 Código Cartográfico: 3242.12.65.0217.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa 
n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  INDEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA   para 2022 , haja vista 
o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a concessão da 
isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que o (a) Interessado(a) recebeu rendimen-
tos acima do limite estabelecido pelo art. 4°, I, 'b', da Lei Municipal n° 11.111/2001, 
modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 
da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

  Processo: PMC.2021.00026680-61 
 Interessado: SANTO MAZUCHE NETO 
 Código Cartográfico: 3362.52.35.0067.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2022  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

  Processo: PMC.2021.00025425-55 
 Interessado: Nelson de Almeida Guimarães 
 Código Cartográfico: 3441.51.98.0246.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2022  e exer-
cícios subsequentes se mantido os requisitos legais, e  DETERMINO A REVISÃO 
DE OFÍCIO do exercício de 2021 , cancelando os lançamentos originariamente cons-
tituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para aposentado/pensionista, posto 
que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal 
n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017. A isenção, referente 
ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste 
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estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela 
Lei Complementar n° 181/2017,cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso 
houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias 
porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

  Processo: PMC.2021.00027535-05 
 Interessado: JURANDIR MENDES SANTIAGO 
 Código Cartográfico: 3434.44.03.0368.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa 
n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  INDEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA   para 2022 , haja vis-
ta o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a concessão 
da isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que o o imóvel objeto do pedido não está 
classifi cado na categoria estritamente residencial, contrariando o disposto no art. 4°,I 
da Lei Municipal n° 11.111/2001, modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 
da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

  Processo: PMC.2021.00027317-90 
 Interessado: ANA GEROMEL MANSIN 
Código Cartográfi co: 4311.34.10.0441.01001
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2022  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

  Protocolo: PMC.2021.00027422-10 
 Interessado: SHIRLEY MARTINGHI DE ANDRADE 
 Código Cartográfico: 3264.44.38.0277.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA AMPARO SOCIAL AO IDOSO , para os exercícios de  2022  e  2023 , 
sendo necessário o pedido de renovação em época própria se mantido os requisitos 
legais. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas 
imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

  Processo: PMC.2021.00027618-69 
 Interessado: JOÃO JOSE ALVES 
 Código Cartográfico: 3433.31.11.0241.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2022  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

 NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO EX OFFICIO DE INSCRIÇÃO 
MOBILIÁRIA 

 Com fundamento no que determina o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005, 
fi ca o contribuinte abaixo relacionado NOTIFICADO do encerramento  ex-offi  cio  no 

Cadastro Mobiliário, podendo o mesmo obter o comprovante no seguinte endereço 
eletrônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br.

Eventual alteração dos dados da inscrição municipal deverá ser direcionada ao atendi-
mento do Porta Aberta Empresarial no prazo de 30 dias.

CONTRIBUINTE CNPJ INSCRIÇÃO
CSC COMPUTER SCIENCES BRASIL S.A 57.743.296/0001-58 631.544-5

 

 GUSTAVO OZÓRIO LIMA  
 AFTM - CSFM/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

 NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO EX OFFICIO DE INSCRIÇÃO 
MOBILIÁRIA 

 Com fundamento no que determina o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005, 
fi ca o contribuinte abaixo relacionado NOTIFICADO do encerramento  ex-offi  cio  no 
Cadastro Mobiliário, podendo o mesmo obter o comprovante no seguinte endereço 
eletrônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br.

Eventual alteração dos dados da inscrição municipal deverá ser direcionada ao atendi-
mento do Porta Aberta Empresarial no prazo de 30 dias.

CONTRIBUINTE CNPJ INSCRIÇÃO
EPS – ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 06.069.286/0001-48 631.578-0

 

 GUSTAVO OZÓRIO LIMA  
 AFTM - CSFM/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

 NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA EX OFFICIO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA 
 Com fundamento no que determina o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005, fi ca 
o contribuinte abaixo relacionado NOTIFICADO da abertura  ex-offi  cio  no Cadastro 
Mobiliário, podendo o mesmo obter o comprovante no seguinte endereço eletrônico: 
http://situacao.campinas.sp.gov.br.

Eventual alteração dos dados da inscrição municipal deverá ser direcionada ao atendi-
mento do Porta Aberta Empresarial no prazo de 30 dias.

CONTRIBUINTE CNPJ INSCRIÇÃO
TATA CONSULTANCY SERVICES DO BRASIL LTDA 04.266.331/0001-29 677.694-9

 

 GUSTAVO OZÓRIO LIMA  
 AFTM - CSFM/DRM/SMF 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

 NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA EX OFFICIO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA 
 Com fundamento no que determina o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005, fi ca 
o contribuinte abaixo relacionado  NOTIFICADO  da abertura de inscrição  ex offi  cio  
junto ao Cadastro Mobiliário, podendo o mesmo obter o comprovante da referida ins-
crição no seguinte endereço eletrônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br .

Eventual alteração dos dados da inscrição municipal deverá ser direcionada ao atendi-
mento do  Porta Aberta Empresarial  no prazo de 30 dias.

CONTRIBUINTE CNPJ INSCRIÇÃO
AAF SERVICOS MEDICOS LTDA. 40.502.746/0002-07 690.441-6

 

 VÂNDER FRANCISCO MOÇO 
 AFTM - CSCM/DRM/SMF 

 SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 CONVOCAÇÃO    
A Junta Médica Ofi cial CONVOCA os (as) relacionados (as) abaixo a comparecer em 
sua respectiva data e horário, para avaliação com Relatórios e Exames Médicos, à Rua 
José Paulino, nº.1399, Espaço Arcadas, 5º Andar.

Narjara Santos de Oliveira, matrícula:120.905-1
data: 21/06/2021 às 09h00

Luiz Carlos da Silva, matrícula: 89.609-8
data: 21/06/2021 às 09h30 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2019) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas  comunica  o resultado do Exame Médico Pré-Admis-
sional, do candidato ao cargo público relacionado abaixo:

Cargo: MEDICO GERAL
Nome: RODRIGO GIRALDELLI SCHIAVINATTO 
Avaliação Médica: APTO
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO   
 PORTARIA N° 95512/2021 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2021.00030971-81
 Resolve 

Revogar a partir de 02/06/2021, o item da Portaria nº 95231/2021, que nomeou a 
servidora MICHELLE ISAURA RAMOS DOS SANTOS, matrícula 111524-3, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador Departamental, junto à Coordenadoria 
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Setorial de Gestão de Convênios, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pes-
soa com Defi ciência e Direitos Humanos.
Revogar a partir de 02/06/2021, o item da Portaria nº 95222/2021, que designou a 
servidora ADRIANA DELGADO CANNEVA DE SOUZA, matrícula 125281-0, para 
exercer a Função Gratifi cada de Chefe de Setor, junto ao Setor de Serviço de Apoio 
à Criança e ao Adolescente em Situação Especial, da Coordenadoria Setorial de As-
sistência à Criança e Adolescência e Ação Social, do Departamento de Operações de 
Assistência Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ci-
ência e Direitos Humanos.
Designar a partir de 02/06/2021, a servidora MICHELLE ISAURA RAMOS DOS 
SANTOS, matrícula 111524-3, para exercer a Função Gratifi cada de Chefe de Setor, 
junto ao Setor de Serviço de Apoio à Criança e ao Adolescente em Situação Especial, 
da Coordenadoria Setorial de Assistência à Criança e Adolescência e Ação Social, do 
Departamento de Operações de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos.

Nomear a partir de 02/06/2021, a servidora ADRIANA DELGADO CANNEVA DE 
SOUZA, matrícula 125281-0, para exercer o cargo em comissão de Coordenador De-
partamental, junto à Coordenadoria Setorial de Gestão de Convênios, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos.

 PORTARIA N.95535/2021 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2021.00031515-76

 Resolve 

Revogar a partir de 01/06/2021, o item da portaria n° 95222/2021, que designou a 
servidora ERICA MAYUMI TANAKA, matrícula n°124270-9, para exercer a Função 
Gratifi cada de Chefe de Setor, junto ao Setor Botica da Família, da Coordenadoria 
Distrital de Saúde - Sudoeste, do Departamento de Saúde, da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

 PORTARIA N° 95536/2021 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2021.00031878-48
 Resolve 

Designar a partir de 14/06/2021, a servidora BEATRIZ DO CARMO COLOMBO, 
matrícula n° 1228129, para exercer a Função Gratifi cada de Chefe de Setor, junto ao 
Centro de Saúde - “Dr. Osvaldo Serra Von Zuben” da Coordenadoria Distrital de Saú-
de Norte, do Departamento de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.95537/2021 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2021.00031816-45

 Resolve 

Exonerar a partir de 10/06/2021, a Sra. ELZA FRATTINI MONTALI, matrícula n° 
127735-9, do cargo em comissão de Coordenador Departamental, junto à Coordena-
doria Setorial da Mulher, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Defi ciência e Direitos Humanos. 

Nomear a partir de 10/06/2021, a Sra. GRAZIELLE COUTINHO MORENO, RG 
48.576.866-5, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Departamental, jun-
to à Coordenadoria Setorial da Mulher, da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos. 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS    
 PROCESSO SEI  2019.00037606-46  - INTERESSADO - Secretaria Munici-
pal de Habitação - Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO  041/20  - ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS  285/20  - FORNECEDOR:  F.C. CASTELO EIRELI - ME  - 
CNPJ  09.097.599/0001-06 
  
Em face dos elementos constantes no presente Processo Sei, ao disposto no inciso V 
do art. 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013, no art. 7º do Decreto 20.664/2020 e, 
considerando o estabelecido na ARP 285/20,  AUTORIZO a despesa    no valor total 
de    R$ 1    .656,24  (hum mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), 
a favor da empresa  F.C. Castelo Eireli - ME  ,  inscrita no  CNPJ  09.097.599/0001-06  ,  
nas condições a seguir:

 Código SIM -  5433
 Especificação -  Areia grossa lavada
 Valor unitário/ unidade -  R $  69,01/m³
 Quantidade solicitada -  24m³
 Valor total desta solicitação -  R$ 1.656,24
 Núcleo de Aplicação  - Núcleo Residencial Vila Francisca

1 - Publique-se.
2 - Encaminhe-se à SEHAB-FUNDAP, a/c do Sr. Assessor de Apoio Técnico para 
conhecimento e para as providências relacionadas ao Empenho.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 ARLY DE LARA ROMEO 
 Secretário Municipal de Habitação 

  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
  PROCESSO SEI 2019.  00037606-46   - INTERESSADO - Secretaria Municipal de 
Habitação - Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO  041/20   - ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS   289/20   - FORNECEDOR:   MDX Indústria e Comércio de Aço Ltda.  - 
CNPJ  24.013.628/0001-90 

Em face dos elementos constantes no presente Processo Sei, ao disposto no inciso V 
do art. 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013, no art. 7º do Decreto 20.664/2020 
e, considerando o estabelecido na ARP 289/20,  AUTORIZO a despesa no va-
lor total de R$ 3.412,50 (três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), 
a favor da empresa  MDX Indústria e Comércio de Aço Ltda. , inscrita no CNPJ 
24.013.628/0001-90, nas condições a seguir:

 Código SIM -  17130
 Especificação -  Ferro C.A. 50, Diâmetro 10,0 mm
 Valor unitário -   R$   /unidade:  4,19/kilograma
 Quantidade solicitada -  814,44/kilograma
 Valor Total desta solicitação -  R$ 3.412,50
 Núcleo de Aplicação  - Núcleo Residencial Vila Francisca

1 - Publique-se.
2 - Encaminhe-se à SEHAB-FUNDAP, a/c do Sr. Assessor de Apoio Técnico para 
conhecimento e para as providências relacionadas ao Empenho.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 ARLY DE LARA ROMEO 
 Secretário Municipal de Habitação 

  

 PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL 
 Desligamento  

A  SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO , neste ato representada pelo 
Secretário Municipal de Habitação, Arly de Lara Romêo, nomeado pela Portaria nº. 
94.540/2021, publicada no Diário Ofi cial do Município em 04/01/2021, no desempe-
nho das suas atribuições e, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 13.197/2007 
e o Decreto Municipal nº 16.153/2008, faz saber do DESLIGAMENTO do referido 
programa de subsídio habitacional dos benefi ciários abaixo qualifi cados em razão da 
alteração das condições que ensejaram a concessão e/ou de constatações supervenien-
tes.

MARIA IVINA SANTOS
LAZARA FRANCISCA BURCHART 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 ARLY DE LARA ROMEO 
 Secretário Municipal de Habitação 

 SECRETARIA DE JUSTIÇA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA 

 NOTIFICAÇÃO    
 Processo Administrativo PMC.  2020.00027305-48 
  
 BH FARMA COMÉRCIO LTDA. 
 RUA SIMÃO TAMM, Nº.  257 - BAIRRO: CACHOEIRINHA 
 CEP 31.130-250  -  BELO HORIZONTE  / MG 
  
A Administração Municipal de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Justiça, NOTIFICA a empresa  BH FARMA COMÉRCIO LTDA , inscrita no CNPJ 
sob o n° 42.799.163/0001-26, dos termos do despacho do Ilmo. Sr. Secretário muni-
cipal de justiça (doc. 3393855), publicado no diário ofi cial do município em 03 de 
fevereiro de 2021, que, considerando a infração pelo descumprimento da obrigação 
assumida na proposta 281 de 27 de abril de 2020, aplicou a penalidade de suspensão 
temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o município por 01 
(hum) ano, considerando o disposto no artigo 87, inciso III, da lei n° 8.666/93.

Está facultada à empresa a apresentação de Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da presente publicação e/ou do recebimento da presente.

Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida 
Anchieta, 14° andar - Sala 05, Procuradoria de Licitações e Contratos, das 9h às 12h, 
e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O Recurso deverá ser protocolada no Protocolo Geral - Paço Municipal, da Prefeitura 
de Campinas, de 9h a 17h, de segunda a sexta-feira.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 GUSTAVO ALBUQUERQUE ZALOCHI 

 PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
  

 NOTIFICAÇÃO    
 Processo Administrativo PMC.  2020.00019179-11 
 
 E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI - EPP 
 AL. RUBENS MARTINI, Nº.  582 - JARDIM CANAA II 
 CEP 13.848-833  -  MOGI-GUAÇÚ  / SP 

A Administração Municipal de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Justiça, NOTIFICA a empresa  E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ-
VEIS - EIRELI - EPP , inscrita no CNPJ sob o n° 22.228.425/0001-95, dos termos 
do despacho do Ilmo. Sr. Secretário municipal de justiça (doc.3394314), publicado no 
diário ofi cial do município em 03 de fevereiro de 2021, que, considerando a infração 
ao item 7.1 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 249/19, aplicou a penalidade 
de multa de 30% sobre o valor total da inadimplência, no equivalente a R$ 6.626,94 
(Seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), e de suspensão 
temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município por 01 
(hum) ano, com fundamento nos itens 17.3, 17.3.2, 17.3.2.2 e 17.3.3 do referido Edital 
e no artigo 87, incisos II e III, da lei n° 8.666/93, e no artigo 7° da lei n° 10.520/02. 

Está facultada à empresa a apresentação de Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da presente publicação e/ou do recebimento da presente.

Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida 
Anchieta, 14° andar - Sala 05, Procuradoria de Licitações e Contratos, das 9h às 12h, 
e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O Recurso deverá ser protocolada no Protocolo Geral - Paço Municipal, da Prefeitura 
de Campinas, de 9h a 17h, de segunda a sexta-feira.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 GUSTAVO ALBUQUERQUE ZALOCHI 

 PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
  

 NOTIFICAÇÃO    
 Processo Administrativo PMC.  2019.00045381-65  

 ALL MÉDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - ME 
 AVENIDA DE LOURDES, 568 - SETOR JAÓ  
 CEP 74673-030 - GOIÂNIA  / GO 
  
A Administração Municipal de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Justiça, NOTIFICA a empresa  ALL MÉDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITA-
LARES LTDA. - ME , inscrita no CNPJ sob o n° 07.095.969/0001-32, dos termos do 
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despacho do Ilmo. Sr. Secretário municipal de justiça (doc.3470966), publicado no 
diário ofi cial do município em 17 de maio de 2021, que, considerando a infração ao 
item 8.1 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 49/2018, aplicou a penalidade 
de multa de 30% sobre o valor total da inadimplência, no equivalente a R$ 2.349,00 
(Dois mil, trezentos e quarenta e nove reais), com fundamento nos itens 18.3, 18.3.2 
e 18.3.2.3 do referido Pregão, no artigo 87, II, da Lei 8.666/93 e no artigo 7° da Lei 
10.520/02.

Está facultada à empresa a apresentação de Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da presente publicação e/ou do recebimento da presente.

Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida 
Anchieta, 14° andar - Sala 05, Procuradoria de Licitações e Contratos, das 9h às 12h, 
e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O Recurso deverá ser protocolada no Protocolo Geral - Paço Municipal, da Prefeitura 
de Campinas, de 9h a 17h, de segunda a sexta-feira.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 GUSTAVO ALBUQUERQUE ZALOCHI 

 PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
  

 NOTIFICAÇÃO    
 Processo Administrativo PMC.  2019.00045373-55 

 ISMED FARMACÊUTICA EIRELI - EPP 
 ROD. ERS-130, Nº. 3701 / LOJA 11 COND CONJ. COM. MONTANHA  
 CEP 95.905-070 - LAJEADO / RS 
 
 A Administração Municipal de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Justiça, NOTIFICA a empresa  ISMED FARMACÊUTICA EIRELI - EPP. , inscrita 
no CNPJ sob o n° 21.013.392/0001-01, dos termos do despacho do Ilmo. Sr. Secretá-
rio municipal de justiça (doc. 3470647), publicado no diário ofi cial do município em 
03 de fevereiro de 2021, que, considerando o descumprimento da obrigação assumida 
na proposta 281 de 27 de abril de 2020, aplicou a penalidade de suspensão temporária 
do direito de licitar e impedimento de contratar com o município por 01 (hum) ano, 
considerando o disposto no artigo 87, inciso III, da lei n° 8.666/93.

Está facultada à empresa a apresentação de Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da presente publicação e/ou do recebimento da presente.

Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida 
Anchieta, 14° andar - Sala 05, Procuradoria de Licitações e Contratos, das 9h às 12h, 
e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O Recurso deverá ser protocolada no Protocolo Geral - Paço Municipal, da Prefeitura 
de Campinas, de 9h a 17h, de segunda a sexta-feira.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 GUSTAVO ALBUQUERQUE ZALOCHI 

 PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
  

 NOTIFICAÇÃO    
 Processo Administrativo PMC.  2019.00045165-10  

 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 
 ROD. FERNÃO DIAS - BR 381, S/Nº. / PARTE 2 KM 862.5 - DISTRITO IN-
DUSTRIAL (CDI) 
 CEP 37.556-830 - POUSO ALEGRE / MG 

A Administração Municipal de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Justiça, NOTIFICA a empresa  UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIO-
NAL S/A. , inscrita no CNPJ sob o n° 60.665.981/0009-75, dos termos do despacho do 
Ilmo. Sr. Secretário municipal de justiça (doc. 3471024), publicado no diário ofi cial do 
município em 18 de maio de 2021, que, considerando a infração ao item 8.1 do Anexo 
I do Edital do Pregão Eletrônico nº 111/18, aplicou a penalidade de multa de 30% 
sobre o valor total da inadimplência, no equivalente a R$ 5.190,00 (Cinco mil, cento 
e noventa reais), com fundamento nos itens 18.3, 18.3.2 e 18.3.2.3 do referido Edital, 
no artigo 87, II, da Lei 8.666/93 e no artigo 7° da Lei 10.520/02. 

Está facultada à empresa a apresentação de Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da presente publicação e/ou do recebimento da presente.

Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida 
Anchieta, 14° andar - Sala 05, Procuradoria de Licitações e Contratos, das 9h às 12h, 
e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O Recurso deverá ser protocolada no Protocolo Geral - Paço Municipal, da Prefeitura 
de Campinas, de 9h a 17h, de segunda a sexta-feira.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 GUSTAVO ALBUQUERQUE ZALOCHI 

 PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE JUSTIÇA 
 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR  

 Interessado:  Gabriela Miccoli Toloto
 Protocolo: 2021/10/6648 

Com base na manifestação da Procuradoria Fiscal, que acolho,  INDEFIRO  o presente 
pedido de certidão de inteiro teor por tratar de assunto sigiloso, nos termos dos §§ 1º e 
2º do art. 5º do Decreto Municipal nº 18.050/2013, haja vista ter sido apresentado por 
terceiro sem procuração, conforme disposto no inc. II do art. 4º do mesmo dispositivo 
legal. 
Arquive-se.
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 DR. PETER PANUTTO 
 Secretário Municipal de Justiça 

 EXTRATOS   
 Processo Administrativo n.º  PMC.2020.00060764-51  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Con  veni  ada:  SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E 
INSTRUÇÃO - SCEI. Mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
e do Hospital e Maternidade “Celso Pierro”  CNPJ nº  46.020.301/0001-88  Termo 
de Rerratificação n.º  008/21  Objeto da   R  erratificação  :  Retifi cação das cláusulas 
2.1.14 e 7.4.2 do Termo de Contrato nº 005/21  Assinatura:  15/06/2021

 CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 PORTARIA N° 029/21   
  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Ju  stiça   no uso das atribuições que lhe foram 
conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, de 10 de se-
tembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vis-
ta o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  059/19 , protocolado nº 
 19/10/18.526  ,  proveniente da Secretaria Municipal de Educação, referente ao servidor 
de matrícula funcional nº  109.055-0  decido aplicar a sanção disciplinar de  suspensão 
de 0  5   (  cinco  ) dias , com fulcro no artigo 184, incisos I, II, V e VI, da Lei Municipal 
nº 1.399/55.
 

 Campinas, 10 de junho de 2021 
 PETER PANUTTO 

 Secretário Municipal de Justiça 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO - DECISÃO 2ª INSTÂNCIA 
 Despacho de decisão 

 
Fica a parte autuada notifi cada da r. decisão administrativa de 2ª instância, da qual não 
cabe mais recurso, conforme artigo 53 do Decreto Federal 2.181/97:

Número do Auto Razão Social
01163/2017/ADC ALLEGRO VEICULOS LTDA
01193/2017/ADC FELICIO M. R. SOUBIHE VEICULOS EIRELI
01203/2017/ADC P. H. SILVA DA COSTA VEICULOS - ME
01231/2017/ADC CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA
01245/2016/ADC BANCO DO BRASIL S/A
01256/2017/ADC JORGE LUIZ PACKER EIRELI
01273/2016/ADC BANCO DO BRASIL S/A
01297/2016/ADC BANCO BRADESCO SA
01382/2016/ADC BANCO CITIBANK SA
01405/2017/ADC PANIFICADORA ESQUINA DO TRIGO LTDA - EPP
01432/2017/ADC CARLOS EDUARDO SALIM HADAD EPP
01441/2017/ADC PANIFICADORA E CONFEITARIA MRG LTDA
01496/2017/ADC PANIFICADORA DUQUE DE CAXIAS LTDA
01531/2017/ADC PANETTERIA GERMANIA LTDA ME
01534/2017/ADC SR ZINETTI RESTAURANTE
01550/2017/ADC NICO PANIFICADORA LTDA EPP
01564/2017/ADC LYLA PAES E DOCES LTDA EPP
01599/2018/ADC ITAU UNIBANCO SA
01637/2017/ADC ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
01641/2018/ADC ITAU UNIBANCO SA
01653/2018/ADC BANCO BRADESCO SA
01665/2017/ADC CARLOS EDUARDO PIRES GUERREIRA - ME
01668/2018/ADC ITAU UNIBANCO SA
01707/2017/ADC PANIFICADORA CRUZEIRO DO SUL LTDA - ME
01720/2017/ADC WA E AC PANIFICADORA LTDA ME
01734/2017/ADC PADARIA MERCEARIA E LANCHONETE SANTUZA EIRELI
01768/2017/ADC PANIFICADOE CONFEITARIA PAES DO EULINA EIRELI
01824/2017/ADC TERESA CRISTINA ROCHA TETI ME
01878/2016/ADC JOMANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 
LTDA ME
02077/2017/ADC ARGOS - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMES-
TICAS LTDA
02174/2017/ADC HELIO VALDIVIA
02228/2017/ADC RODRIGUES E FRANCA PANIFICADORA LTDA ME
02253/2016/ADC R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA
02282/2016/ADC SAN COSTILLA CAMBUI COM. DE ALIMENTOS EIRELI - 
ME
02295/2016/ADC SHIMOZONO MEGA SORTE LOTERIAS LTDA - ME
02320/2017/ADC HELIO VALDIVIA
02368/2016/ADC ML NETO RESTAURANTE LTDA EPP
02391/2017/ADC CB CAMPINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
02479/2016/ADC ML NETO RESTAURANTE LTDA EPP
02899/2016/ADC ARANCINI BAR E RESTAURANTE LTDA
02977/2016/ADC ITAU UNIBANCO SA
 

 Campinas, 11 de junho de 2021 
 YARA PUPO 

 DIRETORA DO PROCON DE CAMPINAS 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV 

  PARA CIÊNCIA DO INTERESSADO:
  DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO DECRETO 20.633/2019, ART. 33 ESTÁ DISPONÍVEL 
PARA CONSULTA E MANIFESTAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL E DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E AUTARQUIAS NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS O ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA (EIV/RIV) PARA ALTERAÇÃO DE USO DO SOLO RURAL PARA URBANO, SITU-
ADO NA ESTRADA MUNICIPAL (RUA HONÓRIO CHIMINAZO): ÁREA 5 - MATRÍCULA 104.084 
2º ORI CAMPINAS, SOB O PROTOCOLO 2021/11/5191, QUE PODERÁ SER CONSULTADO ATRA-
VÉS DO PORTAL DO EIV/RIV NO SITE HTTPS://EIV.CAMPINAS.SP.GOV.BR/CONSULTA. 
PROT. 2021/11/05191 TERRAS DO ENGENHO EMPREENDIMENTOS

 PARA CIÊNCIA DO INTERESSADO DO PARECER EXARADO PELA ÁREA TÉCNICA DA CO-
MISSÃO DE ANÁLISE DO EIV/RIV. OBS: DEVIDO O PROBLEMA DO COVID-19 FOI ENVIADA 
CÓPIA DO PARECER POR E-MAIL AO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO REFERIDO EIV, EVI-
TANDO ASSIM OS DESLOCAMENTOS ATÉ A PREFEITURA ATENDIMENTO PRESENCIAL.
 PROT. 2021/11/01730 ENGEPORT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 MÁRCIO RODRIGO BARBUTTI 
 COORDENADOR EIV-RIV GS/SEPLURB 

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO   
  DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBA-
NO 
Solicitamos que os interessados dos protocolos abaixo relacionados entrem em con-
tato, através do telefone abaixo discriminado, para agendar o seu comparecimento 
junto ao respectivo departamento para tratar de assunto relacionado a sua solicitação, 
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sob pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de 
junho de 2013.

 Prazo de 30 (TRINTA) Dias: 

 Pela CPS/ DEPLAN  
Prot. 2021/11/5436- Rec Dom Pedro S/A.-  para ciência. 
Prot. 2014/11/5240- Jatiuna Empreendimentos e Participações -  para ciência. 
Prot. 2020/11/11746- Arlindo Dionisio da Silva -  para ciência. 
Prot. 2021/11/956- Priscila Brenda de Souza Oliveira -  para ciência. 
Prot. 2021/11/4481- Alexandre Ecari Vicentin-  Projeto deferido- para ciência. 
Prot. 2020/11/7762- Eduardo Zago-  Projeto deferido- para ciência. 

 Pela diretoria /Deplan 
Prot. 2021/11/4324- Glaucia Saraiva Lima -  para ciência. 
Prot.2021/11/4258- Glaucia Saraiva Lima -  para ciência. 
Prot.2021/11/4264- Glaucia Saraiva Lima -  para ciência. 
Prot. 2021/11/4265- Glaucia |Saraiva Lima -  para ciência. 
Prot. 2021/11/4263- Glaucia Saraiva Lima -  para ciência 
 

 CAROLINA BARACAT N. LAZINHO 
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO  

  

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO   
  DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO  
Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 
às 16h00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, 
sob pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de 
junho de 2013.

 Prazo de 30 (TRINTA) dias. 

 Pelo Setor de Certidão 
Prot. 1979/904- José Martins Silva Filho - para ciência.
Prot. 2021/10/6606- Laercio Pedro da Silva - para ciência.

 Pelo Setor de Zoneamento 
Prot. 2021/11/5631- Sara Marques Putrino - para ciência.
Prot. 2020/11/2681- Companhia Agricola Fazenda São Vicente Eireli- para ciência.

 Pelo Setor Manutenção de Base Cartográfica 
Prot.2019/10/23775- LRCN Agropecuária Ltda - para ciência.  Agendar fone 2116-
0650 
Prot.2018/10/22256- Tenda Atacado Ltda- para ciência-  agendar fone 2116-0650. 
 

 ENGº MARCELO CANDIDO DE OLIVEIRA  
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 

  

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO   
  SETOR DE EXPEDIENTE 
Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 
às 16h00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, 
sob pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de 
junho de 2013.

Prot. 2021/10/3736- Nelson Laubstein Junior - para ciência
Prot. 2021/10/6476- Tiago Freitas da Silva - para ciência
 

 JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO 
 CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE   
 PROCESSO SEI: 2020.00052923-71
INTERESSADO: DROGARIA ITAJAI - COMERCIO DE RODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
ASSUNTO: RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDA
DEFERIDO

PROCESSO SEI: 2021.00006734-07
INTERESSADO: OSSEA TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ASSUNTO: RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDA
DEFERIDO

PROCESSO SEI: 2021.00015985-65
INTERESSADO: ARR COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA
ASSUNTO: RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDA
DEFERIDO 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 ANDREA PAULA BRUNO VON ZUBEN 

 Diretora da Vigilância em Saúde 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 15 DE JUNHO DE 2021 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo : PMC.2021.00023140-99 -  Interessado : Secretaria Muni-
cipal de Saúde -  Assunto : Pregão nº 125/2021 - Eletrônico
 Objeto : Aquisição de medicamento, em atendimento a Mandado Judicial.
Diante dos elementos constantes neste processo administrativo, e ao disposto no De-
creto Municipal nº 18.099/13, artigo 9º inciso II,  AUTORIZO  as despesas referentes 
ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os 
itens que compõem os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo 
relacionadas:
-  INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. , item01(R$ 252,23), no valor total de R$ 
90.802,80 (noventa mil, oitocentos e dois reais e oitenta centavos). 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 LAIR ZAMBON 

 SECRETARIO DE SAÚDE 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 15 DE JUNHO DE 2021 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2020.00031849-03 -  Interessado:  Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 199/2020 -  Objeto:  Registro de Preços de 
medicamentos Analgésicos e de Saúde Mental para uso das Unidades de Saúde.Diante 

dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 
9º inciso II do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 
84.620,43  (Oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e três centavos) a 
favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
-  VALINPHARMA  COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.,  no valor total 
de  R$ 12.748,98  (doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centa-
vos), para o fornecimento do lote 02, Ata Registro de Preços nº 549/2020;
-  CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICO FARMACÊUTICOS LTDA.,  no valor 
total de  R$ 47.258,00  (quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais), para 
o fornecimento dos lotos 03,08,10,11,19 e 20, Ata Registro de Preços nº 550/2020;
-  UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A ., no valor total de  R$ 
4.824,00  (quatro mil, oitocentos e vinte e quatro centavos), para o fornecimento do 
lote 06, Ata Registro de Preços nº 551/2020.
 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,  no valor total de  R$ 17.820,00  
(dezessete mil, oitocentos e vinte reais) para o fornecimento do lote 15 Ata Registro 
de Preços nº 553/2020;
 - PORTAL LTDA,  no valor total de  R$ 1.969,45  (um mil, novecentos e sessenta e 
nove reais e quarenta e cinco centavos), para fornecimento do lote 16, Ata Registro 
de Preços nº 554/2020;
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 LAIR ZAMBON 

 SECRETARIO DE SAÚDE 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAR O PASSEIO
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09-2003 - ARTIGOS 105 - § 
1º. estabelecendo-se que devam executar a PAVIMENTAR O PASSEIO no prazo de 
30 (trinta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação 
ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas 
legais.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTOGRÁ-
FICO

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

ESPOLIO DE IZOLINO 
ZAMBOM 3432.31.06.0222 66239

SUBDIVISÃO DE 
MARIA DA GLÓRIA 

VILELA
019- 2021/156/5178

ESPOLIO DE MIGUEL 
OLCAR FRANCISCO DO 

NASCIMENTO
3441.44.62.0264 66341 JARDIM NOVA EURO-

PA - [CONTINUAÇÃO] 019- 2020/156/2489

 

 Campinas, 10 de junho de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS SOB O PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR N 092003 - ART. 108 - INCISO 
VII, estabelecendo-se que devam executar a CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLU-
VIAIS SOB O PASSEIO no prazo de 30(trinta)dias a contar desta publicação. O não 
cumprimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e adoção de me-
didas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTOGRÁ-
FICO

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

TEREZINHA JESUS 
VOLPATO RAMOS 3254.34.39.0258 65770 VILA PRESIDENTE COS-

TA E SILVA 046- 2021/156/4764
 

 Campinas, 10 de junho de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA TERRENOS 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI 11.455 -2002 - ARTIGO 1º - § 1º, estabelecendo-se que 
devam executar a LIMPEZA TERRENOS no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta 
publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa 
e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTOGRÁ-
FICO

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

BEATRIZ TEREZINHA DE 
VARGAS 3422.53.83.0220 66328 BAIRRO DAS PAL-

MEIRAS 013- 2018/156/9670

CAMPINAS HUM DESEN-
VOLVIMENTO URBANO 

LTDA
3261.53.45.1977 66290 MANSÕES SANTO 

ANTONIO 004- 2019/156/2020

COCAMP-1 EMPREEN-
DIMENTO IMOBILIARIO 

SPE LTDA.
3162.62.92.0002 66265 RECANTO FORTUNA - 

GLEBAS
138-GL-

-UNI 2018/156/5993

CONSIMA INCORPORA-
DORA CONSTRUTORA 

LTDA
3261.53.45.1927 66288 MANSÕES SANTO 

ANTONIO 005- 2019/156/2018

ESPOLIO DE JOAO DE 
MORAES BARROS 3411.24.21.0369 66255 JARDIM EULINA 029- 2021/156/5284

ESPOLIO DE MIGUEL 
OLCAR FRANCISCO DO 

NASCIMENTO
3441.44.62.0264 66340 JARDIM NOVA EUROPA - 

[CONTINUAÇÃO] 019- 2020/156/2489

ESPOLIO DE PAULO CE-
SAR ALVES CARVALHO 3214.61.65.0645 66025 CHÁCARAS SANTA 

MARGARIDA 001- 2020/156/3068

ESPOLIO DE PEDRO 
DIAS FILHO 3414.41.50.0133 65625 VILA MANOEL FER-

REIRA 015-SUB 2019/156/10156

JOSE CARLOS MULLER 
DA SILVA 3422.53.83.0208 66320 BAIRRO DAS PAL-

MEIRAS 012- 2018/156/9662

LEONILDA CARPIM 
GARCIA 3244.11.27.0084 66214 JARDIM MYRIAM MO-

REIRA DA COSTA 011- 2018/156/8799

MARCIO JOSE CUBA 3452.42.21.0384 65403 JARDIM NOSSA SENHO-
RA DE LOURDES 015- 2021/156/2583



11Campinas, quarta-feira, 16 de junho de 2021 Diário Ofi cial do Município de Campinas

MARCIO RAMON 
MARTINES 3263.62.17.0107 66155 PARQUE SÃO QUIRINO 027-SUB 2019/156/1886

PETROLEO BRASILEIRO 
S A PETROBRAS 3433.21.27.0539 66206 JARDIM SANTA LÚCIA 032- 2021/156/3088

PETROLEO BRASILEIRO 
S A PETROBRAS 3433.21.27.0529 66207 JARDIM SANTA LÚCIA 033- 2021/156/3090

PETROLEO BRASILEIRO 
S A PETROBRAS 3433.21.27.0466 66208 JARDIM SANTA LÚCIA 039- 2021/156/3096

PETROLEO BRASILEIRO 
S A PETROBRAS 3433.21.27.0456 66209 JARDIM SANTA LÚCIA 040- 2021/156/3098

PETROLEO BRASILEIRO 
S A PETROBRAS 3433.21.27.0356 66210 JARDIM SANTA LÚCIA 048- 2021/156/3105

SANDRA MARIA BRIC-
COLO LABATE 4312.12.16.0570 65289 JARDIM SORIRAMA 004- 2019/156/4327

VALDIR CALDERAN 3342.63.34.0178 66479 CIDADE SATÉLITE ÍRIS 025- 2021/156/3813
 

 Campinas, 10 de junho de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DO PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR 09/2003 - ARTIGO 113 - PARÁ-
GRAFO ÚNICO, estabelecendo-se que devam executar a REPARO DO PASSEIO no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente 
notifi cação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados 
diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

CAMPINAS HUM 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO LTDA
3261.53.45.1977 66291 MANSÕES SANTO 

ANTONIO 004- 2019/156/2020

CONSIMA INCORPORA-
DORA CONSTRUTORA 

LTDA
3261.53.45.1927 66289 MANSÕES SANTO 

ANTONIO 005- 2019/156/2018

MARIA DE LOURDES 
CAMARGO BRASIO 3414.21.62.0221 66275 JARDIM BONFIM 011-

UNI 2021/156/5765

MARILI SIQUEIRA DE S 
CAMARGO 3423.23.49.0130 66236 VILA NOVA CAMPINAS 015- 2021/156/5182

 

 Campinas, 10 de junho de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DO PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09 -2003 - ARTIGO 106, esta-
belecendo-se que devam executar a LIMPEZA DO PASSEIO no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a 
imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO

NOTI-
FICA-
ÇÃO

BAIRRO LOTE PROTOCOLO

BEATRIZ TEREZINHA DE 
VARGAS 3422.53.83.0220 66327 BAIRRO DAS PAL-

MEIRAS 013- 2018/156/9670

COCAMP-1 EMPREEN-
DIMENTO IMOBILIARIO 

SPE LTDA.
3162.62.92.0002 66264 RECANTO FORTUNA 

- GLEBAS
138-GL-

-UNI 2018/156/5993

ESPOLIO DE SHIRO 
TUKADA 3432.64.39.0292 66344 LOGRADOUROS 

SEM LOTEAMENTO 002- 2021/156/6151

ESPOLIO DE VALDEMAR 
DA SILVA 3424.43.22.0387 64170 JARDIM SÃO FER-

NANDO 003- 2021/156/923

JOSE CARLOS MULLER 
DA SILVA 3422.53.83.0208 66319 BAIRRO DAS PAL-

MEIRAS 012- 2018/156/9662

MARCIO RAMON 
MARTINES 3263.62.17.0107 66156 PARQUE SÃO 

QUIRINO 027-SUB 2019/156/1886

MARIA DE LOURDES 
CAMARGO BRASIO 3414.21.62.0221 66274 JARDIM BONFIM 011-UNI 2021/156/5765

PAULO EMILIO GON-
CALVES 3412.44.86.0001 66268 JARDIM CHAPADÃO 001- 2019/156/1801

 

 Campinas, 10 de junho de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO QUEIMADA - 
LIMPEZA DO TERRENO (RESÍDUO DOMÉSTICO) 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo 
constatado que os proprietários/possuidores de imóveis localizados neste município, 
descumpriram o disposto na Lei Municipal 16.024/2020, artigo 2º e § 1º ao utilizar 
QUEIMADA (FOGO) PARA LIMPEZA DO TERRENO (RESÍDUO DOMÉSTICO). 
Sendo assim, vimos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa 
lavrados conforme LEI 16.024/2020, artigo 2º, § 2º, Inciso I e Alínea - a. É facultada 
aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 08 (Oito) 
dias úteis a contar da presente data, sob pena de lançamento do valor não quitado em 
Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

LOURDES SAMORANO 
LELIS 3431.54.89.0001 25516 JARDIM NOVO CAMPOS 

ELÍSEOS 018- 2021/156/5149
 

 Campinas, 10 de junho de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA   
 Fica o proprietário abaixo relacionado, autuado por não ter cumprido a intimação de 
canalizar e direcionar o escoamento das águas pluviais, por meio de canaleta aberta 

impermeabilizadas ou tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas 
pluviais, de modo a não causar danos às propriedades vizinhas, para no prazo de 10 
(dez) dias interpor defesa por escrito a contar da data da publicação, conforme Lei nº 
11468/03, art. 5º:

Protocolo: 2019/10/107 - Proprietário: Raquel Oliveira de Carvalho - Rua José Cur-
cio - lote 026 - quadra Z - quarteirão 09294 - do loteamento Parque Residencial Vila 
União.
 

 Campinas, 09 de junho de 2021 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE INTIMAÇÃO   
 Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamento 
das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de 
forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos 
às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei nº 11468/03, art. 1º item 
III, sob pena de multa.

Protocolo: 2005/10/31417 - Proprietário: Espolio de Elza dos Santos - Rua Antonio 
Francisco de Andrade - lote 021 - quadra J - quarteirão 01552 - do loteamento Jardim 
São Joaquim.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO: 2021000628
Interessado: TERRASIL CONCRETO LTDA 

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sis-
tema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir 
da data desta publicação:
1- Matrícula atualizada apresentada está em nome de terceiro, apresentar vínculos ou 
anuência do proprietário autorizando a solicitação de supressão.
2- Apresentar cópia Contrato Social da empresa
3- Cópia do RG/CPF do representante legal. Procuração com fi rma reconhecida nome-
ado o representante quando não constar no contrato social.
4- Cópia Cartão do CNPJ 

Os documentos solicitados devem ser inseridos no campo de "Documentação comple-
mentar". Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do e-mail luiz.fonseca@
campinas.sp.gov.br
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 LUIZ FERNANDO SOARES FONSECA 

 Engeneiro Agrônomo 

 ORDEM DE SERVIÇO SVDS Nº 01 DE 15 DE JUNHO DE 
2021   

  Instit  ui, no âmbito   da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, o Grupo   Técnic  o  para  Revisão da Resolução SVDS nº 19, de 30 de 
setembro de 2016,   e dá outras providências. 
O Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no 
uso de suas atribuições, e
 CONSIDERANDO  as diversas demandas de lançamento de diretrizes ambientais em 
áreas de planícies de inundação localizadas em áreas historicamente antropizadas;
 CONSIDERANDO  o teor da Resolução SVDS nº 19 de 30 de setembro de 2016, que 
trata de critérios técnicos para a demarcação de Planícies de Inundação no município 
de Campinas e sua forma de identifi cação e sua necessária atualização, notadamente 
na alusão de normas embasadoras;
 CONSIDERANDO  a necessidade de criação de Grupo de Trabalho composto por 
integrantes técnicos das diversas áreas envolvidas da SVDS para apreciação de ma-
téria complexa ;  
 DETERMINA: 
 Artigo 1º -  Fica instituído o Grupo de Trabalho para Revisão da Resolução SVDS nº 
19 de 30 de setembro de 2016, com integrantes indicados pela Secretaria do Verde, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme segue:

Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável
Ângela Cruz Guirao - matrícula nº 126.182-7
Geraldo Ribeiro de Andrade Neto - matrícula nº 124.995-9
Daniel Prenda de Oliveira Aguiar - matrícula nº 123.234-7

Departamento de Licenciamento Ambiental
Andrea Cristina de Oliveira Struchel - matrícula nº 56.805-8
Rafaela Bonfante Lançone- matrícula nº 124.945-2
Geraldo Magela Martins Caldeira - matrícula: 129.912-3 

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental
Heloísa Fava Fagundes - matrícula nº 122.994-0
José Carlos Aguiar Borges - matrícula nº 127.048-6

 Artigo   2  º -  O objeto de análise do Grupo Técnico será o estudo de revisão da Resolu-
ção SVDS nº 19 de 30 de setembro de 2016, que trata de critérios técnicos para a de-
marcação de Planícies de Inundação no município de Campinas e sua forma de iden-
tifi cação e sua necessária atualização, notadamente na alusão de normas embasadoras.
 Artigo 3º -  Coordenará o Grupo Técnico o Sr. Secretário do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável.
 Artigo   4  º -  Ao término dos trabalhos, o relatório fi nal e proposta de minuta serão 
rubricados pelo corpo técnico.
 Artigo   5  º  -  Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 



12 Campinas, quarta-feira, 16 de junho de 2021Diário Ofi cial do Município de Campinas

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 PRORROGAÇÃO EDITAL DE CREDENCIAMENTO     
  Credenciamento Público  nº 001/2020 -  Processo SEI  CAMPREV 2020.00001437-
77 - Interessado: Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAM-
PREV -  Objeto : Credenciamento de profi ssionais da área de saúde: médicos (pessoa 
física e pessoa jurídica) nas diversas especialidades, psicólogos, fi sioterapeutas, fo-
noaudiólogos, nutricionistas e ainda serviços auxiliares de diagnósticos por imagem, 
para atender aos usuários dos Fundos de Assistência Médica previstos nos artigos 
173 e 177 da Lei Complementar Nº 10, de 30 de junho de 2004. A principal tabela 
de referência adotada é a CBHPM, UCO R$ 12,67 editada pela Associação Médica 
Brasileira. Observando-se que as consultas eletivas terão como remuneração o valor 
de R$ 125,00 para todas as especialidades, nos termos do edital.  Período de Cre-
denciamento : 18/09/2020 a  30/10/2021  -  Disponibilidade do Edital : a partir do dia 
18/09/2020, gratuitamente no portal eletrônico www.camprev.campinas.sp.gov.br. Os 
interessados deverão enviar à Coordenadoria dos Fundos FAS/FASC, endereço: Rua 
General Osório, Nº 1031, 18º andar, Centro, Campinas/SP, CEP 13010-908, enve-
lope fechado contendo: breve currículo, os documentos comprobatórios da especia-
lidade ou área de atuação que estão aptos a atender, relação de documentos abaixo, 
e-mail e telefone para contato. Maiores informações e esclarecimentos pelos telefones 
3236.8255 - Coordenadoria dos Fundos de Assistência à Saúde ou pelo endereço ele-
trônico equipedegerenciamentofas@gmail.com.

 DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

 São exigidos como documentos comprobatórios: 
PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA

ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO CON-
SULTÓRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA INSTI-
TUIÇÃO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CRM COMPROVANTE BANCÁRIO

COMPROVANTE BANCÁRIO CÓPIA C.P.F. E CRM DO MÉDICO RESPONSÁ-
VEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO CON-
SULTÓRIO

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DA CLÍNICA/
HOSPITAL NO CRM

R.G.; C.P.F.; E CRM COMPROVANTE DE C.N.P.J.

TÍTULO DE ESPECIALIDADE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NA PRE-
FEITURA
CONTRATO SOCIAL

 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Diretor Presidente do CAMPREV   

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE ADITAMENTOS E CONTRATO   
  Termo de Aditamento nº:  3364/21
 Contratada:  Companhia de Habitação Popular de Campinas. 
 Contratantes:  HM 13, 21 e 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 
 Objeto: 6º Termo de Aditamento de Prorrogação do prazo da vigência do Contrato 
de Permissão de Uso do Cadastro de Interessados em Moradia da COHAB e Outras 
Avenças
 Data da Assinatura: 27/02/2021
 Prazo de Vigência: 180 dias, de 27/02/2021 a 26/08/2021
 Processo Interno nº: SEI.COHAB.2020.00002503-44

   Termo de Aditamento nº: 3366/21 
 Contratada:  Companhia de Habitação Popular de Campinas. 
 Contratantes:  SURENA INCORPORADORA DE IMÓVEIS (CEDENTE); TEN-
DA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (CESSIONÁRIA) 
 Objeto: 1º Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato Regime de Parceria EHIS - 
COHAB com promessa de doação de Unidades Habitacionais - ÁREA 516.
Alteração, Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações Contratuais.
 Data da Assinatura: 11/06/2021
 Prazo de Vigência: Indeterminado.
 Processo Interno nº: SEI.COHAB.2020.0004623-68

 Contrato nº: 3365/21
 Contratada:  Companhia de Habitação Popular de Campinas. 
 Contratante:  RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 467 LTDA 
 Objeto: Instrumento Particular de Contrato Regime de Parceria EHIS - COHAB com 
promessa de doação de Unidades Habitacionais - ÁREA 485.
 Data da Assinatura: 11/06/2021
 Prazo de Vigência: Indeterminado.
 Processo Interno nº: SEI.COHAB.2021.0001461-13 
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 LUÍS MOKITI YABIKU 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO   
 Aditamento nº 01 ao Termo de Credenciamento nº 4.2/2018 - Protocolo nº 008/2018- 
Edital de Chamamento Público nº 004/2018 - Contratante: EMDEC S/A - Creden-
ciada: ZAPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A., - CNPJ: 28.593.387/0001-56 
- Objeto do Aditamento: prorrogado prazo por mais 36 (trinta e seis) meses a partir de 
29/05/2021. Data de Assinatura: 28/05/2021
 

 DIVISÃO DE COMPRAS 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG 

 HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  73/2021 
 PROTOCOLO   Nº   HMMG.2021.00001352-43 
 OBJETO:  Registro de Preços para fornecimento de linha de monitorização invasiva 
simples.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e nas observações feitas pelo senhor 
Pregoeiro, resolvo:
 1) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 073/2021  adjudicando o objeto em epí-
grafe à Empresa abaixo especifi cada:
 -  Net Medical Comércio de Correlatos Médicos Hospitalares LTDA. - EPP  para o 
item 01 (R$ 79,80);
A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, 
arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do representante legal 
da Empresa para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de SEDEX 
no prazo de 03 (três) dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos 
contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ) encaminhado à Rede Mário 
Gatti na área de Expediente localizada no térreo do Complexo Administrativo Dr. 
René Penna Chaves Filho, à Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, 
CEP: 13036-902, Campinas/SP. 
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI 

 Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
  

 PORTARIA N° 24/2021   
 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE DA REDE MU-
NICIPAL "DR. MARIO GATTI" DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR
O Senhor Diretor-Presidente, usando das atribuições de seu cargo, de acordo com o 
SEI HMMG.2021.00000648-18
 RESOLVE 
Retifi car os itens da Portaria N° 22/2021
Onde Lê:
junto ao Setor de Contabilidade e Orçamento; 
Leia-se:
junto ao Setor de Contabilidade;
Onde Lê:
junto ao Setor de Atas de Registros de Preço;
Leia-se:
junto ao Setor de Orçamento;
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI  

 DIRETOR PRESIDENTE REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
  

 RATIFICAÇÃO   
  HMMG.2021.00000645-67 
 Assunto: Dispositivo descartável para realização de cirurgia transanal flexível 
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações 
precedentes, bem como do parecer da Procuradoria Jurídica doc.3948454, que não 
apresenta óbices à pretensão,
 RATIFICO 
1 - A contratação emergencial da empresa Suprihealth Suprimentos Médicos 
Ltda,CNPJ:08.476.098/0001-60para aquisição de 01 (um) di?spositivo descartável 
para realização de cirurgia transanal fl exível, com valor de R$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos reais), com fulcro no inciso IV, artigo 24 da Lei Federal 8666/93;
2 - A despesa decorrente no valor total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI  

 DIRETOR PRESIDENTE REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
  

 EXTRATO   
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 Processo nº:  HMMG.2020.00001335-42. Modalidade:  Pregão Eletrônico nº: 
054/2021.Ata de Registro de Preços. Objeto  :   Registro de Preços de material 
hospitalar(telas de polipropileno diversas). Empresa: INDÚSTRIAS H.A.BARONE 
LTDA.  CNPJ: 04.040.383/0001-82. Item 01-R$ 30,00. Item 02-R$ 32,00. Item 03 
- R$ 69,00.  Prazo:  O preço registrado tem validade de 12(doze) meses, a contar da 
assinatura da Ata de Registro de Preços. Data de início :11/06/2021

 TERMO DE ADITAMENTO 
 Protocolo nº:   1541/2019.  Modalidade:  Pregão Eletrônico nº 20/2020.  Objeto : Con-
tratação de empresa para prestação de serviços preventivos e corretivos de combate, 
controle e monitoramento de pragas urbanas.  Termo de Aditamento:  n° 135/2021. 
 Contratada : SIME PRAG DO BRASIL LTDA.  CNPJ:  14.213.043/0001-60.  Adi-
tamento:  Contrato tem neste ato sua vigência prorrogada pelo prazo de 12 (DOZE) 
meses, contando a partir da data de 16/06/2021.  Valor do Contrato:  R$ 23.976,00. 
 Assinatura : 01/06/2021. 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 HENRIQUE MILHINA MOREIRA 

 DIRETOR ADMINISTRATIVO REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
 DR. SÉRGIO BISOGNI  

 DIRETOR PRESIDENTE REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
  

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021
PROCESSO Nº HMMG.2020.00001179-38
OFERTA DE COMPRA BEC: 824410801002021oc00092
OBJETO:  Aquisição de  rodízios  para realizar manutenção em mobiliários.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e nas observações feitas pelo Senhor 
Pregoeiro e Área Técnica, resolvo:
 HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 044/2021  bem como  ADJUDICAR  e  AU-
TORIZAR  a despesa a favor da Empresa abaixo especifi cada:
CAMILLE GUES PROJETOS E SOLUÇÕES 360º LTDA-ME, para os itens  01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09  no valor total de R$ 39.700,00 (Trinta e nove mil e sete-
centos reais). 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI 

 Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti Urgência, Emergência e Hospitalar 
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 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS, DESERTOS 
E HOMOLOGAÇÃO   

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021 
 PROCESSO N°:  HMMG.2021.0000105-56
 OFERTA DE COMPRA - BEC:  824410801002021OC00074
 OBJETO: Registro Preços de Materiais para Ortopedia (Placas, fi xadores e outros), 
em regime de consignação e comodato de instrumentais - Padronizados pela Tabela 
SUS.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e nas observações feitas pelo Senhor 
Pregoeiro e Área Técnica, resolvo:
 1) Informar que o Pregoeiro declarou  FRACASSADO  o item  17 , por não haver pro-
postas com preços em condições de aceitabilidade, e  DESERTO  os itens  01 ,  02 ,  05 ,  
06 ,  07 ,  08 ,  09 ,  10 ,  11 ,  12 ,  13 ,  14 ,  15 ,  16  e  18  por não haver interessados na apresen-
tação de propostas.
 2)   HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 064/2021 bem como  ADJUDICAR  o ob-
jeto às empresas abaixo especifi cadas:
-  Elite Ortopedia LTDA - ME , para os itens  03  (R$ 90,29),  04  (R$ 8,05),  19  (R$ 
390,00) e  21  (R$ 8,90).
-  RW Medical Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - EPP , para os itens  20 
 (R$ 289,00) e  22  (R$ 6,10).
A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, 
arquivo contendo a ata de registro de preços para assinatura do representante legal da 
Empresa para posterior devolução em 02 (duas) vias, através de SEDEX no prazo de 
03 (três) dias corridos ou pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados 
da data do envio do correio eletrônico (e-mail), encaminhado à Rede Mário Gatti na 
área de Expediente localizada no térreo do Complexo Administrativo situado à Aveni-
da Prefeito Faria Lima nº 340, Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP. 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI 

 Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti Urgência, Emergência e Hospitalar 

 DECISÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2021 
 PROCESSO Nº HMMG.2021.00000507-79 
 OFERTA DE COMPRA N° 824410801002021oc00112 
 OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na área de 
CIRURGIA GERAL, incluindo profi ssional qualifi cado em Cirurgia Torácica, para o 
Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (CHPEO), unidade integrante da Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.
À vista das informações contidas no presente protocolo, em especial do parecer jurídi-
co doc.3958655, que acolho integralmente por seus próprios fundamentos,  CONHE-
ÇO  o Impugnação interposta pela Sociedade para a Excelência da Saúde e Medicina 
Ltda e, no mérito  NEGO PROVIMENTO . Publique-se. Em seguida restitua-se ao 
Setor de Pregão para prosseguimento. 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 HENRIQUE MILHINA MOREIRA 

 Diretor Administrativo da Rede Municipal Dr. Mário Gatti Urgência, Emergência e Hospitalar 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 CONVOCAÇÃO 
 Concurso Público 001/2018 

 Convocamos a Sra.  ALESSANDRA RODRIGUES LOPES , portadora do  RG: 
32.308.790-5 , a comparecer no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar da data da 
publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, 
situada à Rua Bernardo de Sousa Campos, nº 42 - Praça Dom Barreto - Bairro Ponte 
Preta - Campinas - SP, para tratar da sua admissão ao cargo  Assistente I - Atendimen-
to e Informações , para o qual foi aprovada em  27º  lugar no Concurso Público  IMA 
001/2018  desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no 
prazo determinado como desistência da vaga. 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
(PARTICIPAÇÃO AMPLA)   

 Acha-se aberto na  SETEC - Serviços Técnicos Gerais,  com Instrumento Convocató-
rio disponibilizado no Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo 
( www.bec.sp.gov.br)  o  Pregão Eletrônico nº 15/2021  -  Processo Administrativo  nº 
 SETEC.2021.00000234-53   

 OBJETO:  Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, para a prestação de 
serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), com encaminha-
mento de chamadas de longa distância, para tráfego de voz, dados e acesso à internet 
através da tecnologia 4 G ou superior, pelo sistema digital pós-pago, mediante o for-
necimento de 100 (cem) linhas e 100 terminais móveis em COMODATO com seus 
respectivos SIM Cards ,  em conformidade com as especifi cações técnicas constantes 
no  Termo de Referência  - Anexo I do edital  pelo período de 24 (vinte e quatro) meses

 DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
17/06/2021. 
 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 29/06/2021 às 09:30 
horas. 
 OFERTA DE COMPRA - OC   Nº   824404801002021OC00021 
Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do site da 
BEC: (  www.bec.sp.gov.br),  através da opção  Edital. 
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 DANIEL FARIA DE MACHADO 

 PRESIDENTE DA COLSETEC - PREGOEIRO 
  

 PORTARIA Nº 08 - CPS - DE 14 DE JUNHO 2021   
 O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições 
de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8 da Lei Municipal 
nº 4.369 de 11 de Fevereiro de 1974.
RESOLVE:

Art. 1º - Pela instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória e ou Puni-
tiva  para a regular apuração dos fatos narrados no Protocolo - SETEC nº 1746/2021.
Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na presente data.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
 

 Campinas, 14 de junho de 2021 
 ANDRÉ ASSAD MELLO 

 PRESIDENTE DA SETEC 
  

 JULGAMENTO DE RECURSO, HOMOLOGAÇÃO E 
COMUNICADO DE LOTE FRACASSADO   

  Edital Pregão    Eletrônico    nº.   12/2021   
 Processo   Administrativo   nº   SETEC.2020.00000843-12   
 Oferta de Compra Nº 824404801002021OC00017 e 824404801002021OC00016  
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para aquisição de 
 Materiais Básicos para construção, reforma e manutenção da autarquia (pin-
tura, Ferragens, Ferramentas  , entre outros), nos tipos e especificações técnicas 
constantes no Termo de Referência (Memorial Descritivo) - Anexo I do Edital 

Com base no parecer da Assessoria Jurídica declaro  IMPROCEDENTE  o recurso 
impetrado pela empresa  STORE DO BRASIL LTDA , via sistema BEC, mantendo 
a habilitação da empresa  ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  e em face dos 
elementos constantes no presente processo administrativo  HOMOLOGO  o presente 
processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão Eletrônico, adjudicado a fa-
vor da licitante: 

ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP ,  CNPJ 52.953.494/0001-22,  vencedo-
ra dos lotes: 01 da OC824404801002021OC00016 no valor de R$ 219.400,00, 
Lote 02 da OC824404801002021OC00016 no valor de R$ 129.800,00, Lote 03 da 
OC824404801002021OC00016 no valor de R$ 84.380,00 e;
Lotes 01 da OC824404801002021OC00017 no valor de R$ 22.376,63, 
Lote 02 da OC824404801002021OC00017 no valor de R$ 47.600,00, Lote 
04 da OC824404801002021OC00017 no valor de R$ 71.010,39, Lote 05 
da OC824404801002021OC00017 no valor de R$ 10.692,16 e Lote 06 da 
OC824404801002021OC00017 no valor de R$ 34.650,00.

Declaro FRACASSADO o Lote 03 da OC824404801002021OC00017 por não acudi-
rem propostas que atendessem ao solicitado em edital. 
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 ANDRÉ ASSAD MELLO 

 PRESIDENTE DA SETEC 
  

 EXTRATO DO COMUNICADO DA RETIFICAÇÃO Nº 03 
 ALTERAÇÃO DA DATA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2020 
 O Presidente da  SETEC - Serviços Técnicos Gerais , Autarquia da Prefeitura Muni-
cipal de Campinas, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação vigente, em razão do agravamento da situação da Pandemia e como 
medida de contenção à proliferação do vírus "COVID-19" (Coronavírus),  TORNA 
PÚBLICO O EXTRATO DO COMUNICADO DA ALTERAÇÃO DA DATA DE 
APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS , do  Edital nº 01/2020 .
O Comunicado nº 03, a Retifi cação nº 03 e o Edital na Integra contendo as atualizações 
estão disponibilizados nos  sites  do  INSTITUTO MAIS  (www.institutomais.org.br)  
e da  SETEC - Serviços Técnicos Gerais (www.setec.sp.gov.br) , a partir do dia 16 
de junho de 2021.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Extrato do 
Comunicado da Retifi cação nº 03.   

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 ANDRÉ ASSAD MELLO 

 PRESIDENTE DA SETEC 
  

 EXTRATO DO COMUNICADO DA RETIFICAÇÃO Nº 03 
 ALTERAÇÃO DA DATA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, 
PRÁTICO-PROFISSIONAL E DE TÍTULOS CONCURSO PÚBLICO - 

EDITAL Nº 02/2020 
 O Presidente da  SETEC - Serviços Técnicos Gerais , Autarquia da Prefeitura Muni-
cipal de Campinas, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação vigente, em razão do agravamento da situação da Pandemia e como 
medida de contenção à proliferação do vírus "COVID-19" (Coronavírus),  TORNA 
PÚBLICO O EXTRATO DO COMUNICADO DA ALTERAÇÃO DA DATA DE 
APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, PRÁTICO- PROFISSIONAL E DE 
TÍTULOS , do  Edital nº 02/2020 .
O Comunicado nº 03, a Retifi cação nº 03 e o Edital na Integra contendo as atualizações 
estão disponibilizados nos  sites  do  INSTITUTO MAIS  (www.institutomais.org.br)  
e da  SETEC - Serviços Técnicos Gerais (www.setec.sp.gov.br) , a partir do dia 16 
de junho de 2021.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Extrato do 
Comunicado da Retifi cação nº 03.  
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 ANDRÉ ASSAD MELLO 

 PRESIDENTE DA SETEC 

 PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 CENTRAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2020   
 Protocolo Interno CMC - ADM - 2019/00843 - Pregão Eletrônico nº 09/2020 - Con-
tratante: Câmara Municipal de Campinas - Contratada: Selfecorp Operadora Turística 
e Viagens Corporativas Ltda - CNPJ: 74.357.443/0001-70 - Objeto: Prorrogação do 
contrato por 12 meses - Vigência: 13 de julho de 2021 a 13 de julho de 2022 - Valor 
total estimado (correspondente ao valor total estimado de despesas com tarifas de pas-
sagens aéreas, acrescido do valor total estimado das Taxas de Transação, pelo período 
de 12 meses): R$ 66.782,78 (sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e 
setenta e oito centavos) - Valor unitário da Taxa de Transação: R$ 0,01 (um centavo) 
- Fundamento legal: art. 57, II, da Lei 8.666/93 - Assinatura: 14 de junho de 2021.
 

  

 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2020   
 Protocolo Interno CMC - ADM - 2019/00843 - Pregão Eletrônico nº 09/2020 - Con-
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tratante: Câmara Municipal de Campinas - Contratada: P&P Turismo Eireli - CNPJ: 
06.955.770/0001-74 - Objeto: Prorrogação do contrato por 12 meses - Vigência: 13 
de julho de 2021 a 13 de julho de 2022 - Valor total estimado (correspondente ao 
valor total estimado de despesas com tarifas de hospedagem, acrescido do valor total 
estimado das Taxas de Transação, pelo período de 12 meses): R$ 135.819,52 (cento 
e trinta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) - Valor 
unitário da Taxa de Transação: R$ 0,01 (um centavo) - Fundamento legal: art. 57, II, 
da Lei 8.666/93 - Assinatura: 14 de junho de 2021.
 

 DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 CANCELAMENTO DE REUNIÃO DE COMISSÃO   
 O Presidente da Câmara Municipal de Campinas informa o cancelamento da 4ª Reu-
nião Ordinária da Comissão da Mulher, a pedido da Presidente dessa Comissão, que 
seria realizada no dia 18 de junho de 2021, às 15h00. 
 

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 ZÉ CARLOS 

 Presidente da Câmara Municipal de Campinas 
  

 REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS   
 A Presidente da Comissão Especial de Estudos, criada através do Requerimento nº 
742/2021, Processo 233.683, para analisar e discutir a importância do Instituto Federal 
de São Paulo - campus Campinas - para o desenvolvimento econômico e social do 
município, convoca, nos termos do parágrafo único do art. 3º do Ato da Mesa nº 07/20, 
a 3ª Reunião dessa Comissão, a ser realizada no dia 21 de junho de 2021, segunda-
-feira, às 15h30, em ambiente virtual, através do Sistema de Deliberação Remota deste 
Poder Legislativo.
Informa que a reunião será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal 
digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simul-
tânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas, no 
facebook, no streaming do site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas 
no Youtube. 
Esclarece que a população poderá participar da reunião através do e-mail comunica-
cao@campinas.sp.leg.br e pelo whatsapp nº (19) 97829.3776 e os vereadores poderão 
participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.  

 Campinas, 15 de junho de 2021 
 GUIDA CALIXTO 

 Presidente da Comissão Especial de Estudos 

 DIVERSOS 
 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE 
- ANA - CEI CÉLIA APARECIDA JORDÃO VELARDI 

GASPAR - C.N.P.J.: 54.150.339/0001-01, 54.150.339/0008-70 - C.C.: 
3261.62.12.0301.01001, 3261.62.12.0313.01001, 3261.62.12.0353.00000 

- I.M.: 114855-9, 216581-3   

 

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE 
CEI - CÉLIA APARECIDA JORÃO VELARDI GASPAR
      diretoriaportoseguro@anabrasil.org      19 3224-8018
CNPJ: 54.150.339/0008-70 – IE: Isento
      Rua Nadalino Colombini, 45 – Res. Porto Seguro
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RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SOBRE A EXECUÇÃO DO 
TERMO DE COLABORAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

 
Organização Social: Associação Nazarena Assistencial Beneficente - ANA
Endereço: Rua Ana Arruda de Camargo, 344 – Jd. Nilópolis – Campinas/SP
CNPJ Matriz: 54.150.339/0008-70
Presidente: Osvaldo Aparecido Bueno da Silva
Nº do Contrato de Gestão: 016/2016
Vigência do Contrato de Gestão: 01/02/2016 a 31/01/2021.
Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino no CEI Bem   
Querer Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar.
 

Identificação da Unidade Educacional cogerida:
Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil - CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão 
Velardi Gaspar.
Endereço: Rua: Nadalino Colombini, 45 - Residencial Porto Seguro – Campinas
CNPJ do CEI: 54.150.339/0001-01
Telefone: (19) 3224-8018   
E-mail:diretoriaportoseguro@anabrasil.org 
 
Objeto do ajuste: execução de atividade de atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 05 
(cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas. 
 

•  Introdução

O Residencial Porto Seguro é um bairro planejado, onde o CEI se encontra, localizado na região 
Sudoeste de Campinas. Tendo no seu entorno os bairros Vida Nova I e II, Residencial Campina 
Verde, Mauro Marcondes, Vila Vitória, Jardim Marajó e Residencial São José.

A comunidade na qual o CEI está inserido é advinda de famílias de um reflexo da migração 
das regiões Norte e Nordeste do Brasil, que vieram para Campinas em busca de uma vida melhor, 
fixando moradias nesta região. São trabalhadores, em sua maioria, exercendo atividades como 
vendedor, manicure, cabeleireiro (a), diarista, motoristas de transporte público, pedreiros, ajudante 
geral, cozinheiras, costureiras, vigilantes, balconistas, empregadas domésticas, poucos com 
carteira assinada. Destaca-se que a constituição familiar tem um número elevado de mulheres 
como arrimo, assim, a prevalência é do maior número de moradores do sexo feminino na 
comunidade. Observa-se que há uma variação na renda familiar, com o recebimento de benefícios 
e participação em programas sociais, bem como a inserção no Programa Bolsa Família.

A Educação Infantil apresenta um leque de possibilidades através das propostas 
pedagógicas, planejadas com intencionalidades ou não respeitando o tempo e seus interesses. 
Nessa etapa a criança aprende a lidar com as diferenças, as descobertas, os combinados e cria 
laços afetivos dentre outros.

Educadores e crianças são protagonistas do trabalho realizado no CEI Célia Aparecida 
Jordão Velardi Gaspar. Entendemos que ambos estão no centro do planejamento curricular, são 
sujeitos de direitos que se desenvolvem nas interações sociais e nas práticas cotidianas. Ressalta-
se que tanto os educadores quanto as crianças, têm oportunidade de criar vínculos com os adultos 
e com as próprias crianças, pois eles conversam, questionam e assim vão construindo sentidos 
para entender o mundo que os cercam, ampliando suas interações, curiosidades e as relações 
interpessoais.

A Unidade Educacional reconhece que cada criança possui seu ritmo, sua forma própria de 
colocar-se nos relacionamentos e interações, de manifestar suas curiosidades, emoções e 
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aprendizagens. Segundo Malaguzzi (1999) “a criança é potente, rica, detentora de Cem 
linguagens”. As crianças precisam ser reconhecidas e respeitadas como parceiras dos educadores 
na construção do trabalho a ser realizado em sala de aula, a fim de que possam protagonizar a 
construção de suas aprendizagens a partir dos próprios interesses.

Podemos dizer que a criança constrói seus conhecimentos e se expressa por meio do 
brincar, sendo assim, ela precisa ser respeitada, orientada, escutada em seus anseios, 
curiosidades e dúvidas e a prática lúdica deve ser considerada. O CEI Célia Gaspar reconhece 
que o brincar e as interações sociais fazem parte do processo de educação das crianças, sendo 
um facilitador do processo de educação, pois, brincar não é apenas uma atividade natural da 
criança, ela está relacionada ao aprendizado social. 

O trabalho no CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar é realizado com a premissa que 
as crianças são atores sociais, autores de suas próprias vidas, merecem ser ouvidas, são os 
personagens principais de sua história, podendo expressar seus sentimentos, vivências, opiniões, 
reivindicações e preferências. A criança é observada em suas diversas formas de expressão 
através das palavras, das brincadeiras, da arte, da música, da dança, do esporte, do movimento e 
de tantas outras formas de expressões.

Os educadores precisam ter uma visão investigativa, que considere as crianças 
protagonistas, inventoras, que busca no brincar a construção do seu conhecimento e inúmeras 
experiências e processos lúdicos. Ele representa uma grande importância, por isso, faz-se 
necessário que o mesmo propicie espaço para a escuta, o diálogo e a participação democrática 
das crianças. As várias maneiras de participação não se constituem apenas de direitos, mas de 
caminhos para um desenvolvimento pleno, vidas mais significativas, exercício da criança como 
cidadã, exercício de descoberta de diversas vozes, expressões e potencialidades. Os adultos 
precisam observar sem julgar, respeitar os tempos, os temperamentos e considerar que a criança 
não é um papel em branco, ela possui conhecimentos prévios, sabedorias próprias e os 
repertórios precisam ser considerados para criação permanente.

Portanto, o compromisso do CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar é valorizar a 
criança como portadora do inédito, acolhê-la e encorajá-la a seguir sua jornada de vida.

•  Atendimento 2020

Agrupamento Faixa Etária Crianças atendidas 
em 2020

I Zero até um ano e seis meses. 99

II Um ano e sete meses até três anos 
e três meses.

155

III Três anos e quatro meses até cinco 
anos e onze meses.

64

Total  318

Conforme o decreto Nº 20.768 de 16 de março do ano de 2020, a partir do dia 23/03 houve a 
suspensão de todas as atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema 
municipal de ensino de Campinas.
 

• Alimentação:

Com a suspensão das atividades escolares a partir do decreto sobre a pandemia do Covid-19, a 
Prefeitura de Campinas disponibilizou kits alimentícios para as famílias dos alunos matriculados na 
unidade educacional.
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Além da cesta básica e dos kits de hortifrutigranjeiro, foram entregues carne, suco de uva, leite em 
pó integral e leite específico para as crianças menores de 1 ano. As entregas aconteceram 
durante o ano, a partir do mês de abril, 97 famílias foram beneficiadas.

• Quadro de Recursos Humanos

Função
Quantidade Proposta 
para a execução do 

Contrato

Quantidade de 
profissionais na Unidade 

Educacional em 2020
Diretor educacional 1 1

Vice-diretor educacional - -
Coordenador Pedagógico 1 1

Professor 10 10
Professor de Ed. 

Especial - 1

Agentes de Ed. 
Infantil/monitor 25 25

Cuidador - -
Cozinheira ou 
merendeira 2 2

Ajudante de cozinha ou 
auxiliar de cozinha 2 2

Porteiro ou vigia ou 
guarda ou zelador 1 1

Assistente administrativo 
ou auxiliar administrativo 1 3

Servente de limpeza ou 
auxiliar de serviços 

gerais
4 4

Foi necessário a contratação de 2 profissionais na área administrativa durante a execução do 
contrato, devido aumento nas demandas.
 

• Atividades desenvolvidas:

Em 2020, nos reinventamos ao ensino-aprendizagem através de um novo modelo mediado 
pela tecnologia. Foi desafiador, mapear possibilidades de ações educativas junto as crianças e 
famílias. Nosso intento inicial foi propiciar vínculo com as crianças e interação com as famílias em 
diálogo com nosso Projeto Pedagógico. Nesse contexto atípico, nossos educadores conheceram 
novas ferramentas na transmissão dos conteúdos, o espírito de equipe e a criatividade afloraram. 
As crianças e famílias receberam com ânimo e alegria nossa nova forma de ensinar e aprender. 
Os encontros online foram revigorantes, sensíveis e pautados de empatia e afetividade.

Considerando o Decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020 e o Decreto nº 21.060 de 15 de Setembro de 
2020, a educação Infantil teve as atividades presenciais suspensas a partir de 23/03/2020 sem retorno presencial no 
ano letivo de 2020, adequando seu Projeto Pedagógico para a realização de ações mitigadoras emergenciais remotas 
com as crianças e suas famílias através de estratégias diversas, detalhadas nesse relatório.

O tema Biodiversidade/ Sustentabilidade foi escolhido para ser trabalhado em 2020, com o 
intento de despertar a consciência pela preservação das diversidades de vidas que existem no 
nosso planeta, despertar a consciência pela preservação possibilitando um olhar para o futuro 
melhor sendo abordado de forma lúdica e com o interesse das crianças. Atrelado a isso, o projeto 
horta, que exerceu uma atividade complementar, além de estimular hábitos alimentares saudáveis 
e a preservação do meio ambiente. 
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O título do projeto foi dividido em subtítulos, cada agrupamento trabalhou com um tema específico, 
observando o título do projeto que está definido como Biodiversidade/Sustentabilidade e partindo 
da ideia que Bio é vida, ou seja, diversidade de vidas no nosso planeta e sustentabilidade, a 
preservação da vida no planeta, os subtítulos foram divididos da seguinte maneira: AGI A e AGI/II 
A: Animais da Fazenda;

AGI B e AGII D: Animais Marinhos;

AGI C: Animais Mamíferos;

AGII B: Animais Domésticos;

AGII C: Animais da África;

AGII E e AGIII A e AGIII B: Animais da Amazônia.

 

O Projeto de Curiosidade nasce a partir do interesse da criança em conhecer, investigar e 
analisar algo que instiga sua curiosidade e atenção.Na maioria das vezes essa questão é levada 
para a roda de conversa ou surge num passeio ou em uma vivência.

Cada agrupamento desenvolveu o seu trabalho baseado na escuta efetiva da criança, em 
seus conhecimentos prévios, partindo daí tivemos um projeto de curiosidade por turma além do 
trabalho com o projeto norteador.     

 Devido a pandemia a partir do dia 23/03, as aulas foram suspensas de acordo com o 
decreto Nº 20.768 do dia 16/03/2020 onde dispõe a suspensão de todas as atividades escolares 
nas unidades que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas.

A partir do dia 15 de abril foi transmitido aos CEI 'S a Carta de Princípios, um documento 
norteador que orientava as Unidades de Educação Infantil de como deveriam ser as ações 
mitigadoras envolvendo família e escola durante o isolamento social devido à Covid-19.

No dia 01 de setembro de 2020 foi publicada a Resolução nº 6 que falava do Plano de 
Ação, fortalecendo as questões dos vínculos entre profissionais da Educação e Famílias via 
online. Para que as crianças pudessem ter esse contato direto com os educadores através de 
vídeos educativos, transmitidos pelos grupos de WhatsApp e Facebook, rememorando e 
compartilhando saberes, respeitando o distanciamento social.

Neste contexto, foram planejadas atividades para o atendimento remoto com os pais e as 
crianças, atividades estas que foram pensadas baseadas em projetos e de acordo com a faixa-
etária dos alunos, com o objetivo principal de efetivação do vínculo entre escola e família.  Os 
contatos foram realizados através das plataformas digitais (google meet, WhatsApp-listas de 
transmissão e grupos, Facebook Institucional).

Os encontros foram intensificados, entramos em contato com as famílias via grupo do 
whatsapp, ligações via telefone para sondar os motivos para a não participação e se as propostas 
enviadas estavam atendendo as necessidades e expectativas. Grande parte não conseguiu 
participar das propostas realizadas. Observa-se que as famílias procuravam a Unidade para 
diversos esclarecimentos, dúvidas e elogiam o trabalho que vinha sendo realizado, mesmo à 
distância. Para manter o vínculo com as famílias foram criados vídeos educativos para os bebês e 
para as crianças pequenas de uma forma lúdica e convidativa.
Entrega dos kits de leitura e kit da palavra cantada para as crianças do agrupamento III

Todas as crianças do agrupamento III receberam kits de leitura, com diversas histórias 
proporcionando um contato maior entre crianças e família, num momento de aprendizado na 
contação de histórias.

 
 Reunião de Famílias e Educadores:
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No dia 10, 11 e 12 de dezembro de 2020 realizamos a reunião com as famílias de todos os 
agrupamentos, pela plataforma online google Meet. Foi uma oportunidade de contato direto com 
as famílias. Nesse encontro conhecemos a rotina das crianças em casa, foi uma reunião 
proveitosa.

 
 Conselho de escola:

Em 2020 realizamos reuniões presenciais em fevereiro e no segundo semestre as reuniões 
foram online.

 
 Reunião Pedagógica Avaliativa Institucional (RPAI):

Em 11 de setembro nossa reunião foi para direcionar e discutir nosso plano de ação. Nos 
dias 14 a 18 de dezembro realizamos nosso encontro com foco na avaliação de como foram os 
trabalhos realizados em 2020 e quais melhorias podemos realizar em 2021 no que diz respeito ao 
Plano de Ação, Reuniões de pais e mestres, Projetos Pedagógicos, formação e partiremos desta 
avaliação para elaborar o Projeto Político Pedagógico de 2021.
 

• FORMAÇÃO ENTRE PARES:
 

As Reuniões de Educação Continuada aconteceram todas as terças-feiras, uma vez por 
semana, com as duas equipes (Monitoras e Professoras) com a duração de duas horas das 10h00 
às 12h00. Todos os encontros foram realizados pela plataforma do Google Meet.

Durante este trimestre tivemos diversos assuntos em pauta, incluindo palestras com 
convidados com temas pertinentes ao momento que estamos vivendo.
Segue as aulas e palestras que foram abordadas na Educação Continuada do CEI Célia Gaspar.
 
Palestras:

 Palestrante: Patrícia Dias, com a tema: “O desenho infantil e seu significado”
 Palestrante: Jacqueline Domingues com o tema: TEA Espectro Autismo.
 Palestrante: Luciana Martinuzzo (Nutricionista): Guia prático de alimentação para crianças 

menores de 02 anos.
 Palestrante: Psicóloga Acácia de Brito Coelho: “Questões emocionais no contexto de 

isolamento social”
 Palestrante: Jéssica Oliveira: “Como lidar com o luto em tempos de pandemia”

 
Conteúdos:

 Seminário (Professoras e Monitoras) “Alimentação na educação infantil”;
 Estudo: Diretrizes Municipais de Campinas;
 Estudo: A importância da música na infância e na vida adulta;
 Concepção de infância;
 Seminário das educadoras sobre alfabetização e letramento;
 Base Nacional Comum Curricular;
 Confecção do vídeo de encerramento do ano letivo.
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 Quadro de Metas

Meta Prevista no 
Contrato de Gestão

Principais Ações 
desenvolvidas para 
alcance das metas

Análise do Processo e 
Resultados

 Avaliação 
percentual 

de 
resultados 

(%)

Socializar, esclarecer 
e
divulgar a proposta 
pedagógica em 
desenvolvimento ou 
desenvolvida pela 
Unidade Educacional.

Reuniões da Família e 
Educadores
Conselho de Escola
Projeto Escola Aberta
RPAI / TDC / 
Formação de 
Monitores.
Grupos no WhatsApp 
e envio de sugestões 
de atividades via 
facebook.

Meta atingida 
parcialmente.
Realizamos todas as 
ações previstas, de 
forma online, exceto, o 
projeto Escola Aberta 
por encerrar as 
atividades presenciais.

50%

 
Propiciar a autonomia 
das crianças através 
de brincadeiras 
diversas.

Disponibilizar diversas 
atividades que 
permitam que a 
criança participe 
ativamente das 
propostas, que sejam 
propostas 
convidativas. Foi 
desenvolvido o projeto 
de Curiosidade dando 
voz e vez a escuta e 
os conhecimentos 
prévios das crianças.

Meta atingida 
parcialmente. Devido às 
atividades serem 
desenvolvidas de forma 
virtual, respeitando o 
Decreto de suspensão 
das atividades 
presenciais.

50%
 

Valorizar ações de 
cooperação e 
solidariedade, 
desenvolvendo 
atitudes de ajuda e 
colaboração e 
compartilhando suas 
vivências;
Expressar e 
manifestar o controle 
progressivo de suas 
necessidades, 
desejos e 
sentimentos em 
situações cotidianas.
Identificar algumas 

Propiciar atividades 
que envolvam as 
diferenças, a ajuda 
mútua e o 
cumprimento de 
regras. As atividades 
serão realizadas em 
diversos espaços da 
Unidade.
 
 

Meta atingida 
parcialmente. O Decreto 
Municipal nº 20.768, de 
16/03/2020, suspendeu, 
devido à pandemia 
(Covid-19), todas as 
atividades escolares 
nas UEs do Sistema 
Municipal de Ensino, 
sem previsão de retorno 
presencial dos alunos.

 
 
 
 
 

 
50,00%
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singularidades 
próprias e das 
pessoas com as 
quais convive no seu 
cotidiano em 
situações de 
interação.

 

Envolver as crianças 
e dar ouvidos a sua 
voz na construção do 
planejamento.

Propiciar propostas 
onde as crianças 
possam expressar 
seus desejos e 
interesses. 
Demonstrar a 
importância da 
participação das 
crianças no 
desenvolvimento das 
atividades propostas.

Meta atingida 
parcialmente.
Iniciamos um trabalho 
visando a participação 
das crianças como 
protagonistas de todo o 
processo, mas não 
conseguimos continuar 
por conta do 
encerramento das 
atividades presenciais.

 

 
50,00%

Estabelecer uma 
relação
de afeto, confiança, 
respeito mútuo e 
cooperação entre 
gerações distintas.

Tivemos um café com 
palestra em março 
direcionado para as 
mães, avós e 
funcionárias com o 
tema “autoestima”. No 
decorrer do ano, 
acompanhamos as 
famílias com 
orientações e 
sugestões de 
atividades por 
telefone, redes sociais 
e grupos de whatsaap.

Meta atingida 
parcialmente. 
Acreditamos que esse 
tema nunca se esgota. 
Ficamos com gosto de 
quero mais, pois 
encerramos as 
atividades bem no início 
das atividades.

 
 

80,00%

Estimular a aceitação 
de uma
alimentação saudável 
e variada.
Possibilitar que a 
criança conheça
sobre a alimentação, 
identifique as frutas, 
legumes, raízes e a 
importância destes 
para a saúde.
Reconhecer o 
produto
industrializado como 
alimento menos 
nutritivo e menos 
necessário ao seu 

No início do ano letivo, 
iniciamos o trabalho 
com a nossa horta. Na 
roda de conversa 
ressaltamos a 
importância de uma 
alimentação saudável 
e muito colorida.

Meta atingida 
parcialmente, por conta 
do encerramento das 

atividades presenciais. 
O Decreto Municipal nº 
20.768, de 16/03/2020, 
suspendeu, devido à 
pandemia (Covid-19), 
todas as atividades 

escolares nas UEs do 
Sistema Municipal de 
Ensino, sem previsão 
de retorno presencial 

dos alunos.

 
50,00%
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desenvolvimento.
Garantir condições 
básicas de limpeza, 
salubridade e 
conforto às crianças 
e equipe da Unidade 
Educacional.

A higienização foi 
realizada durante todo 
o ano letivo. Seguindo 
os novos protocolos de 
higienização dos 
espaços.

 100,00%

Propiciar um espaço 
de acolhimento, 
partilha de 
necessidades, 
desejos, das crianças 
e suas famílias.

  O acolhimento é feito 
desde o primeiro 
contato com a família. 
No início do ano, a 
rotina inicial foi 
acompanhada pela 
família. O intento 
dessa prática foi 
estabelecer confiança 
e segurança no 
espaço novo e na 
equipe pedagógica. O 
olhar empático e a 
escuta efetiva fizeram 
parte de todo o ano 
letivo.

 100,00%

 
 Execução Orçamentária e Financeira 2020:

DESPESA VALOR 
PLANEJADO

VALOR 
EXECUTADO

PERCENTUAL 
EXECUTADO JUSTIFICATIVA

Holerite, Férias e 
Verbas Rescisórias R$ 2.303.494,78 R$ 1.561.683,80 67,80%

O valor executado foi menor 
que o planejado, tendo em 
vista que não houve a 
necessidade de um gasto 
maior. Saldo transferido para 
janeiro/2021 é R$ 741.810,98 
(32,20% do valor planejado).

Encargos 
Trabalhistas, 
Previdenciários e 
Sociais e 
Benefícios

R$ 777.200,00 R$ 568.588,83 73,16%

O valor executado foi menor 
que o planejado, tendo em 
vista que não houve a 
necessidade de um gasto 
maior. Saldo transferido para 
janeiro/2021 é R$ 208.611,17 
(26,84% do valor planejado).

Material 
Pedagógico, 
Brinquedos 
Pedagógicos, 
Material de 
Informática

R$ 186.600,00 R$ 35.389,13 18,97%

O valor executado foi menor 
que o planejado, tendo em 
vista que não houve a 
necessidade de um gasto 
maior. Saldo transferido para 
janeiro/2021 é R$ 151.210,87 
(81,03% do valor planejado).

Material de Higiene 
e Limpeza e 
Outros

R$ 80.000,00 R$ 32.966,71 41,21%

O valor executado foi menor 
que o planejado, tendo em 
vista que não houve a 
necessidade de um gasto 
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maior. Saldo transferido para 
janeiro/2021 é R$ 47.033,29 
(58,79% do valor planejado).

Serviços e Outros R$ 30.000,00 R$ 10.200,00 34,00%

O valor executado foi menor 
que o planejado, tendo em 
vista que não houve a 
necessidade de um gasto 
maior. Saldo transferido para 
janeiro/2021 é R$ 19.800 
(66% do valor planejado).

Aquisição de Bens 
Duráveis R$ 12.000,00 R$ - 0,00%

Não ocorreu nenhum fato 
imprevisível no ano de 2020. 
Saldo transferido para 
janeiro/2021 é R$ 12.000,00 
(100% do valor planejado).

Mão de Obra de 
Manutenção R$ 60.800,00 R$ 23.879,00 39,27%

Devido alguns desgastes no 
prédio da Unidade Escolar, 
houve a necessidade de 
manutenções e compra de 
materiais para a manutenção 
geral da escola. Saldo 
transferido para janeiro/2021 é 
R$ 36.921,00 (60,73% do 
valor planejado).

Material 
Manutenção R$ 37.200,00 R$ 3.327,95 8,95%

Devido alguns desgastes no 
prédio da Unidade Escolar, 
houve a necessidade de 
manutenções e compra de 
materiais para a manutenção 
geral da escola. Saldo 
transferido para janeiro/2021 é 
R$ 33.872,05 (91,05% do 
valor planejado).

 TOTAL R$ 3.487.294,78 R$ 2.236.035,42 64,12%
Do total planejado para 
2020, foram executados 
64,12% do previsto. 

Resumo Orçamentário e Financeiro:

SALDO ANTERIOR 2019 R$ 726.145,23
VALOR REPASSADO EM 2020 R$ 2.703.685,95
VALOR RENDIMENTOS EM 2020 R$ 4.656,68
VALOR DAS DESPESAS EM 2020 R$ 2.236.035,42
SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO 2021 R$ 1.198.452,44

 
 Conclusão

Durante o ano letivo de 2020 o CEI Célia Gaspar preconizou uma Educação Infantil que 
possibilitou inúmeras experiências e aprendizagens a todas as crianças. O trabalho buscou 
contemplar a ludicidade e as interações sociais em todos os momentos, por esse motivo a 
Unidade Educacional oferece condições para uma vivência coletiva, para que aconteça as 
descobertas nas situações cotidianas, produzindo conhecimento e cultura. Considerando a criança 
como sujeito de direitos, contribuindo para que tenha uma imagem positiva de si, valorizando toda 
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forma de expressão, tais como imagens, canções e música, teatro, dança e movimento, assim 
como a língua escrita e falada, sem esquecer da língua de sinais.

 Aprender e reaprender com as crianças é a nossa linha de trabalho. 
Avançamos de tal modo que as crianças não são moldadas pela 
experiência, mas dão forma à experiência. (MALAGUZZI, 1999, p. 98) 

 No que se refere a parte pedagógica trabalhamos de maneira lúdica e gradativa reforçando 
nossos contatos com as crianças e famílias, observando as devolutivas em relação ao trabalho 
desenvolvido. Os encontros entre professores e crianças possibilitou momentos de aprendizagens 
e fortalecimento de vínculos. Dessa forma nos aproximamos das crianças mesmo à distância, 
tendo um retorno positivo com os relatos das famílias que estão interagindo com os vídeos 
educativos.

Campinas, 09 de Junho de 2021.

 

________________________________

Osvaldo Aparecido Bueno da Silva
Presidente

 
 

_____________________________
Maria Silvana Lino

Diretora Educacional
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RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SOBRE A EXECUÇÃO DO 
TERMO DE COLABORAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

 
Identificação da Organização Social

 
Organização Social: Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA
Endereço: Rua. Ana Arruda de Camargo, nº 344 - CEP: 13088-820 - Bairro: Jd. Nilópolis – 
Campinas/SP.
CNPJ Nº 54.150.339/0001-01
Presidente: Osvaldo Aparecido Bueno da Silva
N° do Contrato de Gestão: 015/2016
Vigência do Contrato de Gestão: 01/02/2016 A 31/01/2021.

 
Identificação da Unidade Educacional cogerida:

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer Professor Pierre Weil.
Endereço: Rua: Mônica Silveira Pisani, nº 185 - Jardim Vista Alegre - CEP: 13056-510 
Campinas/SP.
CNPJ do CEI: 54.150.339/0002-84
Telefone: (19) 3226-9645
E-mail: diretorianavemae@anabrasil.org 
 
Objeto do ajuste: execução de atividade de atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 05 
(cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas.
 

 Introdução
            O CEI - BEM QUERER – PQ. UNIV. DE VIRACOPOS – PROF. PIERRE WEIL foi 
inaugurado em 15 de julho de 2010, tendo como ato de criação pelo DECRETO nº 17.308, de 07 
de abril de 2011 e Autorização de funcionamento pela PORTARIA SME Nº 50, de 02 de julho de 
2019, subsidiado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada - NAED SUDOESTE, da Rede 
Municipal de Ensino de Campinas, para o atendimento às crianças de zero a cinco anos e onze 
meses de idade. O CEI está localizado no Jardim Vista Alegre, Região Sudoeste de Campinas, 
que faz divisa com os bairros Jardim Vista Alegre, Parque Universitário de Viracopos, Parque D. 
Pedro II, Jardim Mercedes, Recanto do Sol I e II, Jd. Shangai e Jardim Cristina.

A comunidade apresentava um desafiante problema, a grande demanda a ser atendida na 
área educacional na região. A implantação pela Prefeitura de Campinas através de sua Secretaria 
de Educação, do CEI – BEM QUERER – PQ. UNIV. DE VIRACOPOS – PROF. PIERRE WEIL, 
veio ajudar a atender a demanda da região.
 A região conta com parques ao ar livre (com gangorra, balanço e gira-gira) possibilitando às 
famílias ter um momento de lazer com as crianças, dispõe também de campo de futebol, 
academias ao ar livre e o Bosque Augusto Ruschi localizado a 1 km do CEI.
 O trabalho realizado no CEI Pierre Weil foi baseado em Projetos com foco no 
desenvolvimento da criança e de acordo com as Diretrizes Curriculares do Município de Campinas 
para a Educação Infantil. A Educação Infantil tem como objetivo proporcionar condições 
adequadas para promover o bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, emocional, 
intelectual, moral e social, a ampliação de suas experiências e estimular o interesse da criança 
pelo processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade.
 

 Atendimento 2020

Agrupamentos Faixa Etária P.A.I. 2020
(Proposta de 

Atendimento em 
2020
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Atendimento Inicial)

AG I Integral Zero até um ano e seis 
meses. 84 84

AG II Integral Um ano e sete meses até 
três anos e três meses. 180 181

AG III Parcial
Três anos e quatro meses 

até cinco anos e onze 
meses.

120 127

TOTAL  384 392
 
As aulas foram suspensas desde o dia 23/03/2020 imposta pela quarentena estabelecida 

pelo Decreto Estadual e consequentemente Decreto Municipal nº 20.782, de 21 de março de 
2020, como medida de contenção da disseminação da pandemia do novo coronavírus COVID-19.

 
 Alimentação

Total de Refeições Servidas/Ano
 

Agrupamentos Total de Refeições Servidas
1° Trimestre

Total de Refeições servidas no 
Ano

I 3.079 3.079
II 23.887 23.887
III 9.564 9.564

De acordo com o decreto municipal nº 20.782, de 21 de março de 2020, foram suspensas 
as atividades pedagógicas presenciais neste período, desta forma não houve refeições servidas.
Foram distribuídas 1.018 cestas básicas, 143 pacotes de leite em pó, 11 latas de fórmula 
nestogeno, 280 litros de suco de uva integral, 143 pacotes de lombo suíno de 2 kg, também foram 
distribuídos para as famílias cadastradas 976 kits de hortifrutigranjeiros, alimentos enviados pela 
CONUTRI.
 

 Quadro de Recursos Humanos

Função

Quantidade de 
profissionais proposta 

para a execução do 
ajuste

Quantidade de 
profissionais contratados 

ou que trabalharam na 
parceria em 2020

Diretor educacional 01 01
Vice-diretor educacional 01 01
Coordenador Pedagógico 01 01
Professor 14 14
Professor de Ed. Especial 01 01
Agentes de Ed. Infantil/monitor 28 28
Cuidador - -
Cozinheira ou merendeira 01 02*
Auxiliar de cozinha 01 02*
Porteiro 01 01
Assistente administrativo ou 
auxiliar administrativo

01 03*

Servente de limpeza ou auxiliar de 
serviços gerais

01 04*
 

*Justificamos que houve necessidade na contratação de profissionais durante a execução do 
contrato, devido aumento nas demandas de atendimento da Unidade.
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 Atividades Desenvolvidas

O agrupamentos I,  é constituído por três turmas, nele realizamos um trabalho voltado a 
rotina diária, tendo como o eixo gerador dois projetos que se fundamentaram na premissa: 
“Criança, conhecimento em construção”, iniciando o ano letivo com o “Projeto Acolhimento” 
onde recebemos os pais em sala de aula juntamente com seus filhos, oportunizando a esses pais 
conhecer e acompanhar a rotina, trazendo a essas famílias mais segurança e confiança ao deixar 
seus filhos  aos cuidados de uma equipe praticamente desconhecida, em sala de aula. Essas 
famílias foram recebidas com muito carinho, e atividades diversificadas.  Em seguida demos início 
ao Projeto Pequeninos e os tesouros a descobrir, explorando o meio e os espaços onde as 
crianças estão inseridas, de uma forma lúdica e prazerosa com atividades que pudessem acolher 
as crianças com o objetivo de despertar o carinho, afeto e a imaginação. Os agrupamentos II 
constituídos por seis turmas, no primeiro trimestre do ano de 2020 desenvolveu os Projeto 
“Família e escola de mãos dadas”, resgatando valores se fazendo necessário para não só 
trazermos a confiança dos pais para a escola como também a confiança das próprias crianças que 
visam entender que a vida é um processo de continuidade do passado e do presente, 
desenvolvendo valores diante de suas características individuais em relação ao outro. Neste 
período demos início também ao Projeto anual de Curiosidades esse projeto teve como objetivo 
realizar passeios pela unidade, pesquisas, entrevistas e vivências que contribuíram para o 
despertar da curiosidade e de experiência que possam enriquecer ainda mais o trabalho realizado 
com essa faixa etária. Na educação infantil é importante desenvolver o senso crítico, o interesse 
por investigar, explorar o meio em que se está vivendo a fim de que as crianças possam interagir e 
compartilhar experiências vivenciadas. O trabalho pedagógico do agrupamento III foi desenvolvido 
em salas ambientes, com o objetivo de desenvolver as múltiplas linguagens através de 
brincadeiras, jogos, utilização de brinquedos e outros, ampliando as possibilidades de expressão e 
construção dos saberes, oferecendo às crianças o tempo, o espaço e o olhar necessário para a 
aprendizagem, desenvolver e valorizar as habilidades de autonomia, observação, análise e 
experimentação entre outros, portanto, todas as salas foram organizadas de acordo com os eixos: 
Linguagem, Raciocínio Lógico, Ciências e Artes, onde se trabalhou o lúdico, diversificando os 
materiais em diversos tempos e espaços em uma relação criativa e inovadora. Iniciamos o Projeto 
“Eu, família e Sociedade” o qual teve como objetivo valorizar, respeitar, aceitar construtivamente 
as diferenças existentes e promovendo a construção da identidade da criança.  A proposta desse 
projeto foi explorar o campo de experiência: O eu, ou outro e o nós; incentivar o 
autoconhecimento; compreender e identificar as partes do corpo; identificar o próprio nome nas 
diversas situações do cotidiano; ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e 
expressão; promover o interesse pelas próprias produções, oportunizar o desenvolvimento da 
autoestima e o seu lugar no contexto familiar e educacional, tornando significativo o trabalho de 
todos no ambiente escolar e familiar fazendo-se necessária a construção de novas relações para 
fundamentar o respeito mútuo, dentro do contexto no qual a instituição educacional está inserida. 
O projeto permitiu que as crianças conhecessem sua própria história familiar, regras de 
convivência, interação, afetividade, hábitos e emoções no ambiente escolar.

 Os espaços internos de uso comum são os seguintes: Sala Multiuso, Casa de Boneca, 
Pátio, Refeitório infantil, parques externos, quiosque, salas de referência e banheiros. As salas 
ambientes são organizadas em sala de linguagem, ciências/matemática e artes. Os parques 
auxiliam no processo de ensino-aprendizagem através brincar, explorar, criar e pensar 
criticamente. O quiosque pode ser usado para diversos fins. O refeitório e o lactário foram espaços 
proporcionados para que a criança tenha experiências e autonomia.

As ações educativas da Educação Especial foram desenvolvidas considerando a 
importância da observação e a organização de um trabalho pedagógico que acolhesse a 
diversidade de sujeitos e rompesse com currículos baseados na homogeneidade dos tempos, 
espaços e normas, oportunizando a articulação de saberes especializados da área da Educação 
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Especial em espaços internos e externos, onde a diversidade fosse reconhecida como espaço e 
oportunidade de crescimento coletivo. Para eliminar as barreiras que pudessem obstruir a 
participação e desenvolvimento das crianças com deficiência na escola, em muitos casos, foi 
necessário que o trabalho pedagógico fosse organizado com base em conhecimentos específicos 
de cada limitação apresentada pelas crianças, um olhar individual às necessidades e 
potencialidades como elementos constitutivos das propostas educativas. Os documentos 
orientadores de política e legislação de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva 
foram norteadores que embasaram o compromisso das práticas pedagógicas desta Unidade 
Educacional, com as transformações, assim como os recursos necessários para assegurar o 
atendimento às singularidades das crianças público-alvo da Educação Especial e garantir o seu 
acesso ao currículo geral, respeitando suas particularidades.

Além dos projetos desenvolvidos em cada agrupamento realizamos coletivamente os 
projetos Sexta em Cena: com objetivo que as crianças se apropriem e ampliem seus 
conhecimentos, linguísticos, artísticos e estéticos; Aniversariantes do Mês: tendo como objetivo 
principal um momento de alegria e interação entre todos os agrupamentos e Semanas 
Educativas Feira das Profissões: tendo como objetivo desenvolver a linguagem oral e escrita, 
conhecer os diferentes tipos de profissões, suas funções e a importância delas
na sociedade; Meio Ambiente: água e dengue: o objetivo foi oferecer às crianças a importância 
de se preservar o meio ambiente, reconhecer atitudes adequadas e inadequadas para o meio 
ambiente. Água: A importância de preservar a água e estimular a curiosidade natural da criança. 
Na semana Educativa da Dengue adaptamos para a realidade em que estávamos vivendo no 
momento, com a chegada da pandemia do Covid-19 passando orientações às crianças de 
prevenção e cuidados de higiene contra a contaminação do vírus. Semana do brincar: Promover 
durante a semana da criança atividades variadas e interessantes, visando a dar à criança 
oportunidades de lazer e atividades educativas, essa semana educativa se deu por meio de 
gravações de vídeos que foram compartilhados com as famílias por meio de redes sociais.

A chegada da pandemia do novo Coronavírus atingiu a todos, mudando não somente a 
rotina das famílias, mas também das instituições, interferindo na continuidade e implementação de 
projetos, assim como todo o planejamento realizado no início do ano, exigindo mudanças e 
adaptações de grande amplitude. Com isso, o CEI Bem Querer Professor Pierre Weil em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação, manteve seu atendimento administrativo com a 
comunidade escolar, com todos os protocolos de higienização, distanciamento e todo acesso foi 
controlado por meio de agendamentos que foram realizados via telefone e WhatsApp da unidade.

No início do mês de setembro realizamos as gravações de vídeos elaborados pelas 
professoras com apoio das agentes educacionais, com embasamento nas Diretrizes Curriculares, 
na Carta de Princípios e na resolução SME 006 de um de setembro de dois mil e vinte, com intuito 
de mitigação e aproximação, mesmo que de forma virtual.

Dessa forma, a construção do Plano de Ação para o redimensionamento das propostas 
educativas oportunizou a continuidade da mitigação, assim como a sua transcendência, através 
das interações realizadas, mesmo que de forma remota. As crianças e familiares vivenciaram a 
oportunidade de rever a equipe educacional, interagiram e se envolveram através das músicas, 
saberes e brincadeiras que antes eram realizadas em sala de aula. Neste contexto, foram 
planejadas pelas professoras sobre orientação e apoio da gestão educacional atividades 
pensadas, baseadas nos projetos construídos e de acordo com a faixa etária dos agrupamentos, 
com o objetivo principal de efetivação do vínculo entre escola e famílias, por meio das postagens 
de vídeos semanais e por agrupamentos em nosso Facebook institucional.
 Para a conclusão das interações foi realizada uma ação de despedida, considerando o 
período de transição entre os dois segmentos (educação infantil/fundamental I), promovendo um 
momento de interação, encerrando um ciclo de grande significação para as crianças e seus 
familiares e oportunizando a transcendência de todo processo de mitigação realizado ao longo do 
ano letivo de 2020.
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 A Unidade Educacional Professor Pierre Weil aproveitando os momentos de entrega das 
cestas básicas e kits de hortifrutigranjeiros buscou acolher as famílias e justamente durante essas 
ações, a equipe gestora de maneira presencial, buscou realizar a mitigação com as famílias e a 
comunidade.
 Em paralelo com as ações sociais(entrega das cesta básicas, dos kits com produtos 
hortifrutigranjeiros) e as ações pedagógicas, a equipe gestora também atuou e acompanhou o 
preparo e envio de documentos, pertinentes à função de cada gestor, como atendimento às 
famílias para realização de cadastro, matrículas e emissão de declarações, assim como, 
participando das reuniões virtuais preparadas semanalmente pelas Coordenadoras Pedagógicas 
(CP’s), Representante Regional e Supervisores.
 Dessa forma, o ano letivo de 2020 do CEI Bem Querer Professor Pierre Weil foi encerrado 
e podemos resumi-lo em: (re)Planejamento, ações mitigadoras e a transcendência dessas ações; 
momentos de estudo e reflexão com um olhar voltado para novas práticas; intensificação das 
ações sociais em paralelo com as ações pedagógicas e administrativas.

Enfim, um ano repleto de muitos desafios, mas também de muita aprendizagem.

Formação continuada dos profissionais

 A Formação Continuada é um direito de todos os profissionais de Educação, conforme 
previsto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e no Plano Nacional da Educação (PNE). Em 
consonância com esses direcionadores, promovemos iniciativas de Formação Continuada para 
nossos professores e monitores. Visando a necessidade e a importância da formação continuada 
que nos mobilizou para contemplar e refletir acerca de temas pertinentes ao âmbito educacional. 
Para tanto, escolhemos os temas a partir da percepção da necessidade e observação da 
realidade.

 Com a pandemia da Covid-19, a formação continuada passou a ser essencial, na medida 
em que professores e monitores precisam se atualizar pelo novo momento em que estamos 
vivendo, aprender novas metodologias e práticas pedagógicas para manter (mesmo que 
remotamente o vínculo), com nossas crianças e familiares. As nossas formações possibilitaram 
aos profissionais muito diálogo, trocas de saberes e além de tudo apoio emocional neste momento 
tão incerto.

 As reuniões de formação aconteceram de forma remota por meio da plataforma google 
Meet, necessitando ser reorganizadas de modo que atendesse a todos os temas que seriam 
trabalhados. Com isso, nossa organização de horários passou a ser da seguinte forma: Segunda-
feira com Monitoras no horário das 13h às 15h; Quarta-feira com as Professoras e monitores no 
horário das 10h às 12h e na Quinta-feira com as Professoras no horário das 10h às 12h.

 Durante o período de pandemia tivemos diversos assuntos em pauta, tanto relacionados a 
este momento de pandemia, quanto aos assuntos já estabelecidos em nosso projeto pedagógico. 
Os temas foram organizados de forma que atendessem aos dois grupos de profissionais, com 
temas iguais, porém, com conteúdo de acordo com cada área específica.
 
Sensibilização: Nos dois primeiros encontros os temas foram elaborados pensando em um 
acolhimento e boas-vindas à equipe, como forma de sensibilização para compor o momento de 
formação, considerando a importância de encontros mais humanizados. No primeiro encontro foi 
realizada a leitura da parábola do lápis, em sequência ouvimos a cada profissional que tiveram a 
oportunidade para expor suas dúvidas e anseios neste período tão incerto. No segundo encontro 
pensando em aumentar a autoestima e autoconfiança nos profissionais, foi trabalhado o vídeo 
motivacional “Seu sucesso é do tamanho do seu esforço”.
Nos demais encontros trabalhamos com os seguintes temas:

Formação Continuada com as Professoras
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Organização e construção dos projetos 2020;Organização dos tempos e espaços internos da 
escola; Palestra da Guarda Municipal sobre o PROIN; Orientações sobre a construção dos planos 
coletivos por agrupamento; Discussão da avaliação institucional, para construção do quadro de 
metas; Orientações sobre preenchimento do diário de classe; Leitura e discussão do texto sobre o 
“Acolhimento”; Orientações e discussões sobre elaboração da avaliação individual da criança; 
Leitura e discussão do texto “Diretrizes para o redirecionamento do trabalho pedagógico com a 
Educação Infantil; Discussão e elaboração dos planos de retomada de cada agrupamento, 
seguindo a carta de princípios; Leitura e estudo sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais e 
Municipais; Palestra com a psicopedagoga convidada Patrícia Dias com o tema “O desenho revela 
uma vida”; Live com o Tema “Prevenção da Covid 19 nas escolas CANAPT, 2020; Orientações 
sobre os protocolos de higienização e distanciamento segundo a vigilância sanitária do município; 
Palestra com a Nutricionista Luciana Martinuzzo (CEASA) com o tema “ Guia prático de 
alimentação para crianças menores de 02 anos”; Palestra  com a psicoterapeuta convidada Acácia 
de Brito Coelho com o Tema: “Questões Emocionais no Contexto de Isolamento Social”; Live com 
o Professor Paulo Fochi - Diretrizes Nacionais Curriculares; Palestra com a professora de 
Educação especial  Talita Gagliardi com o tema:  “ Inclusão da criança com paralisia cerebral”; 
Palestra com a supervisora Dejanira Fontebasso Marquesim com o tema: “Relação da família 
Escola na Educação Infantil”; Live : Experiências com a Educação Infantil, espaços, práticas e 
rotinas; Vídeo e discussões sobre o Tema: A importância do Brincar ,tendo como base o vídeo de 
Ivan Cruz; A importância da Rotina na educação infantil; Live com o Psicoterapeuta Ivan Capelato, 
com o tema “Desenvolvimento da personalidade da criança”, baseado na teoria do psicanalista 
Freud; Palestra com a professora de Educação especial  Talita Gagliardi com o tema:  “ 
Adaptações de brinquedos e brincadeiras na educação infantil ”; Filme Como estrelas na Terra; 
Curso da nova Escola abordando o tema: “Brincadeiras cantadas na escola, valorizando a tradição 
popular”; Palestra com a professora Susie com o tema: “Contação de Histórias”; Orientações 
sobre o preenchimento dos diários e preparativos para o Drive Thru; CSF na escola com o Tema:  
“ Prevenção de acidentes na infância e promoção de saúde para crianças”, com Dr. Paulo; 
Palestra com a fonoaudióloga Mayara da Policlínica II, com diversos temas relacionados a 
aquisição da linguagem das crianças; Palestra com o Psicólogo Rodrigo da diretoria dos 
psicólogos

online, com o tema “Ansiedade”; Avaliação das formações 2020 e sugestões de temas a serem 
trabalhados em 2021;

Formação Continuada com as Monitoras
Dentre os temas abordados fizemos grupos e estudos nas quais trouxemos para a formação os 
seguintes assuntos: Orientações sobre a organização dos horários e trabalhos realizados dentro a 
unidade escolar; Dinâmica do Barco “A importância do trabalho em equipe”; Discussão e 
elaboração de temas a serem trabalhados em 2020; Oficinas Confecção de flores para o dia da 
Mulher; Leitura e discussão do texto sobre o “Acolhimento”; Leitura e discussão do texto 
“Diretrizes para o redirecionamento do trabalho pedagógico com a Educação Infantil; Discussão e 
elaboração dos planos de retomada de cada agrupamento, seguindo a carta de princípios; Leitura 
e estudo sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais; Palestra com a psicopedagoga 
convidada Patrícia Dias com o tema “O desenho revela uma vida”; Live com o Tema “Prevenção 
da covid 19 nas escolas CANAPT, 2020; Orientações sobre os protocolos de higienização e 
distanciamento segundo a vigilância sanitária do município; Palestra com a Nutricionista Luciana 
Martinuzzo (CEASA) com o tema “ Guia prático de alimentação para crianças menores de 02 
anos”; Palestra  com a psicoterapeuta convidada Acácia de Brito Coelho com o Tema: “Questões 
Emocionais no Contexto de Isolamento Social”; Live com o Professor Paulo Fochi - Diretrizes 
Nacionais Curriculares; Palestra com a professora de Educação especial Talita Gagliardi com o 
tema: “Inclusão da criança com paralisia cerebral”; Palestra com a supervisora Dejanira 
Fontebasso Marquesim com o tema: “Relação da família Escola na Educação Infantil”; Live: 
Experiências com a Educação Infantil, espaços, práticas e rotinas; Vídeo e discussões sobre o 
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Tema: A importância do Brincar, tendo como base o vídeo de Ivan Cruz; A importância da Rotina 
na educação infantil; Live com o Psicoterapeuta Ivan Capelato, com o tema “Desenvolvimento da 
personalidade da criança”, baseado na teoria do psicanalista Freud; Palestra com a professora de 
Educação especial  Talita Gagliardi com o tema:  “ Adaptações de brinquedos e brincadeiras na 
educação infantil ”; Filme Como estrelas na Terra; Curso da nova Escola abordando o tema: “ 
Brincadeiras cantadas na escola, valorizando a tradição popular”; Palestra com a professora Susie 
com o tema: “ Contação de Histórias”; Orientações sobre o preenchimento dos diários e 
preparativos para o Drive Thru; CSF na escola com o Tema:  “ Prevenção de acidentes na infância 
e promoção de saúde para crianças”, com Dr. Paulo; Palestra com a fonoaudióloga Mayara da 
Policlínica II, com diversos temas relacionados a aquisição da linguagem das crianças; Palestra 
com o Psicólogo Rodrigo da diretoria dos psicólogos online, com o tema “Ansiedade”;
 
Atividades de integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, CPA e outros), 
com as famílias / entorno.
 
REUNIÃO DE FAMÍLIAS E EDUCADORES

No dia vinte e quatro de janeiro aconteceu nossa primeira reunião de famílias e educadores, onde 
tivemos a oportunidade de receber as famílias, apresentar o “Projeto Acolhimento” e as famílias 
tiveram a oportunidade para conhecer a equipe pedagógica da Unidade.

Nos dias um, dois, três e quatro de dezembro de dois mil e vinte realizamos a reunião com as 
famílias de todos os agrupamentos, pela plataforma online google Meet, foi uma oportunidade de 
contato direto com famílias e saber como está sendo a rotina das crianças em casa, foi uma 
reunião muito válida repleta de emoções e saudades.

PROJETO ACOLHIMENTO
O início do ano letivo ocorreu de maneira acolhedora, recepcionamos nossas crianças de forma 
amorosa, passando segurança tanto para as crianças quanto para as famílias criando um 
ambiente de tranquilidade e alegria, buscando conquistar diariamente a confiança de cada criança 
e familiares. Nos primeiros dias, recebemos um representante de cada família em sala de aula 
juntamente com as crianças, oportunizando a esses familiares acompanhar a rotina, assim como a 
equipe de monitoras, gestoras e professora, trazendo a essas famílias mais segurança ao deixar 
seu bem mais precioso aos cuidados de uma equipe praticamente desconhecida. Nesse início nos 
preocupamos em sondar e observar as crianças, conhecê-las e criar vínculos, buscando acalmá-
las e trabalhando o emocional das crianças, passando a cada dia a segurança e tranquilidade. A 
adaptação da criança faz diferença na forma em como acolhemos elas e de que forma as famílias 
deixam seus pequenos na sala, conversamos com as famílias, respeitando-os, mas ajudando 
ambos, crianças e familiares a lidarem com aquele momento de separação e o quanto é difícil 
para todos. Nosso objetivo foi criar uma atmosfera de alegria e segurança.
 
CONSELHO DE ESCOLA
O Conselho de Escola da CEI Bem Querer Pierre Weil, se reuniu em quatro de fevereiro para a 
eleição dos conselheiros de escola com atuação em dois mil e vinte, reunião para posse dos 
conselheiros eleitos e a primeira reunião do ano letivo para dar posse ao novo conselho e tratar 
assuntos pertinentes ao bom andamento da Unidade os assuntos foram: Importância do conselho 
atuante na escola, apresentação e aprovação do Calendário Escolar 2020, entre outros assuntos 
pertinentes ao bom andamento da unidade. No dia vinte e um de fevereiro foi realizada uma 
reunião extraordinária do Conselho escolar para a apresentação aos conselheiros da prestação de 
contas do quarto trimestre de 2019 que foi aprovado pelos mesmos e a Avaliação Indicadores de 
Qualidade da Educação Infantil para construção das metas do Projeto Pedagógico da unidade. No 
dia dezessete de agosto se reuniu virtualmente na plataforma google Meet, em virtude do 
momento da pandemia que não permite reuniões presenciais, nesta reunião foi apresentado os 
relatórios de prestação de contas do primeiro trimestre (fevereiro, março e abril) e segundo 
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trimestre (maio, junho, julho) os quais foram devidamente aprovados pelos conselheiros, entre 
outros assuntos pertinentes ao bom andamento da unidade, foi feito a prestação do relatório de 
entrega de cestas básicas, hortifrutigranjeiros, Fórmula infantil para nove crianças de até onze 
meses distribuição de kits pedagógicos para as crianças do agrupamento 3, reforma da cozinha e 
lactários, instalação do Brinquedo de acessibilidade e sobre o retorno do trabalho remoto com as 
professoras e monitoras. No dia vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte foi
 
realizado pela plataforma Google Meet em virtude do momento de pandemia, a reunião ordinária 
do Conselho de Escola para deliberar os seguintes assuntos: apresentação e aprovação do 
relatório trimestral do terceiro trimestre (agosto, setembro e outubro). Avaliação do quadro de 
metas do projeto pedagógico 2020 e avaliação dos vídeos realizados pela equipe pedagógica para 
interação com as famílias.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)

No dia vinte e oito de fevereiro se reuniram nas dependências da unidade escola a comissão 
própria de avaliação neste momento em que foram apresentados os seguintes assuntos: O papel 
da CPA e seu trabalho, apresentação do calendário escolar 2020 e visita às dependências da 
unidade escolar para que os conselheiros conheçam a dinâmica do trabalho como um todo. No dia 
dezessete de agosto em conjunto com o conselho de escola foi realizada a reunião da CPA via 
plataforma google Meet em virtude da pandemia e a suspensão das atividades presenciais, A 
comissão acompanhou os relatos das famílias, profissionais e equipe gestora sobre as demandas 
para a reorganização dos planos de trabalho do Projeto pedagógico bem como da unidade 
educacional para o atendimento à criança e suas famílias. No dia dezenove de novembro, 
novamente pela plataforma google Meet a comissão se reuniu para a avaliação das metas do 
Projeto Pedagógico e da sua reorganização.

REUNIÃO PEDAGÓGICA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (RPAI)

De acordo com orientações da resolução SME nº 015, de trinta de novembro de dois mil e vinte, a 
reunião foi realizada do período de quatorze a dezoito de dezembro de dois mil e vinte através da 
plataforma google Meet em virtude do momento de pandemia, a reunião teve seguintes assuntos: 
Palestra com o neuro educador e coach Analista Comportamental Sidnei Ramos com orientações 
e reflexões sobre o tema estratégias para vencer a ansiedade; Avaliação Institucional com toda 
equipe avaliando as formações de professores e monitores, avaliando as reuniões da Comissão 
Própria de Avaliação, reuniões do Conselho de Escola, Reuniões de Famílias e Educadores, a 
interação com a comunidade nesse momento de pandemia realizado através de vídeos com 
atividades e dicas para as famílias e as crianças, avaliação do trabalho da equipe de apoio, 
trabalho na secretaria e da portaria nesse período de pandemia.

 Quadro de metas
 

Metas previstas no 
Plano de Trabalho

Principais Ações 
desenvolvidas para alcance 

das metas

Análise do 
processo

Avaliação 
percentual de 
resultados (%)

Respeitar os ritmos de 
cada criança não 
padronizando 
comportamentos.

A equipe educativa 
(professores e monitores) 
organizou dentro da rotina 
momentos em que as 
crianças com a supervisão do 
adulto puderam realizar 
atividades, ir ao banheiro, 
beber água e o soninho 
acontece todos os dias com a 
supervisão do adulto.

Meta atingida 
parcialmente 
possibilitando que as 
crianças tenham 
esses momentos 
garantidos, sem 
colocar em risco, 
estando sempre com 
a supervisão de um 

O alcance total 
dessa meta foi 
prejudicado pela 
suspensão das 
aulas 
presenciais.

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE 
CEI – PROFESSOR PIERRE WEIL
CNPJ: 54.150.339/0002-84 – IE: Isento
      diretorianavemae@anabrasil.org        19 3324-2516 / 3226-9645
      Rua Mônica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre
      CEP: 13056-510 – Campinas/ SP

                 anabrasil.org/          anabrasilorg          anabrasilorg
 

adulto.

Promover ações que 
garantam total 
segurança de todos os 
envolvidos no 
ambiente educacional 
na unidade, crianças e 
adultos.

Foi realizada a compra das 
tampas protetoras para as 
tomadas elétricas pela 
Cogestora ANA Brasil e 
instaladas em seus devidos 
locais de necessidade.
Os produtos de limpeza são 
acondicionados fora do 
alcance das crianças. O 
botijão de gás está dentro 
dos padrões de segurança 
exigidos por lei. Foi realizado 
formações virtuais para o 
treinamento dos profissionais 
quanto às medidas que 
devem ser adotadas nos 
momentos de acidentes 
dentro da Unidade 
Educacional.

Meta atingida 
parcialmente 
garantindo aos 
profissionais 
conhecimentos das 
medidas que devem 
ser tomadas em caso 
de acidentes e a 
garantia total da 
segurança de todos 
os envolvidos dentro 
da unidade.

O alcance total 
dessa meta foi 
prejudicado pela 
suspensão das 
aulas 
presenciais.

Oferecer espaços e 
mobiliários adequados 
para a realização do 
projeto pedagógico.

Temos o balanço adaptado 
para crianças com 
necessidades especiais; foi 
adquirido em 2020 
playground e gangorra 
(brinquedos inclusivos) pela 
CEB. Foi organizado um 
espaço na casinha de 
bonecas “Cantinho da leitura” 
com diversos livros e revistas 
para possibilitar às crianças 
acesso à leitura. Nas salas 
são disponibilizados livros 
para o cantinho da leitura. 
Solicitação realizada ao 
CAE/SME a colocação de 
barras de apoio nas salas 
dos agrupamentos 1 para 
bebês e crianças pequenas. 
Ordem Serviço 168-2020 – 
13/11, ainda não realizado. 
Solicitação realizada ao 
CAE/SME sobre a colocação 
dos espelhos nas salas de 
aulas. Resposta CAE não 
realiza esse tipo de serviço.

Meta não atingida 
plenamente 
aguardando a 
colocação de barras 
de apoio nas salas 
dos agrupamentos 1 
para bebês e 
crianças pequenas. 
Ordem Serviço 168-
2020 – 13/11. 
Possibilitar que as 
crianças pequenas 
possam ter apoio ao 
tentar ficar em pé e 
assim ter mais 
segurança e 
autonomia. 
Aguardando a 
instalação dos 
espelhos nas salas 
de aula para dar 
suporte no processo 
de autoconhecimento 
e identidade da 
criança pequena e 
bebês;

 

50%
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Garantir o direito da 
criança a ter um 
espaço com 
diversidades de 
materiais e 
acessibilidade aos 
mesmos.

Realização de compra pela 
cogestora ANA Brasil com a 
utilização da verba 
variedades de materiais 
como: brinquedos e materiais 
adequados às necessidades 
das crianças, possibilitando 
maior desenvolvimento de 
sua coordenação motora, 
autonomia e entre outros. 
Entrega de livros pela SME.

Meta atingida 
parcialmente, 
possibilitando às 
crianças a utilização 
de brinquedos e 
materiais que 
contribuam para o 
seu desenvolvimento 
e o para apoio 
pedagógico.

O alcance total 
dessa meta foi 
prejudicado pela 
suspensão das 
aulas 
presenciais.

Oferecer um espaço 
de acolhimento, 
facilitação para 
expressão das 
necessidades, 
desejos, sentimentos 
das crianças e suas 
famílias.

Projeto Acolhimento realizado 
com todas as famílias, 
envolvendo-as para 
conhecimento da rotina diária 
de suas crianças e as 
atividades realizadas dentro 
da Unidade Educacional. A 
instituição já realiza em sua 
rotina administrativa, logo na 
matrícula e rematrícula a 
família preenche a ficha de 
caracterização possibilitando 
informações importantes da 
criança e família, essa ficha 
foi disponibilizada para que 
as equipes educativas 
(professoras e monitoras) 
possam utilizar no trabalho 
pedagógico.

Meta atingida 
parcialmente com 
intuito de melhorar a 
conscientização das 
famílias quanto à 
importância e valioso 
trabalho de todos os 
profissionais da 
Unidade e possibilitar 
aos professores e 
monitores ter acesso 
às informações das 
famílias.

O alcance total 
dessa meta foi 
prejudicado pela 
suspensão das 
aulas 
presenciais.
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Promover a 
capacitação dos 
funcionários da 
Unidade Educacional.
 
 

Foi realizado durante as 
formações palestras com os 
profissionais esclarecendo 
todas as dúvidas quanto ao 
trabalho realizado pela 
professora de Educação 
Especial.

A professora participa das 
reuniões na Prefeitura e 
socializa os temas com a 
equipe educativa através das 
formações.

Durante as reuniões 
pedagógicas foram 
realizadas formações de 
acordo com as necessidades 
e dificuldades apresentadas, 
incluindo o papel do trabalho 
da professora de educação 
especial, pois se trata de 
atendimento com as crianças 
público-alvo da educação 
especial e da inclusão das 
demais crianças.

Meta atingida através 
de cursos e 
formações de acordo 
com as necessidades 
e dificuldades 
apresentadas pela 
equipe educacional.

 100 %

 
 Execução Orçamentária e Financeira 2020:

DESPESA VALOR 
PLANEJADO

VALOR 
EXECUTADO

PERCENTUAL 
EXECUTADO JUSTIFICATIVA

Holerite, Férias 
e Verbas 
Rescisórias

R$ 2.597.003,43 R$ 1.775.343,61 68,36%

O valor executado foi 
menor que o planejado, 
tendo em vista que não 
houve a necessidade de 
um gasto maior. Saldo 
transferido para 
janeiro/2021 é R$ 
821.659,82 (31,64% do 
valor planejado).

Encargos 
Trabalhistas, 
Previdenciários 
e Sociais e 
Benefícios

R$ 867.787,16 R$ 628.469,45 72,42%

O valor executado foi 
menor que o planejado, 
tendo em vista que não 
houve a necessidade de 
um gasto maior. Saldo 
transferido para 
janeiro/2021 é R$ 
239.317,71 (27,58% do 
valor planejado).

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE
CEI – PROFESSOR PIERRE WEIL
CNPJ: 54.150.339/0002-84 – IE: Isento
      diretorianavemae@anabrasil.org        19 3324-2516 / 3226-9645
      Rua Mônica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre
      CEP: 13056-510 – Campinas/ SP
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Material 
Pedagógico, 
Brinquedos 
Pedagógicos, 
Material de 
Informática

R$ 181.600,00 R$ 42.521,63 23,41%

O valor executado foi 
menor que o planejado, 
tendo em vista que não 
houve a necessidade de 
um gasto maior. Saldo 
transferido para 
janeiro/2021 é R$ 
139.078,37 (76,59% do 
valor planejado).

Material de 
Higiene e 
Limpeza e 
Outros

R$ 97.000,00 R$ 35.005,82 36,09%

O valor executado foi 
menor que o planejado, 
tendo em vista que não 
houve a necessidade de 
um gasto maior. Saldo 
transferido para 
janeiro/2021 é R$ 
61.994,18 (63,91% do 
valor planejado).

Serviços e 
Outros R$ 31.200,00 R$ 11.372,23 36,45%

O valor executado foi 
menor que o planejado, 
tendo em vista que não 
houve a necessidade de 
um gasto maior. Saldo 
transferido para 
janeiro/2021 é R$ 
19.827,77 (63,55% do 
valor planejado).

Aquisição de 
Bens Duráveis R$ 20.400,00 94,7 0,46%

Não ocorreu nenhum fato 
imprevisível no ano de 
2020. Saldo transferido 
para janeiro/2021 é R$ 
20.305,30 (99,54% do 
valor planejado).

Mão de Obra de 
Manutenção R$ 69.900,00 R$ 21.663,00 30,99%

Devido alguns desgastes 
no prédio da Unidade 
Escolar, houve a 
necessidade de 
manutenções e compra 
de materiais para a 
manutenção geral da 
escola. Saldo transferido 
para janeiro/2021 é R$ 
48.237,00 (69,01% do 
valor planejado).

Material 
Manutenção R$ 49.200,00 R$ 4.484,31 9,11%

Devido alguns desgastes 
no prédio da Unidade 
Escolar, houve a 
necessidade de 
manutenções e compra 
de materiais para a 
manutenção geral da 
escola. Saldo transferido 

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE 
CEI – PROFESSOR PIERRE WEIL
CNPJ: 54.150.339/0002-84 – IE: Isento
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para janeiro/2021 é R$ 
44.715,69 (90,89% do 
valor planejado).

 TOTAL R$ 3.914.090,59 R$ 2.518.954,75 64,36%
Do total planejado para 
2020, foram executados 
64,36% do previsto.

 
Resumo Orçamentário e Financeiro:

SALDO ANTERIOR 2019 R$ 764.658,05
VALOR REPASSADO EM 2020 R$ 3.068.424,99
VALOR RENDIMENTOS EM 2020 R$ 5.001,57
VALOR DAS DESPESAS EM 2020 R$ 2.518.954,75
SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO 2021 R$ 1.319.129,86

 
 Conclusão

Sabemos que a educação sozinha não transforma conhecimento em aprendizagem, é 
necessário envolvimento da equipe, famílias e toda comunidade. Uma aprendizagem de qualidade 
requer uma prática reflexiva e comprometida. Mesmo com a dificuldade encontrada no período de 
pandemia, foi possível desenvolver as atividades planejadas, sabemos que nem todas as famílias 
tiveram oportunidade de vivenciar esses momentos juntamente conosco, mas acreditamos, que 
muitas oportunidades teremos posteriormente, com atividades lúdicas, produtivas e desafiadoras.

Diante das atividades desenvolvidas em 2020 pelo CEI Bem Querer Professor Pierre Weil, foi 
possível concluir que superamos as expectativas, o trabalho foi realizado e devido a pandemia as 
aulas foram suspensas presencialmente e o contato passou a ser realizado remotamente através 
dos meios de comunicação e plataformas de reuniões como: WhatsApp e Google Meet. A 
participação coletiva em conjunto com o Conselho Escolar e Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
foi muito importante para o desenvolvimento das atividades e o cumprimento das metas. Durante 
as formações foi possível novos conhecimentos e o desenvolvimento coletivo das ações 
realizadas durante todo ano letivo.

O atendimento foi realizado para crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade, com a 
capacidade de atendimento de acordo com orientação da SME.

 
Campinas, 07 de Junho de 2021.

 
___________________________
Osvaldo Aparecido Bueno da Silva

Presidente
 
 

__________________________
Priscila Romano

Diretora Educacional
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 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI 
BEM QUERER PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI 

- CNPJ: 00.300.881/0001-66, 00.300.881/0004-09 - C.C.: 
31.64.53.71.0431.00000 - I.M.: 15186606 

  

 

 

RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO 
TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 

DE 01/01/2020 A 31/12/2020 

 

Identificação da Organização Social 

Organização Social: CHANCE Internacional 

Endereço: Rua Nelson Hossri, 229 – salas 2 e 3 Vila Réggio, Campinas/SP – 

CEP: 13067-640 

CNPJ Matriz: 00.300.881/0001-66 

Presidente: Luiz Fernando Ferrari 

N° do Contrato de Gestão:nº 019/2016 – Termo Aditivo 14/17 

Vigência do Contrato de Gestão: 01/02/2016 a  31/01/21

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino 
no CEI Bem Querer Professor José Aristodemo Pinotti. 

Identificação da Unidade Educacional cogerida: 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil Bem Querer Professor 

José Aristodemo Pinotti. 

Endereço: Rua Antônio Benedito Guerreiro, 217 Vila Réggio – Campinas/SP - 

CEP: 13067-615 

CNPJ do CEI: 00.300/0004-09 

Telefone: (19) 3282-5065 

E-mail: navemae.joseapinotti@campinas.sp.gov.br 

 

 

 

 Identificação da Unidade Educacional cogerida: 

1. Introdução:  

A Vila Réggio, onde o Centro de Educação Infantil Prof. José Aristodemo 

Pinotti está localizado, é um bairro do distrito de Nova Aparecida, em 

Campinas, tendo ao sul o Núcleo Residencial Boa Vista, a leste o Parque Via 

Norte e a noroeste a Vila Padre Anchieta. 

O Centro de Educação Infantil Prof. José Aristodemo Pinotti atende 

crianças da comunidade Vila Réggio e das comunidades circunvizinhas: Vila 

Pe. Anchieta, Vila Francisca, Núcleo Res. Boa Vista (I e II), Pq. Shalom (I e II), 

N. Res. Francisco Amaral, Bairro Sete de Setembro, Núcleo Res. Portelinha, N. 

Res. Beira Rio, N. Res. São Luiz, N. Res. Pe. Josimo e Pq. Família – CDHU, N. 

Res. Rosália (I, II, III e IV). Juntos possuem ótima parceria de interação e de 

respeito na relação comunidade, família e escola. 

As residências são de alvenaria, as ruas são asfaltadas e decoradas 

com belas obras de artes de pneus feitos pelos próprios moradores, plantações 

de variados tipos de plantas, flores e árvores, possuem parquinhos e áreas de 

atividades de ginástica e quadras esportivas. Por se tratar de um bairro 

planejado (COHAB), com ruas estreitas e de pouco movimento, as crianças 

ainda costumam brincar nas ruas, é comum encontrar vizinhos em rodas de 

conversas se socializando.  

Segundo a percepção dos profissionais da unidade educacional na 

comunidade possui poucas crianças portadoras de necessidades especiais e 

com dificuldades emocionais e psicológicas.  A etnia varia, sendo 

predominantemente branca, negra e parda em sua maioria. 

Baseado nas características social e econômica da comunidade 

atendida, a escola buscou realizar um trabalho que contribuiu para a formação 

das crianças em sua totalidade, permitindo uma rotina dinâmica e interativa, 

pautada em um trabalho coletivo, formativo, com envolvimento de toda equipe 

educativa e da própria comunidade.  

As propostas do trabalho para o ano de 2020 foram elaboradas 

baseadas no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar.  Através do tema 

Gerador “Descobrindo Riquezas dos nossos Brasil.” 

Iniciamos as aulas com muitas expectativas, sonhos, projetos e 

planejamentos para o ano de 2020.Iniciamos o ano letivo de forma presencial 

no primeiro trimestre, mas devido a pandemia de Covid 19 foi necessário o 

distanciamento social e assim a suspensão das aulas presenciais. 

Considerando o Decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020que dispõe 

sobre a suspensão de todas as atividades escolares e o Decreto nº 21.060 de 

15 de setembro de 2020 do artigo 1º no inciso 1° a educação Infantil não terá 

as atividades presenciais retomadas no ano letivo de 2020, mantendo-se o 

ensino na modalidade à distância. A unidade escolar através da Resolução 

SME nº 06 de 01 de setembro de 2020 iniciou atividades remotas com as 

crianças e famílias.

 Sobre estas orientações as educadoras, pesquisaram, discutiram 

planejaram e construíram, novas formas de trabalhar e dar continuidade as 

propostas do Projeto Político Pedagógico da Unidade. 

Além das atividades remotas com as crianças, a escola manteve o 

funcionamento de segunda a sexta-feira com a equipe Gestora, secretaria e de 

apoio. 

 

2. Horário de Atendimento Integral e Parcial 

Período Início Término 
Integral 07h00 18h00 

Parcial - Manhã 07h00 11h00 
Parcial – Tarde 13h00 17h00 

 

3. Atendimento 2020 

A organização das turmas/agrupamentos para 2020 aconteceu de acordo a 

Resolução SME n°08/2019 publicada no Diário Oficial do Município em 

14/08/2019. 

Agrupamentos Faixa Etária 
Proposta de 
Atendimento 

2020 

Crianças 
Atendidas 
em 2020 

AG I Integral 

2019 abril – dezembro 

2020 ano todo 
99 88 

2018 abril – dezembro 

2019 janeiro - março 

AG II Integral 

2017 abril – dezembro 

2018 janeiro - março 
180 177 

2016 abril – dezembro 

2017 janeiro - março 

AG III Parcial 

2015 abril – dezembro  

2016 janeiro- março 

224 209 2014 abril - dezembro; 

2015 janeiro- março 

 
TOTAL  503 474

4. Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Foram previstos 200 dias letivos para o ano de 2020. 

Foram cumpridos36 dias letivos de forma presencial no ano de 2020. 

Considerando os Decretos Municipais 20.782/2020 e 20.768/2020 e o 

Comunicado SME Nº 47 de 23/03/2020, em contenção ao contágio do Covid- 

19 tivemos as aulas suspensas. A partir de 23 de março de 2020 todas as 

atividades letivas foram suspensas. O Art. 2º do Decreto Municipal Nº 20.768 

de 16 de março de 2020 nos orientou que: As unidades escolares devem 

manter o serviço diário de orientação aos seus alunos, familiares e 

profissionais, pelo tempo que perdurar a suspensão das atividades escolares. 

Devido a suspensão das atividades escolares, o calendário escolar com os 

200 dias letivos não foi totalmente cumprido com aulas presenciais. 

 

 Com o Decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020, que suspende as 

atividades presenciais e a Resolução 06 de 01 de setembro de 2020, as 

atividades escolares aconteceram de forma remota, através dos grupos do 

WhatsApp com ações descritas no Plano de Ação para o 2º Semestre que se 

encontra na plataforma SEI - Processo PMC 2020.00044482-71. 
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5. Alimentação 
5.1. Total de Refeições Servidas/Ano 

Agrupame
nto 

Total de 
Refeições 
Servidas 

1° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 

2° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 

3° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 

4° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
servidas 
no Ano 

I 274 00 00 00 274 
II 3156 00 00 00 3156 
III 2597 00 00 00 2597 

TOTAL 6027 00 00 00 6027 
 

 Durante este tempo de pandemia a equipe gestora do CEI entregou 371 

cestas básicas e 478 kits de hortifrutis. A organização das entregas das cestas 

básicas e kits de hortifrútis foram realizados cuidadosamente adotando os 

critérios de distanciamento social e todos os devidos cuidados de higienização, 

conforme Boletim Epidemiológico 11 do Ministério da Saúde. 

As famílias foram contactadas por telefone, e assim que receberam as 

cestas básicas e assinaram o comprovante de recebimento.  

Todos os documentos relacionados ao sistema de entrega das cestas 

básicas e hortifrútis, como as notas fiscais de entrega e os termos de 

recebimentos, foram devidamente arquivados nos documentos internos da 

cozinha. 

Todos os procedimentos de recebimentos e entregas das cestas básicas 

foram supervisionados pela nutricionista do CEASA . 

Buscamos juntos em equipe proporcionar à criança a continuidade de 

alimentar-se bem. 

 

6. Quadro de Recursos Humanos 

 
Profissional 

Quantidade proposta 
no 

Programa de Trabalho 
do Contrato. 

Quantidade de 
profissionais atuando na 
escola durante o ano de 

2020. 

Diretor educacional 1 1 

Vice-diretor educacional 1 1 

Orientador Pedagógico 1 1 

Professor 8 8 

Professor de Ed. Especial. 1 1 

Agentes de Ed. Infantil/monitor. 27 27 

Cuidador 2 2 

Cozinheira ou merendeira 1 1 

Ajudante de cozinha ou auxiliar 
de cozinha 

3 3 

Porteiro ou vigia ou guarda ou 
zelador 

0 0 

Assistente administrativo ou 
auxiliar administrativo 

2 2 

Servente de limpeza ou auxiliar 
de serviços gerais 

5 5 

7. Atividades desenvolvida no ano. 
  

Síntese do trabalho pedagógico desenvolvido no ano - Tema Gerador: 

“Descobrindo Riquezas do Nosso Brasil”. 

   

 As propostas do trabalho para o ano de 2020 foram elaboradas 

baseadas no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar.  Através do tema 

Gerador “Descobrindo Riquezas dos nossos Brasil,” buscamos como principal 

proposta, planejar ações pedagógicas relativas ao tema gerador, a ser 

trabalhada ao longo do ano letivo, fundamentado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica, nas Diretrizes Curriculares da Educação básica 

para a Educação Infantil, os cadernos curriculares temáticos do município e na 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular), de acordo com os Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento da criança na Educação Infantil sendo eles: 

•Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes 

grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de 

si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as 

pessoas. 

•Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seu acesso às produções culturais, seus conhecimentos, 

sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, 

corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

•Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 

planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo 

educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais 

como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 

desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 

decidindo e se posicionando. 

•Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, 

elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 

sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a 

ciência e a tecnologia. 

•Expressar, como sujeito criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 

•Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de 

pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 

brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 

contexto familiar e comunitário. 

 Realizamos também o projeto: Identidade, o qual buscamos como 

objetivo promover o reconhecimento e a valorização de quem a criança é, 

através do fortalecimento da identidade, da cultura e do estabelecimento da 

autoestima. 

O projeto “Conhecendo Riquezas no Brasil” proporcionou oportunidades 

de as crianças conhecer algumas regiões do Brasil, partindo da sua cultura, 

fauna, flora, culinária, dialetos entre tantas outras riquezas presentes nessa 

região de nosso país. Após conhecermos variados animais da região, as 

crianças fizeram a escolha da mascote da turma, a Mascote teve como objetivo 

desenvolver o hábito de reflexão, bem como sensibilizar as crianças em 

relação ao cuidado próprio, com os amigos, com a escola e com todo o meio 

ambiente. 

 Iniciamos o projeto Alimentação Saudável e Auto servimento, para as 

crianças do Agrupamento III, buscamos como objetivo desenvolver a 

autonomia da criança através do auto servimento, utilizando-se de estratégias 

para desenvolver temas como alimentação saudável, autonomia, horta escolar 

e culinária. 

Considerando os Decretos Municipais 20.782/2020 e 20.768/2020 e o 

Comunicado SME Nº 47 de 23/03/2020, em contenção ao contágio do Covid- 

19 tivemos as aulas suspensas. A partir de 23 de março de 2020 todas as 

atividades letivas foram suspensas. O Art. 2º do Decreto Municipal Nº 20.768 

de 16 de março de 2020 nos orientou que: As unidades escolares devem 

manter o serviço diário de orientação aos seus alunos, familiares e 

profissionais, pelo tempo que perdurar a suspensão das atividades escolares. 

Baseados nestas orientações a equipe gestora desta unidade manteve o 

relacionamento com as famílias e com a comunidade, tomando os devidos 

cuidados de prevenção ao Covid – 19.  

 Os projetos e propostas para este ano letivo da unidade escolar foi 

replanejado devido o distanciamento social para continuar os atendimentos 

para famílias e a comunidade. As ações foram: informações sobre os horários 

e as formas de atendimentos durante o período da pandemia, através de 

Circulares de Informações na entrada da escola e dos seguintes canais: E-mail 

Institucional: cei.joseapinotti@educa.campinas.sp.gov.br, por ligações 

telefônicas, grupos no WhatsApp e realizando de forma segura atendimentos 

presenciais de segunda-feira a sexta-feira das 08h às 16h. (Conforme 

orientação do Comunicado SME 45 de 19 de Março de 2020 e Comunicado 

SME 47 de 23 de Março de 2020).  

 A equipe gestora da U.E seguiu todas as orientações de segurança apontadas 

no manual do Gestor Público, para que o atendimento presencial fosse 
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realizado de forma eficiente e segura assim como todo o trabalho da equipe 

escolar. 

Diariamente seguimos as solicitações assistenciais de entregas das 

cestas e hortifruti. A equipe gestora esteve diariamente na escola para atender 

dúvidas, ou qualquer solicitação que esteve ao alcance da escola. As 

organizações das entregas foram realizadas cuidadosamente adotando os 

critérios de distanciamento social e todos os devidos cuidados de higienização, 

conforme Boletim Epidemiológico 11 do Ministério da Saúde. 

Todos os procedimentos de recebimentos e entregas das cestas básicas 

e dos kits foram supervisionados pela nutricionista do CEASA – Patrícia. 

A partir do dia 22 de abril a 21 de maio aconteceu o período de férias 

antecipadas dos docentes. 

  Para o segundo semestre o redimensionamento foi organizado com a 

equipe de professoras e agentes educacionais, no formato de trabalho 

presencial e teletrabalho, pautado em torno de três eixos conforme a 

Resolução SME nº 06, de 01 de setembro de 2020. 

O trabalho da equipe educativa acontece de forma presencial na escola, em 

forma de revezamento respeitando a capacidade de no máximo 40% e 1,5 m 

de distanciamento em uma vez por semana, meio período.  

Conforme elencado acima, com os cuidados de higienização e 

distanciamentos devidos. Os planos coletivos foram repensados, replanejados 

e reconstruídos pela equipe de professores e agentes, trazendo para a 

realidade de trabalho remoto.  

 As propostas foram realizadas com atividades pedagógicas para serem 

desenvolvidas no ambiente familiar. Partindo da relação criança, família e 

escola, buscamos como objetivo dar continuidade ao aprendizado e 

desenvolvimento da criança, ampliando seu vocabulário e retomando as 

interações entre professoras, agentes, crianças e famílias.  

Através das mídias sociais, proporcionando de forma lúdica momentos 

de escuta, de interação, afetividade, acolhimento e diversão social, através de 

atividades com músicas, histórias infantis e brincadeiras enviadas nos grupos 

de WhatsApp de cada turma pelas educadoras. 

 As famílias que necessitaram de algum auxílio em relação à dificuldade 

de entendimento dos materiais e propostas pedagógicas disponibilizadas, 

foram atendidas particularmente via WhatsApp, telefone, em último caso vindo 

até a escola, tomando todos os cuidados. Essas famílias foram assistidas pela 

equipe escolar, conforme agendamento prévio, com o objetivo de orientar, tirar 

dúvidas, acolher e ajudar nas possíveis necessidades.  

Para as crianças público-alvo da Educação Especial, as professoras das 

turmas junto com a professora de Educação Especial, proporcionaram para 

crianças estratégias para acessibilidade de parceria em conjunto com as 

Famílias. Partindo das diretrizes e documentos da política de educação 

inclusiva da SME.

    Todo o trabalho foi realizado através de construções de jogos, histórias, 

brincadeiras, músicas e demais atividades de estímulos motor, cognitivo, social 

e emocional. Juntamente com as atividades pedagógicas as famílias 

receberam materiais pedagógicos. 

 

 

 Processos de ensino aprendizagem: 

Agrupamento I  

 A proposta para este ano foi baseada no tema gerador “Descobrindo as 

riquezas do nosso Brasil”, com o objetivo de proporcionar vivências e 

experiências ricas em novos conhecimentos sobre o Brasil tantoparacrianças, 

famílias e a toda comunidade escolar. 

  Neste primeiro trimestre as aulas foram presenciais onde trabalhamos 

através dos subtemas como a adaptação ao ambiente escolar, com a 

problemática de como promover uma adaptação prazerosa. Os projetos 

desenvolvidos foram: 

O “Projeto de Adaptação e Acolhimento” teve por objetivo acolher bem a 

criança, proporcionando um bom ambiente de vivências, experiências e 

 

socialização, onde elas aprenderam a se socializar com os demais colegas, 

tanto criança/criança, quanto adulto/criança, bem como transmitir confiança 

parafamília deixar seu filho(a) na escola. 

 A estratégia pedagógica neste primeiro momento foi propor ás crianças 

brincadeiras com canções e histórias infantis, visando acalmar as mesmas para 

que possam se adaptar à nova rotina escolar nas suas vidas, pois a maioria 

dos das crianças estão na escola pela primeira vez.  

    O “Projeto Identidade e Autonomia”, buscamos como objetivo proporcionar a 

criança o conhecimento de si própria e conhecer aqueles que a cercam de uma 

forma lúdica. Buscamos fazer com que as crianças descubram novos meios de 

explorar o meio em que vive e reconhecer a si mesma quanta indivíduo e 

participante da sociedade. 

  A proposta pedagógica foi apresentar às crianças o nome de 

cadapartes do copo, as rotinas e objetos utilizados no dia a dia da criança na 

escola por meio de canções infantis, jogos e brincadeiras. 

 O “Projeto Quem sou eu”, objetivamos proporcionar às crianças e 

famílias momentos de comunhão, interação, novos conhecimentos e despertar 

o gosto pela leitura e pesquisas.  

As ações realizadas durante este projeto foram: A maleta viajante, que 

teve como objetivo através das histórias, proporcionar novas descobertas e 

aprendizados sobre os animais e plantas encontrados no Brasil. 

 No mês de fevereiro a pandemia de covid19 chegou ao Brasil e em março os 

casos começaram a aumentar a tal ponto que as aulas foram suspensas por 

meio do decreto (Considerando os Decretos Municipais 20.782/2020 e 

20.768/2020 e o Comunicado SME nº 47 de 23/03/2020, em contenção ao 

contágio do Covid19, a suspensão das atividades em 23/03/2020).  

Construímos um plano de ação para que os trabalhos pedagógicos 

fossem realizados em casa, com a participação da família visando à 

continuidade do desenvolvimento da criança.  

Buscamos estratégias pedagógicas que possibilitaram às crianças 

continuarem aprendendo e se desenvolvendo de forma, lúdica, contextualizada 

e divertida. Enviando sugestões de brincadeiras, jogos, histórias e músicas 

infantis. 

“Projeto vídeos lúdicos” buscamos como objetivo, auxiliar as famílias na 

execução das atividades sugeridas, por meio de contação de história, música e 

brincadeiras, bem como promover a interação entre a criança e o adulto.   

  O “Projeto dos sentidos” teve como proposta que a família coloque na 

frente da criança vários pratos e em cada um deles um produto diferente como 

o fubá, grãos de milho para pipoca, macarrão parafuso, entre outros de acordo 

com a criatividade, a fim de que a criança possa sentir a diferença de texturas 

com as mãos. Com o objetivo de trabalhar o tato, sentindo diferentes texturas e 

ao mesmo tempo em que aprende também proporcionar a interação social no 

ambiente familiar.  

   “Projeto casa com ritmo” com o objetivo de promover a interação social 

no ambiente familiar, a criatividade, a cooperação entre a criança e adultos e a 

apreciação de sons. A proposta foi descobrir os diferentes sons usando objetos 

que temos em casa como: colher de pau, panelas, potes plásticos, garrafa pet, 

entre outros escolhidos pela família, cada objeto escolhido foi tocado 

separadamente para que a criança possa identificar o som de cada um e 

escolher aquele a qual mais gostou. Com o auxílio da família e vídeos 

construídos e enviados pelas professoras as crianças vivenciaram e 

conheceram diferentes ritmos e sons enquanto brincavam e se socializavam. 

Durante este tempo de interação com as famílias e as crianças 

aprendemos juntos a nos reinventar de forma criativa e com parceria escola e 

família. Proporcionando às crianças continuidade de novos aprendizados e 

desenvolvimentos através de atividades pedagógicas de maneira lúdica e 

prazerosas. 

 Realizamos a entrega dos kits de materiais pedagógicos aos 

pais/responsáveis com o objetivo de orientar, tirar dúvidas, acolher e ajudar nas 

possíveis necessidades. 
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  A família fez a retirada do kit pedagógico e tivemos o retorno dos 

registros de atividades da criança através de fotos e relatos através do grupo 

de WhatsApp. 

  Entramos em contato com as famílias através de ligação telefônica e 

em grupo de WhatsApp informando o dia e horário da entrega do material 

didático. 

Agrupamento II  

Com o tema gerador “Descobrindo as riquezas do nosso Brasil” 

buscamos realizar projetos voltados para; O eu, o outro e o nós; Corpo, Gestos 

e Movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, e 

linguagens. 

 Trabalhamos com os projetos: “Adaptação” e “Identidade”, por meio de 

histórias, músicas, brincadeiras, jogos com movimentos motores e rodas de 

conversas. Estimulando a exercitar a escuta, fala e dinâmicas que 

desenvolveram o amor, respeito, companheirismo e a empatia. 

Durante o desenvolvimento do projeto Adaptação, as crianças tiveram a 

oportunidade de vivenciar uma acolhida fraterna e tranquila, valorizando suas 

presenças na escola. Criamos meios para que as mesmas desenvolvessem 

harmoniosamente a socialização, autonomia, independência, confiança em si 

mesma e rendimento intelectual.  

Estimulamos e orientamos, considerando os estágios dos seus 

desenvolvimentos, desafiando a pensar. Criamos um ambiente escolar que 

contribuiu para o desenvolvimento global de cada criança.  

Para a realização das atividades utilizamos as ações: histórias, músicas, 

brincadeiras, jogos com movimentos motores e com brincadeiras dirigidas nos 

espaços ambientes da sala de referência, dos jardins, do pátio interno, da 

quadra de esportes, do refeitório, dos parques e dos quiosques.  

  Com o projeto Identidade; buscamos apresentar a criança um pouco da 

sua própria história, valorizamos suas características pessoais e as dos 

colegas através de histórias, músicas, confecções de cartazes coletivos, 

desenhos, esculturas com massinha, dinâmicas coletivas e construímos 

diferentes situações através de brincadeiras que colaboraram para que as 

crianças se sentissem acolhidas, respeitadas e amadas no contexto escolar.  

  Para a realização das atividades utilizamos os espaços; sala de 

referência, jardins, pátio interno, quadra de esportes, refeitório, parques, 

quiosques, cantinhos e espaços pedagógicos.   

 (Considerando os Decretos Municipais 20.782/2020 e 20.768/2020 e o 

Comunicado SME Nº 47 de 23/03/2020, em contenção ao contágio do Covid-

19, tivemos as suspensões das atividades presenciais em 23.03.2020).  

Durante o período de afastamento realizamos vários projetos com 

sugestões de atividades pedagógicas que foram desenvolvidos pelas crianças 

em casa com a família.  

 Sugestões de atividades foram: culinárias com a confecção de uma 

massinha de modelar comestível, com o objetivo de desenvolver a 

coordenação motora, o raciocínio lógico e a criatividade; Histórias infantis por 

meio de livros e vídeos feitos pelas professoras despertando o gosto pela 

leitura, pela empatia e amor ao próximo; Músicas com imagens e vídeos feitos 

pelas professoras exercitando a escuta e fala; Sugestões de brincadeiras e 

jogos de raciocínios lógicos, movimentos motores e orientações para uso dos 

materiais do kit pedagógico. 

 Para a entrega dos kits pedagógicos os pais foram informados através 

de ligações telefônicas, ou pelo grupo de WhatsApp, foram combinados 

horários diferenciados para evitar aglomerações. Cada criança recebeu um kit 

de materiais contendo: (canetinhas, lápis de cor, giz de cera, tinta guache, 

pincel, cola branca, folhas de papel sulfite com sugestões de atividades para 

auxiliar a família a realizar junto com as crianças).  

Agrupamento III 

Iniciamos o ano construindo e realizando atividades pertinentes ao 

Projeto Gerador da instituição: “Descobrindo as riquezas do nosso Brasil”. 

 Demos início ao projeto “Adaptação”, com o objetivo de propiciar a 

criança um ambiente de comunicação, socialização e afetividade, sendo 

possível a criação de vínculos de amizade e aprendizados significativos. 

  As ações utilizadas foram: Histórias com livros, imagens cantada, 

músicas diversificadas, brincadeiras, jogos livres e direcionados, atividades 

direcionadas nos espaços ambientes do pátio da escola e rodas de conversas. 

 Realizamos também o projeto: Identidade, que teve como objetivo 

promover o reconhecimento e valorização de quem a criança é, através do 

fortalecimento da identidade, da cultura e do estabelecimento da autoestima. 

  As ações realizadas foram: construções de cartazes, histórias infantis, 

jogos e brincadeiras direcionadas ao autoconhecimento, valorização e 

construção de portfólio. 

 Trabalhamos com o projeto “Conhecendo a região do Nordeste”, o qual 

proporcionou à criança oportunidade de conhecer a cultura, fauna, flora, 

culinária, dialetos entre tantas outras riquezas presentes nessa região de nosso 

país. Após conhecermos variados animais da região por meio de pesquisa em 

livros, conversas e estudo de caso na roda da conversa, as crianças fizeram a 

escolha da mascote da turma que foi o Tatu Bola. A Mascote teve como 

objetivo desenvolver o hábito de reflexão, bem como sensibilizar as crianças 

em relação ao cuidado com a natureza. 

 Iniciamos o projeto Alimentação Saudável e Auto servimento, que teve 

como objetivo desenvolver a autonomia da criança através do auto servimento, 

utilizando-se de estratégias para desenvolver temas como alimentação 

saudável, autonomia, horta escolar e culinária. Porém não foi possível dar 

continuidade ao projeto por conta do surgimento da pandemia. 

Considerando os Decretos Municipais 20.782/2020 e 20.768/2020 e o 

Comunicado SME Nº 47 de 23/03/2020, em contenção ao contágio do Covid- 

19 tivemos a suspensão das atividades em vinte e três de março de dois mil e 

vinte.  

 Realizamos o desenvolvimento do plano de ação baseado em novas 

estratégias para o momento em que vivenciamos. Ao construirmos o plano 

levamos em consideração sugestões de atividades remotas e contamos com o 

apoio dos familiares.  

Realizamos a entrega de kits com materiais pedagógicos necessários 

para a realização das atividades em casa, contendo: cola, tesoura, borracha, 

apontador, caixa de lápis de cor, lápis de escrever, portfólio, guache, pincel, 

canetinhas, massa de modelar e giz de cera.  A seguir serão detalhadas as 

ações planejadas: 

   Trabalhamos o letramento de maneira lúdica e divertida. Apresentamos as 

letras e propomos diferentes formas de pinturas, recortes e colagens. Com o 

objetivo de desenvolver nas crianças suas habilidades manuais.  

Apresentamos os numerais de 0 a 5 e sugerimos a identificação dos 

mesmos ao relacionar quantidade ao numeral. Enviamos uma cartela com os 

numerais de 0 a 9 e o espaço para preenchimento da quantidade. Através das 

cores, as crianças identificaram e pintaram os numerais.  

Objetivamos possibilitar a ampliação do pensamento lógico-matemático, 

ajudando a trabalhar a classificação, seriação, correspondência e a quantidade 

dos números. 

 Sugerimos brincadeiras e jogos que contaram com a participação de 

toda a família. Com isso estimulamos a criatividade, a descoberta, raciocínio 

lógico, atenção, socialização, linguagens e os sentidos. 

Trabalhamos a culinária através da receita do Bolo de Fubá, Gelatina 

Colorida e Salada de Frutas. Por meio da receita estimulamos a motricidade 

ampla, os sentimentos e os sentidos através da consistência e experimento do 

alimento, proporcionando interação entre a família e tornando o momento único 

e agradável. 

 Incentivamos os cuidados com o corpo e a prevenção à coronavírus 

através de imagens autoexplicativas e pintura das mesmas.  

Foram enviados todos os vídeos com sugestão de atividades pelo o 

grupo no WhatsApp. 
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    Realizamos a entrega dos kits de materiais pedagógicos aos 

pais/responsáveis com o objetivo de orientar, tirar dúvidas, acolher e ajudar nas 

possíveis necessidades. Através do grupo de WhatsApp. 

Entramos em contato com as famílias através de ligação telefônica e em 

grupo de WhatsApp informando o dia e horário da entrega do material didático. 

 

Educação Inclusiva  

  Iniciamos o ano letivo com a proposta de desenvolvimento dos 

projetos: “Adaptação”, “Identidade” e “Conhecendo Riquezas no Brasil”. 

Durante a realização destes projetos trabalhamos juntamente com as 

professoras regentes das salas, no processo de adaptação e socialização das 

crianças com “público-alvo da educação espacial”. Orientando e construindo 

estratégias de adaptação às atividades, rotinha escolar, espaços ambientes e 

orientações às famílias. Mas o trabalho foi interrompido por conta da pandemia. 

 Devido o surgimento da pandemia houve a necessidade do afastamento 

social e no mês março de 2020 as aulas foram suspensas por causa do vírus 

COVID-19. 

 Buscamos estratégias colaborando com as professoras regentes das 

salas de aulas, na preparação de atividades, jogos, histórias, músicas, 

brincadeiras e materiais de apoio que facilitassem o nosso vínculo afetivo e 

social, mesmo à distância com as nossas crianças da Educação Especial, 

portadoras de deficiências e dificuldades de aprendizagem ou não. 

  As famíliascompareceram na escola para receber as orientações e 

receber os kits de materiais pedagógicos nos dias e nos horários combinados, 

demonstrando interesses pelos Projetos orientações. 

  Realizamos a entrega dos kits aos pais/responsáveis e buscamos 

orientar, tirar dúvidas, acolher e ajudar nas possíveis necessidades. Através do 

grupo de WhatsApp recebemos informações devolutivas sobre as experiências 

vivenciadas pelas crianças e famílias.  

Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços: 

 A escola é um espaço de aprendizagem constante não só para as 

crianças, mas também para os educadores. Por estes motivos que são 

construídos e desenvolvidos projetos, que resultam em grandes e significativos 

aprendizados das crianças.  

 Durante as formações, aconteceram trocas de experiências, construções 

de novos aprendizados, busca de resoluções de problemas encontrados tanto 

nos aprendizados das crianças, quanto nos diferentes desafios. 

 Capacitando assim os educadores para sua prática em ação ao 

desenvolvimento e aprendizado das crianças. Este é um momento favorável 

não só de construções de aprendizados, mas de interação, criatividade, 

comunhão e fortalecimento do trabalho em equipe educacional. 

 A Formação Pedagógica proporciona aos educadores construções de 

novos aprendizados por meio de trocas de conhecimentos, possibilitando 

momentos para pensar, refletir, inovar e avaliar as suas práticas pedagógicas, 

com visão crítica, reflexiva e construtiva, sobre assuntos voltados para o 

trabalho pedagógico no cotidiano das relações entre profissionais, crianças e 

famílias.  

 As reuniões de formações das professoras e agentes aconteceram de 

forma remota todas às sextas-feiras no período de duas horas consecutivas 

das 9h00 às 11h00.  

 Todas as formações foram baseadas nas orientações estabelecidas pela 

Resolução SME 04 de 08 de maio de 2020 e pelo o Decreto N° 20.782, de 21 

de março de 2020, publicado no DOM de 22.03.2020, mediante o contexto de 

Pandemia do COVID 19, em 23 de março de 2020, onde as atividades 

presenciais nas escolas da cidade de Campinas foram suspensas.  

 Os temas trabalhados durante as formações que são conjuntas, 

professoras e agentes educacionais, foram: 

- Suas experiências pessoais vividas durante o período da pandemia;  

- Comunicação afetiva com as famílias e as crianças neste tempo de 

afastamento social; 

- Acolhimento às famílias em tempo de pandemia; 

- Relação criança, família e escola;  

- Estrutura da BNCC, a etapa da Educação Infantil; 

- Reorganização das rotinas, dos espaços e tempos escolares para retorno das 

aulas durante o tempo de pandemia; 

- Acolhimento das crianças e famílias durante o retorno das aulas presenciais 

durante a pandemia; 

- Live “Reggio Emília inspirar, conectar e historiar-se”. Prof.ª. Drª. Alice 

Proença; 

- As Cem Linguagens da Criança vol. 1 e 2 (Carolyn Edwards, LellaGandini e 

George Forman, 2016); 

- Avaliação e Educação Infantil (Jussara Hoffmann, 2012);  

- Resolução SME nº 19 de 28 de novembro de 2018 – Estabelecem diretrizes e 

normas para o planejamento e a avaliação do Projeto Pedagógico das escolas 

de Educação Infantil de Organizações Sociais Civis; 

- Projetos Pedagógicos na Educação Infantil (Barbosa e Horn, 2008);  

 As formações foram planejadas, executadas e avaliadas pela 

Orientadora Pedagógica que é a mediadora das construções de novos 

conhecimentos em coletividade de grupo, construindo e valorizando vivências 

de trocas de conhecimentos, experiências práticas, discussões e reflexões da 

prática pedagógica. 

 Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de 

Escola, CPA e outros), com as famílias/entorno. 

 

 O CEI considera a parceria da família com a escola fundamental para o 

sucesso da educação e aprendizado da criança.  Portanto a equipe escolar 

buscou durante este ano estratégias que facilitassem e estimulassem as 

famílias e educadores caminharem juntos em equipe, objetivando a formação 

educacional da criança. 

Juntos construímos bases sólidas de confiança e respeito, 

administramos conflitos, desafios de forma positiva, sem confronto e impasses, 

mas tirando proveito deles para enriquecer a relação num consenso satisfatório 

para ambas as partes, visto que a família e a escola formam uma equipe.  

Conforme previsto no Decreto N° 20.782, de 21 de março de 2020, publicado 

no DOM de 22.03.2020, mediante o contexto de Pandemia do COVID 19, em 

23 de março de 2020, as atividades presenciais nas escolas da cidade de 

Campinas foram suspensas. A partir daí construirmos formas de ações 

coletivas entre a escola e as famílias.  

Para o segundo semestre o redimensionamento foi organizado com toda 

equipe escolar no formato de trabalho presencial e teletrabalho, pautado em 

torno de três eixos conforme a Resolução SME nº 06, de 01 de setembro de 

2020, sendo eles:  

1º Eixo - Interação com a comunidade (Crianças, famílias e profissionais, 

50% da carga horária do profissional).  

2º Eixo - Formação (25% da carga horária do profissional).  

3º Eixo - Planejamento, Avaliação e Registro (25% da carga horária do 

profissional). 

 Por meio do conhecimento do documento Resolução SME nº 06, de 01 

de setembro de 2020, a reunião de RPAI (Reunião de Planejamento e 

Avaliação Institucional) aconteceu nas seguintes datas, trabalhando os temas a 

seguir: 

 A primeira reunião de RPAI (Reunião de Planejamento e Avaliação 

Institucional) foi organizada e realizada na data 11 de Setembro às 09H00 da 

manhã. A Reunião foi planejada e direcionada pensando nas Construções das 

Propostas dos Redimensionamentos do Trabalho Pedagógico. 

 A reunião deu início com um vídeo cujo tema “A importância da 

comunicação com as famílias é a chave para manter a criança aprendendo e 

se desenvolvendo”. Em seguida foi construído um diálogo no coletivo com a 

participação de todos os funcionários sobre a importância desta relação e o 

que podemos fazer para aproximar esta interação durante este tempo de 

distanciamento. 

  Discutimos, refletimos e planejamos, buscando as melhores estratégias 

de planejamentos para a construção das propostas pedagógicas e como 
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orientar as famílias para a realização das mesmas no ambiente familiar e na 

interação com as crianças. 

A segunda reunião de RPAI(Reunião de Planejamento e Avaliação 

Institucional) foi organizada e realizada na data 30 de setembro de 2020 às 

09H00 da manhã. 

A Reunião foi organizada e realizada partindo do diálogo avaliativo sobre 

os resultados da execução do Planejamento do Trabalho Pedagógico para o 

mês de setembro. 

Diante das discussões coletivas com a participação de todos os 

funcionários, replanejamos algumas estratégias do trabalho pedagógico e 

buscamos novos meios de realizações destas atividades junto às famílias com 

a construção de grupos no WhatsApp para melhorar a comunicação e a 

interação entre a equipe.  

  A terceira reunião de Planejamento e Avaliação Institucional foi 

organizada e realizada na data 04 de dezembro de 2020, às 09H00 da manhã. 

Dialogamos sobre o planejamento para a construção do Relatório Individual da 

criança, seguindo a Resolução SME nº 06, de 01 de setembro de 2020, 

mediante ao contexto de Pandemia do COVID 19, em 23 de março de 2020, 

onde as atividades presenciais na escola foram suspensas. A partir daí 

construirmos formas de ações coletivas entre a escola, as crianças e famílias. 

 Dialogamos sobre Avaliação da participação das famílias nas retiradas 

dos kits pedagógicos e como foram às devolutivas tanto das famílias quanto 

das crianças através das falas e registros dos responsáveis. 

 Dialogamos sobre a Avaliação da participação das famílias e das 

crianças no grupo do WhatsApp, construído pela unidade escolar para envios 

de vídeos com sugestões de atividades pedagógicas tais como: brincadeiras, 

jogos, músicas, histórias infantis e orientações às famílias. 

A quarta reunião de RPAI (Reunião de Planejamento e Avaliação 

Institucional) foi organizada e realizada na data09 de dezembro de 2020, às 

15H00 da tarde. Dialogamos sobre os Relatórios Individuais das crianças que 

já foram construídos, sobre as Orientações Complementares às escolas sobre 

a utilização dos Diários de Classes nos CEIs, sobre o Comunicado CEB 

Nº14/2020 e as orientações para Replanejamento do Calendário Escolar. 

 A quinta reunião de RPAI (Reunião de Planejamento e Avaliação 

Institucional) foi organizada e realizada na data 11de dezembro de 2020, às 

09H00 da manhã. Dialogamos em forma de avaliação sobre O Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar, como base na adaptação, no desenvolvimento 

e nos resultados alcançados, durante o tempo de distanciamento social, 

baseado na Resolução SME nº 06, de 01 de setembro de 2020, mediante ao 

contexto de Pandemia do COVID 19, em 23 de março de 2020, onde as 

atividades presenciais nas escolas foram suspensas. 

 A sexta reunião de RPAI(Reunião de Planejamento e Avaliação 

Institucional) foi organizada e realizada na data 16 de dezembro de 2020, às 

09H00 da manhã. Dialogamos sobre os lançamentos dos relatórios individuais 

das crianças finalizando a proposta e os resultados alcançados na interação 

crianças, famílias e escola. 

 Dialogamos sobre o replanejamento e a finalização do Diário de Classe 

da unidade escolar com base nas Orientações Complementares às escolas 

sobre a utilização dos Diários de Classes nos CEIs. 

 A sétima reunião de RPAI(Reunião de Planejamento e Avaliação 

Institucional) foi organizada e realizada na data de 18 de dezembro de 2020, às 

09H00 da manhã. Dialogamos sobre os lançamentos dos relatórios individuais 

das crianças, finalizando a proposta e os resultados alcançados na interação 

crianças, famílias e escola. 

 Dialogamos sobre a infância, as brincadeiras, as diversidades das 

crianças e as expressões através das diferentes experimentações dos seus 

corpos durante as relações sociais por meio das brincadeiras e brinquedos com 

materiais não estruturados no ambiente escolar e em casa com a família. 

 Falamos sobre as vivências sociais das crianças no coletivo com 

diferentes idades, nas interações, nas trocas de experiências e nas relações 

entre criança/criança e adultos/criança. 

 Durante este trimestre a parceria com as famílias nas atividades de 

integração com os colegiados da escola se limitou por conta do distanciamento 

social, não permitindo realizar as reuniões de interação de famílias, educadoras 

e unidade escolar e de forma virtual por não participação das famílias. 

Portanto às reuniões de Conselho Escolar aconteceu apenas, na data do 

dia 20 de fevereiro de 2020, onde foi criada a composição com a eleição dos 

membros. 

CPA (Comissão Própria de Avaliação) aconteceu apenas na data do dia 

20 de fevereiro de 2020 onde foi criada com a composição dos membros. 

As reuniões de famílias e educadores aconteceram nas seguintes datas: 

A primeira reunião foi realizada na data do dia 30 de janeiro de 2020, os 

temas tratados foram: Orientações às famílias sobre os horários de 

atendimentos as crianças e as famílias; A importância da frequência da criança 

diariamente na escola e os assuntos específicos para cada agrupamento.  

 A segunda reunião foi dividida por datas diferentes de forma presencial 

tendo os devidos cuidados com o distanciamento de um metro e meio, 

respeitando a capacidade do espaço evitando aglomerações, todos utilizando 

máscaras, álcool em gel e não apresentando sintomas do COVID 19. 

Realizamos as reuniões nas datas e nos horários a seguir: 

 

Agrupamentos Data Horário 

AGI A e AGI B 16/11 08h00 

AGI/II C e AGII A 17/11 08h00 

AGII B e AGII C 18/11 08h00 

AGII D e AGII E 19/11 08h00 

AGIII A e AGIII D 20/11 08h00 

AGIII B e AGIII E 23/11 08h00 

AGII/III A, AGIII C e AGIII F. 24/11 08h00 

 

Os temas tratados foram: Relatório das atividades Online durante o período 

de Pandemia; Entregas das atividades pedagógicas as famílias para as 

crianças; Encerramento do Ano Letivo; Encerramento do contrato de Gestão 

entre a Mantenedora O.S CHANCE e a Prefeitura de Campinas; Palavra final 

de agradecimentos. 

8. Quadro de metas 

Meta Prevista no 
Contrato de 

Gestão 

Principais Ações 
desenvolvidas 

para alcance das 
metas 

Análise do 
Processo e 
Resultados 

Justificativa 

Gestar a construção, 
implementação e 

avaliação do projeto 
pedagógico da 

unidade. 

Elaborar questionário 
impresso para coleta 
de informações sobre 
a criança e a família 

(Anamnese). 
 

Criar impressos para 
coleta de dados sobre 

as habilidades da 
família. 

 
Propiciar a presença 
dos pais na rotina da 

escola. 
 

Permitir nas 
formações entre os 

pares a reflexão 
continua do projeto da 
unidade, flexibilizando 

o planejamento 
quando necessário. 

 
Apresentar resultados 

para a equipe por 
meio de gráficos 

Foram elaborados os 
temas e propostas a 

serem trabalhados no 
coletivo, entre os 
agrupamentos. 

 
Elaboração dos 

planos coletivos e 
individuais. 

 
Realizou-se o 

trabalho de forma 
dinâmica acolhendo 

as crianças e famílias 
na escola. 

 
Permitiu-se que as 

crianças 
conhecessem os 

espaços da escola, 
interagindo com 
outras turmas. 

 
Propusemos 
atividades de 

músicas, movimentos 
e coordenação 

motora, a fim de 
observar e perceber o 

conhecimento, as 
habilidades e 

dificuldades de cada 
criança. 

 
Para que possamos 
planejar e oferecer 

para as mesmas um 
trabalho suficiente, 
que proporcione o 

seu desenvolvimento 
de forma integral. 

 

 
Considerando os 

Decretos Municipais 
20.782/2020 e 

20.768/2020 e o 
Comunicado SME Nº 
47 de 23/03/2020, em 

contenção ao 
contágio do Covid- 19 

tivemos as aulas 
suspensas em 

23.03.2020. 

Tivemos um cenário 
de trabalho até 

23/03/2020, uma 
continuação à 
distância até 

01/09/2020 e outro 
modelo de efetivação 

a partir de 
01/09/2020. 
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23/03/20 a 01/09/20 
As atividades 

presenciais foram 
interrompidas, o 
contato com as 

famílias no primeiro 
momento se deu via 
equipe gestora. As 

mesmas foram 
assistidas diariamente 

via telefone, 
WhatsApp, em alguns 

casos presenciais. 
(tomando todas as 

medidas de 
prevenção ao Covid 

19). 
 

As famílias 
receberam Kits 

pedagógicos com 
materiais e sugestões 

de atividades 
brincantes. 

 
A partir de 01/09/2020 

seguindo resolução 
N° 06 de 01 de 

setembro 2020 os 
grupos de WhatsApp 
foram administrados 
por cada docente, os 

planejamentos 
individuais e coletivos 

foram retomados, 
traçou-se um plano 

de ação e as práticas 
com as famílias e 

crianças foram 
abordadas 

diariamente. 
 

Meta plenamente 
realizada. 

 
100% 

 
Prezar pelo trabalho 
coletivo, colaborativo 

e solidário 
promovendo a 

educação integradora 
inclusiva;

Assegurar que as 
crianças participem 
de brincadeiras nos 
espaços internos e 

externos da unidade, 
tenham momentos de 
integração musical, 
teatral e de história, 
envolvendo crianças 

de todos os 
agrupamentos. 

 
Incentivar os pais a 

participarem de 

Tivemos a primeira 
reunião da família e 
educadores do ano. 

 
Desde o primeiro dia 
de aula a integração 

dos pais junto com as 
crianças e 

educadores foi 
significativa e 
participativa. 

 
Após a definição dos 
temas, conhecendo 

Considerando os 
Decretos Municipais 

20.782/2020 e 
20.768/2020 e o 

Comunicado SME Nº 
47 de 23/03/2020, em 

contenção ao 
contágio do Covid- 19 

tivemos as aulas 
suspensas em 

23.03.2020. 

Tivemos um cenário 
de trabalho até 

Mostra pedagógica, 
reuniões, festas e 

apresentações das 
crianças. 

 
Participação dos pais 

em palestras 
envolvendo os órgãos 

setoriais. 
Garantir que 

a equipe educativa, 
os pais e as crianças 
sejam sujeitos ativos 
nas decisões, tanto 

em caráter 
pedagógico, quanto 

administrativo.

as especificidades 
das turmas, elaborou-

se a escrita dos 
projetos e 

planejamentos com 
base no projeto 

Pedagógico. 
 

As crianças tiveram 
participações em 
dramatizações, 

encenação, contação 
de histórias, 

brincadeiras e 
cantigas de roda.  

Músicas de diversas 
autorias e 

apresentações 
teatrais, que 

favoreceram os seus 
desenvolvimentos, 
conhecimentos e 

interações sociais. 
 

Participaram de 
ações lúdicas por 
meio dos jogos, 

cantinho de leitura, 
construção, faz de 

conta e arte. 
 

Participaram de 
momentos de 
atividades nos 

espaços ambientes 
do pátio da escola. 

 
Início da organização 
da comissão de CPA. 

 
Reunião de 

composição do 
Conselho Escolar 

2020. 
 

De 23/03/2020 a 
01/09/2020 

Neste período as 
famílias foram 

assistidas via telefone 
e WhatsApp, a equipe 

gestora buscou 
atender as demandas 

de ajudas sociais, 
planilhando e 

enviando ao Naed e 
Conutri as 

solicitações de cestas 
básicas e hortifrutis. 

 
Receberam também 

23/03/2020, uma 
continuação à 
distância até 

01/09/2020 e outro 
modelo de efetivação 
a partir de 01/09/2020

kits com materiais 
pedagógicos e 

orientações para 
atividades com as 

crianças. 
 

A partir de 01/09/2020 
ao desenvolver o 

principal objetivo que 
seria alcançar as 

crianças mesmo que 
seja à distância, 

demos início ao Plano 
de Ação, com o papel 

fundamental de 
interação e 

comunicação entre a 
família, à escola e o 

educador. As 
professoras 
propuseram 
compartilhar 

atividades por meio 
de vídeos lúdicos e 

interativos, para maior 
visibilidade e 

entendimento das 
crianças. 

 
Os meios 

metodológicos 
planejados foram: 

musicalização, 
contações de 

histórias, 
brincadeiras, 

construções de jogos, 
movimentos, danças, 

experiências 
artísticas, 

alimentação 
(culinárias) e 
higienização. 

Todas as estratégias 
foram utilizadas 

pensando na 
exploração das 

múltiplas linguagens. 
 

Meta plenamente 
realizada. 

 
100% 

Planejar e zelar pelo 
cumprimento do 

calendário escolar da 
unidade; 

O Calendário Escolar 
é um elemento da 

organização do 
Currículo Escolar e é 

elaborado com as 
orientações da SME 
(Secretaria Municipal 

Considerando os 
Decretos Municipais 

20.782/2020 e 
20.768/2020 e o 

Comunicado SME Nº 
47 de 23/03/2020, em 

contenção ao 

Considerando os 
Decretos Municipais 

20.782/2020 e 
20.768/2020 e o 

Comunicado SME Nº 
47 de 23/03/2020, em 

contenção ao 

de Educação), em 
resolução específica 
para o ano de 2020. 

 
Organizar a 

elaboração do 
calendário escolar na 
primeira reunião entre 

os pares do ano.  
 

Garantir que os 200 
dias letivos e todas as 

demandas de 
atividades apontados 
em resolução sejam 

cumpridos. 
 

Depois da 
homologação do 

calendário deixá-lo 
exposto em mural na 
entrada da escola, 

para que as famílias 
tenham conhecimento 

das atividades 
escolares apontados 

em calendário. 
Se houver alguma 

alteração no 
calendário durante o 
ano, o mesmo deverá 
ser feito via oficio a 

Supervisão 
Educacional. 

 
Comunicar os pais 

por escrito às 
reuniões e atividades 

previstas no 
calendário Escola.

contágio do Covid- 19 
tivemos as aulas 

presenciais 
suspensas em 

23.03.2020. 

Meta parcialmente 
realizada. 

 
50%

contágio do Covid- 19 
tivemos as aulas 

presenciais 
suspensas em 

23.03.2020.

Favorecer gestão das 
interações sociais 
internas, externas, 

intersetoriais e 
comunitárias;

Decidir junto com a 
equipe educativa e os 

colegiados qual 
atividade de 

integração será 
proposta, qual a 

possibilidade dessas 
atividades ampliarem 
o conhecimento das 
crianças, baseando-

se nos projetos 
trabalhados no ano. 

 
Envolver os pais e a 

comunidade nas 
ações intersetoriais. 

Fortalecer o vínculo e 
a parceria com os 
órgãos setoriais. 

 
Incentivar os pais a 

O trabalho de 
Implementação da 

Gestão Democrática 
aconteceu durante 
todo o ano, com 

algumas limitações 
que o isolamento 
social nos impôs, 

porém em constantes 
diálogos, através dos 
meios midiáticos que 
nos foram possíveis. 

 
Iniciamos o ano com 
as reuniões de pais, 
neste dia propomos 

momentos de 
interações entre os 
pais, às crianças e 

educadores. 
 

Considerando os 
Decretos Municipais 

20.782/2020 e 
20.768/2020 e o 

Comunicado SME Nº 
47 de 23/03/2020, em 

contenção ao 
contágio do Covid- 19 

tivemos as aulas 
suspensas em 

23.03.2020. 

Tivemos um cenário 
de trabalho até 

23/03/2020, uma 
continuação à 
distância até 

01/09/2020 e outro 
modelo de efetivação 

a partir de 
01/09/2020.
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participarem de 
Mostra pedagógica, 

reuniões, cafés 
culturais, 

proporcionando 
momentos em que 

possam fazer trocas 
de experiências e 

socializarem-se uns 
com os outros. 

 
Manter uma 

comunicação efetiva 
com os pais e atendê-

los quando 
necessário. 

 
Priorizar a 

importância do 
diálogo com a 

comunidade escolar 
interna e externa. 

Proporcionar 
momentos de 

reflexão, socialização 
e diálogos nas 

formações entre 
pares. 

Propomos que a 
equipe educativa 

sugerisse atividades, 
formas de integração 

entre os 
agrupamentos, 

dinâmica de reuniões 
com as famílias e 

eventos. 
 

Ouvimos os pais 
quando surgiram 
dúvidas, medos, 

anseios em relação à 
permanência da 

criança na escola. 
Trazendo para 
conhecerem o 

trabalho, os espaços 
e a proposta 

pedagógica do CEI. 
 

Realizamos a eleição 
do Conselho Escolar 

2020. “Retomamos as 
reuniões presenciais 
com este órgão em 

outubro/2020”. 
 

Instituímos a 
Comissão Própria de 

Avaliação CPA. 
 

Propormos nas 
formações momentos 
em que as agentes e 

professoras foram 
ouvidas. Tiveram 

suas falas e opiniões 
valorizadas. 

 
Incluímos nas 

formações materiais 
que instruíram as 

professoras na 
importância da 

participação 
democrática das 

crianças, no processo 
de ensino e 

aprendizagem. 
 

Realização de 
Reuniões 

Pedagógicas fazendo 
avaliações e 

apontamentos sobre 
o trabalho neste 

período, favorecendo 
momentos de reflexão 

sobre a prática 

pedagógica, pautados 
nas Diretrizes 

Curriculares da 
Educação Infantil 

nacional e municipal. 
 

Ouvimos a 
diversidade de ideias 
e sugestões do grupo. 
Propomos momentos 
de socialização entre 
as agentes dos dois 

períodos e as 
professoras. 

Meta parcialmente 
realizada. 

 
50%

Favorecer o plano de 
formação de 
professores e 

agentes, a gestão dos 
saberes escolares, 

das informações e do 
conhecimento.

Garantir que a equipe 
de professores e 

agentes educacionais 
participe 

semanalmente dos 
encontros de 

formações que serão 
planejados, 

executados e 
avaliados 

especialmente pela 
Orientadora 
Pedagógica. 

 
Incentivar e apoiar a 

implantação de 
projetos e iniciativas 

inovadoras, 
promovendo o 

material e o espaço 
necessário para seu 

desenvolvimento. 
 

Garantir que os 
encontros sejam 

registrados em livro 
ATA por um membro 

da equipe 
participante. 

 
Garantir a 

presença do corpo 
docente da U.E, no 
Seminário Municipal 

Curricular: 
"PENSAMENTOS E 

FAZERES 
COTIDIANOS COM A 
INFÂNCIA" no dia 22 
de setembro de 2020.

Até 23/03/2020 
As formações das 

Agentes aconteceram 
nas terças-feiras das 
16h às 18h e das 17h 

às 19h. 
 

Professoras as 
segunda-feira das 

17h às 19h. 
 

Organizamos as 
prioridades de estudo 
no plano Pedagógico 

de Formação, no 
início do ano letivo. 

 
A partir de 23/03/2020 

Cumprindo as 
exigências dos 

decretos citados a 
equipe de agentes e 

professoras passaram 
a participar das 

formações online, via 
Google Meet, todas 
as sextas-feiras das 

09h às 11h. 
Esses momentos 
foram ricos em 

estudos, 
compartilhamentos de 
ideias, sonhos, visão 

pedagógica e 
educacional, também 

momentos de falar 
sobre saudade, medo 

e angustias. 
 

Os materiais 

Considerando os 
Decretos Municipais 

20.782/2020 e 
20.768/2020 e o 

Comunicado SME Nº 
47 de 23/03/2020, em 

contenção ao 
contágio do Covid- 19 

tivemos as aulas 
presenciais 

suspensas em 
23.03.2020

oferecidos nas 
formações traziam as 

lembranças da 
prática, revisões de 
ações que fizeram a 

equipe educativa 
refletirem, se 
aperfeiçoar e 

aguardar um retorno, 
onde poderão colocar 

os estudos em 
prática. 

 
Preparou-se materiais 
teóricos, com Power 

point, vídeos, músicas 
e fotos. Buscamos o 

necessário para 
garantir que as 

formações 
acontecessem da 

melhor forma 
possível. 

 
Participaram também 
de outras Formações 

online, oferecidas 
pela SME e órgãos 

educacionais do 
município. 

Meta plenamente 
realizada. 

100% 
 

9. Execução Orçamentária e Financeira 2020 
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10.  Resumo Orçamentário e Financeiro: 

 

11. Conclusão 

 

  Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (Lei 

n. 9.394/96, art.29, pag 83) a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação 

Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a 

cinco anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, lingüístico e 

social, complementando a ação da família e da comunidade na interação com a 

escola. A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é uma continuação da 

proposta da Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, logo 

entendemos que caminham juntos dando direção as propostas para a 

educação na concepção que vincula educar e cuidar onde são indissociáveis, 

pois acolher as vivências, experiências e os conhecimentos construídos pelas 

crianças nos ambientes familiar e na comunidade escolar.  

Os mesmos são articulados nas propostas pedagógicas, com o objetivo 

de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das 

crianças, diversificando e consolidando novas experiências de aprendizagens. 

 A educação infantil tem como eixos estruturantes as interações e 

brincadeiras, onde são assegurados seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimentos, sendo eles: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; 

Expressar e Conhecer e os Campos de Experiências: O eu, o outro e o nós; 

Corpo, Gestos e Movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaço, tempo, quantidades, relações e 

transformações. 

 Baseado nestas propostas mesmo com o distanciamento social e a 

paralisação das aulas presenciais, proporcionamos as crianças mesmo no 

ambiente familiar a oportunidade de continuar a se desenvolver e aprender 

com o auxílio da família e dos educadores de forma remota. Buscamos como 

objetivo durante este ano de 2020 construir e desenvolver Projetos que 

possibilitaram garantir aos educandos vivências e experiências que 

proporcionaram momentos de segurança, dinamismo e afetividade para um 

desenvolvimento de adaptação/ acolhimento, socialização, autonomia, 

identidade e novos aprendizados partindo dos seus aspectos físico, afetivo, 

intelectual, linguístico e social. 

A infância é uma fase de descobertas e de novos aprendizados que se 

faz necessário trabalhar partindo de estímulos que dê liberdade e segurança a 

criança para novas descobertas e aprendizagens significativas, culturais e 

contextualizadas. Por meio desta visão contextualizamos os projetos realizados 

com o tema gerador “Descobrindo Riquezas do nosso Brasil”, onde 

possibilitamos as crianças oportunidades de novos conhecimentos, de 

interações de experiências múltiplas e significativas com informações sobre o 

nosso país que é rico na cultura natural, social e artística contextualizando com 

o cenário de Pandemia. 

Apesar das a suspensão das atividades por conta da Pandemia no Brasil 

os resultados foram positivos e significativos no nível de desenvolvimento dos 

aprendizados dos bebês e crianças pequenas, também dos resultados das 

metas planejadas e executadas. 

Em conformidade com o Decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020, 

Resolução nº 06 de 01 de setembro de 2020 e diante do exposto, esta Unidade 

Educacional CEI Bem Querer Professor José Aristodemo Pinotti cogerida pela 

O.S. Associação CHANCE Internacional assenti que as atividades 

pedagógicas, funcionais e administrativas foram executadas dentro do previsto 

pelo Contrato de Gestão firmado. 

 

Campinas, 24 de maio de 2021. 

 

 

__________________________________________ 
Derci Gonçalves de Souza 

Diretor Educacional 
 

 

__________________________________________ 
Luiz Fernando Ferrari 

Presidente 
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RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SOBRE A EXECUÇÃO DO 
TERMO DE COLABORAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

 
Identificação da Organização da Sociedade Civil 

Instituição: Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA
Endereço: Rua Ana Arruda de Camargo, 344. Jardim Nilópolis - Cep: 13088-820
CNPJ n°: 54.150.339/0001-01
Presidente: Osvaldo Aparecido Bueno da Silva
Nº do Contrato de Gestão:013/2016
Vigência do Contrato de Gestão: 01/02/2016 a 31/01/2021
 

Identificação da Unidade Educacional cogerida: 
Unidade educacional: dentro de Educação Infantil– CEI Bem Querer Senador João de Medeiros 
Calmon.
Endereço: Rua Antônia Avelar Ridal, S/N° - Parque Vista Alegre - Cep:13054-363- Campinas/sp
Telefone: (19)3226-2660
CNPJ do CEI: 54.150.339/0006-08
E-mail: diretoriacalmon@anabrasil.org 
 
Objeto do ajuste: execução de atividade de atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 05 
(cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas.
 

Horário de atendimento do CEI: 

 

 

  

 
 Introdução: 

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon, 
inaugurado em 27/07/2009, homenageia a ilustre figura do Senador João Calmon que representa 
um marco da história
Parlamentar e educacional no Brasil. Desde então, esta unidade tem atendido uma parcela da 
demanda da Educação Infantil do bairro Parque Vista Alegre, um bairro aparentemente novo da 
Região Sudoeste de Campinas, região de periferia com a maior concentração populacional da 
cidade, sobretudo por famílias imigrantes, em sua maioria vindas do nordeste do país. Este bairro 

Período Início Término 
Integral 7h00 18h00 

Parcial - Manhã 7h00 11h00 

Parcial – Tarde 13h0
0 17h00 
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tem apresentado um desenvolvimento crescente em relação a comércios, podemos encontrar um 
pequeno centro comercial na Avenida principal do mesmo, Rua Carmem De Angelis Nicoletti, 
serviços bancários através de atendimentos na lotérica do bairro e bancos 24, reforma do Centro 
de Saúde Santo Antônio e implantação de uma Estação de Transferência do transporte coletivo. 
Foi inaugurada também uma subprefeitura que, atualmente, atende em um espaço dentro do 
Shopping Spazio Ouro Verde, os seguintes serviços: Centro Público de Apoio ao Trabalhador 
(CPAT), Sanasa, Porta Aberta (IPTU e outras questões da área de finanças), Procon (Defesa do 
Consumidor), Programa Juventude Conectada, Emdec, Protocolo Geral, 156, Pessoa com 
Deficiência e CPFL. 

A prefeitura realizou a implantação de um espaço com aparelhos de exercícios físicos para a 
terceira idade e um campo de futebol atrás da proporcionando a comunidade uma diversidade de 
atividades. 

Com estas características sociais, a comunidade do Parque Vista Alegre, apresenta um desafio 
relativo, em função de se efetivar uma proposta significativa para toda a comunidade escolar.

 
 Atendimento 2020

Agrupamentos Faixa Etária Atendimento 
em 2020

AG I Integral Zero até um ano e seis meses. 107 
AG II Integral Um ano e sete meses até três anos e três 

meses. 224 

AG III Integral Três anos e quatro meses até cinco anos e 
onze meses. 138 

TOTAL  469 
 

As aulas foram suspensas desde o dia 23/03/2020 imposta pela quarentena estabelecida 
pelo Decreto Estadual e consequentemente Decreto Municipal nº 20.782, de 21 de março de 
2020, como medida de contenção da disseminação da pandemia do novo coronavírus COVID-19. 
 

 Alimentação: 
 
Devido à pandemia a partir do dia 23/03 as aulas foram suspensas de acordo com o 
decreto n° 20.768 do dia 16/03/2020 onde dispõe a suspensão de todas as atividades 
escolares nas unidades que compõe o sistema Municipal de Ensino de Campinas. Foram 
entregues kits de alimentícios e de hortifrúti para as famílias em situação de vulnerabilidade 
social, pobreza e extrema pobreza.  
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Agrupament
o 

Total de 
Refeições 

Servidas 1° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 2° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 3° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 4° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

servidas no 
Ano 

I 2.857 0 0 0 0 
II 20.465 0 0 0 0 
III 8.242 0 0 0 0 

TOTAL 31.564 0 0 0 31.564 
 

 Quadro de Recursos Humanos

Função

Quantidade de 
profissionais 

proposta para a 
execução do ajuste

Quantidade de 
profissionais 

contratados ou que 
trabalharam na 

parceria em 2020
Diretor educacional 1 1 

Vice-diretor educacional 1 1 

Coordenador Pedagógico 1 1 

Professor 16 16 
Professor de Ed. Especial 1 1 
Agente de Ed. Infantil/monitor. 31 33 

Cuidador 0 0 

Cozinheira ou merendeira 2 2 

Ajudante de cozinha ou auxiliar de 
cozinha 

2 2 

Porteiro ou vigia ou guarda ou 
zelador 

1 1 

Assistente administrativo ou auxiliar 
administrativo 

4 3 

Servente de limpeza ou auxiliar de 
serviços gerais 

 
4 

 
4 

 
Foi necessário a contratação de 2 monitoras para auxiliar as crianças da demanda de educação 
especial. A contratação do (a) Professor(a) de Educação Especial ocorreu na data de 01/09/2020. 
No dia 01/10/2020 ocorreu a transferência do cargo de Vice-direção para essa unidade escolar.
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 Atividades Desenvolvidas 

a) Processo de Ensino Aprendizagem 

Projetos coletivos desenvolvidos com as crianças e famílias 
Projeto Norteador da escola: “Meu Brasil Brasileiro” 
AGR. I - Pomar, Adaptação/Identidade, Acolhimento;
AGR. II - Projeto Identidade, Bichos da Floresta Amazônica, Projeto Meio ambiente, Acolhimento e 
o Projeto Fazendinha.
AGR. III - Adaptação, Identidade e Autonomia, Mala Viajante.
Agrupamentos I, II e III: Parabéns para Você e Sexta em cena.
Até 20/03/2020 (Atividades Presenciais) 
 
Agrupamento I  
Iniciamos o ano letivo com dois projetos aplicados de forma paralela, sendo eles o Projeto 
“acolhimento” e o projeto “Identidade”. Através desses projetos, foram proporcionadas atividades 
lúdicas, cujo principal objetivo era acolher os bebês e familiares em um novo ambiente social 
chamado escola. Visando facilitar esse período de acolhimento, a escola promoveu um dia de 
interação escola e família, a fim de que os familiares pudessem participar de atividades lúdicas e 
interacionais com os bebês, assim podendo conhecer melhor esse ambiente e passar maior 
segurança aos pequenos, dessa maneira, também foi proporcionado momentos que os auxiliaram 
no reconhecimento de sua essência, como por exemplo, conhecer partes do corpo, desenvolver 
os sentidos, e reconhecer o nome próprio. Assim, foi realizado atividades sensoriais como, por 
exemplo, caminhar em caixa de ovos e plástico bolha, com espelhos, músicas, confeccionamos 
chocalhos e garrafas sensoriais. 
O Agr. I iniciou o Projeto “Meu Brasil Brasileiro”, onde foi proporcionado às crianças, o trabalho 
com as aves, como o Tucano do bico preto, Arara Canindé, Tuiuiú. Foi apresentado a elas, aves 
em forma de imagem, escutas e imitação de seus sons, seus voos. Através do tato, sentiram os 
diferentes tipos de pena, conheceram no mapa do Brasil onde é o habitat de cada ave, o estado 
que mais habitam e colaram bolinhas de papel crepom nessa região, confeccionaram Araras de 
papel para pendurar na sala.
No Agr. I o Projeto Pomar, deu destaque à alimentação saudável e preservação do meio ambiente 
em diferentes Regiões brasileiras pois, a infância vivida nos quintais, o gosto da “fruta comida no 
pé” na escola, tal como: a goiaba, o contato com a natureza e valorizar tudo o que vem dela, foram 
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vivências únicas para quem teve a oportunidade de ser “criança de quintal”, e têm se transformado 
em coisa rara. 
 
Agrupamento II 
Dando início ao Projeto Acolhimento, notamos que através dele, as crianças se adaptaram 
tranquilamente, apenas as crianças novas que tiveram resistência para se adaptar, mas com a 
flexibilidade de horários na semana de adaptação e o apoio das famílias, foram fundamentais para 
esse período de conhecimento e adaptação da rotina escolar, fizemos atividades como 
brincadeiras, música e histórias, para que esse momento se tornasse prazeroso e acolhedor. 
No Projeto Identidade, trabalhamos o eu e o outro, abordando a valorização das diferenças, o 
respeito ao próximo e a autonomia. Foram realizadas atividades com espelhos das salas, caixa 
com um espelho dentro e fotos das crianças. Através do espelho, houve a proposta de danças e 
movimentos corporais com coreografias de músicas. Trabalhamos o auto reconhecimento e 
reconhecer o outro, com cartazes e imagens das crianças. Todos os dias, foi incentivada a 
necessidade dos cuidados com a higiene bucal, corporal e com seus pertences e, as mesmas 
foram acompanhadas com os educadores ao banheiro, para tal realização. As crianças 
escolheram através de votação, os mascotes das salas. 
Em março iniciamos o “Projeto Bichos da Floresta Amazônica”, tendo como eixo norteador “Meu 
Brasil Brasileiro”, o tema do projeto foi escolhido pelas crianças, através de uma sondagem 
realizada pelos educadores. Iniciamos o projeto apresentando para as crianças a Bandeira do 
Brasil. Foram realizadas atividades de colagem, brincadeiras, músicas explorando as cores e 
formas geométricas que tem na bandeira, de uma forma lúdica e divertida. Já com o Projeto Meio 
Ambiente, trabalhamos atividades que pudessem despertar nas crianças a conscientização da 
importância da preservação do meio ambiente. Tivemos experiências com o plantio do feijão, a 
Horta na garrafa Pet e o trabalho sobre a importância dos alimentos e os cuidados com 
desperdício da água.
Realizamos a leitura dos livros: “O grande Rabanete”, e “Acabou a Água”, dos autores: Tatiana 
Belinky e Suelen K. Santos e confeccionamos uma cesta de legumes e uma Torneira jogando 
água. Ainda confeccionamos o rio Limpo e o Rio Sujo. Através de observação e sondagem 
iniciamos o desfralde com algumas crianças com o apoio das famílias, para tal, fizemos a leitura e 
trabalho do livro: O que tem dentro da sua fralda? do autor Guido Van Genechten. 
Através do Projeto Meu Brasil Brasileiro, foi desenvolvido o Projeto Fazendinha, onde 
pesquisamos a região Centro Oeste como um dos lugares com mais fazendas no Brasil. 
Os animais despertaram interesse natural nas crianças e elas contaram com várias informações 
relativas a eles, as quais fazem parte do cotidiano pelos desenhos animados, histórias, filmes. Foi 
identificado o meio urbano e meio rural, e foi realizada uma grande maquete com as crianças.
 
Agrupamento III
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Nesse trimestre focamos na adaptação, pois é um período de transição entre a saída de casa e a 
entrada na instituição de Educação Infantil. Durante esse momento a criança e a família 
experimentam uma série de sentimentos, expectativas e ansiedades. Portanto a equipe 
Pedagógica promoveu e promove um ambiente seguro e uma rotina diária para as crianças.
Em geral tivemos uma adaptação tranquila com muitos pontos positivos e conquistas respeitando 
a criança como um ser individual.
Trabalhamos com os projetos: Adaptação, Identidade e Autonomia, nos quais foram propostas 
atividades lúdicas como: brincadeiras, teatro e música, proporcionando a todos um ambiente 
seguro e acolhedor. Através da roda, cantinhos e brincadeiras, as crianças se sentiram à vontade 
para expressar seus desejos, sentimentos e ideias, em grupo e individualmente.
Tivemos a inauguração da biblioteca, onde fizemos um teatro interativo com as crianças 
ressaltando como é prazeroso ler e o cuidado que precisamos ter com os livros e com o nosso 
novo espaço.
A primeira visita à biblioteca foi um momento prazeroso para todo o agrupamento, pois as crianças 
ficaram encantadas com o espaço e tiveram a oportunidade de ver, tocar, sentir e viajar através 
das imagens dos livros que elas mesmas escolhiam. Essa liberdade de escolha e o leque de 
opções foi o que deixou a turma mais animada. As crianças foram bem cuidadosas com o espaço, 
guardaram os livros no local e cobravam uns aos outros para manter o ambiente em ordem. Na 
segunda semana de março iniciamos o projeto anual que tem como o tema norteador meu Brasil 
Brasileiro, proporcionando as crianças contato com músicas, artesanatos e brincadeiras de 
diversas regiões Brasileiras. Inicialmente foi feita uma provocação, onde foi apresentada às 
crianças imagens, músicas, artesantos e brincadeiras de diversas regiões. Essa provocação foi 
feita com grupo de até seis crianças, pois deste modo facilitou a captura das falas e reações das 
crianças, podendo  identificardo o que teve maior interesse pelas crianças.
Cabe ressaltar que alguns projetos foram iniciados e não tiveram tempo hábil para o término e 
avaliação, pois as aulas foram interrompidas devido ao decreto n° 20.768 do dia 16 de março, 
onde a partir do dia 23 de março dispões sobre a suspenção de todas as atividades escolares nas 
unidades que compõem o Sistema Municipal de Ensino de Campinas.
De 23/03/2020 a 30/09/2020 (Atividades remotas)
Conforme o decreto nº 20.768 de 16 de março do ano de 2020, a partir do dia 23/03 houve a 
suspensão de todas as atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema 
Municipal de ensino de Campinas. 
Nossa unidade passou a definir ações de mitigação elaboradas pela equipe gestora em parceria 
com a SME, de forma a fortalecer os seus laços com as famílias durante esse período tão delicado 
e preocupante em meio a Pandemia do Covid-19.  
Através de uma escuta sensível nesse momento, estando diariamente em funcionamento com a 
equipe gestora e administrativo, em escala de revezamento e realizando os atendimentos com as 
famílias através de telefone, e-mail e WhatsApp, oferecemos apoio total e palavras de conforto, 
além de esclarecer as dúvidas e inquietações durante este momento de aflições devido a 
Pandemia.
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A unidade educacional usou durante todo o ano de 2020 como ferramentas de aproximação as 
redes sociais Instagram e Face book, onde disponibilizamos várias atividades mitigadoras como 
dicas de brincadeiras, contação de histórias, curiosidades culturais... Além de comunicados 
importantes.
Foram entregues para todas as famílias um kit de materiais pedagógicos contendo materiais de 
uso diário das crianças dentro da unidade levando um pouco das interações escolares para os 
lares para que dessa forma elas pudessem explorar sua imaginação e criatividade em casa e 
continuar com atividades e brincadeiras que já faziam parte do cotidiano educacional ao qual 
estava inserida.
Para a demanda do Agrupamento 3, além do kit de materiais pedagógicos entregamos   também o 
Kit Território da Leitura. Com esses kits enviamos para as famílias um informativo com as ações 
da SME de Campinas com indicação de links disponíveis na internet, com a intenção de fortalecer 
o Projeto Pedagógico. 
No segundo trimestre permanecemos respeitando o decreto nº 20.768 do dia 16 de março, sobre 
a suspensão das atividades escolares, e cientes, de que a Educação Infantil não se faz à 
distância, foram definidas outras ações mitigadoras elaboradas pelos CEIs desenvolvidas pelos 
profissionais através dos tempos coletivos conforme orientações contidas no Comunicado SME nº 
04, de 30 abril de 2020.
A equipe docente confeccionou para as famílias, cartazes com frases acolhedoras e esperançosas 
que ficaram expostos no hall de entrada da unidade educacional trazendo palavras de carinho. 
Confeccionamos diversas materialidades que foram entregues para as famílias, como por 
exemplo, brinquedos folclóricos, jogos e jornalzinho da Calmon para as crianças e as famílias, 
onde cada material respeitava sua faixa etária e com o maior objetivo de estimular a interação 
entre as famílias. 
A professora de Educação Especial, por ter sido contratado no período de Pandemia, desenvolveu 
uma proposta educativa com as crianças, na qual abordou o tema: Uso de máscara para crianças 
com deficiência, onde possuía os seguintes objetivos: fazer com que os familiares conhecessem a 
Lei Municipal de Campinas nº 16.003, de 15 de outubro de 2020, que dispensa o uso de máscara 
e proteção facial dentro do Município de Campinas, não sendo obrigatório para as pessoas com 
espectro autista (TEA). Essa medida atinge também, pessoas com deficiência intelectual, com 
deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que a impeça de fazer o uso 
adequado da máscara com declaração médica.
Em suas propostas foram adotadas como estratégias de atividades: Vídeo educativo, com os 
seguintes objetivos: desenvolver a reflexão sobre o que o vírus Covid está modificando as nossas 
vidas; estabelecer vínculos entre a educadora, crianças e escola; estimular hábitos saudáveis; 
favorecer reflexão sobre hábitos saudáveis: higiene bucal e rotina alimentar. Nesse sentido, foi 
realizado um vídeo educativo-lúdico (atividade remota), com a história do Joãozinho (fantoche), 
onde a educadora abordou os cuidados sobre o vírus Covid.
De 1º/10/2020 ao final de 2020; 
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A partir dessa data, demos continuidade às entregas de cestas básicas e kits de hortifrutigranjeiros 
para as famílias em situações de pobreza e extrema pobreza, até o final de dezembro. 
As entregas de cestas básicas e kits de hortifrutigranjeiro para as famílias em situação de pobreza 
e extrema pobreza, intensificaram ainda mais nosso contato e aproximação, visto que de maneira 
presencial pudemos ouvir as famílias e sempre disponibilizar uma palavra de conforto e consolo 
por algum motivo, famílias que perderam entes queridos, que estão passando por depressão ou 
mesmo uma ansiedade devido a tudo que estamos vivendo nesse momento. 
Realizamos as RPAI’s com a equipe educativa da unidade com o propósito de avaliar as ações e 
estar sempre buscando interações mitigadoras eficazes juntamente com as famílias. Vale ressaltar 
que em todos os momentos discutíamos os conteúdos em equipe, onde refletíamos as ações da 
demanda em nossa unidade educacional, avaliando e (RE) planejando as ações em conjunto e 
equipe. 
Para o segundo semestre, seguimos com as ações mitigadoras elaboradas pelo CEI Bem Querer 
Senador João de Medeiros Calmon que não mediu esforços para cada vez mais manter seus 
laços com as famílias fortalecidos durante todo o ano de 2020 e nesse período tão incerto e 
desafiador que atravessamos com a pandemia.
Foram confeccionados pela equipe docente uma maquete com informações preventivas sobre os 
cuidados contra o Covid -19 com o objetivo de transmitir mais informações de cuidados de forma 
lúdica, móbiles com os elementos do céu que traziam frases esperançosas e carinhosas para 
nossas famílias e comunidade, ficando expostas na entrada da nossa unidade educacional.
Como última ação junto às famílias, construímos uma árvore de girassóis e distribuímos sementes 
para as famílias plantarem com as crianças como forma de renovação da esperança de um ano 
seguinte cheio de coisas positivas.
Encerramos o ano letivo com as reuniões de Famílias e Educadores de modo remoto e pela 
plataforma Meeting, momento este de reflexão sobre as ações desenvolvidas na unidade e de 
bastante emoção e agradecimentos.
O trabalho da equipe gestora manteve-se constante com o apoio da SME através das reuniões 
online com as Coordenadoras Pedagógicas para as Orientadoras Pedagógicas, reuniões de 
diretores com o Representante Regional e acompanhamento dos supervisores do NAED, o que 
fortaleceu as ações da unidade educacional, em busca de estreitar e manter o vínculo com as 
famílias, crianças e comunidade.

b) Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços 
A formação da equipe educativa é sem dúvida uma ferramenta para aprimorar e fortalecer a 
prática pedagógica dentro da instituição, sendo momentos de reflexão dos “Saberes e Fazeres” 
envolvidos no Projeto Político Pedagógico.
As equipes de monitoras e professoras permaneceram até findar o ano de 2020 em teletrabalho, 
devido aos cuidados em relação ao Covid-19 e a determinação do decreto nº 20. 768 do dia 16 de 
março, que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades que 
compõem o sistema municipal de ensino de Campinas a partir do dia 23 de março.
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Nos meses de outubro, novembro e dezembro permanecemos com nossas formações on line pela 
plataforma Meeting, onde as formações foram organizadas nos seguintes dias e horários:
Terças-feiras: Das 10:00 às 12:00 h – Equipe de Monitoras
Quintas-feiras: Das 11:00 às 13:00 h – Equipe de Professoras
Quartas-feiras: Das 11:00 às 13:00 h – Equipe de Monitoras e Professoras (reposição dos horários 

de reunião não realizados no período anterior)
Nos meses de outubro, novembro e dezembro, além da coordenadora conduzir as formações, 
recebemos de forma online alguns especialistas para contribuir e fortalecer ainda mais nossas 
formações.
Participamos de vários eventos, atividades propostas pelo CSF e abordamos sobre os seguintes 
temas com a equipe de monitoras e professoras:

 Participação da atividade do CSF “A escola pública como direito” – Prof. Dr. Silvio Gallo 
 Leitura e reflexão das ações do texto “A importância do brincar” realizando uma costura 

com as Diretrizes Curriculares para Educação Infantil de Campinas e o Caderno Temático 
Curricular Tempos e Espaços da SME de Campinas”. 

 Participação da atividade do CSF “A participação ampla e efetiva nos processos decisórios 
e avaliativas como exercício da cidadania – Luciane Palma. 

 “A importância da educação infantil: Um olhar para a criança, para a família e para a escola” 
– com a palestrante psicopedagoga Débora Corigliano. 

 Participação da 11ª Semana da Educação realizada pela Feac com os temas – 
“Alfabetização na idade certa”, “Evasão escolar” e “Implementação de tecnologias e 
metodologias ativas”. 

 Participação da atividade do CSF “Palavras e Gestos no berçário: Um olhar para as 
interações das crianças e educadoras” – ministrada por Maria Nazaré da Cruz. 

 Leitura de trechos e reflexão das ações da unidade educacional embasadas no Caderno 
Temático Curricular Étnico- Raciais Afro- Brasileiros da SME de Campinas.”. 

 Participação do II Seminário de alimentação escolar – “Alimentação Infantil sem açúcar” 
promovido pelo CEASA. 

 “Os prejuízos e benefícios das telas de tecnologias na infância” – com a palestrante 
neuropsicopedagoga Miriam Bassolani. 

 “Minicurso de musicalização”  
 Participação da atividade do CSF “A CPA como estratégia para efetivação da gestão 

democrática” – ministrada pela Luciane Palma. 
 “Os prejuízos e benefícios das telas de tecnologias na infância” – com a palestrante 

neuropsicopedagoga Miriam Bassolani. 
 “Ansiedade em tempos de Pandemia” – com a psicóloga Rosangela Galante. 
 “O desenvolvimento da fala e seus mitos/dúvidas” – com as fonoaudiólogas Mayara 

Cardoso e Ariane Bois. 
 “A primeira infância: o desenvolvimento e estímulos para as crianças” – com a psicanalista 

Ciomara Scheneider da TV Brasil. 
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 Leitura de trechos e reflexão das ações da unidade educacional embasadas no livro 
“Registros na educação infantil” de Luciana Ostetto. 

 Participação da atividade do CSF sobre a CPA “A gestão democrática e sua relação com os 
princípios curriculares da educação infantil Municipal” - ministrada pela Luciane Palma. 

 Participação da atividade do CSF “Literatura e educação: encontros (re) criadores entre arte 
e infância inclusive em tempos de pandemia” – ministrada por Lígia Prando 

 Participação da atividade do CSF “Educação infantil no contexto atual: perspectivas de (re) 
criações com a coletividade” – ministrada por Luciane Palma. 

 Leitura e reflexão das ações do texto “Autonomia e limites” – Nova escola. 
 Reflexão das ações e ilustração com vídeo sobre o tema “O brincar do bebê: ações, 

expressões e interações” com as pedagogas Tatiara Alves e Valéria Pasetchnv. 
 Participação da atividade Afetividade na educação infantil: crianças e brincadeiras.” 

realizada pelo grupo do Afeto da Unicamp e dirigida pelo Prof. Sérgio Antônio da Silva 
Leite. 

 Realização de cinco RPAIs - Reunião Pedagógica de Avaliativa Institucional, para reflexão, 
avaliação e possível planejamento para 2021 sobre as ações mitigadoras da unidade 
juntamente com as famílias. A reunião foi realizada com a presença da equipe gestora, 
administrativo, limpeza e portaria e pela plataforma meeting da equipe de professoras.  
 

c) Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, 
CPA e outros), com as famílias/entorno.

O Conselho Escolar do CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon representa a 
comunidade escolar local e atuou no ano em questão em conjunto com a equipe escolar, definindo 
caminhos para deliberações sobre os assuntos de sua responsabilidade e com esta visão 
democrática nosso conselho se reuniu sempre com o objetivo de tornar a escola participativa e as 
tomadas de decisões a partir de reflexões e discussões coletivas do colegiado. As reuniões 
ocorreram de forma online respeitando as orientações sobre a prevenção do Covid-19, foram 
passadas todas as ações mitigadoras tomadas pela unidade educacional durante o período de 
pandemia, tivemos momentos de escuta e discussão sobre essas ações e sobre a possível 
retomada das atividades escolares, ouvindo os conselheiros como família, acalentando as 
ansiedades e receios.  

Todas as reuniões do Conselho aconteceram de forma positiva e contribuíram muito 
para as ações mitigadoras. 

 
d) Acompanhamento do Calendário Escolar 

Dias letivos previstos no ano de 2020: 200 dias 
Dias letivos cumpridos no ano de 2020: 38 dias  

Em consequência do momento pandêmico enfrentado por todo o mundo, as atividades escolares 
foram suspensas a partir do dia 23 de março, imposta pela quarentena estabelecida pelo Decreto 
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Estadual e consequentemente Decreto Municipal nº 20.782, de 21 de março de 2020, como 
medida de contenção da disseminação da pandemia do novo coronavírus COVID-19. No segundo 
semestre trabalhamos com ações remotas, de modo a diminuir um pouco os impactos desse 
momento tão adverso.
 

 Quadro de metas 

Meta Prevista no Plano 
de Trabalho 

Principais Ações 
desenvolvidas para 
alcance das metas

Análise do processo  
Avaliação 

percentual de 
resultados (%)

Socializar, esclarecer e 
divulgar a Proposta 

Pedagógica em 
desenvolvimento ou 
desenvolvida pela 

Unidade Educacional, 
aprimorando o seu 

acesso a toda equipe e 
comunidade. 

Apresentar a Proposta 
Pedagógica a toda equipe 
e comunidade, através de 
reuniões como Reuniões 
Pedagógicas e Reuniões 
de Formação entre Pares, 
Conselho de Escola, para 

tornar conhecido por 
todos. 

Foi discutido, através da 1ª 
RFE, Reunião de Conselho 
de Escola, TDC, Formação 
de Monitoras e Professores 
as) famílias e conheceram a 
Proposta Pedagógica, e a 
importância no trabalho da 

escola.

 

Meta atingida      
parcialmente 

devido à    
pandemia (Covid-

19) 

Realizar múltiplos 
registros por adultos e 

crianças. 
Proporcionar à equipe 

momentos de discussão e 
elaboração da Proposta 

Pedagógica. 

Roda da conversa no 
ambiente com as 

crianças, onde estas 
avaliam o trabalho 

realizado no dia a dia; 
Através de textos, refletir 
sobre a organização dos 

tempos e espaços com os 
adultos envolvidos no 
projeto pedagógico; 
Discutir a Proposta 

Pedagógica em diversas 
reuniões. 

Tornar mais efetivo e 
diversificado o trabalho de 

registro da linguagem oral e 
escrita das crianças. 

 

Meta executada 
parcialmente devido 
à pandemia (Covid-

19)

Discutir com as crianças, 
professoras e monitoras 

para definição dos 
lugares e datas para os 

Estudos do Meio. 

Definir lugares e datas 
para os estudos do meio. 

Através de momentos de 
diálogos, realizados em 

rodas de conversas com as 
crianças e os 

educadores(as) 

Meta não 
executada, devido à 
pandemia (Covid-

19)

Despertar na criança o 
interesse pelo “Faz de 

conta”. Execução dos 
Teatros realizados 
pelas crianças nas 

atividades de 
linguagem artística 

do: “Sexta em cena”. 
Planejamento de atividades 
que objetivaram o espertar 
na criança e o desejo pelo 

“Faz de conta”. 
Meta Executada 

Parcialmente 
devido à 

pandemia (Covid-
19) 

Estimular e incentivar a 
reprodução/recontagem 

Atividades 
realizadas durante o 

Planejamento das 
atividades para 

Meta 
Executada 
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de histórias pelas 
crianças por meio de 

estratégias diferenciadas. período da roda de 
conversa. 

As crianças 
realizaram diversas 

atividades de 
recontagem de 

histórias. 
Musicais dos Contos 

Infantis. 
Mural confeccionado 
pelas crianças sobre 

os contos. 

estimular a 
recontagem de 

histórias. 
 

parcialmente 
devido a 

pandemia 
(Covid-19) 

Estimular a aceitação de 
uma alimentação 

saudável e variada em 
todos os agrupamentos 
dentro de seu grau de 

desenvolvimento 
apresentando os 

alimentos oferecidos 
diariamente. 
Possibilitar que 

a criança reflita sobre a 
alimentação, identifique 

as frutas, legumes e 
raízes e a importância 
deste para a saúde. 

Desenvolver o projeto 
Autosservimento nos 
agrupamentos III e 
executar a Semana 

Educativa da 
Alimentação Saudável. 
Desenvolver o projeto 

Horta com as crianças no 
espaço da creche. 

Educadores (as) envolvidas 
nos momentos de refeições 

servidas. 

Meta Executada 
Parcialmente devido 
à pandemia (Covid-

19)

Promover a autonomia 
das crianças em relação 

aos cuidados com o 
próprio corpo. 

Implementação novos 
recursos que facilitem a 

construção da autonomia 
da criança. 

Desenvolvimento, cuidado e 
observação das crianças 

durante o período que 
permaneceram na escola, 

proporcionando às mesmas 
a se alimentarem sozinhas e 

cuidando da sua higiene 
pessoal. 

Meta Executada 
Parcialmente 

devido à 
pandemia (Covid-

19) 
Oferecer formação 

continuada aos 
educadores durante 
tempos pedagógicos 

programados pela 
Orientadora 
Pedagógica. 

Realizar formação 
continuada nas Reuniões 
de Formação entre Pares 

sobre a temática das 
legislações; articulando os 
planos de ensino com as 

experiências definidas 
pelas legislações; 

Realizar a formação das 
monitoras. 

Amplitude de novos saberes 
e reciclagens do trabalho de 
aprendizagem desenvolvido 

com os educadores (as). 

Meta executada 
plenamente
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 Execução Orçamentária e Financeira 2020: 
DESPESA VALOR 

PLANEJADO
VALOR 

EXECUTADO

PERCENTUA
L 

EXECUTADO
JUSTIFICATIVA

Holerite, Férias e 
Verbas Rescisórias R$ 2.949.663,17 R$ 1.978.972,67 67,09%

O valor executado foi menor 
que o planejado, tendo em 
vista que não houve a 
necessidade de um gasto 
maior. Saldo transferido para 
janeiro/2021 é R$ 970.690,50 
(32,91% do valor planejado).

Encargos 
Trabalhistas, 
Previdenciários e 
Sociais e Benefícios

R$ 1.025.600,00 R$ 670.320,24 65,36%

O valor executado foi menor 
que o planejado, tendo em 
vista que não houve a 
necessidade de um gasto 
maior. Saldo transferido para 
janeiro/2021 é R$ 355.279,76 
(34,64% do valor planejado).

Material 
Pedagógico, 
Brinquedos 
Pedagógicos, 
Material de 
Informática

R$ 181.600,00 R$ 36.630,87 20,17%

O valor executado foi menor 
que o planejado, tendo em 
vista que não houve a 
necessidade de um gasto 
maior. Saldo transferido para 
janeiro/2021 é R$ 144.969,13 
(79,83% do valor planejado).

Material de Higiene 
e Limpeza e Outros R$ 67.800,00 R$ 28.523,20 42,07%

O valor executado foi menor 
que o planejado, tendo em 
vista que não houve a 
necessidade de um gasto 
maior. Saldo transferido para 
janeiro/2021 é R$ 39.276,80 
(57,93% do valor planejado).

Serviços e Outros R$ 31.200,00 R$ 10.996,65 35,25%

O valor executado foi menor 
que o planejado, tendo em 
vista que não houve a 
necessidade de um gasto 
maior. Saldo transferido para 
janeiro/2021 é R$ 20.203,35 
(64,75% do valor planejado).
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Aquisição de Bens 
Duráveis R$ 20.400,00 1791,21 8,78%

Não ocorreu nenhum fato 
imprevisível no ano de 2020. 
Saldo transferido para 
janeiro/2021 é R$ 18.608,79 
(91,22% do valor planejado).

Mão de Obra de 
Manutenção R$ 70.800,00 R$ 23.768,00 33,57%

Devido alguns desgastes no 
prédio da Unidade Escolar, 
houve a necessidade de 
manutenções e compra de 
materiais para a manutenção 
geral da escola. Saldo 
transferido para janeiro/2021 é 
R$ 47.032,00 (66,43% do 
valor planejado).

Material 
Manutenção R$ 54.200,00 R$ 2.836,65 5,23%

Devido alguns desgastes no 
prédio da Unidade Escolar, 
houve a necessidade de 
manutenções e compra de 
materiais para a manutenção 
geral da escola. Saldo 
transferido para janeiro/2021 é 
R$ 51.363,35 (94,77% do 
valor planejado).

 TOTAL R$ 4.401.263,17 R$ 2.753.839,49 62,57%
Do total planejado para 
2020, foram executados 
62,57% do previsto. 

 
5. Resumo Orçamentário e Financeiro: 

SALDO ANTERIOR 2019 R$ 919.536,71
VALOR REPASSADO EM 2020 R$ 3.418.076,99
VALOR RENDIMENTOS EM 2020 R$ 5.856,89
VALOR DAS DESPESAS EM 2020 R$ 2.753.839,49
SALDO PARA O PROXIMO EXERCICIO 2021 R$ 1.589.631,10

 
 Conclusão

Pela observação de todos os aspectos aqui neste documento levantados, conclui-se que a 
Proposta Pedagógica planejada para o ano de 2020 no CEI Bem Querer Senador João de 
Medeiros Calmon precisou ser reorganizada diante do enfrentamento da pandemia do Covid-19 
com a suspensão das atividades presenciais. 
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Houve a necessidade de um replanejamento e, diante das orientações recebidas da Secretara 
Municipal de Educação, foram realizadas atividades mitigatórias que buscaram a criação e a 
manutenção de vínculos com as crianças e famílias. Portanto, não foi possível a execução do 
plano de ação inicial, conforme delineado por toda a equipe educativa do CEI, mas buscamos 
dentro dos limites e possibilidades postos por este momento de pandemia, proporcionar às 
crianças e famílias momentos de interação através da ludicidade, de brincadeiras e de 
aproximações que pudessem contribuir para o desenvolvimento integral dos bebês e crianças 
pequenas, mantendo assim o vínculo afetivo com as famílias e comunidade educacional. 
 

Campinas, 07 de Junho de 2021. 

 

______________________________ 

Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 

Presidente 

 

______________________________ 

Jaqueline Paula De Franca Farias 

Diretora Educacional 

 

  

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI BEM 
QUERER "DRª ZILDA ARNS" - CNPJ: 00.300.881/0001-
66, 00.300.881/0003-28 - C.C.: 31.64.53.71.0431.00000 - I.M.: 

15186606 
  

 

 

 

Organização SocialAssociação CHANCE Internacional 

Rua Nelson Hossri nº 229 sala 08 Conj Habitacional Vila RèggioCep: 

13067- 640 Campinas - SP 

00.300.881/0001-66 

Luiz Fernando Ferrari 

Vice-Presidente: Fausto Gualberto Lara 
 

 

 

010/2016 
 

01/02/2016 a 31/01/2021 
 
 

“DRª.ZILDA ARNS” 

 

 

Drª 

ZildaArns 

Rua Nehme Antônio Haddad nº 375 Bairro: Parque das Indústrias 

00.300.881/0003-28 

(19) 3265-2508 

cei.drazildaarns@educa.campinas.sp.gov.br

 

 

 

 

 

A partir de 2010, com o funcionamento do Centro de Educação 

InfantilDra.ZildaArns,iniciou-se oatendimentonobairroParquedasIndústrias a 

uma parcela da demanda da Educação Infantil, a partir 

deConvêniofirmadoentreaPrefeituraMunicipaldeCampinaseaOrganização Social 

CHANCE Internacional. O CEI Bem Querer Dra.Zilda Arns, desde o seu 

surgimento, vem atendendo crianças de 0 a 5anos e 11 meses.Esta unidade está 

localizada na rua Nehme Antônio Haddad, 375 -

ParquedasIndústrias,bairroquevemapresentandoumdesenvolvimentocrescenterela

cionadoao 

aeroporto,indústrias,comércios,postodesaúde,escolas,empreendimentosimobiliári

os(condomínios de apartamentos), criação do corredor BRT Amoreiras –

RuiRodrigues,saneamentobásicoeasfalto.Aregiãoémuitopromissora. Ao lado da 

unidade passa o córrego Estiva e estende-seaté outros bairros da região. Os 

bairros vizinhos são: Parque Planaltode Viracopos, Jardim Adhemar de Barros, 

Jardim Esplanada, JardimSão Cristóvão, Jardim Aeroporto, Jardim Aeronave, 

Jardim São Pedrode Viracopos que estão entre o Aeroporto Internacional de 

Viracopos eos seis Dics de conjunto habitacional desta região. A prefeitura 

realizouaimplantaçãodeumespaçocomaparelhosdeexercíciosfísicosparaa terceira 

idade atrás da unidade e no quarteirão seguinte 

construiuumapraçacomdiversidadedeatividades.Acomunidadepassouentão,ausufr

uirdeacademiaaoarlivre,comaparelhosparaexercícios físicos, pista de caminhada, 

rampa de skate, playground,quadra de futebol de areia e uma área arborizada e 

iluminada. 

De acordo com um questionario feito com os pais pudemos observar que a 

comunidadeapresentafamíliascomescolaridadedenívelfundamental, médio e 

superior, sendo dividido em famílias de classesocial baixa e média, no geral são 

famílias de trabalhadores com filhospequenos, que necessitam de um local para 

a educação e cuidado 

dascrianças.Comestascaracterísticassociais,acomunidadedoParque 

dasIndústriasapresentaumdesafiorelativo,emfunçãodeseefetivaruma proposta 

significativa para toda a comunidade escolar.  
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Agrupamento FaixaEtária
Proposta de 
Atendimento 

2020 

Crianças 
atendidasem 

2020 

AG I Crianças nascidas 
entre01/07/2018a31/12/2020 67 67 

AG II Crianças nascidas entre 
01/11/2016 a 30/06/2018 170 153 

AG II/ I Crianças nascidas 
entre01/07/2018a30/06/2018 35 31 

AGIII – Manhã Crianças nascidas entre 
01/04/2014 a 31/10/2016 93 84 

AGIII – Tarde 
Crianças nascidas 
entre01/04/2014a31/10/2016 93 83 

Total  458 420 

 

Observação: Em virtude do isolamento social, as atividades de nossa escolaforam 
suspensas, de acordo com o DECRETO Nº 20.768 de 16 de Março 
de2020.Nosegundosemestretrabalhamoscomaçõesremotas,demodoadiminuir um pouco 
dos impactos desse momento tão adverso. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento 
Total 

deRefeiçõesServidas1° 
Trimestre 

Total 
deRefeiçõesservidasno 

Ano 

I 11.791 11.791 
II 17.908 17.908 
III 8.013 8.013 

TOTAL 37.712 37.712 
 
Devido à suspensão das atividades escolares segundo o DECRETO Nº 20.768 de 16 de 
Março de2020a escola em parceria com a profeitura realizou a entrega de Kits de hortifruti e 
de Cesta básica de modo a ajudar as famílias neste momento de enfrentamento a pandemia. 
 

 

Profissional Quantidade 
Propostapara 
execução do 

Contrato 

Quantidade de 
profissionais na 

UnidadeEducacional em 
2020 

Diretor 1 1 
Vice Diretor 1 1 
Coordenador 1 1 
Professores 7 7 
Professor de 
EducaçãoEspecial 

1 1 

Agentes de Educação 
Infantil 

26 26

Cozinheira 1 1 
Auxiliar de Cozinha 3 3 
Assistente Administrativo 2 2 
Auxiliar de Limpeza 4 4 
Portaria 2 2 
Programa Jovem Aprendiz 2 2 

 

Apoiando-senasDiretrizesCurricularesMunicipaiseNacionaisparaaEducação Infantil e 

diante das orientações referentes a momento de PandemiadoCOVID-

 

 

 

19,nossapráticafoifundamentadaedirecionada,demodoagarantirarelaçãodascriançascomo

ambienteescolar,mesmoque a 

distancia,atravésdeaçõesquevisaramdiminuirestadistânciaaqualascrianças, suas famílias 

e todo o contexto da unidade vivenciaram. 

Partindo desse pressuposto, nosso tema Gerador para o ano de 2020 foi“Meu 

lugar no mundo; para ser criança e descobrir meu país”. Tínhamos muitossonhos e 

planos para este ano, que infelizmente tivemos que pausar, haja vistao momento 

histórico que estamos vivenciando. Contudo, seguimos firmes nabusca de garantir as 

crianças o contato com o meio escolar, de modo que, nosprimeiros dois meses do ano 

foram trabalhados com os grupos os seguintesprojetos: Projeto Adaptação: Sem choro 

na despedida; Projeto Autonomia eidentidade; Quem sou eu; Projeto Patrulha da Escola. 

No segundo semestre, tivemos que reorganizar as ações, pensar e estruturarum plano de 

trabalho com ações mitigadoras para ajudar as crianças 

nestemomentodedistanciamentosocial. Foi organizandoassim,açõesqueacolheram as 

famílias, de forma a ouvi-las e saber como ultrapassaram esta fase tão complicada e com 

as crianças foram organizados vídeos interativos 

emateriaisdeapoio.Otrabalhopermeouosseguintesprojetos:Projetoacolhimento; Projeto 

Canções e sentimentos / Musicalização; Projeto Literário. 

 

Educação Especial  

Neste ano, o trabalho desenvolvido pela Professora de Educação Especialcontou com a 

participação da professora de referência do grupo e o apoio eacompanhamento da 

coordenação pedagógica, de modo a conseguir ajudar ascriança a desenvolver-

sedamelhorformapossível.Foramorganizadasatividadesapartirdaspropostasedoplanejame

ntodaprofessoradereferênciadaturma,adequando-

asnessemomentodeisolamentosocial,procuramosfazeraconfecçãodejogosebrinquedosped

agógicosqueajudassem as crianças dentro de suas especificidades, de modo a 

favorecerainda mais o convívio social da criança com a família, onde ela pode 

assim,obter um momento de divertimento e de descontração. Considerando que 

aeducaçãoespecialtemumpapelfundamentalnagarantiadainclusãodetodos,nessecontextod

eisolamentosocial,emqueoprocessoeducacionalescolar das crianças se dá por meio do 

oferecimento de outras formas deinteração e acesso ao conhecimento, mediante o uso de 

 

 

 

ações digitais. 

 

Destemodo, para este momento de isolamento social, a SME elaborou princípios 

eorientaçõesquedevem nortearaorganizaçãodasescolas, por meio desses seguimos as 

ações para ajudar as professoras de nossa unidade,as crianças e suas famílias. 

Todo material e conteúdo adaptado foram disponibilizados de acordo com 

oplanejamentodaprofessoradereferência.Foramtrabalhadasasseguintes áreas: memória, 

coordenação motora fina, conhecimento das cores,movimento de pinça, coordenação 

motora grossa, conhecimento dos números,área visual, conhecimento das formas 

geométricas. 

Materiaisutilizados:Garrafaspets,palitodesorvete,guache,massinha,cartolina, retalhos de 

papel, papelão. 

Obteve-seumretornosatisfatóriodasfamílias,ondehouveumagrandeparticipação de todos. 
 

Projetos Coletivos  
 

Na educação infantil é necessário que esse olhar de busca dos 

conhecimentos,sejaopontodepartidaparaaaçãoeducativa,valorizandooconhecimentoque a 

criança traz consigo. 

Deste modo realizamos os seguintes projetos: 
 

Adaptação  
 

Nesteprojetotrabalhamosaquestãodoacolhimentodascriançasnestecontato inicial com a 

escola, visando que elas vivenciem este processo damelhor maneira possível e de forma 

encantadora e juntamente com as 

famílias.Iniciamosasaçõesdesdedezembrodoanopassado,acolhendoasfamíliasdecrianças 

novas para explicar qual a metodologia de trabalho da escola frente àadaptação das 

crianças e como seria este processo. 
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Nos dois primeiros dias de aula montamos atividades diversificadas no pátiopara 

receber as crianças do AGI e para que as famílias tivessem um tempopara brincar com 

seus filhos conforme as crianças entravam para a sala. Emsala, cada equipe montou 

estratégias diversificadas que auxiliaram as criançasdurante a adaptação.Para o AGII e 

AGIII montamos propostas para facilitar 

oconvíviodascriançasemvistadequeboapartedelasestavammatriculadasno ano anterior 

em nossa unidade. Para as crianças novas, organizamosaçõesdeacolhimento, visando um 

momento de transição tranquilo e respeitoso, até que as crianças comessem a se habituar 

a nova rotina no ambiente escolar. 

Obtivemos um bom resultado e aos poucos vimos às crianças sentindo-seseguras em 

nossa unidade. 

Projeto identidade  
 

Demos início ao projeto identidade onde trabalhamos o autoconhecimento, 

oconhecimento do outro e suas diferenças, proporcionamos o contato com aconsciência 

do eu e o outro, da divisão do espaço, dos brinquedos.Porém nãoconseguimos finalizar 

devido ao distanciamentosocial por conta do COVID-19. 

Ações Mitigadoras – Pautadas na Resolução SME Nº 06, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020, 

 que dispõe diretrizes para o redimensionamento do trabalho pedagógico na Educação Infantil. 

 

 
  

 

 

 

Projeto acolhimento 

Desenvolvemoseplanejamosaçõesqueabrangessemumacolhimentosignificativo asnossas 

crianças, buscandoamenizar a distância imposta pela pandemia. 

Conseguimos alcançar muitas crianças e nos desdobramos para efetivar essainteração, 

para nós foi muito satisfatório ver a interação das crianças e suasfamílias e perceber 

como foi significativo para eles, sentirem essa acolhida porparte da escola. 

 

Projeto Canções e sentimentos / Musicalização  

Os momentos de roda de música têm uma importância muito grande para ascrianças da 

educação infantil, nestas propostas elas interagem uma com 

asoutrasesedesenvolvemdeformalúdica.Diantedisto,amaneiraqueencontramos para levar 

um pouco deste cotidiano encantador, foi gravar vídeosdas músicas favoritas das 

crianças. Conseguimos ter uma devolutiva favoráveldestas propostas, por parte das 

famílias, os pais nos enviaram vídeos e áudiosdas crianças interagindo, para nós foi uma 

grande satisfação este retorno. 

 

Projeto Literário 

Por meio das histórias, as crianças mergulham em um mundo de fantasias,repleto de 

emoções e sensações. Desta forma, procuramos alcançar nossascrianças, neste período 

de pandemia, de maneira a amenizar o sentimentodelas e a saudade que estavam 

sentindo do ambiente escolar. 

Com este projeto, vimos o quanto nossas crianças estavam com saudades 

daspropostasdesenvolvidaspelaescolaefoimuitosignificativoveresentir,mesmoqueádistân

cia,oencantamentodenossospequenos.Nossoscorações transbordaram de alegria. 

 Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços

Formação dos Professores e Formação dos Agentes Educacionais: 

IniciamosoanocomnossaRPAI ondeemconjuntofizemos umaanálisedos

Temastrabalhadosnoanoanterior,adevolutivafoipositivaquantoaostemas. 

 

 

 

 

 

 

Depois deste momento abrimos uma nova discussão juntamente com o 

grupoparadefinirmosalgunstemasparaasformaçõesde2020,ondeaequipeapontou a 

necessidade de estudarmos mais um pouco sobre as inclusões danossa unidade,afim de 

entendermos mais como atuar juntamente com ogrupo, desenvolvimento infantil e jogos 

na educação infantil. Iniciamos nossasformações de forma presencial onde os encontros 

aconteciam: 

 

Formação Dia Hora 

Professoras Segunda-feira 17h00 às 19h00 

Agentes de 
Educação Infantil  

Quinta Feira 7h00 às 9h00 

Agentes de 
Educação Infantil  

Quinta Feira 17h00 às 19h00 

 

 

Abordamos os seguintes temas com a equipe de Professoras: 

Com a equipe das professoras realizamos duas formações mais direcionadas 

aDocumentação Pedagógica das crianças; Orientação da escrita dos planos detrabalho 

por agrupamento; Orientação sobre a escrita dos relatórios: o queavaliar? Como avaliar? 

O porquê? Para quem avaliar? 

Demos prosseguimento às ações deste campo, nos adaptado a nova realidadeem que nos 

encontramos da Pandemia do Covid 19 de modo que, 

nossasreuniõespassaramaserdeformadigital,usamosdorecursodoGoogle–Meet. 

Com os temas: Leitura e orientações a cerca das medidas de prevenção etransmissão da 

Covid19; Leitura e reflexão do capítulo 1 do livro “EducaçãoInfantil, 

paraque,paraquemeporquê?”  

IntroduçãoaPedagogiaReggioEmilia;EstudosdosTeóricos:Wallon,Piaget,VygotskyeMari

aMontessori; Alimentação para crianças menores de dois anos em ambienteescolar e 

Orientações sobre o retorno de atividades. Primeiros Socorros; 

MiniHistórias;InteligênciaEmocionalcomJonathasLira;ObservaçãoeEscutana 

 

 

 

 

EducaçãoInfantil;UmolharsobreoRegistro;RegistroeDocumentaçãoPedagógica na 

educação Infantil; 

Abordamos os seguintes temas com a equipe de agentes de educação: Leiturado 

comunicado SME Nº 06, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 referente ao decreto da 

Prefeitura Municipal de Campinas e oComunicado da nº 08/2020 da CHANCE; 

Reflexão e estudo a cerca do 

Brincar;Leituraereflexãodotema“ConcepçãodeInfâncias”;Leituraereflexãodotema 

“Espaços e Tempos na Educação Infantil”, Leitura e reflexão a cerca daRotina e 

Planejamento na Educação; Estudo e reflexão sobre as práticas denosso cotidiano frente 

às propostas de música e movimento; Estudo sobre 

aEscutaativadascrianças;Leituraeorientaçõesacercadasmedidasdeprevenção e 

transmissão da Covid19; Estudo e reflexão sobre as práticas denosso cotidiano frente às 

propostas de roda de leitura. Finalização do Estudosobre os espaços e a utilização do 

mesmo na Educação Infantil; Leitura elinguagem na Ed. Infantil; Estudos sobre os 

Teóricos da Educação Piaget,Wallon, Vygotsky e Maria Montessori; Introdução “A 

escuta ativa da criança” e orientações sobre o retorno de atividades. Primeiros Socorros; 

Mini Histórias;Inteligência Emocional com Jonathas Lira; Observação e Escuta na 

EducaçãoInfantil; Um olhar sobre o Registro; Registro e Documentação Pedagógica 

naeducação Infantil; 
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Formação coletiva 
 

Nodia28dejaneirotivemosumaformaçãocoletivanoVIIIencontrodeestudos da criança e do 

adolescente com os temas: “Ensinando com dedicaçãoe zelo” e “Ensino Criativo”. 

Neste dia, as palestrantes trouxeram falas que nosfizeram refletir sobre o dia a dia da 

criança na escola e na comunidade, comotrabalhar essa valorização do EU das crianças 

e suas especificidades. Noensino criativo contamos com uma palestrante que nos trouxe 

como melhorar oencantamento dos momentos de Roda de História e Roda de Música, 

esteencontro foi significativo e nos deu novas perspectivas e meios de trabalho.No dia 

09 de março tivemos uma formação coletiva sobre Educação 

Especial,ondeobtivemosalgumasorientaçõesquantoàsnecessidadesespeciaisecomoajudar

ascriançasasedesenvolveremrespeitando-asemsuasespecificidades.No dia 27 de 

fevereiro de 2020 tivemos uma proposta de roda de história, 

ondedesenvolvemoscomogrupoaapresentaçãodosnovoslivrosrecebidosemnossaunidadee

tambémtrabalharadinâmicadestemomento,de modo que, ele seja cada vez mais 

encantador para as crianças, 

nestatemáticacontamoscomapresençadaAnaPaulaCampos,nossaVice-

Diretora,querealizouumarodadehistóriacomtodaaturmaetrouxepropostas para os livros 

que recebemos;Realizamos uma formação on-line sobre “Inteligência Emocional” – 

ministradapeloJonathanLira;“Alimentaçãoparacriançasmenoresde2anos em ambiente 

escolar” ministrada pela equipe do CEASA;Primeiros Socorros comduração de dois 

encontros onde nos aprofundamos mais sobre essa temáticaministrada pela Nathalia 

 

 

 

Verone. Todas essas formações foram realizadas deforma on-line. 

RPAI  

Data: 23 e 24 de Janeiro de 2020 

 

Pauta: Planejamento 
 

Nos dias 23 e 24 realizamos um momento de planejamento para o ano de2020, na 

reunião contamos com a participação de todos da equipe, iniciamoscom a apresentação 

do calendário da unidade onde perpassamos as ações aserem realizadas com as crianças 

e suas famílias, como passeios,reuniões depais, mostra cultural e reuniões de CPA e de 

Conselho de escola.Seguimos com a escolha de nosso tema anual, onde toda a equipe 

contribuiu e trouxeram 

ótimassugestõesdetemas,sãoeles:Conhecendonossaterra;Valorizandonossopaís;Oquetem

emno nossoquintal?Eseascriançasgovernassem o mundo; Meu mundo colorido; Minha 

Infância Querida; Reciclarresponsabilidade de todos e. Reciclando o mundo. 

Discutimos sobre cada um e chegamos à conclusão que deveríamos unir todasessas 

sugestões em um tema único, foi então que chegamos a este tema final:“Meu lugar no 

mundo; para ser criança e descobrir meu país”.Seguimos com a sugestão de temas para 

os tempos de formação da equipe 

efinalizamoscomoplanejamentodacomemoraçãodos10anosdenossaunidade, onde 

formamos uma comissão com os funcionários de nossa unidade de modo a organizamos 

as ações a cerca desta comemoração.

 

 

 

 

Data: 09 de setembro de 2020 
 

Pauta: Avaliação Primeiro Semestre 
 

Nestareuniãoabordamosaavaliaçãodoprimeirosemestre,aDiretorapediu a cada professor 

(AGI, AGII e AGIII) para falar sobre como foio desenvolvimento do trabalho no 

primeiro semestre, mesmo sendo em poucotempo.Prosseguimos com a leitura da 

Resolução SME Nº 06, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020. Replanejamento parao 

segundo semestre e interação com a comunidade e família.Finalizamosperpassando pela 

organização das formações e grupos de estudo da equipe. 

Data: 04 de dezembro de 2020 
 

Pauta: Avaliação segundo semestre 
 

Iniciamos nossa formação falando sobre o replanejamento do calendário 

denossaunidadeesobreaescritadosrelatóriosindividuaisdascrianças.Trouxemos uma 

palavra de agradecimento à equipe pelo trabalho do ano todo.Informamos também os 

assuntos que seriam abordados nas próximas 

RPAIS,destemês,ondeiremosavaliarasaçõesrelativasaoprojetodo segundosemestre da 

cada agrupamento. 

 

Data: 09 de dezembro de 2020 
 

Pauta: Avaliação das ações mitigadoras do AGI. 

NestareuniãotratamosdaavaliaçãodasaçõesmitigadorasdoAGI,conseguimosverumacresce

ntenaparticipaçãodasfamíliasedascriançasnas propostas organizadas.   Para as 

professoras o primeiro mês, essa 

formadetrabalhonãotrouxeoretornoesperado,principalmenteporcontadapreparaçãodosite

nsevídeos.Procuramosentão,outrasestratégiasparaconseguimosmaisenvolvimentodasfam
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ílias.Aofinalficamosfelizescomoobjetivo alcançado. 

Data: 10 de dezembro de 2020 

 

Pauta: Avaliação das ações mitigadoras do AGII. 

Nesta reunião concluímos que as ligações tiveram um grande significado paraas famílias 

que se sentiram acolhidas pela escola. Em relação ao decorrer daspropostas, sentimos 

que essa interação foi efetiva para aqueles pais com aosquais conseguimos contato, visto 

que algumas famílias trocaram muito 

seusnúmeros,dificultandoassim,queefetivássemosesteacolhimento.Elesinteragiram 

enviando áudios das crianças, fotos e vídeos, para nossa equipe foiuma maneira de 

matar um pouco a saudades que estavam das crianças. Paraas crianças, vimos que elas 

ficaram alegres em ver os amigos, algumas atécompartilharam falas entre si. 

 

Data: 14 de dezembro de 2020 
 

Pauta: Avaliação das ações mitigadoras do AGIII. 

Nesta ocasião falamos um pouco sobre a temática do contato telefônico, quepara as 

professoras foi bastante positivo. Embora, tivéssemos um pouco 

dereceiopornãosabercomoasfamíliasentenderiamessapropostaesesaberiam separar as 

coisas de modo a não sobrecarregar as professoras comoutras demandas. Neste ponto 

fomos surpreendidos de forma positiva, pois 

asfamíliasconseguiramentenderademandaeimportânciadestegrupo. 

 

Data: 15 de dezembro de 2020 
 

Pauta: Replanejamento das ações para o ano de 2021. 

Nesta reunião tratamos de organizar um replanejamento para o ano de 2021frente às problemáticas 

vividas pelo distanciamento social ocasionado pelapandemia do COVID-19. 

 

 

 

 

 

c) AtividadesdeIntegraçãocomoscolegiadosdaescola(ConselhodeEscola, 

CPA e outros), com as famílias/entorno. 

 
A parceria entre família e escola é importante, entendendo essa 

máxima,procuramos durante o ano de 2020 estratégias que efetivassem a 

participaçãodasfamíliasnocontextoescolardeseusfilhoseoacompanhamentodostrabalhos 

realizados em nossa unidade. Envolvemos as famílias em todos osprojetos, enviamos 

resumo do que estava sendo trabalhado em sala com ascrianças e eles participaram de 

forma efetiva das atividades enviadas paracasa. 

Durante este ano realizamos os encontros da CPAs – Comissão Própriade 

Avaliação: 

 

No dia 29 de janeiro de 2020 realizamos reunião com os responsáveis dascrianças 

de nossa unidade para a eleição da CPA. 

 

No dia 19 de fevereiro de 2020 a reunião da CPA – Comissão Própria 

deAvaliação, teve início com uma palavra da coordenadora Jaqueline Paula deFrança 

Farias, agradecendo a presença dos pais. 

Continuamoscomumaconversasobreasfunçõeseaimportânciadestecolegiado para nossa 

escola, explicamos como essa parceria é importante 

ecomoasnossasreuniõesserãoorganizadas.Osmembrostiveramummomento de 

apresentação e compartilharam suas expectativas em ajudar aescola. 

No dia 07 de dezembro de 2020, aconteceu uma CPA, para avaliar as açõesdeste 

ano, e também auxiliar o Conselho na prestação de contas. Foi ummomento de retorno 

quando as ações mitigadoras, vimos uma devolutiva dotrabalho significativa. 

  

 

 

 

O Conselho de Escola  
 

 
No dia 27 de janeiro de 2020 realizamos reunião com os responsáveis 

dascrianças de nossa unidade para a eleição do Conselho Escolar. 

No dia 07 de dezembro de 2020 tivemos nossa reunião do Conselho, nestaocasião 

contamos com a presença dos representantes da CPA de forma aauxiliar na conferência 

da prestação de contas e também na avaliação dasações deste segundo semestre. 

 

Reunião de pais e responsáveis 
 

Nos dias 27 e 29 de janeiro de 2020, tivemos o nosso primeiro encontrofamília e 

educadores, onde os pais foram orientados frente às normas e regrasda escola, foram 

apresentadas as professoras e equipe e os horários de cadaagrupamento. Após este 

momento coletivo, os pais tiveram um tempo paraconhecer as salas e tirar algumas 

dúvidas. 

 

Realizamos nos dias 25 e 26 de novembro de 2020a reunião de pais do 

AGIeAGII,ondeconversamosumpoucosobrecomosedeualgumasaçõesdesenvolvidas pela 

escola, de modo a ouvi-los um pouco referente a estesassuntos, perpassamos pelas 

informações referentes ao ano que vem. 

 

Realizamos nos dias 02 e 03 de dezembroa reunião de pais do AGIII 

ondeconversamos um pouco sobre como se deu algumas ações desenvolvidas 

pelaescola, de modo a ouvi-los um pouco referente a estes assuntos, perpassamospelas 

informações referentes ao ano que vem: eventos e ações realizadas com a participação 

da família. 

No dia 27 de Janeiro, recebemos a visita da nutricionista do Ceasa, que trouxe uma 

palestra para os pais do agrupamento I, por setratarem em sua maioria de pais de 

crianças novas em nossa unidade, ela nostrouxe uma reflexão a cerca da alimentação 

saudável e esclareceu algumasquestões advindas dos pais. 
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Meta 
Prevista 

noContrato 
deGestão 

Principais 
Açõesdesenvolvidas 

para alcance dasmetas 

AnálisedoProcessoeRe
sultados 

Justificativa 

Responsabilidade
pelasaúdeealiment
açãosaudáveldas 
crianças 

Noiníciodoano,tivemos 
açõesvoltadasaalimentação 
saudáveldas crianças, 
atravésdeumapalestracoma    
nutricionista    do CEASA. 

Meta 30 % atingida 
 

Não foi possível 
darcontinuidade a 
metapor conta 
domomento 
dePandemiadoCovi
d19. 

Formação 
Continuada 

A equipe no início doano, 
demonstrou mais engajamento 
em melhorar os espaços de nossa 
unidade, diante das formações e 
orientações a cerca da 
importância do uso desses 
espaços para o desenvolvimento 
das crianças. 
Foram elaborados cantos 
pedagógicos em sala de aula, 
diversificando as propostas 
dentro deste espaço. 

Meta 100 % atingida    

 

 

 

Relação 
famíliaeescola 

Recebemosanutricionista 
responsávelpelanossaUnidade,q
uetrouxeumapalestraàsfamíliass
obreosproblemasrelacionados à 
ofertade alimentosinadequados 
para ascrianças. 
Realizamos reuniõesde (Pais, 
Conselho deEscola e Cpas). 
Acolhemos asdemandas 
dasfamílias frente 
aomomento dePandemia 
queestamos 
enfrentando,orientando-as 
no que fora necessário. 

Meta 100 % atingida  

Crianças 
construindosua 
autonomia 

Iniciamos o ano coma proposta 
deoportunizar ações eprojetos 
que nascessem do interesse 
dascrianças, a prioripermeamos 
anecessidade dosgrupos frente 
ànecessidade daadaptação 
esocialização dosgrupos, 
criandosituaçõessignificativasd
eaprendizagem. 
Procuramos adequare melhorar 
osespaços da unidade. 

Nasações 
mitigadorasorganizadasparaosegu
ndosemestre,estimulamos 
ascrianças a interagiremcomsuas 
famílias,levandoumpoucododiaad
iadaescolapara dentrodocontexto 
familiar.Tivemos uma grata 
devolutiva das 
famílias,atravésdevídeos,áudioser
etornosnareuniãodepais.  
Pudemosperceberqueessasações
fizeramadiferençaparaascrianças
esuasfamílias, 
diminuindoassim,umpoucodoim
pactodo isolamento social. 

Meta100%atingida  
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Concluímos que em 2020 o Projeto Pedagógico não foi realizado 

comoplanejadodevidoaomomentodePandemiaqueassolaomundo.Procuramos, 

diante dos desafios, estruturar ações que ajudassem 

asfamíliaseascriançasdenossaunidade,aultrapassarestemomentodeisolamento 

social de uma forma um pouco mais tranquila. Efetivamosestes propósitos, 

através de ligações, grupos no Whatsapp, cartazesinformativos no portão da 

unidade, produção de vídeos e material deapoio para encantar as crianças e 

tornar os dias mais alegres. Ajudamosna entrega de Kits de alimentos para estas 

famílias, percebemos 

comoestaajudafoideimensaimportância,muitasfamíliasnosrelataramsituações 

difíceis que enfrentaram neste período. 

Nossa unidade passou por uma grande reforma, o que torna o espaçoainda mais 

encantador para o retorno das crianças.

 

Luis Fernando Ferrari 
Presidente CHANCE 

 

 

Chisthiane Moschetta 
 

 

  

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI 
BEM QUERER VANDIR JUSTINO DA COSTA DIAS 
- CNPJ: 00.300.881/0001-66, 00.300.881/0002-47 - C.C.: 

31.64.53.71.0431.00000 - I.M.: 15186606 
  

 

 

  

RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E 
ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO DE  

01/01/2020 A 31/12/2020 
 

 

Identificação da Organização Social 
 

Organização Social: Associação CHANCE Internacional 

Endereço: Rua Bolívar Lopes, 212 1º andar – Vila Réggio – CEP: 13067-520 Campinas/ SP. 

CNPJ Matriz: 00.300.881/0001-66 

Presidente: Luís Fernando Ferrari 

Número do Contrato de Gestão: 021/16 

Vigência do contrato de Gestão: 01/02/2016 a 31/01/2021 

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino no CEI 

Bem Querer Vandir Justino da Costa Dias 

 
 

Identificação da Unidade Educacional Cogerida 

 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer Vandir Justino da 

Costa Dias 

Endereço: Rua João Ferreira Dias, s/n - Residencial Novo Mundo – Campinas/ SP. 

CNPJ do CEI: 00.300.881/0002-47 

Telefone: (019) 3231-0760/ 3114-8161 

E-mail: dp@chance.org.br 

 
1. Introdução: 

 
O CEI Vandir Justino da Costa Dias encontra-se situado no território do Campo 

Grande, região Noroeste de Campinas, afastado aproximadamente 15 km do centro da 
cidade, porém, localizado em uma região de grande autonomia.  

 

São poucas as opções disponíveis relacionado à cultura  para a comunidade, ficando 
restritos a alguns eventos e locais acessíveis em outros bairros vizinhos, como a Praça 
João Amazonas, Praça da Concórdia e instituições que promovem ações relacionadas à 
diversidade cultural, educacional e cidadania. 
 

A proposta curricular da unidade esteve articulada em consonância as Diretrizes 
Curriculares da Educação/ SME e demais legislações vigentes, baseando-se nas práticas 

 

 

educacionais que visa à formação integral da criança, o protagonismo infantil, o sujeito 
pesquisador de seus interesses e produtor de cultura. 
 

Os projetos e atividades desenvolvidos nos agrupamentos surgem através do Tema 
Gerador Institucional, da escuta ativa, observação e diálogo cotidiano com as crianças/ 
famílias. Mediante os registros desenvolvemos ações diversificadas objetivando criar 
contextos para a construção da autonomia, identidade, pertencimento e aprendizagem 
através da interação e brincadeira nos tempos e espaços organizados na unidade. 

 
2. Horário de Atendimento Integral e Parcial: 

 
 

Período 
 

Início 
 

Término 
Integral 7h00min 18h00min 

Parcial - Manhã 7h00min 11h00min 

Parcial – Tarde 13h00min 17h00min 

 

 

3. Atendimento 2020 

Agrupamentos Faixa Etária Proposta de 
Atendimento 2020 

Crianças 
Atendidas em 

2020
AG I Integral 01/07/2018 a 31/12/ 2020 64 64 

AG II Integral 01/11/ 2016 a 30/06/2018 160 160 

AG III Parcial 01/04/2014 a 31/10/ 2016 291 267 

Total ..................................... 515 491 

 

4. Acompanhamento do Calendário Escolar  

• 200 dias letivos previstos 

• 35 dias letivos cumpridos - Em conformidade ao Decreto nº 20.768 de 16 março de 

2020, o qual dispõem sobre a suspensão de todas as atividades escolares a partir 

do dia 23 de março de 2020 nas unidades educacionais que compõem o Sistema 

Municipal de Ensino de Campinas. 

  

 

 

 

 

5. Alimentação 

No início do ano letivo recebemos orientações pertinentes às boas práticas de 

armazenamento e manuseamentos dos alimentos, receituários, cardápio semanal, 

informações em relação aos intervalos das refeições levando em consideração a faixa 

etária de cada criança e as necessidades específicas de cada agrupamento. Os 

abastecimentos foram oriundos ao Programa de Alimentação Escolar – PMC em parceria 

com a CEASA (Centrais de Abastecimento de Campinas S.A). 

 

     As orientações e visitas da equipe nutricional perduraram no decorrer do ano a fim de 

acompanhar a qualidade dos alimentos dos kits hortifrútis entregues as famílias, a 

organização das entregas, o cumprimento de todos os protocolos e a utilização de EPI’s 

necessários como forma de medidas protetivas.  

      Recebemos todas as informações referentes ao enfrentamento da pandemia COVID-

19, sobre a necessidade de providências relacionada à segurança alimentar mediante a 

um possível retorno das atividades, materiais informativos para esclarecimento de dúvidas 

quanto à manipulação de alimentos, capacitação das cozinheiras em relação às boas 

práticas no período de pandemia, protocolos sobre entregas dos kits hortifrútis, 

orientações sobre o uso de dois tipos de proteção: máscara de pano e protetor facial 

tipo high mask, atualização dos POP’S, contagem do estoque enquanto os alimentos 

estiveram alocados na creche e até a retirada de todos os alimentos escolares da 

unidade.

5.1  Total de Refeições Servidas/ Ano 

 

Agrupamento 

Total de 
Refeições 

Servidas 1° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 2° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 3° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 4° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

servidas no 
Ano 

I 1317 ** ** ** 1317

II 6936 ** ** ** 6936

III 8428 ** ** ** 8428

TOTAL 16681 ** ** ** 16681 

       
*Total de refeições servidas durante os 35 dias letivos (29 de janeiro a 20 de março). 



39Campinas, quarta-feira, 16 de junho de 2021 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 

 

 
Distribuição de cestas básicas 
 

 Foram entregues até dezembro 544 cestas básicas e 2765 kits de hortifrutigranjeiro 
para as famílias beneficiadas. 

 

6. Quadro de Recursos Humanos  

Profissional 
Quantidade proposta 

para execução do 
Contrato 

Quantidade de 
profissionais na Unidade 

Educacional em 2020

Diretor educacional 01 01 

Vice-diretor educacional 01 01 

Coordenador Pedagógico 01 01 

 
Professor 

 
08 

08  
(com carga horária de 44 

horas semanais) 

Professor de Ed. Especial 01 01 

Agentes de Ed. Infantil/ monitor 22 23 

Cozinheira ou merendeira 01 01 

Ajudante de cozinha ou auxiliar de cozinha 03 03 

Porteiro ou vigia ou guarda ou zelador 01 01 

Assistente administrativo ou auxiliar administrativo 03 03 

Aprendiz - 02 

Auxiliar de serviços gerais 01 01 

Servente de limpeza  04 04 
 

7. Atividades desenvolvidas no ano 

Iniciamos o ano letivo desenvolvendo o Projeto Institucional intitulado de “Uma escola 

encantadora”, pautados em um trabalho educativo que proporcionou situações 

contextualizadas, articulando ações voltadas à estimulação das práticas simbólicas 

através das brincadeiras, dramatizações, expressões artísticas e corporais e tudo que 

incorpora o imaginário infantil. 

 

Dentro do contexto do cotidiano, os espaços foram pensados e organizados de modo 

a proporcionar a criança um ambiente rico para explorações e descobertas. Buscamos 

desde o período do acolhimento inicial potencializar o brincar, as interações entre pares, a 

fantasia e o faz de conta com estimulação de histórias infantis, pois entende-se que por 

 

 

meio da contação de histórias a criança desenvolve a percepção de representações 

simbólicas, constrói um mundo lúdico e oportuniza discussões de temas relacionados as 

vivências diárias.  

 

Os projetos iniciais de cada agrupamento buscaram instigar as múltiplas linguagens 

infantis e o desenvolvimento integral das crianças através de ações cotidianas voltadas à 

infância, das quais se constituíram em diferentes tempos, lugares e nas múltiplas relações 

diárias. Os planejamentos das atividades foram construídos por meio de uma escuta 

atenta e observações acerca das necessidades e interesses dos mesmos, foram 

registradas por meio dos registros diários, fotos, desenhos, entre outros, evidenciando as 

interações e aprendizagens individuais e coletivas. 

 

Todas as ações articuladas objetivaram construir o sentimento de pertencimento ao 

grupo, identidade e autonomia, inclusão, respeito ao multiculturalismo e as diversidades 

individuais, assim como proporcionar inúmeras experiências e conhecimentos através de 

processos lúdicos relacionados à alimentação, higienização, descanso e cuidados 

inerentes às culturas infantis. 

 

Iniciamos o ano letivo acolhendo as crianças e famílias através de um espaço escolar 

acolhedor, estimulando a presença e a participação da comunidade nos processos 

cotidianos. Disponibilizamos momentos para diálogos individuais, coletivos e escuta das 

famílias a fim de ameninar as angústias, dúvidas e incertezas em relação aos cuidados 

diários com as crianças, e também para que sentissem envolvidos e contribuíssem com a 

construção do Projeto Pedagógico. 

As famílias/ responsáveis foram convidadas a participar de uma reunião com as 

professoras, responderam um questionário relacionado à saúde, moradia, convívio social 

e especificidades de cada criança/ família. Compartilhamos orientações pertinentes aos 

agrupamentos, funcionamento cotidiano da unidade e informações às mães que 

amamentavam, iniciando-se assim a construção de educação compartilhada entre 

famílias e educadores.  

Em relação à adaptação das crianças que iniciaram na unidade ou retornaram após o 

período de férias, foram articuladas brincadeiras dirigidas e atividades que 

potencializaram a interação entre criança-criança-adulto, a coletividade, cooperação e o 

 

 

respeito nas relações entre pares. Organizamos os tempos e espaços de maneira que 

possibilitou a criança exploração dos ambientes, protagonismo e pertencimento ao grupo 

no pequeno período que esteve presente na unidade.  

Diante do quadro de pandemia mundial provocado pelo coronavírus, a consequente 

necessidade de suspensão das atividades nas unidades escolares e em consonância aos 

Decretos Municipais a equipe gestora juntamente com os docentes elaborou um plano de 

ações pedagógicas destinadas às famílias e às crianças objetivando a conscientização 

sobre os acontecimentos e medidas viáveis para a prevenção a transmissão do vírus. 

Iniciamos as orientações com as famílias articulando o documento a “Carta para as 

Famílias”  e a Programação Especial da TV Câmara realizada pelos professores da rede 

municipal. 

 

Além das sugestões contidas na carta a unidade compartilhou com os pais outras 

propostas de atividades utilizando materiais e recursos de simples acesso com a 

finalidade de possibilitar o brincar e a interação para que as crianças continuassem as 

aprendizagens e o desenvolvimento de maneira saudável. Encaminhamos via e-mail, 

whatsapp e folhas entregues nos momentos de retiradas dos kits, sugestões de rotina e 

orientações importantes sobre a necessidade em manter a rotina e horários para dormir, 

acordar, almoçar e brincar visando tranquilizar as crianças e contribuindo na manutenção 

da convivência familiar. 

 

Toda organização em relação ao atendimento às famílias e crianças foram planejadas 

de maneira que respeitasse o protocolo Sanitário e as diretrizes da PMC/ SME referente 

ao enfrentamento da pandemia e distanciamento social, porém sem perder o olhar atento 

à manutenção do vínculo afetivo através das ações mitigadoras e diálogos com a 

comunidade. Após a RESOLUÇÃO SME Nº 006, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020, que 

dispôs sobre as diretrizes e os procedimentos para a reorganização do trabalho nos 

Centros de Educação Infantil e as Diretrizes para o Redimensionamento do Trabalho 

Pedagógico com a Educação Infantil no 2º semestre de 2020, organizamos o trabalho de 

forma presencial e remotamente, articulamos algumas estratégias e suportes tecnológicos 

foram utilizados para apoiar a equipe pedagógica durante todo o processo. 

 

Em consonância a Resolução e subsidiados pelo Plano de Ação de 

Redimensionamento do Trabalho Pedagógico - Processo SEI Nº 2020.00045696-55, 

 

 

organizamos as atividades de interação com as famílias e crianças em torno do 1º eixo. 

1º Eixo - Interação com a comunidade (Crianças, famílias e profissionais, 50% da 
carga horária do profissional). 

O trabalho foi realizado remotamente e presencial, seguindo todos os protocolos de 

higienização e distanciamento orientados pela Vigilância Sanitária, sendo o trabalho 

presencial docente três vezes por semana, meio período, formado por dois grupos, um no 

período da manhã outro no período da tarde. Para as agentes educacionais a 

organização foi por meio de escalas que ocorreu presencialmente, por no máximo 4 horas 

diárias. Dentre as atividades desenvolvidas foram: 

Exploração de Materialidades: 

• Entregas de materiais didáticos; 

• Entregas de orientações e sugestões de propostas pedagógicas para as interações 

no ambiente familiar, na relação criança, família e escola, possibilitando a 

continuidade do desenvolvimento e aprendizado da criança de forma integral; 

• Construções de Kits com jogos, histórias, brincadeiras, músicas e demais 

atividades de estímulos motor, cognitivo e emocional, para envio como sugestões 

para as crianças;  

• (Re) organização e (Re) estruturação dos espaços escolares para acolhimento das 

famílias nas entregas de Cesta Básica e Kit Hortifrutigranjeiro. 

Diálogos e interações com as crianças e famílias: 

• Organização de atendimento às famílias através de ferramentais tecnológicas e 

quando necessário com horário agendado seguindo todas as medidas de 

segurança, com o objetivo de manter o vínculo afetivo, ajudar nas possíveis 

necessidades, colher informações e devolutivas sobre as experiências vivenciadas 

pelas crianças e famílias; 

• Acolhimento às crianças ou famílias por meio de ligação individual ou chamadas de 

vídeos; 

• Composição e envio de sugestões de atividades digitais (Whatsapp), como 

histórias, links de vídeos e músicas de forma síncrona com as crianças; 
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• Promoção de momentos de escuta, diálogos e estreitamento de relações, por meio 

dos grupos dos de Whatsapp; 

• Estabelecimento de estratégias para acessibilidade e acompanhamento 

especializado às crianças e bebês público-alvo da Educação Especial na parceria 

com a professora de Educação Especial, partindo das diretrizes e documentos da 

política de educação inclusiva da SME; 

• Interação e diálogos específicos com famílias e crianças público-alvo da Educação 

Especial. 

 

O levantamento e planejamento das atividades sugeridas através do trabalho remoto 

visaram manter a Proposta Pedagógica da unidade, de forma autoral, das quais 

possibilitou interação, ludicidade nas ações, afeto e diálogo entre cada criança e sua 

turma, profissionais e famílias. A avaliação e o acompanhamento das ações foram 

realizados mediante o envio de fotos e vídeos encaminhados pelas famílias e relatos nos 

momentos das interações realizadas pelas professoras. 

 

A aproximação com as famílias por meio de diálogos e escuta, permitiu realizarmos 

um mapeamento e detectar em vários casos situações de vulnerabilidade social. A partir 

da coleta desses dados e respaldado no Estatuto da Criança e Adolescente e no Marco 

Legal da Primeira Infância, o qual apresenta a criança como sujeito de direitos em 

condição peculiar de desenvolvimento integral, a unidade buscou atuar de forma 

integrada no apoio às famílias buscando ações intersetoriais objetivando à promoção da 

saúde e da educação integral.  

 

Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços 

 

Em cumprimento ao Termo de Referência Técnica (2016) foi destinado 02 horas 

interruptas semanais para formação continuada dos profissionais – Professores e Agentes 

Educacionais, as quais possibilitaram fomentações voltadas à melhoria do processo 

educativo, das práticas desenvolvidas na unidade, estudos de legislações vigentes e 

referenciais teóricos.  

Pesquisas, estudos e reflexões a respeito da mudança histórica decorrente da 

pandemia COVID-19, exigiram discussões e buscas de conhecimentos frente aos novos 

desafios do trabalho pedagógico e no cotidiano das relações entre profissionais, crianças 

 

 

e famílias.  

Em face deste cenário, compreendemos que as formações eram fundamentais, 

desta forma, apesar do distanciamento causado pela pandemia seguimos com as 

formações dos docentes e agentes remotamente, discutindo a realidade das interações 

com as crianças da nossa unidade, a participação das famílias e replanejando as ações 

com o objetivo de alcançar o maior número de criança/ família possível.  

 

Em vários momentos de formação entre pares, contamos com a participação da 

Supervisora Educacional, contribuindo com orientações, estreitando o diálogo com a 

equipe e fomentando alguns assuntos pertinentes ao momento. As discussões em 

continuidade ao acolhimento das crianças e famílias se estenderam, assim como a 

reflexão em relação ao currículo emergencial para a educação durante e pós-pandemia, 

utilização de novos recursos e ferramentas educacionais e planos de ação para um 

possível retorno de aulas presenciais.  

 

Após diretrizes estabelecidas na Resolução SME Nº 006, de 01 de setembro, 

considerando o Plano de Ação de Redimensionamento do Trabalho Pedagógico - 

Processo SEI Nº 2020.00045696-55 e o 2º Eixo da referida resolução, as formações 

foram realizadas pela orientadora pedagógica, profissionais convidados pela equipe 

gestora e outros profissionais da unidade. A carga horária designada as formações 

ocorreram por 02 horas semanais de forma remota pelo Google Meet, todas as quartas 

feiras das 15:00 às 17:00h as quais foram registradas por meio do livro ATA, e para 

complementar os 25% da carga horária de formação do profissional, articulamos as 

formações disponibilizadas pela Coordenadoria Setorial de Formação (CSF), Núcleo de 

Educação Especial da Coordenadoria de Educação Básica (CEB). Disponibilizamos à 

equipe a participação em seminários, grupos de estudos, lives, vídeos, momentos de 

estudos e outros cursos com temáticas pertinentes ao contexto da pandemia e período de 

isolamento social. 

 

 

Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, CPA e 

outros), com as famílias/ entorno.  

 

 

 

REUNIÃO DE FAMÍLIA E EDUCADORES 

Em conformidade ao calendário escolar da unidade, realizamos no mês de janeiro 

a primeira reunião (não letiva) da família e educadores com objetivo de acolher, orientar e 

integrá-las ao contexto escolar para firmar uma parceria efetiva e duradoura ao longo dos 

trimestres. Algumas famílias em especial foram convocadas para uma reunião individual a 

fim de tratarmos assuntos relacionados à adaptação, alimentação/ restrição de alimentos 

e outras questões referentes às necessidades específicas das crianças. Os responsáveis 

das crianças público-alvo de educação especial foram convocados individualmente 

ocorrendo trocas de informações entre a professora de educação especial, a profissional 

responsável pela turma e as famílias. 

 

Objetivando acolher as dúvidas e amenizar as angustias das famílias em relação 

às crianças ingressantes do primeiro ano do ensino fundamental e dos que 

permaneceriam na educação infantil, organizamos no início do mês de dezembro 

reuniões presenciais com os responsáveis. Após reflexão sobre a melhor forma de 

articular esses encontros, ficou decidido que devido à classificação da fase verde do 

município em relação ao enfrentamento do COVID19, os pais e responsáveis seriam 

convocados a participar da reunião específica de cada sala, seguindo todos os protocolos 

necessários, horário marcado e realização no pátio por ter a facilidade de manter o 

distanciamento necessário e por ser um ambiente mais arejado. 

 

 

CONSELHO DE ESCOLA:  

 

Realizamos no mês de fevereiro a Assembleia para a eleição do Conselho de 

Escola respaldada na Lei número 6.662 de outubro de 1991 que sanciona a Criação do 

Conselho de Escolas nas unidades Educacionais do Município de Campinas com o 

objetivo de fortalecer e aprimorar a relação da unidade com os pais e professores. Na 

ocasião foram discutidas as atribuições do Conselho de Escola, composição, decisões 

mediantes a possíveis dificuldades e resolução de problemas referente à unidade escolar. 

 

No mês de julho foi realizada a reunião do Conselho através de videoconferência 

via Google Meet, objetivando acolher e refletir sobre as medidas frente ao isolamento 

social. Foi pontuado que a escola estava mantendo o atendimento às famílias e 

 

 

comunidade através do trabalho remoto e presencial, mediante o revezamento, escala de 

trabalho com horário e quantidade de funcionários reduzidos para atender as ligações, e-

mails e entregas dos kits de hortifrútis, cestas básicas, leites os menores de um ano, kits 

pedagógicos para as crianças e a organização para uma possível volta das aulas 

presenciais. 

  

A terceira reunião aconteceu ao final do mês de novembro objetivando informar ao 

conselho o resultado do processo de licitação, a organização e trâmites para a entrega da 

administração da unidade, e decidir junto aos membros a maneira mais viável de 

comunicar as famílias sobre o resultado do processo.  

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

  A unidade começou a construção da composição da CPA convidando os pais/ 

responsáveis a participar do colegiado da escola.  Iniciamos com uma mãe de cada 

agrupamento representando as famílias e crianças matriculadas na creche. O diálogo foi 

produtivo e demonstrou entusiasmo em participar de assuntos relacionados às ações 

complementares, acompanhamento interno e avaliação das atividades realizadas na 

unidade. 

Foi articulada a primeira reunião para reflexões referente à Resolução SME Nº 

14/2014 que estabelece as diretrizes para a implementação da Avaliação Institucional da 

Educação Infantil e a constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) na Rede 

Municipal de Ensino de Campinas, porém devido à situação momentânea não houve 

continuidade no decorrer do primeiro semestre do ano. 

No mês de setembro realizamos uma reunião remotamente com o intuito de avaliar 

todo o trabalho de interação com as famílias/ crianças, atendimentos à comunidade, 

entregas dos kits pedagógicos, hortifrutigranjeiros e cestas básicas. Houve trocas de 

informações, acolhimento de sugestões e agradecimentos pela sensibilidade, 

envolvimento e ações desenvolvidas pela unidade. 

Mediante a flexibilização da fase verde do município e seguindo todos os protocolos 

necessários foi realizado no mês de novembro a Reunião Extraordinária da Comissão 

Própria de Avaliação a fim de compartilhar ao colegiado o resultado do processo de 

licitação para a administração da unidade e organizar a avaliação das articulações e 
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práticas das desenvolvidas, objetivando o aprimoramento das ações, o planejamento de 

2021 e possíveis orientações à próxima gestão. 

 

 

8. Quadro de metas  
 
 

Metas previstas no 
Contrato de Gestão 

Principais ações 
desenvolvidas para 
alcance das metas 

Análise do Processo 
e Resultados 

 
Justificativa 

Articulação de ações 
para a efetivação da 
gestão democrática. 

Fomentação e discussão sobre 
a importância da participação 
da comunidade escolar para 
uma escola de qualidade;  
 
Disponibilização de espaço 
para diálogo; 
 
Integração das famílias a 
Reuniões da Comissão Própria 
de Avaliação e Conselho de 
Escola; 
 
Formação Continuada e 
reuniões coletivas objetivando 
proporcionar a participação 
toda comunidade escolar;  
 
Transparência dos processos 
administrativos e pedagógicos. 
 

Meta atingida em sua 
totalidade de 100% 

 
Houve a participação e 
da comunidade 
educacional durante o 
período de atividades 
presenciais e remoto. 
 
 

 

Promoção do processo 
de desenvolvimento da 
aprendizagem, 
interação social e 
identidade e autonomia 
da criança. 
 

Por meio das formações entre 
pares articularam-se reflexões 
sobre a construção das 
diversas aprendizagens das 
crianças mesmo com o 
distanciamento social;  
 
Acolhimento das famílias/ 
crianças no período presencial 
e de remoto;  
 
Aproximação e criação de 
vínculos afetivos entre famílias-
criança-escola através de 
ferramentas digitais;  
 
Organização de tempo, espaço 
e rotina durante as atividades 
presenciais, e encaminhamento 
de sugestões de atividades 
para realização no período do 
distanciamento social;  
 
Promoção de interações e 
brincadeiras nas quais as 
crianças pudessem conviver 
com outras crianças e adultos;  
 
Brincar de diversas formas, em 
diferentes espaços e tempos;  
 

Meta atingida 
parcialmente em 50% 

 
Apesar de todos os 
esforços da equipe 
educacional, notou-se 
que os objetivos não 
foram atingidos na sua 
totalidade visto a 
situação momentânea. 

Suspensão das 
atividades escolares 

presenciais de acordo 
com o DECRETO Nº 

20.768 DE 16 DE 
MARÇO DE 2020. 

 

 

 

Explorar as linguagens 
plásticas, simbólicas, musicais 
e corporais; 
 
Linguagens escrita, oral, leitura 
e tecnológica.  
 

Consolidação de 
atendimento efetivo 
para Educação 
Inclusiva. 

Fomentação, reflexão e 
formação dos professores e 
funcionários;  

Atendimento diferenciado 
prezando pelo respeito às 
diversidades e igualdade de 
direitos;  

Acolhimento e integração das 
crianças e familiares;  

Aproximar as famílias e 
desconstruir preconceitos 
através de palestras com a 
professora de educação 
especial e interações com as 
crianças público alvo de 
educação especial. 

 

Meta atingida 
parcialmente em 50% 

 

Iniciamos o ano letivo 
aproximando e 
desconstruindo  
estereótipo em relação a 
educação especial, 
porém não foi possível 
dar continuidade após o 
distanciamento social. 

 

  

Suspensão das 
atividades escolares 

presenciais de acordo 
com o DECRETO Nº 

20.768 DE 16 DE 
MARÇO DE 2020. 

 

Qualificação no trabalho 
desenvolvido e nos 
serviços prestados. 
 

Capacitação dos profissionais 
de todos os segmentos;  

Promoção de conhecimentos 
através das trocas coletivas;  

Realização de formações 
continuadas entre pares;  

Acompanhamento das 
formações do NAED e 
CEFORTEP;  

Participação da equipe da 
cozinha nas formações do 
CEASA/ CONUTRI;  

Oferecimento de treinamento 
de brigada de incêndios e 
primeiros socorros para todos 
os profissionais;  

Compartilhamento através das 
RPAIS e reuniões com as 
diversas equipes o Manual de 
boas práticas, as orientações e 
Protocolos emitidos via PMC, 
SME e Departamento de 
Vigilância Sanitária referente às 
medidas de contenção da 
COVID-19. 

Meta atingida em sua 
totalidade de 100% 

 
Mesmo com o 
distanciamento social, 
todas as formações, 
reuniões e orientação 
ocorreram via 
ferramentas digitais. 

 

Prevenção e mediação 
de conflitos na escola;  

Reflexões e troca de 
experiências para a gestão dos 
conflitos cotidianos através dos 

Meta atingida 
parcialmente em 50% 

 

Suspensão das 
atividades escolares 

presenciais de acordo 

 

 

Qualidade na 
comunicação e 
informação. 

 

diálogos, formações 
continuadas e momentos em 
rodas de conversas entre os 
alunos; 

Aprimoramento dos estudos 
em relação à construção do 
desenvolvimento da 
capacidade afetiva, das 
relações interpessoais e da 
interação social;  

Promoção de atividades que 
delegue responsabilidades e 
trabalho em equipe como o 
objetivo de aprendizagens 
significativas.  

 

 

  

com o DECRETO Nº 
20.768 DE 16 DE 
MARÇO DE 2020. 

 

Fortalecimento da 
Saúde Escolar. 
 

Formação da equipe 
profissional através das RPAI's 
e treinamento da PPRA;  

Orientação para as famílias a 
respeito da prevenção de 
acidentes e alimentação 
saudável;  

Fortalecimento dos cuidados 
com a higiene pessoal; 

Estimulação da Alimentação 
Saudável e Nutricional;  

Favorecimentos diários dos 
cuidados necessários com a 
limpeza nos espaços internos e 
externos da unidade;  

Disponibilização de EPI´S e 
equipamentos corretos para os 
mesmos;  

Capacitação da equipe para 
prestar os primeiros socorros. 

Meta atingida 
parcialmente em 50% 

 

 

  

Suspensão das 
atividades escolares 

presenciais de acordo 
com o DECRETO Nº 

20.768 DE 16 DE 
MARÇO DE 2020. 

 

Manutenção preventiva 
e corretiva da 
Infraestrutura da 
unidade. 
 

Manutenção da estrutura física 
e dos equipamentos da 
unidade; 

Manutenção da grama ao redor 
da unidade;  

Limpeza da caixa d'água;  

Troca dos filtros; Desobstrução 
da rede de esgoto;  

Dedetização;  

Pintura na área interna e 

Meta atingida em sua 
totalidade de 100% 

 
Conforme necessidades 
foram realizadas as 
manutenções prediais 
durante o ano de 2020. 

 

 

 

 

externa;  

Consertos de equipamentos 
quando necessário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Execução Orçamentária e Financeira 2020 
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  Resumo Orçamentário e Financeiro
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

11. Conclusão 
 

Na trajetória de reconhecimento da criança como ser humano em desenvolvimento 

e contendo prioridades asseguradas pela Constituição Federal, contribuímos de maneira 

integrada no apoio às famílias e crianças, para o exercício do cuidado, proteção e 

educação, viabilizando a promoção do desenvolvimento pleno inerente à primeira 

infância. 

Diante dos efeitos nefastos da pandemia, a gestão pedagógica firmou o 

compromisso de subsidiar a equipe educacional através das formações, objetivando 

aprimoramento os conhecimentos, qualificar as interações com as crianças/ famílias, o 

atendimento prestado a comunidade e as práticas desenvolvidas, pois se fez necessário 

se sensibilizar com a situação instalada e implementar de novas posturas e protocolos. 

Em conformidade as orientações pertinentes e mediante as sugestões de 

atividades encaminhadas às famílias, buscamos propor às crianças experiências 

cotidianas através das interações e brincadeiras, pois acreditamos que as aprendizagens 

acontecem em todos os lugares dentro e fora da escola, e por meio de ações corriqueiras 

como “bom dia, boa tarde, boa noite; Arrumar a cama, guardar os brinquedos; Na 

alimentação: É doce? Amargo? Azedo? Quente ou frio? Quantos pratos têm na mesa? 

Colocar suco no copo...; No banho noções de higiene... Sabonetes servem para? 

Shampoo serve para?; Brincar com os irmãos, estar juntos dos bichinhos de estimação...; 

Assistir um desenho...” (Professora Lidiane Loiola - Vivências da Infância - www. 

vivenciasdainfancia1.blogspot.com) as crianças adquirem conhecimentos relacionados a 

convivência familiar, cultura em que estão inseridas e aprendizagens que fazem parte da 

rotina e do cotidiano vivenciado. 

 

Famílias, comunidade local e funcionários foram acolhidos através da escuta, 

orientações relacionadas às dúvidas pertinentes, esclarecimentos e outros; ações foram 

desenvolvidas visando manter o vínculo e a aproximação com as crianças; articulamos as 

entregas de cestas básicas e/ou kit hortifrutigranjeiro em conformidade aos protocolos da 

PMC/SME; atendimento ao público, cadastros contínuos, rematrículas e novas matrículas 

foram contempladas sem prejuízos à população destinada. 

Concluímos com a certeza de que a unidade Vandir Dias esteve atenta e 

compartilhou de todas as orientações legais estabelecidas pela Prefeitura Municipal de 

Campinas, a qual objetivou minimizar o distanciamento social, aproximar-se das famílias 

através das ações mitigatórias, manter o vínculo com as crianças e zelar pela saúde de 

todos os colaboradores e comunidade local. 

 
 
 

 
 
Campinas, 15 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
Luciana Candido Pires     Sr. Luiz Fernando Ferrari 
Diretora Educacional      Presidente da Entidade 
CEI Nave Mãe Vandir Dias     Associação Chance Internacional 
 
 
 
 

 

  

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI BEM 
QUERER DR. MILTON SANTOS - CNPJ: 00.300.881/0001-
66, 00.300.881/0004-09 - C.C.: 31.64.53.71.0431.00000 - I.M.: 

151866-6 
  

 

RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO 

TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 

DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Identificação da Organização Social

Organização Social: Associação CHANCE Internacional

Endereço: Rua Nelson Hossri nº 229 Sala 08 Campinas/SP 

CNPJ Matriz: 00.300.881/0005-90

Presidente: Luiz Fernando Ferrari

 

N° do Contrato de Gestão:  nº 019/2016 – Termo Aditivo 14/17

Vigência do Contrato de Gestão: 01/02/2016 a 01/01/2021

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino 

no CEI Bem Querer DR Milton Santos.

 

Identificação da Unidade Educacional cogerida:

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer  “Dr. 

Milton Santos.

Endereço: Rua Maria Benedicta Nogueira de Andrade s/n Jardim Ouro Preto – 

Campinas/SP

CNPJ do CEI:00.300.881/0005-90

Telefone: (19) 3251-7317

E-mail: cei.miltonsantos@educa.campinas.sp.gov.br 

 

 Introdução:

O CEI Bem Querer Dr. Milton Santos está localizado no Jardim Ouro 

Preto, Região Sudoeste de Campinas, atende também os bairros: Jardim Ouro 

Verde, Jardim Uruguai, Jardim São Judas Tadeu e Satélite Iris.

 A região possui chácaras e terrenos, onde existe ainda criação de gado 

e aves de pequeno porte. Até pouco tempo, não existiam atividades 

econômicas no bairro, visando à geração de empregos, os moradores se 

deslocavam para o centro e bairros adjacentes.

Com o passar dos anos, após a inauguração da Unidade escolar, o 

comércio no bairro começou a surgir, dando início também a novas residências, 

inauguração de uma escola de Ensino Fundamental e um condomínio 
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residencial. Com o surgimento de dois Shoppings (Spazio Ouro Verde e Parque 

das Bandeiras), aumentando a oportunidade de empregos diretos e indiretos.

A falta de pavimentação nas ruas e rede de esgoto está aos poucos 

dando espaço a uma nova pavimentação. A Prefeitura Municipal de Campinas 

através do departamento de obras, estão sinalizando, construindo novas 

rotatórias, urbanizando e pavimentando o bairro. Ainda há a necessidade da 

construção de um Posto de Saúde, pois em casos de emergência, as famílias 

são atendidas pelo Hospital Ouro Verde ou pelo Posto de Saúde do Jardim 

Aeroporto.

Quanto à locomoção o meio de transporte mais usado é o ônibus, mas 

muitos usam motocicletas e bicicletas para irem ao trabalho. Há uma 

diversidade nas profissões, atividades autônomas e rurais dos pais.

A Unidade escolar possui uma boa infraestrutura que atende as 

necessidades das crianças e das famílias, prezando por um trabalho que 

favoreça a formação e o cuidado com a criança de forma lúdica e integral 

através de profissionais treinados e capacitados. Incentivando o diálogo entre 

as famílias, preservando princípios, formação de caráter, respeito, educação 

formativa de qualidade e com excelência.

Iniciamos o ano letivo com muitas expectativas, planejamentos e projetos 

para o ano de 2020, mas devido a pandemia de Covid 19 que por 

consequência aconteceu o distanciamento social.

Esta Unidade através da Resolução SME nº 06 de 01 de setembro de 2020 

iniciou o desenvolvimento das ações mitigadoras, desenvolvendo vivências 

com vínculos e continuidades de interações com bebês, crianças pequenas e 

famílias.

 Sobre estas orientações as professoras dialogaram, planejaram e 

construíram, novas formas de trabalhar e dar continuidade as propostas do 

Projeto Político Pedagógico da Unidade.

Suas ações foram: Construções e envios de vídeos de músicas, 

mensagens, jogos, brincadeiras e histórias contextualizados com o Plano de 

Trabalho Pedagógico que estão descritos no Plano de Ação na plataforma SIE 

PMC.2020.00044482-71.

 Além das atividades remotas com as crianças, a escola manteve o 

funcionamento de segunda a sexta-feira com a equipe Gestora, secretaria e de 

apoio.

 

 Horário de Atendimento Integral e Parcial

Período Início Término
Integral 07h 00 18h00

Parcial - Manhã 07h00 11h00
Parcial – Tarde 13h00 17h00

 

 Atendimento 2020

Agrupamentos Faixa Etária
Proposta de 
Atendimento 

2020

Crianças 
Atendidas em 

2020

AG I Integral

2019 abril – dezembro
2020 ano todo

68 68
2018 abril – dezembro
2019 janeiro - março

AG II Integral

2017 abril – dezembro
2018 janeiro - março

127 125
2016 abril – dezembro
2017 janeiro - março

AG III Parcial

2015 abril – dezembro
2016 janeiro- março

71 702014 abril - dezembro;
2015 janeiro- março
 

TOTAL  266 263
 

 Acompanhamento do Calendário Escolar:

Foram cumpridos 36 dias de aulas presenciais no ano de 2020.

O calendário escolar com os 200 dias letivos, não foram totalmente 

cumpridos, devido a suspensão das atividades escolares, a partir de 23 de 

março de 2020, causada pela expansão da infecção humana do novo 

Coronavírus (Covid-19).

 Com o Decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020, que suspende as 

atividades presenciais e a Resolução 06 de 01 de setembro de 2020, as 

atividades escolares aconteceram de forma remota, através dos grupos do 

WhatsApp com ações descritas no Plano de Ação para o 2º Semestre que se 

encontra na plataforma SIE - Processo PMC 2020.00044482-71.

 

 Alimentação

 Total de Refeições Servidas/Ano

Agrupa-
mento

Total de 
Refeições 
Servidas

1° Trimestre

Total de 
Refeições 
Servidas

2°
Trimestre

Total de 
Refeições 
Servidas

3°
Trimestre

Total de 
Refeições 
Servidas

4°
Trimestre

Total de 
Refeições 

servidas no 
Ano

 

I

EI
BERÇÁRIO

Janeiro 144
Fevereiro 2.564

Março 1.673
Total: 4.381

EI BERÇÁRIO
Abril 00
Maio 00

Junho 00
Total: 00

EI
BERÇÁRIO

Julho 00
Agosto 00

Setembro 00
Total: 00

EI
BERÇÁRIO
Outubro 00

Novembro 00
Dezembro 00

Total:  00

Total: 4.381

II

 
EI

INTEGRAL
Janeiro 00

Fevereiro 9.308
Março 6.175
Total: 15.483

 

EI INTEGRAL
Abril 00
Maio 00

Junho 00
Total: 00

EI
INTEGRAL

Julho 00
Agosto 00

Setembro 00
Total: 00

EI
INTEGRAL
Outubro 00

Novembro 00
Dezembro 00

Total: 00
 

Total: 15.483
 

III

EI REFEIÇÃO
Janeiro 00

Fevereiro 1.358
Março 933
Total: 2.291

EI INTEGRAL
Abril 00
Maio 00

Junho 00
Total: 00

EI
INTEGRAL

Julho 00
Agosto 00

Setembro 00
Total: 00

EI
 INTEGRAL
Outubro 00

Novembro 00
Dezembro 00

Total: 00

Total: 2.291

TOTAL 22,155 00 00 00 22,155
 

 

Distribuição de cestas básicas:

Durante o ano de 2020 foram distribuídas 90 cestas básicas e 438 kits de 

hortifrutigranjeiros.

 Quadro de Recursos Humanos

 

Profissional Quantidade 

Proposta para 

execução do Contrato

Quantidade de 

profissionais na 

Unidade Educacional 

em 2020

 

Diretor Educacional 1 1

Vice Diretor 

Educacional

- -

Coordenador 

Pedagógico

1 1

Professor 4 4

Professor de Ed. 

Especial

1 1

Agentes de Ed. 

Infantil/Monitor

18 20

Cuidador/ Agente de 

Educação Infantil*

0 0

Cozinheira ou 

Merendeira

1 1

Ajudante de Cozinha 

ou Auxiliar de Cozinha

3 3

Porteiro ou Vigia ou 

Guarda ou Zelador

1 1

Assistente 

Administrativo ou Auxiliar 

Administrativo

2 2

Servente de limpeza ou 

Auxiliar de Serviços 

Gerais **

4 3 

*A Unidade escolar não possui Cuidador, ficando responsável pelas crianças 

uma Agente Educacional.

** A Unidade escolar contratou, inicialmente 02 Assistentes de Limpeza ou 

Auxiliar de Serviços Gerais

 

 Atividades desenvolvida no ano
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 Síntese do Trabalho Pedagógico Desenvolvido: 

Demos início às ações pedagógicas com as crianças presencialmente 

durante o primeiro trimestre, porém conforme o Decreto nº 21.060 que dispõe 

sobre o não retorno das atividades presenciais da Educação Infantil para o ano 

de 2020 e com a Resolução nº 06/2020, que orienta sobre o Plano de Ação do 

2º semestre/2020, as atividades remotas com as crianças foram realizadas por 

meio de WhatsApp.

 Sendo divididas por Agrupamentos onde as Professoras e Agentes 

Educacionais interagiram com as crianças através de vídeos, livros, 

mensagens e fotos. As ações foram repensadas no coletivo (RPAI) via Google 

Meet através do Projeto Pedagógico 2020, com o objetivo de proporcionar às 

crianças atividades pedagógicas que até então seriam realizadas no 

presencial.

Foram feitas adaptações na modalidade on-line para assegurar o 

aprendizado.

Foram entregues a comunidade escolar tanto da CEI Dr. Milton Santos 

quanto as famílias de outras escolas da região, cestas básicas e 

hortifrutigranjeiros, oportunizando o cuidar da função social escolar.

A Unidade manteve-se aberta a comunidade para dúvidas, 

esclarecimentos e orientações. Divulgamos a “Carta para as Famílias” da 

Secretária Municipal de Educação (SME) – Teletrabalho e o canal de televisão.

    Confeccionamos alguns materiais para a realização do brincar heurístico em 

casa, como argolas, troncos, jogos de quebra-cabeças, prendedores, palitos de 

sorvete e caixa de ovos, oportunizando a brincadeira e a descoberta dos 

objetos por si mesmo. Além das entregas destes materiais foram entregues 

livros e materiais pedagógicos (caderno de desenho, canetinhas, massinha, 

lápis de cor, lápis e borracha).

As famílias foram orientadas das melhores formas para ajudarem as 

suas crianças explorarem os materiais e construírem novos aprendizados. 

Solicitamos que as famílias registrassem esses momentos de interação e 

exploração, que se fosse possível, compartilhassem estas experiências nos 

grupos.

 

Processos de Ensino Aprendizagem por Agrupamento. 

Agrupamento I 

Turmas: A e B.

 

Acolhimento – Realizou-se uma reunião de apresentação das 

Professoras e Agentes Educacionais, da rotina escolar com cantinhos de 

socialização, músicas e brincadeiras para uma primeira interação entre as 

educadoras, crianças e famílias, proporcionando vínculos afetivos e sociais.

  “Boas Vindas ao grupo do WhatsApp” – Foram enviadas imagens de 

todas as profissionais com cartazes contendo frases de afeto, saudades e 

cuidados.

 Para as crianças com deficiência a construção dos vídeos contou 

somente com as profissionais envolvidas, para melhor compreensão da 

proposta por eles.

Conscientização Pandêmica – Promovendo maior conhecimento 

acerca dos cuidados pessoais e sociais através de vídeos lúdicos com 

conteúdo informativos da Secretária de Saúde de Campinas e da DEVISA.

Roda de música – Relembrando canções, desenvolvendo estímulos, 

como a linguagem oral e expressões corporais. Foram utilizados instrumentos 

musicais, caixas de músicas e movimentos corporais.

Incentivo à leitura e envio de Livros – Estimulando o desenvolvimento 

da linguagem, criatividade e a descoberta do mundo imaginário. Informando as 

famílias sobre a importância e o prazer da leitura.

Brincadeiras Psicomotoras - Experimentando as possibilidades 

corporais nas brincadeiras. Foram enviados vídeos lúdicos e interativos com 

possibilidades de brincadeiras com lençol e percurso com caixas.

Brincar Heurístico (Cesto de Tesouros) - Estimulando e ampliando a 

exploração de experiências sensoriais, criativas e imaginárias. Enviamos 

sacolas com diferentes materialidades para exploração.

Alimentação Saudável – Exploramos algumas histórias infantis que 

abordam sobre o tema alimentação”. No final gravamos receitas culinárias de 

salada de frutas e um pão de beterraba.

 

Agrupamento II 

Turmas: A/B/C e D.

 

Abertura do grupo de WhatsApp – Vídeo com a fala de todos as 

educadoras. Para as crianças com deficiência o vídeo deve ser focado com a 

equipe onde a criança está inserida, para melhor compreensão da proposta.

  Conscientização sobre a Pandemia – Promovendo maior 

conhecimento acerca dos cuidados pessoais e sociais através de vídeos 

lúdicos com conteúdo informativo da Secretária de Saúde de Campinas e da 

DEVISA.

  Brincadeira Musical – Incentivando a expressão, o raciocínio e a 

coordenação através das brincadeiras musicais. Brincadeiras utilizando as 

“cantigas de rodas” e músicas conhecidas pelas crianças.

   Contação de Histórias – Incentivando a leitura e ampliando o 

repertório das palavras. Histórias contadas utilizando livros, fantoches e o 

flanelógrafo.

Jogo Heurístico – Foram enviados alguns materiais selecionados como 

proposta de brincadeiras e experiências. Elaboramos cantinhos pedagógicos 

na escola, com o intuito de incentivar as famílias a reproduzirem em casa essa 

proposta. Foram postados nos grupos, vídeos explicando sobre o Jogo 

Heurístico.

Projeto Alimentação – Realizamos postagens de vídeos orientando as 

famílias e as crianças sobre a importância da alimentação saudável, através de 

vídeos lúdicos e informativos. Foram gravadas histórias infantis que 

enfatizassem sobre os alimentos. Nesse contexto também realizamos 

culinárias, como o pão de beterraba e a salada de frutas.

 

Agrupamento III

Turmas: A e B

       (Re) Conhecendo a si e o espaço escolar – Realizamos nas primeiras 

semanas ações que ajudassem as crianças a se reconhecerem, conhecer o 

outro e os espaços. Neste período construímos combinados de convívio social 

na Unidade. Tivemos a presença da Dentista com a equipe do Posto de Saúde, 

incentivando os cuidados pessoais com os dentinhos.

      Projeto Girassol – Iniciou-se antes da Pandemia e deu sequência de 

forma remota. Enviamos para as famílias sementes de girassóis e 

acompanhamos o plantio, observando os cuidados e o crescimento desta flor 

tão encantadora.

   “Boas Vindas às famílias do WhatsApp” - Foram enviados vídeos com a 

fala de todos os funcionários para apresentação das propostas de continuidade 

do trabalho pedagógico. Para as crianças com deficiência o vídeo teve 

somente a equipe de referência, para melhor compreensão da proposta. 

 Prevenção contra o Coronavírus – Foram enviados Vídeos lúdicos 

com conteúdo informativos da Secretária de Saúde de Campinas e da DEVISA.

 Roda de música – Foram enviados vídeos com apresentação de 

figuras com o nome das músicas que fazem parte do repertório escolar. 

Utilizamos violão, pandeiro, tambores, chocalhos e palmas.

 Projeto Leitura – Tanto as Professoras quanto as Agentes 

Educacionais contaram histórias semanalmente através de vídeos. Foram 

entregues livros do Projeto Território da Leitura da Editora Moderna.  

Brincadeiras – Foram enviados vídeos com demonstração de 

brincadeiras com bolas/ meu mestre mandou/ circuitos e desenho da sombra, 

que podem ser realizadas em casa pelas crianças.

         Brincadeiras Musicais – Preparamos e enviamos vídeos com 

demonstrações de brincadeiras musicais utilizando o corpo e a voz, 

estimulando a imaginação, a expressão e o raciocínio. 

        Bandeja Heurístico – Foi apresentado de forma simples para as famílias 

modos diferentes de realizar as ações em casa. Para a realização das 

atividades. Foi entregue sacolinhas de papel Kraft com materiais não 

estruturados para investigação e experimentação das crianças.

Alimentação Saudável e Culinária – Enviamos vídeos com explicação 

da importância dos alimentos saudáveis, texturas, formas, diferença de aromas 

e sabores. Apresentamos duas receitas saudáveis: Salada de fruta e pão de 

beterraba.
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Educação Especial

 Durante esse ano as ações da educação especial iniciaram-se com 

reuniões com/para as famílias, crianças público-alvo, a professora de 

referência, a professora de educação especial e com as agentes educacionais. 

Devido ao Decreto PMC nº 20.768 de 16/03/2020, as atividades foram 

realizadas de forma remota.

   No mês de junho via Google Meet realizou-se junto as agentes e 

professoras um estudo sobre Educação Especial na educação infantil e 

diferentes olhares sobre a inclusão. 

 Foram disponibilizados documentos orientadores sobre ações do 

Professor de Educação Especial no contexto de propostas educativas por meio 

de plataformas digitais.

 

 Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços.

 

Nas Formações presenciais tecemos: o Perfil do Educador e os 

desafios no acolhimento e nas ações do cotidiano, por ser uma 

necessidade, pois recebemos anualmente novas profissionais. Porém, com 

a suspensão das atividades escolares decorrentes do COVID-19, as 

formações foram realizadas por meio da plataforma Google Meet, 

iniciadas no dia 23 de abril na direção da Coordenadora Pedagógica com 

a participação das Professoras e das Agentes Educacionais.

Portanto, através do Google Meet as temáticas foram: o antes com o 

Reis e agora com a BNCC, Educação Especial e inclusiva, 

Psicomotricidade, Contação de Histórias e Música.

Cada tema abordado durante o ano foi para o crescimento 

profissional e pessoal das envolvidas, visando a garantia da qualidade 

educacional para as crianças.

  Foram divididos em 2 módulos com subtítulos:

 I – Educação Infantil: Seus avanços no protagonismo das crianças.

 II – Práticas no Cotidiano: Diferentes linguagens no fazer fazendo na 

Educação Infantil.

   Ampliar o conhecimento do grupo de Educadores foi uma das metas 

desta Unidade Educacional, esses momentos foram importantes para o 

crescimento profissional das envolvidas. O diálogo mesmo sendo por 

vídeo, demonstraram o quanto o grupo participou, interagiu e contribui com 

os temas abordados.

 Participamos também de duas palestras via Google Meet promovidas 

pelo Coordenadoria Setorial de Formação, com os temas: “Ressignificando 

Tempos e Espaços Educacionais”, e a “Prevenção de acidentes na infância 

e promoção da saúde para as crianças”.

 

MESES

 

TECENDO SABERES: NA ESCOLA E PARA 

A ESCOLA

Executado

 

Módulo I (1º Semestre) - Educação Infantil: 

Seus avanços no protagonismo das crianças

Módulo II (2º Semestre) - Práticas no 

Cotidiano: Diferentes linguagens no fazer 

fazendo na Educação Infantil.

 Fevereiro

Março

 

Perfil da Educadora Infantil e os desafios 

no acolhimento e nas ações do cotidiano.

Objetivo: Dialogar sobre um perfil ideal de 

Educação Infantil que corresponda a nossa 

realidade. Que atuem à luz das normativas. 

Saber Conviver. Utilizar as diferentes linguagens 

nas ações do cotidiano. Comprometimento 

educacional e social. Se reconhecer como 

coparticipante do processo ensino 

aprendizagem.

Fonte: Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica para a Educação Infantil da SME - O 

Compartilhamento da Educação das Crianças 

Pequenas nas Instituições de Educação 

Infantil: Maria Aparecida Guedes Monção.

Plenamente 

100% nas horas 

formações de 3ª 

e 4ª Feiras, 

neste o tema foi 

abordado 

amplamente.

Registrada em 

livro Ata das 

reuniões de 

formações. 

(Agentes 

Educacionais).

Abril

Maio

Antes com o Reis e o agora com a Base 

Nacional Comum Curricular.

Objetivo: Fornecer (re) conhecimento dos 

documentos, sua importância para a educação 

Infantil e suas diferenças. Uma referência e o 

outro normatiza.

Fonte: Documento BNCC (Textos Introdutórios, 

Estrutura da BNCC e a etapa na Educação 

Infantil).  - 

Https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/57/o-

que-diferencia-a-bncc-para-a-educacao-infantil-

do-dcnei-e-do-rcnei.

Plenamente 

100% nas horas 

formações de 3ª 

Feiras, via 

Google Meet, 

neste o tema foi 

abordado 

amplamente.

Registrada em 

livro Ata das 

reuniões de 

formações. 

(Agentes 

Educacionais).

 

Junho

 

Educação Especial na Educação Infantil: 

Diferentes Olhares sobre a Inclusão.

 

Objetivo: Oportunizar olhares para o público-

alvo da educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva na escola. Proporcionar 

empatia na interação social.

Fonte: Slides montados pela Professora de 

Educação Especial, breve história da criança 

com deficiência, leis que garantem a inclusão. 

Qual o papel da educação Especial? Que fazer 

público-alvo da educação? Dicionário Interativo 

da Educação Brasileira - Educa Brasil 

www.educabrasil.com.br/necessidades-

educacionais-especiais.

Realizadas 

plenamente 

100% nas horas 

formações de 3ª 

Feiras, via 

Google Meet, 

nestes o tema foi 

abordado 

amplamente.

Registrada em 

livro Ata das 

reuniões de 

formações 

(Agentes 

Educacionais)

 

Agosto

Setembro

Psicomotricidade na Educação Infantil.

 

Plenamente 

100% nas horas 

formações de 3ª 

Objetivo: Incentivar a prática do movimento em 

todas as etapas da vida de uma criança. E a 

inserção do conceito para uma melhor 

compreensão.

Fonte: Slides com imagens e informações 

necessárias para a compreensão deste 

conceito. Surgimento no Brasil. Possíveis 

brincadeiras com o corpo – 

Psicomotricidade/victor_da_fonseca.pdf

 

Feiras, via 

Google Meet,

neste o tema foi 

abordado 

amplamente.

Registrada em 

livro Ata das 

reuniões de 

formações. 

(Agentes 

Educacionais).

Outubro

Novembro

Histórias a quem ousa contar e Músicas a 

quem ousa cantar.

Objetivo: Organizar ações que envolvam as 

educadoras em apresentações para/com as 

crianças. Estimular o grupo a selecionar 

repertórios musicais e histórias que conversem 

com as propostas de trabalho pedagógico da 

turma.

Fonte: O que é história? Conceito da contação 

de história. Gêneros Literários. Contos de fada 

tradicionais/renovados. Recursos para contação 

de histórias.   BUSATO, Cléo. A Arte de Contar 

Histórias no século XXI. Petrópolis, RJ: 2006.

Realizadas 

plenamente 

100% nas horas 

formações de 3ª 

Feiras, via 

Google Meet, 

nestes o tema foi 

abordado 

amplamente.

Registrada em 

livro Ata das 

reuniões de 

formações 

(Agentes 

Educacionais).

 

Dezembro  

Exposição das ações realizadas pelas crianças

 9ª Expo-Nave.

Devido ao 

Decreto nº 

20.768 de 

16/03/2020 não 

foi realizada a 
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exposição dos 

trabalhos. 

Porém, as ações 

realizadas 

remotamente 

foram 

apresentadas 

através de 

vídeos para as 

crianças e 

famílias.

 

    Atividade de Integração com os colegiados da escola (Conselho de 

Escola, CPA e outros), com as famílias e entorno.

 

        Realizamos a primeira reunião com as famílias no início do letivo, 

proporcionando momentos de (re) conhecimento da/sobre a Unidade escolar. 

Foram apresentadas as normas regimentais, os horários institucionalizados e 

algumas orientações necessárias. Estabelecemos um diálogo com as famílias 

sobre o acolhimento por ser uma modalidade nova na escola, a aceitação foi 

um sucesso.

      Nesta mesma reunião realizou-se a eleição do Conselho de escola. 

Apresentamos o objetivo e a necessidade da participação das famílias. Com a 

formação do Conselho tivemos em fevereiro a nossa primeira reunião, 

dialogamos sobre eventos que teríamos ao decorrer do ano, tema norteador, a 

importância da participação da família nas atividades e outros assuntos.

 Recebemos na escola a Dentista Flávia do Centro de Saúde do Jardim 

Aeroporto, que trouxe hábitos necessários para manter os dentinhos limpinhos 

das crianças dos Agrupamentos III que ganharam também escovas.

         Com o Decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

suspensão das atividades presenciais devido ao Covid-19, as ações de 

integração com os colegiados foram suspensas. Permanecendo via Google 

Meet as Reuniões do Conselho e RPAIs.

 

          As Reuniões de Conselho foram realizadas com objetivo de prestação de 

contas (financeiro) e o andamento do pedagógico na Unidade. A outra visou a 

comunicação da escola e família com relação as atividades mitigadoras.

         As Reuniões Pedagógica de Avaliação Institucional foram realizadas 

segundo a resolução SME nº 06 de 01 de setembro de 2020, que estabelece 

diretrizes e os procedimentos para a reorganização do trabalho e a SME nº 15 

de 30 de novembro de 2020, que dispõe procedimentos para a organização do 

trabalho visando o encerramento do ano letivo de 2020 e estabelece diretrizes 

para o planejamento do ano de 2021.

 

 

 Quadro de metas

Meta Prevista no Contrato 
de Gestão

Principais 
Ações 

desenvolvidas 
para alcance 

das metas

Análise do 
Processo e 
Resultados

Justificativa

Alimentação saudável.
Culinária

Vídeos 
enviados com 
orientações 

sobre hábitos 
alimentares 
através de 

histórias e a 
demonstração 

de duas 
receitas 

culinárias.

Meta 
parcialmente 

realizada. 
 

50%

Devido ao 
Decreto 
PMC nº 

20.768 de 
16/03/2020, 

as atividades 
foram 

realizadas de 
forma 

remota.
 

*Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação. Projeto Leitura 
com todos os agrupamentos

Vídeos com 
contação de 

histórias, 
teatros, 

músicas e a 
entrega de 

livros para as 
crianças.

Meta 
parcialmente 

realizada. 
 

50%

Devido ao 
Decreto 
PMC nº 

20.768 de 
16/03/2020, 

as atividades 
foram 

realizadas de 
forma 

remota.
 

*Espaço, Tempo, 
Quantidade, Relações e 

Transformações.
Brincar Heurístico.

Vídeos 
explicativos 

sobre o Brincar 
Heurístico e 

sua 
importância na 

Meta 
parcialmente 

realizada. 
 
 
 

 

 
Devido ao 

Decreto 

infância.
Agrupamento 

I:   Cesto 
Heurístico.

Agrupamento 
II:   Jogos 

Heurísticos.
Agrupamento 
III:   Bandeja 
Heurística.
Entrega de 

materiais não 
estruturados 

para as 
famílias 

realizarem 
atividades com 

as crianças.

 
 

50%

PMC nº 

20.768 de 

16/03/2020, 

as atividades 

foram 

realizadas de 

forma 

remota.

 

*Corpo, Gesto e 
Movimento.

(Psicomotora).

Vídeos com 
contação de 

histórias, 
imagens e 

demonstrações 
de cuidados, 

consigo e com 
os outros.

Meta 
parcialmente 
realizada). 

 
50%

Devido ao 
Decreto 
PMC nº 

20.768 de 
16/03/2020, 

as atividades 
foram 

realizadas de 
forma 

remota.
 

*Eu, o outro e o Nós.
Sentimentos/Conscientizaçã
o da pandemia

Vídeos com 
contação de 
histórias, 
imagens e 
demonstrações 
de cuidados, 
consigo e com 
os outros.

Meta 
parcialmente 

realizada. 
 

50%

 Devido ao 
Decreto 
PMC nº 
20.768 de 
16/03/2020, 
as atividades 
foram 
realizadas de 
forma 
remota.
 

Ações Intersetoriais. Devido ao 
Decreto 
Municipal nº 
20.768 de 
16/03/2020.

Meta não 
realizada. 

 
00

Devido ao 
Decreto 
PMC nº 

20.768 de 
16/03/2020, 

as atividades 
foram 

realizadas de 
forma 

remota.
 

Abrigo do Gás Manutenção e 
Reforma.

Meta 
plenamente 
realizada. 

 
100% 

 

Muro Externo Reparos e 
nova canaleta 

para
escoamento de 

água.

Meta 
plenamente 
realizada. 

100% 
 

 

Telas de Proteção Troca das telas 
nas portas da 

cozinha e 
janelas do 

refeitório das 
crianças.

Meta 
plenamente 
realizada. 

100% 

 

 

 Execução Orçamentária e Financeira 2020
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 Resumo Orçamentário e Financeiro:

 

 Conclusão

Em conformidade com o Decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020, 

Resolução nº 06 de 01 de setembro de 2020 e diante do exposto, esta 

unidade educacional CEI Bem Querer Dr. Milton Santos, cogerida pela O.S. 

Associação CHANCE Internacional assenti que as atividades pedagógicas, 

funcionais e administrativas foram executadas dentro do previsto pelo 

Contrato de Gestão firmado.

 

Campinas, 14 de abril de 2021. 

 

 

 
 
 
 

______________________________
Luiz Fernando Ferrari

Presidente 
Associação CHANCE Internacional

 

 

 

 

 

______________________________

Rosana Bueno Quesada
Diretora Educacional

 

 
 

  

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI 
BEM QUERER ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA 
- CNPJ: 00.300.881/0001-66, 00.300.881/0006-70 - C.C.: 

31.64.53.71.0431.00000 - I.M.: 151866-6 
  

 

 
 

RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E 

ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 

31/12/2020 

 

 

Identificação da Organização Social 

Organização Social: Associação CHANCE Internacional 

Endereço: Rua Nelson Hossri, 229 – Sala 3, Conj. Habitacional Vila Réggio - 
Campinas/SP. 

CNPJ Matriz:00.300.881/0006-66 

Presidente: Luiz Fernando Ferrari  

N° do Contrato de Gestão:007/16 Aditivo n°15/17 

Vigência do Contrato de Gestão: 01/02/2016 a 31/01/2021 

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Ensino no CEI 
Bem Querer Antônio Vieira de Oliveira 

 

 

Identificação da Unidade Educacional cogerida: 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer Antônio Vieira de 
Oliveira. 

CNPJ: 00.300.881/0006-70 

Endereço: Rua Geraldo Gonçalves Dias, 228 – Pq. Residencial Shalon -Campinas- SP 
CEP: 13067-104 
 
Telefone: (19) 3271-0250 
 
E-mail:  cei.antoniovieira@educa.campinas.sp.gov.br 
 
 
 
 

 
 

•• Introdução: 

 A escola buscou durante o ano, mesmo após o cenário de pandemia mundial 

fortalecer os vínculos educacionais com as crianças, a parceria com as famílias, 

pensando em propostas que desenvolvesse um trabalho lúdico, despertando a 

imaginação das crianças, proporcionando o movimento, a música e a intencionalidade do 

brincar. Para isso as famílias tiveram um papel fundamental, correspondendo a 

ferramenta utilizada, que foram os grupos de WhatsApp. 

 Acompanhamos de perto algumas situações, entre elas o medo da contaminação, 

o isolamento social, a dificuldade financeira por conta do desemprego ediante desse 

cenário procuramos nos adaptar, corresponder na medida do possível as solicitações das 

famílias, prestar informações, manter um diálogo lúcido e confortante para com toda a 

comunidade escolar. 

• Horário de Atendimento Integral e Parcial 

Período Inicio Término 
Integral 07h 18h 

Parcial - Manhã 07h 11h 
Parcial – Tarde 13h 17h 

• Atendimento 2020 

A organização das turmas/agrupamentos para 2020 aconteceu de acordo a Resolução 

SME n°08/2019 publicada no Diário Oficial do Município em 14/08/2019. 

Agrupamentos Faixa Etária Proposta de 
Atendimento 2020 Crianças Atendidas em 2020 

AG I Integral 

Crianças nascidas 
entre 01/07/2018 
a31/12/2020 
 

67 59 

AG II Integral 

Crianças nascidas 
entre 01/11/2016 
a30/06/2018 
 

99 98 

AG III Parcial 

Crianças nascidas 
entre 01/04/2014 
a31/10/2016 
 

141 107 

TOTAL  307 264 
Obs. A escola não atendeu a proposta total de atendimento devido falta de demanda, entendemos 
que o fator da pandemia causou a não procura por vagas no ano de 2020. 
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•• Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Dias letivos previstos no ano de 2020: 200 dias 

Dias letivos cumpridos no ano de 2020:Considerando os Decretos Municipais 

20.782/2020 e 20.768/2020 e o Comunicado SME Nº 47 de 23/03/2020, em contenção ao 

contágio do Covid- 19, tivemos as aulas suspensas em 23.03.2020.Consideramos 

também o que está disposto na LEI Nº 14.040, de 18 de Agosto de 2020, que dispensou, 

em caráter excepcional, o cumprimento da carga horária. 

 

• Alimentação 

Total de Refeições Servidas/Ano 

Agrupamento Total de Refeições Servidas até 23 de março de 2020 
I 2.413 
II 10.422 
III 4763 

TOTAL 17598 
 

 Com as aulas suspensas a partir de 23 de março de 2020, a SME e Conutri 

solicitaram uma listagem para que as famílias consideradas em extrema pobreza e/ou 

situações de vulnerabilidade, fossem atendidas com cestas básicas. As famílias que 

procuraram a escola até o dia 03/09 foram incluídas em planilhas e enviadas 

semanalmente a Representante Regional Norte, que direcionou as mesmas ao Conutri. 

Tivemos as seguintes entregas de alimentos nos trimestres: 

Total de 
Cestas básicas e hortifrutis 
(Abril, Maio e Junho) 

Total de Cestas básicas e 
hortifrutis 
(Julho, Agosto e Setembro) 

Total de Cestas básicas e 
hortifrutis 
(Outubro, Novembro e 
Dezembro) 

147 cestas 
153 hortifrutis 

182 cestas 
256 hortifrutis 

307 cestas 
207 hortifrutis 

• Quadro de Recursos Humanos 

 
 

 
 

 

Diretor Educacional 01 01 
Coordenador Pedagógico 01 01 
Professores de Educação Inf. 05 05 
Professor de Educ. Especial 01 01 
Agentes de Educação Infantil 18 18 
Cozinheira 01 01 
Auxiliar de Cozinha 02 02 
Assistente Administrativo 01 01 
Auxiliar de Limpeza 04 04 
Serviços Gerais 01 01 
Porteiro 01 01 

•• Atividades desenvolvidas no ano 

Processos de ensino aprendizagem0 

Atividades Presenciais até 20 de Março de 2020. 

 Iniciou-se o ano com uma nova proposta de trabalho, elaboraram-se projetos para 

possibilitar o desenvolvimento da criança de acordo com sua linguagem, seu tempo e seu 

jeito. 

Acolhimento: Durante o período de acolhimento fizemos horários e propostas 

diferenciadas para atender e acolher as individualidades das crianças, dentro de suas 

singularidades. 

Identidade: Trabalhamos com a individualidade, mostrando a criança suas características 

diferentes e especiais, assim como as pessoas que nos cercam. 

 Em 23 de Março de 2020 foi Decretado Estado de Pandemia em todo o Brasil 

(DECRETO Nº 20.768 de 16 de Março de 2020, bem como o COMUNICADO 

SME/FUMEC Nº 001, de 17 de Março de 2020.) 

 O Art. 2º do Decreto Municipal Nº 20.768 de 16 de Março de 2020 orienta: Que  as 

unidades escolares devem manter o serviço diário de orientação aos seus alunos, 

familiares e profissionais, pelo tempo que perdurar a suspensão das atividades escolares. 

Baseados nesta orientação a equipe gestora iniciou o relacionamento com as famílias e 

com a comunidade, (tomando os devidos cuidados de prevenção ao Covid – 19). 

No 1º semestre nos sentimos limitados, com sentimento de medo, afetado por um 

momento histórico, relacionado ao um contexto de crise política, sanitária e financeira. 

 Buscamos nos fortalecer, ajudar e dar suporte às famílias e as crianças, olhar para 

 
 
fora dos nossos muros e buscar estratégias para interagir e aproximar a escola das 

famílias mesmo à distância. 

 Respeitando os protocolos sanitários, a Unidade Escolar funcionou atendendo a 

comunidade local, mantendo diálogo e seu compromisso social, com os serviços de: 

• Atendimento a comunidade escolar na secretaria e por telefone; 

• Organização e re(planejamento) de trabalho; 

• Manutenção, reparos e limpeza do ambiente escolar; 

• Entrega de cestas básicas; 

• Entrega de kits de hortifrutigranjeiro; 

• Entrega de kits pedagógicos para as crianças (giz de cera, lápis de cor, massinha 

de modelar, cola colorida, cola branca, canetinha, lápis de escrever, apontador, 

borracha e folhas), disponibilizamos também materiais com sugestões de 

atividades (quebra-cabeça, brincadeiras e músicas); 

• Mensagens motivacionais e com instruções de cuidados preventivos para toda 

família. 

• Diretrizes para o Redimensionamento do Trabalho Pedagógico com a Educação 

Infantil no 2º Semestre de 2020. 

 De acordo com a “Resolução SME nº 006, de 1 de Setembro de 2020 que dispõe 

as diretrizes e os procedimentos para a organização do trabalho nos Centros de 

Educação Infantil, CEIS, e nas Escolas de Educação Infantil de Instituições 

Colaboradoras com a Secretaria Municipal de Educação, SME, no contexto de 

enfrentamento ao novo corona vírus (Covid – 19)”, estruturamos nosso plano de ação 

como orienta o Art. 4º desta resolução. 

 Em meio a pandemia tivemos que reiniciar e restabelecer nossos vínculos de 

maneira gradual, tranquila, transmitindo segurança para toda comunidade escolar.  

Através de pequenos contatos semanais, restaurar a proximidade, o relacionamento, com 

esperança de brevemente estarmos juntos pessoalmente. 

 Nosso principal objetivo foi fortalecer e continuar a parceria e o trabalho iniciado no 

começo do ano letivo, com a intencionalidade de estimular o desenvolvimento cognitivo, 

motor e afetivo através do lúdico, do brincar, que é a representação mais importante para 

essa fase infantil. 

 Diante do atual cenário a nossa expectativa foi alcançar as famílias com propostas 

de brincadeiras, vivências e experiências prazerosas para o convívio mútuo da criança e 

familiares. No primeiro momento desafiamos as famílias a pensar qual a sensação que a 

 
 
criança tem ao brincar: Alegria, empenho, criação, concentração, pesquisa e 

experimentação, relação e reelaboração. 

 Através dessa observação enfatizar que ao brincar as crianças se desenvolvem, se 

desafiam, pensam em diferentes situações, criam soluções para os problemas que 

surgem, relacionam-se e aprendem muito. Nenhuma criança brinca só para passar o 

tempo. Quando ela brinca, faz isso levada por um desejo de compreender e construir uma 

ideia de mundo. 

 Mesmo com o isolamento que a pandemia nos trouxe, buscamos elaborar 

propostas que envolvessem as famílias e as crianças de maneira criativa levando em 

consideração a importância de cada fase do desenvolvimento da criança,  respeitando 

suas particularidades.  

 Considerando que várias famílias não possuem acesso a recursos tecnológicos,  a 

equipe do CEI organizou kits de materiais pedagógicos e atividades impressas que foram 

entregues aos responsáveis das crianças. 

 

Cronograma das atividades de interação e diálogos com as crianças e famílias 

seguindo os dias da semana. 

 
 Segundas-feiras: Enviamos vídeos de histórias contadas pelas educadoras com a 

utilização de recursos audiovisuais, fantoches, livros, em forma de teatro ou indicações de 

links e envio de livros em PDF. 

 Terças-feiras: Enviamos sugestões de vivências e brincadeiras que foram feitas em 

casa com o objetivo de estimular o convívio em família, a autoestima e segurança. Essas 

sugestões envolvem materiais de largo alcance e não estruturados. 

 Quartas-feiras: Indicamos sugestões de vídeos curtos, geralmente musicais com os 

objetivos de incentivar o movimento corporal, equilíbrio, fala e escuta. 

 Quintas-feiras: Enviamos sugestões e links de receitas culinárias onde foi possível 

a participação das crianças e dos adultos, estimulando o paladar para conhecer novos 

sabores. 

 Sextas - feiras “diferente”: Cada criança compartilhou de um objeto de apego, ou 

algo importante para ela, mostrando assim para todos. No caso dos bebês muito 

pequenos na “sexta- feira diferente” a sugestão para os pais foi em compartilhar o 

desenvolvimento dos mesmos, mostrando se já sentam, engatinham, balbuciam, ou 

qualquer outra conquista.  Puderam compartilhar fotos e imagens das sugestões feitas 

anteriormente. 
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 Reiteramos que o planejamento aconteceu de maneira reflexiva, as formas de 

trabalho e estratégias foram se redesenhando a cada semana. 

 Todos os dias estávamos online por um período de quatro horas em um grupo 

criado no WhatsApp, com o intuito de aprimorar a relação escola / famílias. Com os 

vídeos e fotos enviadas pelos responsáveis conseguimos montar a nossa agenda 

quinzenal. Todas as ações e sugestões foram descritas no registro quinzenário. 

 
Atividades Desenvolvidas no Coletivo 

Brincadeiras 

•• Brincadeiras na água, como por exemplo: chuveirão, banho de mangueira etc. 

• Dança das laranjas: equilibrar uma bolinha na testa com seu par. 

• Acerte ao alvo: vídeo incentivando as crianças a acertarem a bolinha dentro de um 

alvo (balde, bacia ou caixa). 

• Vamos ser equilibrista: Enviamos para as crianças um vídeo onde as educadoras 

se equilibram andando em uma linha reta no chão estimulando as crianças a 

reproduzirem essa proposta em casa. 

• Brincadeiras com luzes e sombras: sugerindo que as crianças fiquem em um local 

ensolarado e façam movimentos com o corpo brincando. 

• Passar em baixo do elástico: atividade psicomotora utilizando diversos recursos. 

• O que cabe no seu quadrado: desenhando vários quadrados no chão e reproduzir 

no caderno. 

• Caça geométrica: procurando algo com formas geométricas. 

• Mágica das cores: experiência da mistura das cores primaria e depois escolha sua 

cor preferida. 

• Arte colorida sugestão: desfile, dança, brincadeira, cantar uma música. 

• Elefante colorido 

• Brincando vivo ou morto 

• Brincando de estátua 

• Brincando com elementos da natureza: utilizassem diversos elementos da natureza 

para fazer pinturas, (folhas, troncos ou frutos). 

• Jogo: Amarelinha 

• Jogo dos brinquedos: utilizando materiais recicláveis 

• Dança das cadeiras 

• Não deixe a bolinha cair! 

 
 

•• Carinha na frente do espelho / reprodução no caderno: incentivando as crianças a 

reproduzirem seus sentimentos na frente do espelho e depois desenhá-los no 

caderno. 

• Potinho da gratidão: Os itens dignos de gratidão serão desenhados e colocados 

dentro do potinho, para que em dias difíceis ele seja aberto e todos possam 

relembrar bons motivos para sorrir. 

Histórias 

• História contada: O palhaço geométrico- https://youtu.be/kmONTrrLBX4 

• Pintinho Quadrado-https://www.youtube.com/watch?v=8fW0QZLffBI 

• Livro: Bom dia todas as cores (Ruth Rocha, Editora Salamandra, 2015) 

• História de Cláudia Corrêa “A batalha das cores” (Blog Profissão Professor – Abril 

2019).  

• Mamãe natureza - Varal de história (Canal do YouTube, criadora Juçara Batichoti).  

• Enviamos uma história com fantoches criada pelos educadores com o título: 

Brinquedos, participação especial do fantoche Bia( Educadora Caroline Soares). 

• A ilha dos sentimentos - Varal de história  (Canal do YouTube, criadora Juçara 

Batichoti). 

• Eu me sinto assim, e você? Contamos em forma de um breve relato como estamos 

nos sentindo nesse período de afastamento e os sentimentos mais comuns nesse 

momento. Ao término desse relato, perguntamos como estavam os sentimentos 

das crianças e das famílias. 

• Relembrando os melhores momentos: Convidamos as nossas crianças e famílias a 

se recordarem de momentos especiais 

• O diário de Mika- https://youtu.be/Z3BrtdPJyxw 

• Teatro do livro “Gratidão” de Todd Parr, (Editora Panda Books, 2013), vídeo 

gravado pelas educadoras. 

 

Músicas 

• Pipoquinha sai da toca (Projeto de Entretenimento Infantil - Mundo Bita, Autor 

Chaps Melo). 

• O palhaço atrapalhado: vídeo de encenação da música com as educadoras 

• Forma geométrica: Turma do Bita 

• Música coloridos (Palavra Cantada) 

 
 

•• Mistura das cores 

• Enviamos um link da música: Xuxa mistura das cores 

https://www.youtube.com/watch?v=uoA3OB35EjY 

• Aquarela: Enviamos o link da música “Aquarela” 

https://www.youtube.com/watch?v=xT8HIiFQ8Y0 

• Mundo Bita: Palco de brinquedos 

• Saudade - Mundo Bita, enviamos para as famílias um vídeo relembrando os 

espaços da escola. 

• Sinto o que sinto – Mundo Bita. 

• Para encerrar as atividades, planejamos um painel de 1,75x 1,75 do tecido algodão 

cru. Cada pessoa (aluno, familiar e profissionais da educação) deixou seu registro 

de gratidão através da pintura dentro de um quadrado de 0,15 cm x 0,15 cm. 

• Disponibilizamos o painel para a comunidade escolar fazer seus registros, em um 

combinado de dia e horário marcado para este encontro e registro. Enfatizamos as 

instruções referentes aos protocolos de proteção a saúde contra o coronavírus e 

recebemos com segurança e confiança a comunidade para este momento. O 

painel “Árvore da Gratidão” ficou exposto na recepção da escola. 

 

Avaliação 

 Avaliamos que as interações foram positivas. Recebemos respostas (fotos, vídeos, 

desenhos, etc.) referentes às propostas encaminhadas. Observamos e consideramos que 

podemos e devemos continuar, pois sabemos que há boas possibilidades para 

mantermos o vínculo entre a escola e a família. 

• Formação Continuada dos profissionais da UE. 

 As formações das Agentes e Professoras aconteceram semanalmente. 

Organizamos as prioridades de estudo no plano Pedagógico de Formação, no início do 

ano letivo. 

 A partir de 23/03/2020 cumprindo as exigências dos decretos supracitados a 

equipe de agentes e professoras passaram a participar das formações online. 

 Esses momentos foram ricos para acolhimento, estudos, compartilhamento de 

ideias, sonhos, numa visão pedagógica e educacional. 

 Os materiais oferecidos nas formações traziam as lembranças da prática, revisões 

 
 
de ações que fizeram a equipe educativa refletir, se aperfeiçoar e aguardar um retorno, 

onde poderão colocar os estudos em prática. 

 Utilizamos recursos para preparar materiais, como: power point, vídeos, músicas, 

fotos, buscando garantir que os encontros acontecessem da melhor forma possível. 

Tivemos a participação de profissionais da área da saúde (Pediatras e  psicólogos).  

• Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, 

CPA e outros), com as famílias/entorno. 

Para uma integração com as famílias, como citado no quadro de metas, realizamos 

presencialmente no início do ano letivo a  primeira reunião de pais, com atenção especial 

aos pais novatos. 

Realizamos a eleição do Conselho Escolar e iniciamos a organização da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA). 

A Portaria Nº 03, de 13 de Março de 2020. (Publicação DOM 16/03/2020p.32) 

Dispõe sobre a suspensão de eventos de massa (grandes eventos), governamentais, 

esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos e outros com 

concentração próxima de pessoas, no município de Campinas, em razão da pandemia de 

Infecção Humana pelo novo Corona vírus (COVID-19). 

A partir deste comunicado tivemos as reuniões presenciais suspensas, as 

atividades e diálogos com o Conselho e CPA foram interrompidos. 

Os diálogos com as famílias foram mantidos em grande parte através do telefone 

da escola e via whatsApp. A equipe gestora permaneceu em revezamento todos os dias, 

atendendo as demandas administrativas e solicitações da comunidade. 

• Quadro de metas: 

Meta Prevista no 
Contrato de Gestão 

Principais Ações 
desenvolvidas para 
alcance das metas 

Análise do Processo 
e Resultados Justificativa 

1- Mobilizar e integrar 
as famílias na vida 
escolar das crianças. 

Ao início do ano letivo 
realizamos reuniões 
com as famílias, 
escolha de temas 
para serem 
trabalhados, fizemos 
avaliação do trabalho 
do ano anterior. 
Fizemos integração 
com os pais novatos. 
Realizamos 
atividades de 
acolhimento com as 
crianças, tornando 

Após a suspensão 
das atividades 
presenciais em 
23/03/2021, buscou-
se novas formas de 
integração entre a 
escola e as famílias. A 
ferramenta mais 
utilizada foram os 
grupos de WhatsApp. 

 

 

Considerando os Decretos 
Municipais 20.782/2020 e 
20.768/2020 e o Comunicado 
SME Nº 47 de 23/03/2020, em 
contenção ao contágio do Covid- 
19, tivemos as aulas presenciais 
suspensas em 23.03.2020. 

Tivemos um cenário de trabalho 
até 23/03/2020, uma continuação 
a distância até 01/09/2020 e outro 
modelo de efetivação a partir de 
01/09/2020. 
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sua adaptação na 
escola mais tranquila 
e prazerosa. 
 

 

Meta parcialmente 
alcançada  

 

2-Proporcionar 
ambiente estimulador e 
acolhedor para as 
crianças. 

As salas de aula 
possuem “cantinhos” 
temáticos com móveis 
de madeira, tapete e 
utensílios; No pátio da 
unidade, foi 
trabalhado outros 
ambientes como: 
“Ateliê”, “Espaço 
Criativo”, recreação 
com motocas, bolas 
entre outros. 

O trabalho de 
adaptação dos 
espaços foram 
também 
interrompidos devido 
o isolamento social 
imposto pela 
contenção da 
Pandemia do Covid-
19. 
 
Meta parcilamente 
alcançada 

Considerando os Decretos 
Municipais 20.782/2020 e 
20.768/2020 e o Comunicado 
SME Nº 47 de 23/03/2020, em 
contenção ao contágio do Covid-
19, tivemos as aulas presenciais 
suspensas em 23.03.2020. 

Tivemos um cenário de trabalho 
até 23/03/2020, uma continuação 
a distância até 01/09/2020 e outro 
modelo de efetivação a partir de 
01/09/2020. 

3-Garantir que todos 
os profissionais 
tenham conhecimento 
do Projeto 
Pedagógico da 
Unidade e do 
Regimento Interno. 

A elaboração do 
Projeto Pedagógico 
ocorreu com o 
envolvimento da 
equipe escolar. 
Desde quadro de 
metas, calendário 
escolar, proposta de 
formação e avaliação 
do ano anterior e do 
ano vigente. 

Acredita-se que o 
envolvimento no 
trabalho da escola 
(efetivação do projeto 
pedagógico) ocorreu 
mesmo após a 
suspensão das aulas. 
A equipe dialogou nas 
formações semanais 
e nos diálogos diários 
entre a Gestão e a 
própria equipe 
educativa. 
As normativas do 
Regimento Interno 
foram explanadas em 
vários momentos das 
formações de equipe. 
 
 
Meta alcançada. 

Considerando os Decretos 
Municipais 20.782/2020 e 
20.768/2020 e o Comunicado 
SME Nº 47 de 23/03/2020, em 
contenção ao contágio do Covid-
19, tivemos as aulas presenciais 
suspensas em 23.03.2020. 

Tivemos um cenário de trabalho 
até 23/03/2020, uma continuação 
a distância até 01/09/2020 e outro 
modelo de efetivação a partir de 
01/09/2020. 

4- Aumentar o 
consumo de legumes e 
verduras incentivando 
a alimentação 
saudável. 

A primeira proposta 
de trabalho no ano 
letivo é incentivar a 
alimentação das 
crianças, 
principalmente 
aquelas que estão 
chegando no 
ambiente escolar. 
Para isso a escola 
tornou o refeitório 
infantil em um 
ambiente lúdico e 
atrativo para as 
crianças. 
Investe também no 

Este trabalho ocorreu 
presencialmente até 
23 de Março. 
Com a determinação 
do isolamento, as 
interações passaram 
a ser efetuadas 
remotamente com 
propostas de 
concientização e 
orientações sobre a 
alimentação 
saudável. Criamos  
vídeos e aulas para 
estimular o consumo 
de frutas, legumes, 

Considerando os Decretos 
Municipais 20.782/2020 e 
20.768/2020 e o Comunicado 
SME Nº 47 de 23/03/2020, em 
contenção ao contágio do Covid- 
19, tivemos as aulas presenciais 
suspensas em 23.03.2020. 

Tivemos um cenário de trabalho 
até 23/03/2020, uma continuação 
a distância até 01/09/2020 e outro 
modelo de efetivação a partir de 
01/09/2020. 

 
 

preparo 
(conhecimento) da 
equipe educativa, 
para que estimulem e 
busquem formas das 
crianças se 
alimentarem bem em 
todas as refeições. 

verduras e atividades 
de culinária para 
serem realizadas em 
família. 
 
Meta parcialmente 
alcançada. 

5Organizar formações 
externas que atendam 
os interesses da 
equipe gestora e 
consequentemente, os 
das educadoras. 

As formações das 
Agentes e 
Professoras 
aconteceram 
semanalmente. 
 
Organizamos as 
prioridades de estudo 
no plano Pedagógico 
de Formação, no 
início do ano letivo. 
 
A partir de 
23/03/2020 
Cumprindo as 
exigências dos 
decretos supracitados 
a equipe de agentes e 
professoras passaram 
a participar das 
formações online. 
Esses momentos 
foram ricos em 
estudo, 
compartilhamento de 
ideias, sonhos, visão 
pedagógica e 
educacional, também 
momentos de falar 
sobre saudade, medo 
e angustias. 
 
Os materiais 
oferecidos nas 
formações traziam as 
lembranças da 
prática, revisões de 
ações que fizeram a 
equipe educativa 
refletir, se aperfeiçoar 
e aguardar um 
retorno, onde poderão 
colocar os estudos 
em prática. 
 
Preparou-se materiais 
teóricos, com Power 
point, vídeos, 

Todas as formações 
entre pares 
aconteceram 
acompanhadas e 
orientadas pela 
Coordenadora 
Pedagógica da 
unidade, com o 
acompanhamento da 
Direção. Por conta do 
isolamento social as 
reuniões de formação 
foram realizadas, a 
partir de 20 de Março, 
pelo Google Meet e 
tiveram a participação 
de profissionais da 
área da saúde 
(Pediatras e  
psicólogos).  
 
 
 
 
Meta alcançada. 

Considerando os Decretos 
Municipais 20.782/2020 e 
20.768/2020 e o Comunicado 
SME Nº 47 de 23/03/2020, em 
contenção ao contágio do Covid- 
19, tivemos as aulas presenciais 
suspensas em 23.03.2020. 

Tivemos um cenário de trabalho 
até 23/03/2020, uma continuação 
a distância até 01/09/2020 e outro 
modelo de efetivação a partir de 
01/09/2020. 

 
 

músicas, fotos, 
buscamos o 
necessário para 
garantir que as 
formações 
acontecessem da 
melhor forma 
possível. 
 

6-Apresentar 
instrumentos musicais 
das mais diversas 
categorias, cordas, 
metais, madeira, 
pentatônicos, 
instrumentos da 
bandinha. 

Pesquisar entre as 
famílias e a 
comunidade se há 
quem toque algum 
tipo de instrumento, 
saber quais são os 
instrumentos que as 
crianças têm mais 
interesse. 

Em 2019 partindo da 
pesquisa organizou-
se um cronograma 
com as categorias 
citadas anteriormente, 
e os instrumentos 
foram apresentados 
individualmente para 
cada turma, após a 
apresentação, cada 
turma construiu um 
instrumento. Os 
familiares e membros 
da comunidade foram 
convidados a realizar 
uma apresentação no 
pátio da unidade 
escolar e as crianças 
assistiram e cantaram 
músicas do cotidiano, 
o som do pátio 
permaneceu ligado ao 
som de músicas 
clássicas durante os 
momentos do 
almoço/sono. 
Para abrilhantar a 
proposta recebemos 
a visita da banda 
Militar de Campinas 
para apresentação 
musical. 
 
Em 2020 devido a 
suspensão das 
atividades 
presenciais, não foi 
possível dar 
continuidade ao 
trabalho musical com 
instrumentos. 
 
 
Meta parcialmente 
alcançada. 

Considerando os Decretos 
Municipais 20.782/2020 e 
20.768/2020 e o Comunicado 
SME Nº 47 de 23/03/2020, em 
contenção ao contágio do Covid- 
19, tivemos as aulas presenciais 
suspensas em 23.03.2020. 

Tivemos um cenário de trabalho 
até 23/03/2020, uma continuação 
a distância até 01/09/2020 e outro 
modelo de efetivação a partir de 
01/09/2020. 

7- Publicitar o Projeto 
Pedagógico às 

Realizamos a primeira 
reunião com famílias 

Após a suspensão 
das atividades em 

Considerando os Decretos 
Municipais 20.782/2020 e 

 
 

famílias.        
 
 
 
 

e educadores, nesta 
reunião publicitamos 
algumas informações 
Sobre o PP como: Os 
temas a serem 
trabalhados, 
calendário anual, a 
proposta da equipe 
educacional e as 
metas a serem 
alcançadas. 

23/03/2021, a 
proposta do Projeto 
Pedagógico foi 
interrompido. 
Tivemos um cenário 
de trabalho até 
23/03/2020, uma 
continuação a 
distância até 
01/09/2020 e após a 
resolução 06 de 01 de 
setembro, outro 
modelo de efetivação 
do trabalho remoto. 

 

Meta parcialmente 
alcançada. 

20.768/2020 e o Comunicado 
SME Nº 47 de 23/03/2020, em 
contenção ao contágio do Covid- 
19, tivemos as aulas presenciais 
suspensas em 23.03.2020. 

Tivemos um cenário de trabalho 
até 23/03/2020, uma continuação 
a distância até 01/09/2020 e outro 
modelo de efetivação a partir de 
01/09/2020. 

 

•• Execução Orçamentária e Financeira 2020 
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• Resumo Orçamentário e Financeiro: 

  
  

  
  

  
 

 

• Conclusão 

  Com a necessidade de suspensão das aulas presenciais, uma grande preocupação 

tomou conta dos educadores, pensamos em como minimizar os impactos da pandemia no 

processo de ensino-aprendizagem das crianças, buscamos informações e formações para 

conseguirmos lidar com esses desafios, onde a família assumiu o protagonismo das 

práticas pedagógicas, com o total apoio dos educadores. 

  Entendemos que é preciso oferecer para os pais a noção de que práticas de 

escuta, fala, pensamento e imaginação integram a formação das crianças, acreditamos 

que “boas atividades acontecem quando se tem um desafio possível de ser realizado”, 

sabemos que a criança constrói conhecimento em contato com objetos em suas vivências 

cotidianas. Dessa maneira, orientamos as famílias quanto a realização de brincadeiras e 

atividades como a estimulação sensorial e a contação de histórias, por exemplo. 

 A participação se deu no cotidiano, na busca incessante de manter os vínculos, de 

levar para as crianças a alegria, de acreditar em dias melhores, de não sofrerem tanto os 

impactos causados pelo isolamento social. 

 Baseados neste cenário de pandemia que nos foi imposto em 2020, nas 

possibilidades apresentadas no relatório anual, foi que a equipe do CEI Antônio Vieira 

concretizou o seu trabalho. 

Campinas, 07 de abril de 2021. 

 

 

 

 

  

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI 
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RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO 
TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 

DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Identificação da Organização Social

Organização Social: Associação Chance Internacional 

Endereço: Rua Nélson Hossri, 229- sala 2/3, Conjunto Hab.Vila Réggio, CEP  
13.067.640,  Campinas-SP 

CNPJ Matriz:00.300.881/0001-66

Presidente: Luiz Fernando Ferrari

N° do Contrato de Gestão: 018/16 Aditivo n° 10/2017

Vigência do Contrato de Gestão: 01/ 02/2016 a 31/01 /2021

 

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino 
no CEI Bem Querer Gov. Eduardo Henrique Accioly Campos 

 

Identificação da Unidade Educacional cogerida:

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer Gov. 
Eduardo Henrique Accioly Campos 

Endereço:Rua André Grabóis s/n – Vila Esperança – Campinas-SP

CNPJ do CEI: 00.300.881.0010-57

Telefone: (19)- 3246-1472

E-mail:  navemae.eduardocampos@educa.campinas.sp.gov.br

 

 

 

 

Introdução:
 

Este relatório contém as ações realizadas durante o ano de 2020 sobre o 
atendimento pedagógico e do repasse de  recursos financeiros provindos da 
Prefeitura  Municipal de Campinas, através do Contrato de Gestão com a 
Associação  Chance Internacional para a execução de atividades no CEI Gov. 
Eduardo H. A. Campos.

Iniciamos o ano letivo no dia 30 de janeiro de 2020, com o Acolhimento, 
possibilitando o fortalecimento dos vínculos entre as crianças e a equipe 
educacional de uma maneira tranquila e lúdica. As crianças foram estimuladas 
a interagir com o outro através das brincadeiras de rodas, faz de conta, rodas 
de conversas, parques e momento de música. Em meados de março, seguindo 
a determinação do DECRETO Nº 20.768 de 16/03/2020, bem como o 
COMUNICADO SME/FUMEC, Nº001,de março de 2020, contra a 
disseminação e contágio do coronavírus (COVID 19), o atendimento presencial 
na unidade educacional foi suspenso.

Nesse período a equipe gestora enviou às famílias a “Carta de Princípios”, 
elaborada pela equipe do Departamento Pedagógico da SME, documento este 
que trouxe orientações norteadoras acerca do trabalho realizado com as 
famílias das crianças, valorizando a infância e a criança como cidadão de 
direitos de cuidado e educação. Posteriormente, foi enviada a Carta às 
Famílias, com o objetivo de se planejar algumas atividades mitigadoras que 
pudessem ser realizadas em casa através de recursos disponibilizados pela 
escola e diversas materialidades. Os docentes e agentes de educação infantil  
prepararam e selecionaram atividades de acordo com a faixa etária de cada 
agrupamento como cantigas, poesias, histórias, calendário, releitura de obras 
de arte, atividades envolvendo a contagem dos números, o reconhecimento do 
nome, das partes do corpo, sugestões de receitas culinárias e sugestões de 
brincadeiras que pudessem ser realizadas com as crianças através do apoio 
das famílias. Estas atividades foram inseridas num grupo Whatsapp criado 
para cada agrupamento indicando o passo a passo para a realização delas. 
Além dessas propostas, foi realizado um agendamento para que as famílias 
viessem à escola para retirar o material preparado e foi visível a alegria 
demonstrada por cada uma delas ao receber essas atividades.  

Diante da necessidade de prolongar o afastamento social devido a Pandemia 
causada pela COVID 19, foi elaborado um Plano de Ação, seguindo a 
determinação da Resolução SME Nº 06, DE 01 /09/2020, em seu Art. 4º, 
contendo um cronograma de ações(registros/ avaliações/planejamento) que 
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possibilitassem o redimensionamento do trabalho pedagógico por meio das 
interações e os diálogos realizados com as crianças e famílias.  

 

 
 Horário de Atendimento Integral e Parcial

Período Início 
 Término 

Integral 7 h  18 h  
Parcial – Manhã 7 h  11 h  
Parcial – Tarde 13 h  17 h  

 

 Atendimento 2020

Agrupamentos Faixa Etária Proposta de 
Atendimento 2020 

Crianças 
Atendidas em 

2020 
AG I Integral 01/072019 a 31/12/221 59 58 
AG II Integral 01/11/2017 a 30/06/2019 121 111 
AG III Parcial 01/04/2015 a 31/10/2017 146 124 

TOTAL  326 293 
 

 Acompanhamento do Calendário Escolar:

Dias letivos previstos no ano de 2020: 200 dias.  

Dias letivos cumpridos no ano de 2020: 35 dias. Obs:O calendário não foi 
cumprido na sua totalidade atendendo às orientações legais estabelecidas no 
DECRETO Nº20.768, de 16 de março de 2020 referente ao isolamento social, 
provocado pela pandemia da COVID 19. 

 

 Alimentação

Devido a suspensão de aula desde o dia 23 de março de 2020 para a 

prevenção de disseminação e contágio da COVID 19, não realizamos 

atividades presencias com as crianças, porém seguindo a determinação da Lei 

nº13.987/2020, regulamentada pela resolução CD/FNDE nº 2/2020, que 

autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios 

adquiridos com recursos da PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos com o 

objetivo de garantir o direito a alimentação dos estudantes, a PMC,  distribuiu   

desde o mês de abril, cestas básicas e Kits de Hortifrutigranjeiros para algumas 

famílias que foram afetadas financeiramente nesse período da Pandemia.

 

 
 Total de Refeições Servidas/Ano

Agrupamento

Total de 
Refeições 
Servidas 

1° 
Trimestre

Total de 
Refeições 
Servidas 

2° 
Trimestre

Total de 
Refeições 
Servidas 

3° 
Trimestre

Total de 
Refeições 
Servidas 

4° 
Trimestre

Total de 
Refeições 
servidas 
no Ano

I 3.533 0 0 0 3.533
II 8.970 0 0 0 8.970 
III 5.830 0 0 0 5.830 

I/II 2.870 0 0 0 2.870 

TOTAL 21.203 

148 cestas 
básicas 

 
326 kits de 
hortifrútis 

245 cestas 
básicas  

 
238 kits de 
hortifrútis  

164 cestas  
básicas   

 
163  kits 

de 
hortifrútis  

21.203 
Cestas: 

557 
Hortifrútis:  

727 
 

 

 

 

 

 

 

 Quadro de Recursos Humanos
 

Profissional Quantidade 
Proposta para 
execução do 

Contrato

Quantidade de 
profissionais na 

Unidade Educacional 
em 2020

Observações 

Diretor educacional 01 01  

Vice diretor educacional 0 0  

Coordenador Pedagógico 01 01  

Professor 05 05  

Professor de Ed. Especial 01 01  

Agentes de Ed. 
Infantil/monitor 

21 21  

Cuidador 0 0  

Cozinheira ou merendeira 01 01  

Ajudante de cozinha ou 
auxiliar de cozinha 

03 03  

Porteiro ou vigia ou 
guarda ou zelador 

01 01  

Assistente administrativo 
ou auxiliar administrativo 

02 02  

Servente de limpeza ou 
auxiliar de serviços gerais 

03 03  

 
 

 Atividades desenvolvidas no ano de 2020 
 

Elencaremos abaixo as atividades realizadas em todos os agrupamentos, o 
trabalho da Educação Especial, os Projetos que foram possíveis de serem 
realizados em meio à Pandemia causada pela COVID 19, a formação 
continuada e o cumprimento dos tempos pedagógicos e da interação com as 
famílias e colegiados da unidade escolar.  

Agrupamento I 

Considerando a necessidade de isolamento social como medida de 
enfrentamento a pandemia do Coronavírus e o consequente fechamento das 
unidades escolares, o CEI no decorrer do ano de 2020, buscou na medida do 
possível proporcionar interação e aprendizado. As atividades propostas foram 
lúdicas visando o desenvolvimento das crianças e o vínculo entre a escola e a 
família fazendo uso da tecnologia, utilizando o grupo de Whatsapp. Nesse 
contexto dentro do possível, demos sequência no Projeto Institucional “As 
múltiplas linguagens: Descobertas em movimento”. Procuramos desenvolver e 
estimular a curiosidade, autoconfiança, psicomotricidade, autonomia das 
crianças, favorecendo e ampliando o aspecto social, físico, emocional e 
intelectual, através de atividades psicomotoras e brincadeiras. Por meio das 
cantigas de roda foi possível estimular a ampliação dos movimentos corporais, 
percepção dos sons, dos ritmos, concentração e atenção. As apresentações de 
Contações de história permitiram que as crianças desenvolvessem a 
criatividade, concentração, oralidade, o raciocínio lógico e a socialização. 

Agrupamento II 

Ao propor as atividades para a educação infantil em tempos de Pandemia, em 
nossa unidade escolar, reorganizamos as atividades na busca de manter o 
vínculo entre crianças e educadores, fortalecendo a relação família/escola 
durante a suspensão das aulas presenciais. Criou-se um grupo de Whatsapp 
das turmas onde os pais receberam orientações para realizarem as atividades 
e também darem as devolutivas à escola. Com os Agrupamentos AG II, 
abordamos a linguagem oral e escrita com histórias, vídeos gravados pela 
equipe educacional contendo apresentações de teatro, rodas de músicas, 
parlendas e poemas. Enviamos atividades para trabalhar o corpo, os órgãos 
dos sentidos, saúde e higiene, relação e interação entre as pessoas. Em 
relação às artes plásticas, o lúdico, o criar e o brincar sempre estiveram 
presentes. As crianças puderam realizar oficinas culinárias, construção de 
piões e a realização de dobraduras, relembrando e resgatando brincadeiras 
tradicionais. Usamos diversos recursos como tintas caseiras e outros materiais 
para desenhar e pintar. Na realização das propostas, sempre orientamos 
também aos pais a estimularem a aquisição de conhecimentos matemáticos 
através de jogos e brincadeiras. E assim chegamos ao final de mais uma etapa 
de trabalho, vencendo as dificuldades, adquirindo conhecimentos, superando 
os desafios. 

Agrupamento III  

A chegada de um período inesperado marcado pela COVID-19, e o ensino 
realizado por meio das ações mitigadoras, exigiu adaptações na Educação 
Infantil onde tivemos a possibilidade de realizar uma educação de forma a 
mitigar as distâncias, estimulando o diálogo, a interação e a brincadeira através 
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das redes sociais.  Criou-se um grupo de Whatsapp da turma, onde os pais 
receberam orientações concretas em vídeos, áudios e textos para engajar as 
crianças nas atividades e enviarem devolutivas à escola. Com o Agrupamento 
AG III, abordamos a linguagem oral e escrita com histórias, teatros, músicas, 
vídeos, poemas, parlendas, adivinhas, rótulos e embalagens. Propusemos 
também atividades sobre saúde e hábitos de higiene, cuidados com o meio 
ambiente e Dengue. Realizamos oficinas culinárias, construção de brinquedos 
com material reciclado, feitio de pipas, piões, experiências táteis, motoras, 
envolvendo a linguagem oral, grafismo a partir de desenhos, estimulando a 
práxia global da criança e a realização de dobraduras, relembrando e 
resgatando brincadeiras tradicionais. Nas artes plásticas, indicamos recursos 
como tintas caseiras e outras materialidades, no intuito de explorar, sentir e 
realizar pinturas utilizando estes diversos materiais em diferentes suportes, 
desenhos livres e dirigidos. Orientamos também aos pais a estimularem 
conhecimentos matemáticos através de brincadeiras e jogos corporais como 
amarelinha, pular corda, dentre outros. 

O Trabalho do Professor de Educação Especial compartilhado com os 
profissionaisdas turmas da unidade educacional. 

No início do ano letivo nos envolvemos em auxiliar no acolhimento  das 
crianças, tendo em vista que avaliamos ser esse um momento de essencial 
importância para o desenvolvimento do vínculo afetivo de todos os sujeitos 
escolares, bem como para iniciarmos um trabalho junto a estes em relação ao 
respeito mútuo e à diversidade. 

Participamos de todo o planejamento feito para o ano letivo, buscando auxiliar 
na reflexão e na escrita dos projetos dos diversos agrupamentos, bem como 
também trabalhamos efetivamente, junto à gestão na construção do projeto 
institucional. 

Formulamos diversas propostas inclusivas para realizarmos ao longo do ano, 
com a intencionalidade de auxiliar no desenvolvimento das crianças de maneira 
em que possam se sentir acolhidas no grupo em que pertencem, bem como 
potentes para irem em busca de novas conquistas e de superação. 

Além disso, recebemos as famílias de novos alunos da demanda para reuniões 
para partilharem informações acerca da criança, falar de seus 
acompanhamentos e dar as orientações devidas com relação ao 
desenvolvimento do trabalho junto às crianças da demanda da educação 
especial.  

Ao longo deste período de pandemia participamos de forma online das 
reuniões mensais do NAED, onde obtivemos informações acerca dos 
processos de retorno às aulas, bem como algumas orientações de como 

proceder para estabelecer contato com o público-alvo da Educação Especial  
neste momento.

No mês de Setembro, após decisão da SME  de manter as aulas suspensas 
por conta da Pandemia  recebemos novos encaminhamentos e direcionamento 
dos trabalhos. Buscamos estabelecer contatos , visando manter o vínculo das 
crianças e famílias com a unidade escolar, além de saber sobre como está a 
adaptação destes neste período e quais as dificuldades que as famílias têm 
enfrentado e quando possível e necessário, tentando auxiliá- los em suas 
necessidades.

Além disso, produzimos materiais relacionados ao projeto inclusivo que vinha 
sendo trabalhado na unidade a fim de estimular o respeito à diversidade, e 
estes foram enviados às famílias com os materiais das turmas, ambos visando 
a estimulação e desenvolvimento das crianças ainda que em outro ambiente 
que não seja  a escola. 

O acompanhamento aos professores se manteve, buscando pensar estratégias 
e formas de auxiliar as crianças público-alvo no desenvolvimento das 
propostas. Foram realizadas algumas filmagens especificamente da educação 
especial, com a intenção de promover a consciência inclusiva nos sujeitos que 
assistiram ao vídeo (crianças, famílias e parceiros de trabalho).  

 

 

Projetos  

A princípio enviamos atividades impressas para que as famílias realizassem 
em casa com as crianças, agregado a uma gama de materiais para que 
efetivamente estas atividades pudessem ser realizadas e que a criança 
voltasse a interagir com aquilo que já conhecia como facilitador de seu 
conhecimento na prática e realização destas. 

Num segundo momento, entendemos que eram necessárias ações mais 
frequentes e que permitissem a interação entre família e escola, assim, cada 
agrupamento passou a estabelecer contato com as famílias via grupo de 
whatsapp e por este meio encaminhar suas atividades, que, assim como 
propõe nosso projeto institucional, estas atividades visavam acima de tudo a 
interação com aqueles que a cercam e o estímulo a criatividade, inventividade, 
imaginação e protagonismo da criança. 

Rodas de músicas, contações de histórias, encenações, atividades que 
estimulam o raciocínio lógico-matemático e científico, além de produções 
artísticas, contando com alguns artistas plásticos como referência e também de 

atividades com materiais não estruturados, são algumas das possibilidades e 
propostas que temos feitos. 

Em meio a tantas mudanças e um tempo diferente devido a pandemia do novo 
Coronavírus, entendemos que a escola tem buscado efetivar seu papel e 
utilizar dos recursos possíveis e dos projetos para fazer diferença a toda a 
comunidade escolar, em especial às crianças. 

As famílias nos deram  retorno e comentam sobre os projetos e a realização 
das atividades, demonstrando interesse e apreço pelo que tem sido realizado. 

Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços 

O espaço reservado à formação continuada foi dedicado ao planejamento, à 
reflexão, avaliação, replanejamento e construção de conhecimentos que 
subsidiaram o fazer pedagógico a partir de demandas definidas na equipe 
escolar.  

Em meio a Pandemia do Novo Coronavírus, a educação como um todo 
precisou se reinventar nas suas formas de interação. Não foi diferente com as 
reuniões entre pares onde os encontros que outrora aconteciam de forma 
presencial, passaram a acontecer à distância, contudo possibilitou os diálogos, 
reflexões, possibilidades e muita aprendizagem para toda a equipe.  

Em atendimento ao (COMUNICADO SME nº4, de 08/05/2020), “sobre 
minimizar os prejuízos causados pela suspensão das atividades escolares e 
considerando a necessidade da manutenção de vínculo com as crianças e 
suas famílias”, a equipe gestora do CEI garantiu o cumprimento dos tempos 
pedagógicos, realizando a formação entre pares para a equipe de Docentes e 
Agentes de Educação Infantil, semanalmente, de forma remota, através da 
plataforma Google Meet, acompanhando a frequência e a participação de todos 
nos estudos. Essas formações foram gravadas, registradas em ata e ainda 
tivemos a interação da equipe através do Chat.  

A Equipe de docentes e Agentes de Educação Infantil participou das formações 
realizadas pela SME, através das plataformas digitais, em cursos oferecidos 
pela Coordenadoria Setorial de Formação , CONUTRI e outros. 

Esses encontros de formação abrangeram formas de mitigar as distâncias 
vivenciadas entre a escola-criança-famílias, aspectos que priorizam as 
aprendizagens das crianças e respeitam os seus interesses.  

Citaremos alguns temas abordados nesses encontros de formação:  

1. Palestras oferecidas pela SME sobre a Comissão Própria de Avaliação.

• A Escola Pública como Direito 

• Processos avaliativos na Educação Infantil, como forma de garantir uma 
Educação Pública de Qualidade  

• A CPA como estratégia para a efetivação da gestão Democrática 

• A Gestão Democrática e sua relação com os Princípios Curriculares da 
RMEC 

Essas palestras foram promovidas pela SME, com a participação de diversos 
profissionais, que trouxeram a reflexão sobre o contexto histórico da Educação 
Pública, mostrando a importância da democracia, percebendo-a como espaço 
de acolhimento e transformação para a sociedade, mas principalmente como 
direito de todos. 

 

2. Palestras Oferecidas pela CSF (Coordenaria Setorial de Formação ) 

• É Hora de História?: Práticas de Leitura na Educação Infantil 

• A Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

• Educação, Saúde e Pandemia 

• Prevenção de acidentes na infância e promoção da saúde para as 
crianças 

• Relações de cuidado, afeto e escuta na pandemia.  

Palestras promovidas pela Coordenadoria de Setorial de Formação, mostrando 
a importância e necessidade de proporcionar as crianças vivências diversas, 
principalmente neste período de pandemia, envolvendo práticas que envolvem 
o mundo letrado, a ludicidade, imaginação, mas principalmente o cuidado com 
as crianças auxiliando-as a lidar com as diferentes emoções e afetos. 

 

3. Indicação de Lives e Palestras Externas.  

Educação Infantil e as Cem Linguagens - 
https://www.youtube.com/watch?v=2s8h1rbA4Vg

O Inegociável na Pedagogia da Educação Infantil - 
https://www.youtube.com/watch?v=940Y57BaYbE

O Papel do adulto para promover boas experiências ao Ar Livre - 
https://www.youtube.com/watch?v=oMFAIuZDPA8&amp%3Bfeature=youtu.be
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Um olhar sobre as diferentes linguagens: “TINTAS NATURAIS”- 
https://www.youtube.com/watch?v=84dWhyW6VKk

Um olhar sobre as diferentes linguagens – Grafismo - 
https://www.youtube.com/watch?v=S0GH5FBAJKc

 

Considerando a Resolução SME Nº06, de 01/09/2020,sobre o 
Redirecionamento do Trabalho Pedagógico, no que diz respeito a 25% da 
carga horária destinada para a Formação, em seu art.2, inciso II, além das 
formações realizadas semanalmente e da  participação da equipe em palestras 
em ambiente virtual, houve a indicação dessas lives e palestras sobre a 
Educação infantil e as Cem Linguagens, onde refletimos sobre Currículo e 
Infância, compreendendo-os como parte da vida cotidiana.  

4. Grupos de Estudos 

• “A pedagogia da escuta: a perspectiva da escuta em Reggio Emilia – As 
cem Linguagens, Carla Rinaldi” e  “Pedagogia da Escuta: a escuta sob 
uma perspectiva Malaguzziana – Portal lunetas, 
https://lunetas.com.br/pedagogia-da-escuta/”.

• Brincar para ser eu, interagir para conhecer o outro: identidade e 
subjetividade. 

• Brincar com o que não é brinquedo. 

• O corpo: percurso para crescer. 

• Arte: Cores, texturas e formas de sentir e falar com o mundo. 

 

Essas formações foram organizadas e realizadas pela equipe gestora, com a 
participação da equipe de docentes e agentes de educação infantil, nas 
quintas-feiras, às 14h, de forma remota. Após os estudos e reflexões dessas 
reuniões, cada integrante da equipe fez relatos das formações e enviou a 
Orientadora Pedagógica que posteriormente imprimiu esses relatórios 
anexando-os em pastas que foram guardadas nos arquivos de documentos da 
unidade escolar.  

O material traz a reflexão sobre a importância e necessidade do educador estar 
atento ao que a criança comunica, mesmo que em diversos momentos sem 
palavras, enfatizando aquilo que é apresentado pela abordagem de Reggio 
Emilia, compreendendo a criança com múltiplas linguagens, um ser que pensa, 
investiga, descobre e aprende a partir das interações entre si e com o meio, e 

que por meio dessas linguagens as crianças comunicam suas dúvidas, 
indagações, desejos e conhecimentos. 

5. RPAI ( Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional)  

Foram realizadas ao longo do ano 5 Reuniões Pedagógicas da Avaliação 
Institucional e estas tiveram como objetivo avaliar a prática educativa e 
promover a autoavaliação de todos os funcionários da unidade. 

6.  Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, 
CPA e outros), com as famílias/entorno. 

Desde o início da Pandemia, a unidade escolar se manteve aberta diariamente, 
atendendo as famílias em suas necessidades, através do atendimento 
presencial (respeitando todos os protocolos da Vigilância Sanitária) e por meio 
do Whatssap. Criamos um grupo para cada turma, o que facilitou a 
comunicação com as famílias e  as crianças. Nesse grupo, as professoras 
também enviaram atividades pedagógicas semanalmente, que eram realizadas 
com as crianças em casa, com a supervisão da família.  

Nesse período realizamos outas ações como: cadastros, matrículas, entrega de 
cestas básicas e kits de hortifrutigranjeiros e materias pedagógicos e atividades 
impressas para  

as atividades realizadas em casa pelas crianças.    

Tivemos a partir do Grupo IntersetorialAmarais um apoio que se constituiu 
como essencial. Por meio desse grupo as diversas instituições de Assistência 
Social, Saúde, Educação e líderes comunitários se mobilizaram de forma 
significativa para dar o suporte necessário as famílias da comunidade. 

Entre os diferentes assuntos abordados no grupo, tivemos a participação 
efetiva dos profissionais do Centro Saúde do São Marcos que semanalmente 
compartilhava com o grupo informes para que fossem disponibilizados as 
famílias, além de informações sobre Campanhas de Vacinação que estavam 
ocorrendo neste período.  

Acompanhamento do Calendário Escolar 

O calendário não foi cumprido na sua totalidade atendendo às orientações 
legais estabelecidas no DECRETO Nº20.768, de 16 de março de 2020 
referente ao isolamento social, provocado pela pandemia da COVID 19. 

O Replanejamento do calendário escolar ocorreu no mês de dezembro, 
atendendo a Resolução SME Nº15, DE 30/11/02020, seguindo o cronograma 
de registro dos documentos relacionados ao Projeto Pedagógico.  

 Quadro de metas

Meta Prevista no 
Contrato de Gestão

Principais Ações 
desenvolvidas para 
alcance das metas

Análise do Processo e 
Resultados Justificativa

1. Planejamento 
Institucional:   

1.1 Integração de toda a 
equipe educacional e 
família para 
implementação e 
revisão da proposta 
pedagógica 

1. 2. Oferecer 
momentos de Formação 
Continuada de todos os 
sujeitos escolares, e 
receber visitas 
periódicas da 
Supervisão da SME; 
 
1. 3.Planejamento e 
avaliação das atividades 
desenvolvidas dentro da 
proposta pedagógica 
contemplando as 
aprendizagens e 
interesses das crianças 

1. 1. Enviamos às 
famílias o calendário do 
ano e  calendário 
mensal da programação 
escolar. 
Em cada sala de aula foi 
colocado um mural 
informativo contendo a 
rotina semanal, o 
cardápio das refeições 
de cada agrupamento, 
fotos das atividades 
realizadas na semana e  
os  aniversariantes do 
mês   
Criação de impressos,  
semanários, cadernos 
de recados, para 
conhecimento e 
interação da Proposta 
pedagógica do ano 
Letivo. 
 
1.2 Houve participação 
da equipe escolar nos 
seminários, webinários, 
lives, e palestras 
oferecidas pela SME e 
formação continuada 
semanal. 
 
1.3 As atividades de 
interação com as 
crianças e famílias de 
forma remota foram 
registradas nos diários 
de classe e semanários 
e  acompanhamento 
das aprendizagens por 
meio dos relatórios 
individuais das crianças. 

1.1 Meta atingida 
parcialmente-70%
 

 

 

 

 

1.2 Meta atingida- 100% 

 

1.3 Meta atingida- 100%

1.1 Ações realizadas até 
20 de março, em razão 
da suspensão de aulas 
atendendo ao 
DECRETO Nº 20.768 de 
16/03/2020, por medida 
preventiva contra a 
disseminação e contágio 
do coronavírus ( COVID 
19). 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Multiplicidade de 
experiências e 

Linguagens 
 

2. Atividades 
pedagógicas abordando  
as seguintes temáticas: 
Calendário, alimentação 
saudável, o mundo das 
cantigas, parlendas, 
poemas, higiene 
pessoal apresentação 
de histórias, momento 
cultural e teatro 
realizado  pela equipe 
de docentes e agentes 
de educação infantil,  

através do grupo de 
whatsapp  da turma e 
atividades impressas 

2.Meta atingida 
parcialmente- 70%

 

2.A partir do mês de 
maio  as atividades 
previstas no projeto 
pedagógico foram 
realizadas de forma 
remota através do grupo 
de whatsapp, e entrega 
de materiais de 
exploração, com o 
intuito de diminuir as 
distâncias e rememorar  
as vivências do 
cotidiano escolar.  

que foram enviadas 
para serem realizadas 
em casa. 
 

3. Proporcionar 
atividades que envolvam 
os profissionais da 
unidade escolar e 
família. 

3. Agendamento de 
reunião de pais e do 
conselho escolar 
através da plataforma 
Google Meet. 
Contato com as famílias 
por meio de ligações 
telefônicas e  grupos de 
whatssaps solicitando 
aos pais e familiares a 
participação nas 
atividades propostas 
pela escola.  

 
3. Meta atingida 
parcialmente- 70%
 

3. O contato com a 
família se deu através 
de ligações telefônica, 
grupos de whatsapp e 
atendimento presencial, 
porém as  reuniões com 
os colegiados da escola  
não foram realizadas 
devido à impossibilidade 
de acesso das famílias 
nas plataformas digitais.  
Houve a participação e 
envolvimento de várias  
famílias na realização 
das atividades 
pedagógicas enviadas 
às crianças no grupo da 
sala. 
 

4. Promoção da saúde: 
 
4. 1. Promover o 
desenvolvimento de 
uma escola sustentável.  
Favorecer um ambiente 
atrativo durante as 
refeições. 
 
 
4. 2. Construir práticas 
educativas sobre a 
importância dos bons 
hábitos alimentares. 
 
 
4. 3. Projeto Horta, 
apresentação  
 
 
4.4 Manter a 
organização e limpeza 
dos espaços internos e 
externos; 

4. Promoção da saúde: 
 
4.1, 4.2, 4.3-  Devido a 
suspensão das aulas  
desde 23/03/2020, 
atendendo ao 
DECRETO Nº 20.768 de 
16/03/2020, por medida 
preventiva contra a 
disseminação e 
contágio do coronavírus 
( COVID 19), essa meta 
não foi realizada. 
 
4.4. Asseguramos   a 
organização e limpeza 
dos espaços internos e 
externos da unidade 
escolar. Foram 
realizadas as seguintes 
ações: 
Limpeza da caixa água, 
corte da grama, 
dedetização, 
manutenção predial, 
manutenção do alarme 
e a limpeza diária da 
escola.  

4.  Meta não atingida
 
 
 

4.4 Meta atingida-100%

4.1, 4.2, 4.3-  Ações não 
realizadas, devido a 
suspensão das aulas  
desde 23/03/2020, 
atendendo ao 
DECRETO Nº 20.768 de 
16/03/2020, por medida 
preventiva contra a 
disseminação e contágio 
do coronavírus ( COVID 
19). 
 

5.  Propor espaços e 
acessos para atividades 
e experiências das 
crianças. 

5. Devido a suspensão 
das aulas  desde 
23/03/2020, atendendo 
ao DECRETO Nº 20.768 

5. Meta não atingida 
5.. Ações não 
realizadas, devido a 
suspensão das aulas  
desde 23/03/2020, 
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 de 16/03/2020, por 
medida 
preventiva contra a 
disseminação e 
contágio do coronavírus 
( COVID 19), essa meta 
não foi realizada. 

atendendo ao 
DECRETO Nº 20.768 de 
16/03/2020, por medida 
preventiva contra a 
disseminação e contágio 
do coronavírus ( COVID 
19). 
 

6. Formação Continuada 
 
 

6.  Garantimos o 
cumprimento  dos 
tempos pedagógicos,  e 
as Reuniões 
Pedagógicas para 
estudos e Avaliação 
Institucional previstas no 
calendário escolar. 
As formações com a 
equipe ocorreram  nas 
quintas-feiras, às 14h, 
de forma remota, 
através da plataforma 
do Google Meet, onde 
foram  acompanhadas 
pelas gestoras a 
frequência e a 
participação de todos 
nos estudos. Foram 
abordados temas de 
interesses comum aos 
grupos de professores e 
agentes educacionais,  
 

6. Meta atingida- 100%  

7. Oferecer um 
atendimento de 
qualidade garantindo o 
direito da criança e das 
famílias. 
Garantir o atendimento 
especializado às 
crianças de inclusão. 
 

7. Realizamos 
atendimento ás famílias 
e as famílias das 
crianças publico alvo da 
Educação Especial. 
As famílias foram 
atendidas em suas 
necessidades através 
de atendimento 
presencial, cumprindo 
os protocolos da 
vigilância sanitária e 
através dos grupos de 
whatsapp e ligações 
telefônicas. 
A professora de 
Educação Especial 
realizou atendimento via 
telefone  às   famílias 
das crianças da Ed. 
Especial.7. As famílias 
foram atendidas em 
suas necessidades 
através de atendimento 
presencial, cumprindo 
os protocolos da 
vigilância sanitária e 
através dos grupos de 
whatsapp e ligações 
telefônicas. 
A professora de 
Educação Especial 
realizou atendimento via 

 
7. Meta atingida- 100%

 

telefone  às   famílias 
das crianças da Ed. 
Especial 

 

 

 Execução Orçamentária e Financeira 2020

 

 

 Resumo Orçamentário e Financeiro:

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusão

Encerramos o ano, tão diferente e atípico, lembrando-nos da importância da 

nossa adaptação enquanto escola e seres humanos nesse novo contexto e 

reforçando os laços de parcerias entre família e escola. Após um período inicial 

de isolamento social, retomamos nossas atividades de maneira remota  
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buscando, ainda que não da mesma maneira, dar sequência ao que havíamos 

iniciado como foco do trabalho, através das atividades mitigadoras que de certa  

forma, diminuíram  as distâncias entre a escola e a comunidade.  

 

Campinas, 12 de abril de2021. 

 

 

 

 

___________________________________

 

  

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI BEM 
QUERER RUBEM ALVES - CNPJ: 00.300.881/0001-66, 
00.300.881/0007-51 - C.C.: 31.64.53.71.0431.00000 - I.M.: 

151866-6 
  

 

 
 
RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E 

ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 

31/12/2020 

Identificação da Organização Social 

Organização Social: Associação CHANCE Internacional 

Endereço: Rua Nelson Hossri, 229 sala 2 e 3 Vila Réggio 

CEP: 13067640 – Campinas SP 

CNPJ Matriz: 00.300.881/0001-66 

Presidente:Luiz Fernando Ferrari 

N° do Contrato de Gestão: 070/16 

Vigência do Contrato de Gestão: 01/02/2016 a 31/01/2021 

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino no CEI  

 

Identificação da Unidade Educacional cogerida: 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer Rubem Alves 

Endereço:Av. Paulo Provenza Sobrinho, nº 75 – Campos Eliseos – 13060356 

CNPJ do CEI: 00.300.881.0007/51 

Telefone: 19-32275674 

E-mail:cei.rubemalves@educa.campinas.sp.gov.br 

 

1. Horário de Atendimento Integral e Parcial 

Período Início Término 

Integral 07h00 18h00 

Parcial - Manhã 07h00 11h00 

Parcial – Tarde 13h00 17h00 

 

2. Atendimento 2020 

Agrupamentos Faixa Etária 

Proposta de 

Atendimento 

2020 

Crianças 

Atendidas em 

2020 

I Integral 

Crianças de zero 

até um ano e seis 

meses. 

68 67 

II Integral Crianças de um 146 144 

 
 

ano e sete meses 

até dois anos e 

cindo meses. 

III Parcial 

Crianças de dois 

anos e seis 

meses até cinco 

anos e onze 

meses. 

30 30 

TOTAL ** 244 242 

*Fonte: Sistema INTEGRE 18/12/2020 

3. Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Dias letivos previstos no ano de 2020: 200 dias 

Dias letivos cumpridos no ano de 2020: 39 dias 

4. Alimentação 

Total de Refeições Servidas/Ano 

Agrupamento Total de Refeições Servidas (Até 23 de março de 2020) 

I 8.281 

II 13.624 

III 1.628 

Total 23.533 
 

Com as aulas suspensas a partir de 23 de março de 2020, a CONUTRI, através 

do NAED, solicitou uma listagem para que as famílias consideradas em extrema 

pobreza e/ou situações de vulnerabilidade, fossem atendidas com Cestas 

Básicas e Kits de Hortifrúti. As famílias que entraram em contato com a escola 

foram incluídas em planilhas e enviadas à Representante Regional, que 

direcionou as mesmas à CONUTRI.  

 

Planilha de recebimento de Cesta Básica, hortifrúti e leite /2020 

Cesta Básica:  

Total de Cestas Básicas 

(Abril) 

Total de Cestas Básicas 

(Maio) 

Total de Cestas Básicas 

(Junho) 

25 90 65 

 

 
 

Total de Cestas Básicas 

(Julho) 

Total de Cestas Básicas 

(Agosto) 

Total de Cestas Básicas 

(Setembro) 

90 90 128 

Carne Bovina Acém em 

CubosCongelada 

128 

Suco Uva Integral 

256 

 

Total de Cestas Básicas 

(Outubro) 

Total de Cestas Básicas 

(Novembro) 

Total de Cestas Básicas 

(Dezembro) 

122 127 125 

 

Total de Cestas Básicas Anual – 862 

Total de Carne Bovina Anual – 128 

Total de Suco de Uva Anual – 256 

 

Hortifrúti: 

Total de Hortifrúti 

(Abril) 

Total de Hortifrúti 

(Maio) 

Total de Hortifrúti 

(Junho) 

* * 180 

Creme Vegetal/Pão de 

Queijo 

65 

 

Total de Hortifrúti 

(Julho) 

Total de Hortifrúti 

(Agosto) 

Total de Hortifrúti 

(Setembro) 

111 111 111 

 

Total de Hortifrúti 

(Outubro) 

Total de Hortifrúti 

(Novembro) 

Total de Hortifrúti 

(Dezembro) 

126 126 37 
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Total de Hortifrúti Anual – 802 

Total de Creme Vegetal Anual – 65 

Total de Pão de Queijo Anual – 65 

 

Leite em pó: 

Total de Leite em pó 

(Abril) 

Total de Leite em pó 

(Maio) 

Total de Leite em pó 

(Junho) 

* * * 

 

Total de Leite em pó 

(Julho) 

Total de Leite em pó 

(Agosto) 

Total de Leite em pó 

(Setembro) 

8 - 128 

 

Total de Leite em pó 

(Outubro) 

Total de Leite em pó 

(Novembro) 

Total de Leite em pó 

(Dezembro) 

38 * * 

Total de Leite em pó Anual – 174 

 

5. Quadro de Recursos Humanos 

Segmento profissional Quantidad

e proposta 

no 

Programa 

de 

Trabalho 

do 

Contrato 

Quantidade 

proposta no 

Planejament

o para o ano 

de 2020 

Quantidade de 

profissionais 

atuando na 

escola durante 

o ano de 2020 

Observações 

Diretor educacional 1 1 1 *** 

Vice diretor educacional 0 0 0 Nossa 

capacidade é de 

247 crianças, por 

isso não 

 
 

comporta vice-

diretor. 

Coordenador Pedagógico 1 1 1 *** 

Professor 4 4 4 *** 

Professor de Ed. Especial 1 1 1 *** 

Agentes de Ed. 

Infantil/monitor 

24 24 24 *** 

Cuidador 0 0 0 *** 

Cozinheira ou merendeira 1 1 1 *** 

Ajudante de cozinha ou 

auxiliar de cozinha 

2 2 2 *** 

Porteiro ou vigia ou 

guarda ou zelador 

1 1 1 *** 

Assistente administrativo 

ou auxiliar administrativo 

2 2 2 *** 

Servente de limpeza ou 

auxiliar de serviços gerais

4 4 4 *** 

Jovem Aprendiz 

 

1 1 1 *** 

 

6. Síntese das atividades desenvolvida no ano 

Síntese do Trabalho Pedagógico Desenvolvido: Processo de ensino 

Aprendizagem 

Tema Gerador: “Quintal das Descobertas” 

Partindo do pressuposto que a Educação Infantil está atrelada a interação, socialização, 

brincadeiras, possibilitando o desenvolvimento pleno das múltiplas linguagens infantis, o 

Centro de Educação Infantil Rubem Alves em consonância com a Equipe Educacional 

optou por escolher o Tema Gerador de 2020 por “Quintal das Descobertas”. 

Enxergamos um vasto potencial em nosso ambiente escolar, designando-o como um 

laboratório pedagógico, favorecendo a exploração, descobertas, interação e socialização. 

Em prol desta percepção planejamos as ações educativas, os projetos e estabelecimento 

 

 
 
das metas em congruência ao nosso espaço interno e externo. 

Ao planejarmos as ações que seriam desenvolvidas no decorrer do ano letivo, 

intensificamos nossas aprendizagens com pesquisas e estudos que pudessem nortear, 

contribuir e enriquecer nossas práticas pedagógicas. 

Iniciamos o ano acolhendo as famílias e crianças em reuniões por agrupamento com 

intuito de esclarecer dúvidas, apresentar a equipe educacional, explicar a dinâmica de 

trabalho do CEI, ou seja, estreitar gradativamente o elo família e escola. 

Desenvolvemos o processo de inserção das crianças em nossa unidade, possibilitando as 

crianças a construção de novos relacionamentos, apropriação do espaço, conhecimento 

do “eu” do “outro” e “nós”, sucedendo de forma afetiva e em parceria com as famílias. 

Demos início a construção de espaços educativos com aquisição de novos materiais, 

mobílias etc., onde as crianças pudessem ampliar suas linguagens de modo lúdico e 

prazeroso. 

 Promovemos neste início de ano, sucintas descobertas, experiências, criações, 

construções e reconstruções, vivências únicas e explorativas em nosso quintal e em toda 

nossa ambientação. 

 No processo de acolhimento e iniciação do trabalho com os Projetos institucionais, 

fomos acometidos pela paralisação do trabalho educacional devido a Pandemia – Covid 

19.  Desde o dia 23 de março de 2020 Campinas suspendeu as atividades presenciais 

seguindo a  

Dispõe sobre procedimentos pedagógicos e administrativos que devem ser adotados 

como medidas mitigadoras nas escolas da Rede Municipal de Ensino e nas Unidades 

Educacionais da Fundação Municipal para Educação Comunitária, Fumec, durante o 

período de suspensão de atividades escolares de que trata o Decreto nº 20.768, de 16 de 

março de 2020, na forma que especifica. Impossibilitando que dessemos continuidade ao 

Projeto Político Pedagógico elaborado pelo corpo docente, com a contribuição das 

crianças, agentes, família e comunidade. 

O CEI Rubem Alves partiu da iniciativa de enviar kits com materiais escolares para as 

crianças com sugestões de propostas pedagógicas que poderiam ser desenvolvidas no 

seio familiar.  

 As Docentes em parceria com a professora de Educação Especial elaboraram 

ações específicas de acordo com a faixa etária de cada agrupamento, com objetivos 

adequados. 

 No último trimestre de 2020 sob orientação do Departamento Pedagógico 

elaboramos um Plano de Ação orientadas pela Resolução SMEn°00, de 01 de setembro 

 
 
de 2020 com o objetivo redirecionar o trabalho pedagógico da Educação Infantil 

designadas como Ações mitigadoras. 

 

 As propostas organizadas partiram do propósito de possibilitar as crianças a 

exploração, interação, descobertas no seu ambiente casual junto às famílias. 

 Disponibilizamos Propostas Pedagógicas via whatsapp, sugestões que 

proporcionaram interação, socialização, estímulos a criatividade, culinária pedagógica que 

assim como na instituição escolar e em casa as crianças desenvolvessem seguindo as 

normas das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e LDB. 

 A Professora de Educação Especial junto à equipe educacional acompanhou os 

processos pedagógicos que envolveram as crianças que são público-alvo da Educação 

Especial. Conforme definido na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008) 

 

 O trabalho desenvolvido pelo corpo docente foi vinculado aos Projetos elaborados 

pela equipe do CEI, permeando a Abordagem Reggiana tendo a criança como 

protagonista e possibilitando que suas casas tornassem um laborátorio pedagógico onde 

pudessem desenvolver as múltiplas linguaguens. 

 Com a criação dos grupos no WhatsApp dialogamos com as crianças e famílias de 

forma convincente, postou-se vídeos de brincadeiras, teatro, musicalização, sugestões de 

cantigas de roda, favorecendo um acolhimento próximo, com um olhar sensível as 

necessidades do grupo multietário, possibilitando uma avaliação frente as singularidades 

do grupo e individualmente, oportunizando reflexão e consequentemente ação quanto as 

necessidades, dificuldades e progressos apontados, estendendo a encontros virtuais 

como roda de encontro semanal. 

 Todo planejamento dos Projetos, Propostas Pedagógicas se tornaram perene, 

trabalhando as múltiplas linguagens, evidenciando a criança como protagonista do 

processo de ensino aprendizagem, dispondo do educador a mediação e o ambiente 

casual como terceiro educador sendo ele outrossim laboratório pedagógico. 

 

  Após a elaboração em parceira com a equipe educacional, o Plano de Ação foi 

inserido no SEI, gerando o seguinte Processo: 2020.000.45548-95 

 

a) Processos de ensino aprendizagem: 

 



58 Campinas, quarta-feira, 16 de junho de 2021Diário Ofi cial do Município de Campinas

 
 
 Agrupamento I – A e B 

  

 

 Iniciamos o ano com adaptação e acolhimento as famílias e crianças, esse período 

favoreceu a aquisição de uma estabilidade emocional com mais segurança, confiança, 

amenizando a angústia das crianças e bebês. 

 Enviamos pesquisas com questionamentos sobre as particularidades dos discentes 

de modo a compreender a rotina e entender como as famílias cuidam e interagem com os 

mesmos. 

 Ambientamos os espaços com o intuito de encorajá-los a brincar e interagir com 

outras crianças, proporcionando a equipe docente, observação, criação de vínculo afetivo 

e segurança.  

 As propostas desenvolvidas no AGI, foram norteadas por estímulos motores, 

expressão corporal, interação, socialização e movimento. 

 Passamos com sucesso pelo processo de adaptação e acolhimento com as 

crianças, e logo em seguida, com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), foi” 

decretado o isolamento e a suspensão das atividades presenciais pelos órgãos 

competentes, em consideração a isso, as propostas pedagógicas e interações com as 

crianças e famílias aconteceram de forma remota. 

 Criamos o grupo de whatsApp com o objetivo de aproximar as famílias do ambiente 

escolar, estabelecendo comunicação com as famílias com objetivo de estreitarmos nossas 

relações afetivas e prática educacionais. Nele disponibilizamos Propostas Pedagógicas 

que proporcionaram interação, socialização, estímulos a criatividade das crianças, 

propostas que assim como na instituição escolar e em casa a criança puderam continuar 

a se desenvolver. 

 As propostas tiveram como base nossos projetos institucionais: “Projeto Vivências”; 

Construindo Saberes”; “Instrumentórias”; “Memórias e Sabores”; e “Brincar Futebol”. 

 Nossas atividades foram diversas, sugerimos culinárias pedagógicas onde as 

famílias preparam receitas práticas com alimentos do kit Hortifrúti que receberam da 

escola. Fizemos suco de laranja, vitamina de mamão e suco de couve. 

 Enviamos sugestões de brincadeiras que proporcionassem o desenvolvimento 

motor e cognitivo das crianças e o desenvolvimento das múltiplas linguagens.  

 Para uma interação mais intensa com as famílias criamos a “Roda de Encontro” 

que aconteceu semanalmente todas as quintas-feiras no período da manhã das 9:30 as 

10:30 e a tarde das 16:00 as 17:00 horas. Na Roda de Encontro, acolhemos as famílias, 

 
 
ouvimos relatos sobre as crianças e orientamos quanto as propostas enviadas.  

 Em cada roda houve uma proposta diferente sendo elas: Momento de acolhimento 

e contação de história, pareamento, justaposição, festa a fantasia na semana da criança, 

preparo de gelatina de sabores diversos fazendo link com a história “A Cesta da Dona 

Maricota de Tatiana Belink”, decalque de folhas naturais de diversos tamanhos e formatos, 

atividade de sopro com bolhas de sabão, pesos e medidas com frutas e competências 

socioemocionais com a “Coleção Os Sentimentos de Fábio Gonçalves Ferreira”.  

 Todas as semanas gravamos um vídeo interativo e enviamos pelo grupo whatsApp 

proporcionando as crianças momentos divertidos e prazerosos. Foram eles: 

“Desengonçada” (Bia Beldran), “Lavando a roupa com sabão” (Shauan Bencks) e houve 

indicação dos vídeos como “Normal é ser diferente” (Grandes Pequeninos), “Dó-é Mundo” 

(Festa na Orquestra) e “Brincadeira Banda Corporal” (Cia Lúdica TV). 

 Trabalhamos algumas músicas infantis por meio de vídeos disponibilizados no 

YouTube e vídeos interativos gravados pela equipe pedagógica. Contemplando o Projeto 

“Instrumentórias  Incentivamos criação de instrumento musical, tal como: tambor. Com 

estas sugestões oportunizamos conhecimentos de seu próprio corpo, movimentos, 

fortalecimento dos músculos, coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, noções 

matemáticas, socialização e o conhecimento dos sons. 

 Através do “Projeto Construindo Saberes” contemplamos o eixo linguagem oral e 

escrita. Incentivamos leituras em cabanas de tecidos e diferentes gêneros textuais. 

Objetivando desenvolver o gosto pela leitura, estimulamos a criatividade, ampliamos o 

vocabulário, raciocínio lógico e a percepção visual.  

 Trabalhamos mediante o “Projeto Vivências” – Identidade. Sugerimos que as 

crianças montassem um quebra-cabeça com fotos, oportunizando a construção da 

Identidade e que as crianças se reconhecem.  

 Semanalmente, publicamos no canal “Quintal das descobertas” vídeos interativos 

criados pela equipe pedagógica e os mesmos foram compartilhados com familiares. 

 Visando a importância e o incentivo da alimentação saudável relacionado ao 

Projeto “Memórias e Sabores” foi enviado proposta de culinária: Farofa de abobrinha mas 

deixando aberto que poderiam ser utilizados ingredientes de sua preferência.  

 Trabalhamos com bolas de diferentes tamanhos, pesos e texturas. Sugerimos que 

as crianças brincassem com as bolas que tinham em casa, por exemplo: bola de plásticos 

pequenas ou grandes, bola de futebol, bola de basquete, bola vôlei, bola de tênis, bolas 

de pelúcia etc. Desenvolvendo a concentração, atenção, disciplina, respeito as regras e 

criatividade. Propomos brincadeiras interativas: ovo choco, amarelinha, pular corda, 

 
 
passar anel, bolha de sabão. As propostas foram pensadas e planejadas, promovendo 

interações e momentos prazerosos entre a criança e a família levando em consideração 

as possibilidades de cada criança.  

 

Agrupamento II – A  e B  

 

 Nas primeiras semanas, a rotina foi realizada com todos os agrupamentos para que 

as crianças se sentissem seguras. No período de acolhimento, as atividades foram 

planejadas e flexíveis, criamos momentos de recreação, musicalização, teatro, contação 

de história, brincadeiras livres e dirigidas, conhecimento da equipe educacional, 

momentos de roda e propostas desenvolvidas no espaço externo onde todas puderam 

interagir-se e socializar-se. 

 Diante do isolamento Social decretado pelos órgãos competentes por conta da 

Pandemia Covid 19, as propostas pedagógicas e interações com as crianças e famílias 

aconteceram de forma remota. No primeiro semestre, foi enviado um kit de materiais 

escolares, caderno de desenho, tinta guache, pincel, lápis de cor, giz de cera, canetinhas 

coloridas, colas coloridas e massa de modelar para realização das propostas que foram 

enviadas as famílias elaboradas pela Equipe docente em parceria com a Professora de 

Educação Especial. Sugerimos, brincadeiras (Circuito de garrafas pet, amarelinha, 

coelhinho sai da toca), culinária pedagógica (omelete, salada alface e tomate e suco de 

laranja com cenoura) e experiências e experimentos (ovo cru com água com sal e sem 

sal, alho na garrafa pet e criar bonecos com gravetos). Objetivamos desenvolver interação 

e diálogo com as famílias, instigar a curiosidade, promover boa alimentação, sensações 

através do alimento, cores, formas e aromas.  

 Criamos um canal de comunicação via WhatsApp, entre as famílias/escola como 

forma de estreitarmos os vínculos. Todas as propostas pedagógicas, vídeo interativo, 

vídeo explicativo, informações foram enviadas nesse canal Nesse período realizamos 

roda de encontro, com o objetivo socializar saberes e implementar a troca de 

experiências, de conversas, de divulgação e de conhecimentos entre os envolvidos, na 

perspectiva de construir e reconstruir novos conhecimentos sobre a temática proposta 

onde fizemos leituras, festa da fantasia, culinária, experiências com tintas, experimentos 

com elementos da natureza.  

 As propostas desenvolvidas, foram de expressão corporal, interação, socialização, 

coordenação motora e movimento. Todas fizeram parte da nossa aprendizagem, tornando 

nossos momentos agradáveis e estimulativos. 

 
 
 Trabalhamos algumas músicas infantis por meio de vídeos disponibilizados no 

YouTube e vídeos interativos gravados pela equipe pedagógica. Contemplando o Projeto 

“Instrumentórias Incentivamos criação de instrumento musical, tal como: tambor. Com 

estas sugestões oportunizamos conhecimentos de seu próprio corpo, movimentos, 

fortalecimento dos músculos, coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, noções 

matemáticas, socialização e o conhecimento dos sons. 

 Através do “Projeto Construindo Saberes” contemplamos o eixo linguagem oral e 

escrita.  Incentivamos leituras em cabanas de tecidos e diferentes gêneros textuais. 

Objetivando desenvolver o gosto pela leitura, estimulamos a criatividade, ampliamos o 

vocabulário, raciocínio lógico e a percepção visual.  

 Trabalhamos mediante o “Projeto Vivências” – Identidade. Sugerimos que as 

crianças montassem um quebra-cabeça com fotos, oportunizando a construção da 

Identidade e que as crianças se reconhecem.  

 Semanalmente, publicamos no canal “Quintal das descobertas” vídeos interativos 

criados pela equipe pedagógica e os mesmos foram compartilhados com familiares. 

 

Agrupamento II – C e D 

 

 No princípio de 2020, procuramos promover, nos primeiros encontros, momentos 

agradáveis e acolhedores, rodas musicais, conversação com afetividade, brincadeiras no 

parque e solário, apresentações musicais no pátio, conhecimento dos espaços educativos 

e interação com outros agrupamentos e colaboradores.  

 Através destas interações, estimulamos as crianças a apresentarem seus 

conhecimentos prévios, promover a relação com os colegas e provocar novos 

conhecimentos.  

 No agrupamento C, a escuta foi proposta devido ao calor extremo que havia no 

corrimão da rampa de entrada enquanto brincávamos. As crianças tocavam e soltavam 

dizendo – “Está quente!” e convidavam outros a participarem. Por intermédio da escuta 

“Luz e Sombra”, provoquei a reflexão sobre dia e noite e o que fazemos em cada período. 

 Em virtude da pandemia, o distanciamento social houve suspensão das atividades 

presenciais, relaboramos novos métodos de ensino e interação família e escola. Portanto 

elaboramos propostas pedagógicas tais como culinárias pedagógicas (preparação em  

família de omelete, salada de alface e suco de laranja com cenoura), brincadeiras (circuito 

de garrafas pet, amarelinha, coelhinho sai da toca), diversas explorações com a natureza 

e experimentos (criar bonecos com gravetos, alho na garrafa pet e ovo cru e copos água 
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com sal e sem sal). Com estas propostas ofertamos interações entre os membros 

familiares, desenvolvendo a coordenação motora, cognitiva possibilitando diferentes 

texturas, cores e cheiros. 

 No segundo semestre, promovemos propostas que ampliassem o conhecimento 

sobre o trânsito e os diferentes semáforos. Usamos como ferramentas vídeos interativos 

indicados pela EMDEC, pela gestão pedagógica e um vídeo criado pela equipe 

pedagógica. 

 Sugerimos o envolvimento da criança em muitas atividades domésticas para 

fortalecer o vínculo familiar, refletir, aprimorar a oralidade e suas habilidades motoras finas 

e grossas.  

 Ao pensar na criança e suas preferências, proporcionamos brincadeiras para 

potencializar as singularidades, criando o próprio rosto com pedras, sementes, folhas e 

gravetos, recortes de personagens que se identificam em revistas e jornais. Propomos a 

elaboração da sua moradia e dos membros da família usando diferentes formas 

geométricas. Tais propostas estiveram em consonância com os eixos: matemática, 

natureza e sociedade e artes visuais. 

 Desenvolvemos propostas interativas por meio do eixo movimento através de 

vídeos musicais que convidam a dançar e cantar. Além de incentivar a criar instrumentos 

musicais (tambor e chocalhos com grãos). Objetivamos o fortalecimento dos músculos, 

desenvolvimento cognitivo, noções matemáticas, interação entre família, desenvolvimento 

da oralidade e habilidade criativa. Com tais atividades, contemplamos o Projeto 

“Instrumentórias”. 

 As brincadeiras indicadas exigiram movimentar-se com prazer, como esconde-

esconde, amarelinha, bolhinhas de sabão, congelar brinquedos, brincar no balde ou bacia 

com água, futebol, boliche, estátua etc, desenvolvendo a compreensão do tempo e 

espaço, aprimorando a oralidade, noções matemáticas, afetividade e o social.  

 Mediante o Projeto “Construindo Saberes” relacionado com o eixo linguagem oral e 

escrita, incentivamos a leitura através de vídeos de histórias lidas no canal do YouTube. 

Sugerimos a leitura ao ar livre, aguçando o prazer pela leitura, ampliando a criatividade e 

o vocabulário das crianças. 

 As crianças que compõem o Ag II – D são novas e nunca frequentaram a escola, 

portanto o processo de acolhimento foi de carinho e atenção. 

 Por meio das vivências, provocamos as crianças a demonstrarem suas 

preferências, seus costumes, seus hábitos alimentares e apresentarem seus 

conhecimentos prévios. Estivemos observando todas as interações das crianças para 

 
 
prontamente escutar quais foram suas curiosidades e ânsias em buscar o novo. A nossa 

proposta iniciou no parque da escola, enquanto investigamos os diferentes seres vivos na 

vegetação. 

 No agrupamento D, as crianças se interessaram em ver as aranhas na horta de 

temperos e relacionaram as diferentes espécies que estavam na parede e na vegetação. 

Levamos a proposta para a roda de conversa e as crianças contribuíram com abordagem 

sobre moradia e alimentação, consequentemente dei andamento no assunto envolvendo 

a diversidade, identidade e alimentação. 

 Entretanto, a pandemia nos surpreendeu exigindo o distanciamento social.  

 Pensando na nova dinâmica de trabalho, propomos brincadeiras e descobertas 

acessíveis às crianças e responsáveis.   

 As propostas pedagógicas dos agrupamentos se fizeram similares porém 

respeitando as particularidades e objetivos de cada turma. 

Sugerimos culinárias pedagógicas, diversas explorações com a natureza e experimentos, 

promoção de uma alimentação saudável e sensações através das texturas, cores e 

aromas. 

 Potencializamos o desenvolvimento muscular, desenvolvimento oral, cognitivo, 

motor, compreensão matemática, criatividade e interação familiar.  

 As alusões que ofertamos, concederam às crianças o envolvimento com a 

natureza, descobrindo seus encantos desenvolvendo suas múltiplas linguagens. 

Indicamos que realizassem experimentos. Tais como: o manuseio de elementos naturais 

para conhecerem as medidas, preparo de comidinha com grãos e outros elementos 

naturais, pinturas com folhas e quadros com folhas e flores para interagir com luz e 

sombras.  

 Por meio destes objetivos, aprimoramento do prazer pela leitura, ampliação da 

criatividade e o vocabulário das crianças. Incentivamos a leitura através de vídeos de 

histórias lidas no canal do YouTube. Sugerimos a leitura ao ar livre. Estivemos em 

consonância ao Projeto “Construindo Saberes” relacionado com o eixo linguagem oral e 

escrita. 

 A culinária pedagógica e o cultivo também permearam as nossas vivências. 

Sugerimos arroz com cenouras, cozimento de feijões, sopa, germinação de feijão e 

observação do cultivo da batata-doce. Todas as sugestões tiveram como proposta 

incentivar uma alimentação saudável, desenvolver os cinco sentidos e compreender 

tempo e espaço. Tais ações foram realizadas através do Projeto “Memórias e Sabores”. 

 A equipe pedagógica elaborou semanalmente propostas disponibilizadas no canal 

 
 
“Quintal das descobertas” no YouTube, com objetivo de atrair a atenção das famílias para 

empenhar-se em promover recreações diversas em casa.  

 Realizamos sobretudo, encontros virtuais com propostas que contemplassem o 

desenvolvimento musical com instrumentos, culinária, roda de músicas, festa da fantasia, 

experimentos com tintas guaches, bolhas de sabão, manuseio com elementos naturais e 

brincadeiras. Essas propostas promoveram a reflexão, afetividade, sensações e a 

coordenação motora fina e grossa. Os encontros foram realizados com toda a equipe 

pedagógica. 

 

Agrupamento II/III – III 

 

Iniciamos o ano nos agrupamentos II/III – III, com acolhimento, ambientação, 

apropriação da sala de aula e dos ambientes pedagógicos que a escola dispõe. Foram 

proporcionadas ações pedagógicas que viessem propiciar o desenvolvimento do equilíbrio 

emocional, interação, conhecimento sobre o eu e o outro, um elo afetivo entre todas as 

crianças, a professora e as agentes educacionais. A equipe pedagógica realizou 

interações com crianças de outros agrupamentos no pátio, um trabalho em conjunto com 

equipe Educacional onde as crianças assistiram e participaram de danças de diversos 

ritmos musicais com ênfase em coordenação motora, psicomotricidade e 

direcionamentos.   

Em sala, iniciamos a ambientação com pequenos espaços pedagógicos, como 

Biblioteca, brinquedos convencionais e elementos da natureza. Com a contribuição do 

corpo docente e familiares montamos um Minimercado. As crianças iniciaram a 

identificação dos produtos com placas e preços. Todos realizavam suas compras e se 

revezavam entre compradores e vendedores. Trabalhamos Noções Matemáticas e 

Linguagem Oral e Escrita através dos rótulos, identificação de letras, entre outros. 

Em uma manhã ao caminharem pelo nosso “Quintal das Descobertas” nome que 

demos ao espaço externo da nossa escola, onde o principal objetivo é que as crianças 

tenham vivências e experimentação para novas descobertas, as crianças observaram 

alguns pássaros, ao passarem pelo estacionamento viram alguns Beija-flores e despertou 

a curiosidade de como conseguiam ficar paradinho “beijando” a florzinha e alguns 

questionamentos foram realizados como: - Porque eles ficam só onde tem flores? Será 

que a gente consegue pegar ele nas mãos? E assim nasceu a proposta de escuta do 

AgII/III: As aves e suas características. Infelizmente não desenvolvemos pois entramos 

em isolamento social por causa da Pandemia do COVID 19. 

 
 

Após um mês de isolamento e a reestruturação foi enviado um Kit de materiais 

escolares para que as crianças realizassem Propostas Pedagógicas em parceria com a 

família. Foram sugeridas culinárias pedagógicas com objetivo de orientar as famílias a 

prepararem receitas práticas com alimentos que continham no kit Hortifrúti e brincadeiras 

prazerosas que proporcionassem o desenvolvimento motor, cognitivo, criatividade e o 

desenvolvimento das múltiplas linguagens das crianças. Foram enviadas  propostas de 

exploração, sugerimos que criassem personagens com graveto, fizessem comidinha com 

térrea, areia, folhas e grão diversos (arroz, feijão, milho, entre outros…) e a observação 

do alho na garrafa. Valorizando o conatato com elementos da natureza.  

 Desenvolvemos o Plano de Ação com ações mitigadoras. Iniciamos com a  criação 

de um grupo no aplicativo WhatApp com objetivo de proporcionar aprendizagens por meio 

de experiências junto as famílias visando momentos prazerosos para todos, incentivando 

e favorecendo o contato das crianças com a natureza brincando com cascas, folhas, 

sementes, areia, entre outras ferramentas disponíveis e de fácil acesso, gerando 

encantamento e propiciando experiências sensoriais e visuais.  

Favorecendo a ampliação do vocabulário linguístico tivemos uma Roda de 

Encontro (Google Meet) com a leitura dos livros “Dez Peixes Apressados” (Peter Benthy e 

Genny Haines) e “Já dou grande! Olha o que eu sei fazer” (Maria Carluccio), sugerimos o 

vídeo do poema “O nome da Gente” (Pedro Bandeira), “A Casa e o seu Dono” (José Elias) 

e para desenvolver as Competências Socioemocionais foi gravado um vídeo com a leitura 

do livro “Saudade” – Uma Coleção das Emoções (Fábio Gonçalves Ferreira). 

Trabalhando o incentivo a alimentação saudável, sugerimos uma receita livre onde 

as crianças escolheram sua comida favorita para elaborar em casa e sucessivamente 

compartilharem as receitas em nosso grupo. Também sugerimos receitas como Bolo de 

laranja com casca, Omelete, salda de alface com tomate e cebola e suco de laranja com 

cenoura. Propomos construção de uma Horta como forma de incentivar o consumo de 

vegetais no dia a dia e orientamos as famílias plantarem o que for acessível (sementes ou 

mudas). Para complementar, orientamos que confeccionassem plaquinhas com o nome 

das hortaliças utilizando papel e palitos de sorvete. Desta forma as crianças do AGIII 

podem trabalhar a Linguagem Oral e Escrita. 

Ampliando o vocabulário linguístico tivemos uma Roda de Encontro (Google Meet) 

com a leitura dos livros “Dez Peixes Apressados” (Peter Benthy e Genny Haines) e “Já 

dou grande! Olha o que eu sei fazer” (Maria Carluccio), sugerimos o vídeo do poema “O 

nome da Gente” (Pedro Bandeira), “A Casa e o seu Dono” (José Elias) e para desenvolver 

as Competências Socioemocionais foi gravado um vídeo com a leitura do livro “Saudade” 
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– Uma Coleção das Emoções (Fábio Gonçalves Ferreira), “O Sapo Bocarrão” Keith 

Faulkner e “Eu já sou grande” Maria Carluccio.  

Proporcionamos momentos divertidos por meio da gravação do vídeo musical com 

toda equipe docente da música “Desengonçada” (Bia Bedran) , “Lavando a roupa com 

sabão” (Shauan Bencks) e indicações dos vídeos como “Normal é ser diferente” (Grandes 

Pequeninos) https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg , “O Meu Nome eu vou 

Falar” (Marcelo Serralva) https://www.youtube.com/watch?v=gqZJI7zo8Ek , “Dó-Ré 

Mundo” (Festa na Orquestra) https://www.youtube.com/watch?v=2gBgePPlRdg , 

“Brincadeira Banda Corporal” (Cia Lúdica TV) 

https://www.youtube.com/watch?v=J91Wc5_fZSA  e “Canção dos Pássaros” do músico 

Zeca Baleirohttps://www.youtube.com/watch?v=woJ18GT889Q proporcionando a 

experiência da observação de pássaros e seu habitat. Também, por meio de um vídeo 

interativo, foi proposto que as crianças confeccionassem um “Tamborzinho” para 

desenvolver ritmos e sons. 

Estimulamos a psicomotricidade por meio de “Brincadeiras com bola”. Sugerimos 

que as crianças tivessem momentos de brincadeiras com bolas de diferentes tamanhos 

(Bola de Vôlei, de gude, basquete, tênis, entre outras…) e cores variadas (exemplo das 

próprias bolas citadas acima) sugerimos brincadeiras como Queimada, futebol, bola na 

lata, boliche e qualquer outra brincadeira que a família queira. As ações psicomotoras 

trabalham os aspectos motor, cognitivo e afetivo. 

Além das Rodas de Encontros previamente marcadas e o atendimento em grupo 

via WhatApp, outra forma de estarmos próximos as famílias têm sido com áudios e vídeos 

curtos para os pais que nos procuram de forma particular, tendo como objetivo acolher 

fazendo com que se sintam que estamos juntos, mesmo estando separados.  

 

Agrupamento III 

Em nosso espaço interno, temos três ilhas de aprendizagens feitas em madeira 

com metragem aproximada de 1,5 m x 1,0 m com peças de tamanhos e formatos 

diferentes, um lugar onde as crianças brincam livremente. As ilhas oferecem às crianças 

possibilidades de construção, montagem, movimento, entre outras. Observando a 

curiosidade das crianças em saber e conhecer mais sobre a madeira, nasceu o Projeto de 

escuta do Agrupamento III, com o tema “Árvores e transformações”. 

Após um mês de isolamento e a reestruturação foi enviado um Kit de materiais 

escolares para que as crianças realizassem Propostas Pedagógicas em parceria com a 

família. Foram sugeridas culinárias pedagógicas com objetivo de orientar as famílias a 

 
 
prepararem receitas práticas com alimentos que continham no kit Hortifrúti e brincadeiras 

prazerosas que proporcionassem o desenvolvimento motor, cognitivo, criatividade e o 

desenvolvimento das múltiplas linguagens das crianças.  

 Desenvolvemos o Plano de Ação com ações mitigadoras. Iniciamos com a  criação 

de um grupo no aplicativo WhatApp com objetivo de proporcionar aprendizagens por meio 

de experiências junto as famílias visando momentos prazerosos para todos, incentivando 

e favorecendo o contato das crianças com a natureza brincando com cascas, folhas, 

sementes, areia, entre outras ferramentas disponíveis e de fácil acesso, gerando 

encantamento e propiciando experiências sensoriais e visuais.  

Proporcionamos as famílias e as crianças uma Roda de Encontro (via Google 

meet) realizado as quintas-feiras no período da manhã e da tarde para alcançar o máximo 

de famílias com o objetivo de escutar, refletir, dialogar sobre o que está sendo 

desenvolvido e para propor um momento criança criança e adulto criança. Em cada 

encontro proporcionamos momento de acolhimento e contação de história, Pareamento 

com frutas e legumes, justaposição com utensílios domésticos, festa a fantasia na 

semana da criança, preparo de gelatina de diversos sabores fazendo link com a história 

“A Cesta da Dona Maricota de Tatiana Belink”, decalque de folhas naturais de diversos 

tamanhos e formatos, atividade de sopro com bolhas de sabão, pesos e medidas com 

frutas e trabalhamos Competências Socioemocionais com a “Coleção Os Sentimentos de 

Fábio Gonçalves Ferreira”. Demos continuidade no Projeto Vivências de forma 

remota, continuamos enfatizando a Identidade através das características pessoais, 

sugerimos brincadeiras em frente ao espelho sendo supervisionado por um familiar, 

quebra-cabeça de 6 partes com diferentes formatos utilizando a foto da criança, 

nomeação das partes do corpo, incentivamos a escrita do nome com diversos materiais, a 

idade foi trabalhada através de uma pesquisa em revistas e jornais com recorte e colagem 

do número que a representa. No eixo Natureza e Sociedade ampliamos o conhecimento 

sobre moradias (casas e apartamentos) utilizando como ferramenta o poema do autor 

José Elias “A casa e o seu dono”.  

 Trabalhando o incentivo a alimentação saudável, sugerimos uma receita livre onde 

as crianças escolheram sua comida favorita para elaborar em casa e sucessivamente 

compartilharem as receitas em nosso grupo. Também sugerimos receitas como Bolinho 

de arroz, Omelete, Bolo de Maçã com casca, Saladinha de ovos e Suco do Hulk. 

Propomos construção de uma Horta como forma de incentivar o consumo de vegetais no 

dia a dia, orientamos as famílias plantarem o que for acessível (sementes ou mudas). 

Para complementar, orientamos que confeccionassem plaquinhas com o nome das 

 
 
hortaliças utilizando papel e palitos de sorvete. Desta forma as crianças do AGIII podem 

trabalhar a Linguagem Oral e Escrita. 

 Favorecendo a ampliação do vocabulário linguístico tivemos uma Roda de 

Encontro (Google Meet) com a leitura dos livros “Dez Peixes Apressados” (Peter Benthy e 

Genny Haines) e “Já dou grande! Olha o que eu sei fazer” (Maria Carluccio), sugerimos o 

vídeo do poema “O nome da Gente” (Pedro Bandeira), “A Casa e o seu Dono” (José Elias) 

e para desenvolver as Competências Socioemocionais foi gravado um vídeo com a leitura 

do livro “Saudade” – Uma Coleção das Emoções (Fábio Gonçalves Ferreira). 

Proporcionamos momentos divertidos por meio da gravação do vídeo musical com 

toda equipe docente da música “Desengonçada” (Bia Bedran), “Lavando a roupa com 

sabão” (Shauan Bencks) e indicações dos vídeos como “Normal é ser diferente” (Grandes 

Pequeninos), “O Meu Nome eu vou Falar” (Marcelo Serralva), “Dó-Ré Mundo” (Festa na 

Orquestra), “Brincadeira Banda Corporal” (Cia Lúdica TV) e “Canção dos Pássaros” do 

músico Zeca Baleiro proporcionando a experiência da observação de pássaros e  seu 

habitat. Também, por meio de um vídeo interativo, foi proposto que as crianças 

confeccionassem um “Tamborzinho” para desenvolver ritmos e sons. 

 Estimulamos a psicomotricidade por meio de “Linhas no chão” sugerimos que 

desenhassem percursos diferentes (reta, ondulada, zigue-zague, caracol, etc). Sugerimos 

brincadeiras de Amarelinha, pular corda, pega baixo, pega-pega, entre outras… As ações 

psicomotoras trabalham os aspectos motor, cognitivo e afetivo. 

Além das Rodas de Encontros previamente marcadas e o atendimento em grupo 

via WhatApp, de forma recíproca enviamos e recebemos vídeos curtos das famílias que 

nos procuram de forma particular. Algumas crianças enviaram áudios falando que 

estavam com saudades, encaminharam fotos e vídeos. O contado foi dinâmico e 

acolhedor 

 

É importante considerarmos que o ano de 2020 foi um ano excepcionalmente 

atípico, que devido a pandemia (Covid-19) foi se necessário reelaborarmos as práticas 

educacionais de forma que contemplasse o maior número de crianças possíveis. 

Os princípios que regem a Educação Infantil quanto a qualidade ofertada às 

crianças se fizeram evidentes nas propostas pedagógicas de forma que transparecesse 

nas ações mitigadoras enviadas as famílias.  

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 
 
 O público-alvo da Ed. Especial acolhe hoje 10 crianças entre elas: 4 crianças com 

diagnóstico de Síndrome de Down; 1 criança com diagnóstico de lesão encefálica não 

progressiva da infância com microcefalia; 1 com Quadro de macrocefalia, atraso global do 

desenvolvimento neuropsicomotor, transtorno do espectro autista, em investigação; 2 com 

diagnóstico de Paralisia Cerebral; 2 com diagnóstico de Transtorno do Espectro autista. 

 Ao iniciarmos o ano letivo, realizamos o 1º contato com a família para troca de 

informações inerentes a criança e agendamento da anamnese. 

 As crianças foram acompanhadas e observadas dentro do espaço escolar, 

iniciamos com o acolhimento e adaptação, fazendo com que a criança se sentisse segura, 

cuidada, e querida. Também momento esse de se interagir não somente com os amigos 

da sala e professores, mas de todos que fazem parte da escola.  

 Com a pandemia do novo corona vírus (Covid-19), foi decretado o isolamento e 

suspenção das atividades presenciais, em consideração a isso, as propostas pedagógicas 

e interações com as crianças e famílias aconteceram de forma remota. A professora de 

Educação Especial em consonância com as professoras regentes das salas elaboraram 

propostas para o público-alvo de Educação Especial partindo de Diretrizes e Documentos 

da política de educação inclusiva da SME, onde foi enviado para as famílias Kits de 

materiais pedagógicos, propostas de atividades direcionada para cada agrupamento.  

 No segundo semestre acolhemos as famílias através dos grupos de WhatsApp, 

postamos carta de apresentação/acolhimento e vídeo de boas-vindas elaborado pela 

Equipe de Professoras. 

 Enviamos semanalmente o cronograma com as propostas pedagógicas e modo de 

interação da equipe educacional neste processo. Ressaltamos a importância da parceria 

família e escola, em “cumprimento” das atividades propostas e ação participativa da 

Professora de Educação Especial. Enfatizei a minha disponibilidade para o que fosse 

necessário, nas propostas, dúvidas, compartilhamento e sugestões.  

Através do contato pelo WattsApp no privado, foi relatado pelas famílias que não 

participaram a dificuldades que estavam enfrentando, como rotina da criança, trabalho, 

nascimento do filho, entre outros..Diante disso foi enviado propostas de atividades 

pedagógicas lúdicas individualmente; foi sugerido através de um vídeo a confecção de um 

caderno articulatório e sensorial para estimular a comunicação oral e gestual, aspectos 

perceptual(auditivo e visual), aspectos cognitivos e coordenação motora fina e grossa; 

confecção de calça de apoio sensorial, para posicionar a criança dando a ela mobilidade 

para fazer as atividades e também para fortalecer a musculatura e equilíbrio de cabeça. 

 O trabalho da Educação Especial foi proporcionado e direcionado em parceria com 
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as professoras, a implementação e a avaliação de ações voltadas para inclusão da 

criança deficiente, favorecendo assim o desenvolvimento de aprendizado, sempre 

respeitando suas características e dificuldades, acreditando no seu potencial. 

Nas atividades nos agrupamentos pelo WhattsApp e “encontros de roda com as famílias” 

pelo (Meet), articulamos e pensamos em parceria, recursos necessários, adaptações, 

orientações pedagógicas, visando a estimulação do desenvolvimento das potencialidades, 

habilidades, autonomia e desafios. 

 Teve como objetivo também o desenvolvimento da: linguagem oral, linguagem não 

verbal, escrita (letramento);desenvolvimento da psicomotricidade; noções de 

cores(identificação e nomeação); noções matemáticas; desenvolvimento da autoestima, 

valorização do eu e do outro, respeito as diversidades e atitudes de solidariedade, 

respeito com o próximo; vínculo afetivo entre as crianças, professores e família; higiene 

pessoal e alimentação. 

 É importante destacar, que todas as propostas que foram realizadas pela 

professora regular da turma, foram propostas que todas as crianças conseguiram realizar. 

Pois a intenção foi de integrar, incluir, proporcionar de maneira igualitária, sempre 

procurando observar o melhor caminho e recurso que este conhecimento será 

proporcionado.  

 As famílias também foram orientadas quanto a importância da criança ter um 

espaço lúdico, saudável, harmonioso e acolhedor para o aprendizado. 

 Nas propostas de brincadeiras como brincar de amarelinha, proporcionaram 

momentos importantes e ricos em aprendizado, várias potencialidades foram 

desenvolvidas e ressaltadas, como: coordenação motora(fina e grossa), criatividade, 

imaginação, linguagem, movimento e interação com o outro. Para criança com 

necessidades especiais, ou até mesmo aquelas que apresentaram alguma dificuldade de 

coordenação ou sensações, este momento foi oportuno para estimulação das dificuldades 

encontradas. 

 As brincadeiras são consideradas, atividades importantes na educação da criança, 

uma vez que permite o desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, social e moral. Promove 

a aprendizagem de conceitos e a aproximação entre as crianças e delas com o adultos, 

além de colocá-las em contato com si mesmo e com o mundo.  

 Os materiais não estruturados, foram inseridos nas propostas pedagógicas, como: 

atividades com justaposição, com utensílios domésticos, colher, garfo, copo etc.; 

atividades com pareamento no qual foi trabalhado com os bebê frutas e legumes, e com 

as demais crianças elementos da natureza, no qual foi sugerido a pesquisa das 

 
 
diversidades de folhas, sementes, galhos, casca de árvores, pedras a fim de potencializar 

as experiências das crianças durante seus processos criativos, onde favorecemos 

condições de: exploração, manuseio, tato, força, coordenação motora, agilidade, 

equilíbrio, concentração, postura, movimento, percepção de som, comunicação, 

oportunidade de criar, de imaginar e de aprender. 

  Em todas as ações mitigadoras, buscamos desenvolver nas crianças suas 

habilidades, espírito crítico e pesquisador despertando nelas o interesse e a curiosidade, 

abrangendo diferentes assuntos, contemplando todos os eixos da educação infantil, 

favorecendo o seu desenvolvimento em diferentes aspectos.  

 

b) Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços 

 

 Os encontros de Formação Continuada no CEI Rubem Alves foram realizados de 

forma remota e presenciais, as reuniões aconteceram baseadas nas orientações 

estabelecidas no Comunicado SME nº 04 de 08 de maio de 2020. 

 Os profissionais de educação da U.E (Professores de Ed Infantil, Professor de Ed. 

Especial, Monitores/Agentes de Educação e Equipe Gestora) receberam o novo endereço 

de e-mail institucional criado pelo setor de informática – ATEDUC da SME, com o objetivo 

de que as reuniões decorressem de forma on-line pela plataforma Google meet. 

 A intencionalidade dos estudos, leituras, diálogos e discussões auxiliaram com o 

aprimoramento das ações mitigadoras, agregando qualidade nas habilidades práticas, 

formulação de ideias e conhecimentos dos docentes, transformando os profissionais em 

mediadores para os alunos. 

 Os encontros foram planejados mutuamente a equipe docente, possibilitando 

reflexões constantes sobre a prática educativa, as abordagens teóricas acerca dos 

discentes, observando desenvolvimento, interações e construção de aprendizagens. 

 Alguns livros, textos, lives, roda de encontro enriqueceram e deram embasamento 

teórico as nossas formações, que favoreceram com o conhecimento científico, ético e 

estético do corpo docente.  

 

Segue os principais assuntos abordados: 

 

• Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil – Um 

processo contínuo de reflexão e ação. Prefeitura Municipal de Campinas – 

Ministrado pela coordenadora pedagógica da UE. 

 
 

• BNCC – Base Nacional Comum Curricular – Competências Gerais/ Educação 

Infantil -Ministrado pela coordenadora pedagógica da UE. 

• Práticas Comentadas para inspirar – Formação do Professor de Educação Infantil – 

Creche 03 a 3 anos e 11 meses. Autores: Joyce M.Rosset, Maria Helena Webster, 

Joyce Eiko Fukuda, Lucila Almeida – Grupo de estudo mediado pela Professora 

Aline Soares. 

• Caderno curricular temático – Educação Básica: Ações educacionais em 

movimento. Espaços e tempos na educação das crianças. Vol I – Prefeitura 

Municipal de Campinas - Ministrado pela coordenadora pedagógica da UE. 

• Projetos na Creche – Cem Linguagens Vol I e II - Carolyn P. Edwards,George Forman, 

Lella Gandini  - Editora Penso 

• Currículo Emergente – Cem Linguagens Vol I e II -Cem Linguagens Vol I e II - 

Carolyn P. Edwards,George Forman, Lella Gandini  - Editora Penso 

• Intencionalidade Educativa – Cem Linguagens Vol I e II -  Cem Linguagens Vol I e II 

- Carolyn P. Edwards,George Forman, Lella Gandini  - Editora Penso 

• O acolhimento do reencontro: a escuta de relações afetivas – Alice Proença 

https://www.youtube.com/watch?v=GTNOzURFKsk  

• Prática Docente – Maria Alice Proença  - Editora Panda - Ministrado pela 

coordenadora pedagógica da UE. 

• Como, onde e com o que brincar? – Maria Helena Pelizon, Suelen Amaral, Maria 

Carmen Silveira e Fátima Bonifácio -  Grupo de estudo mediado pela 

Coordenadora pedagógica da UE 

• Web conferência: Educação Infantil em tempos de Pandemia – Rita Coelho e Paulo 

Fochi  

https://www.youtube.com/watch?v=VGrZTxMqUlg  

• Tecendo Currículo de acesso, permanência e construção de conhecimento nas 

escolas – Prefeitura de Campinas 

• Seminário – Palavras e Gestos no Berçário: um olhar para as interações de 

crianças e educadoras – CSF – Coordenadoria Setorial de Formação. 

• Fonoaudiologia /Voz – Professora  de Educação Especial Vera Chamorro  

• Como instruir pais de alunos com deficiência em tempos de pandemia – Ana Lopes   

https://www.youtube.com/watch?v=5ZIIxKNOXWs  

• Caramba, Carambola O Brincar está na escola 

https://www.youtube.com/watch?v=_lQWGDV81Vs  

 
 

• Depois da quarentena, caminhos para nova educação – Lilian Bacich 

https://www.youtube.com/watch?v=QbmRLlhW2i8  

• A diversidade étnico-racial na Educação Infantil – Julie Dorrico e Fátima Santana 

https://www.youtube.com/watch?v=h0ayy2Z3v-w  

• Live -  A  criança como protagonista na Educação Infantil e a BNCC: Interação e 

Brincadeiras – SIEESP 

https://www.youtube.com/watch?v=wNilc01o4IY  

• Documentário – A educação e o desafios do nosso tempo 

https://www.youtube.com/watch?v=6w0vELx0EvE  

• Reportagem Especial – As escolas de Educação Infantil de Reggio Emilia, Itália 

https://www.youtube.com/watch?v=4j8mtA_iDss  

• Paralisia Cerebral e Disartria – Professora  de Educação Especial Vera Chamorro  

• Formação de Professores de Educação Infantil em época de Covid – 19 

https://www.youtube.com/watch?v=lJ3-_aEWNwQ  

 Os nossos encontros se organizam da seguinte forma: 

 Plano de formação em serviço de professores nos tempos pedagógicos entre pares  

(Professoras) 4ª Feira das 15 h às 17 h. 

 Plano de formação em serviço dos agentes de educação infantil nos tempos 

pedagógicos entre pares (Agentes Educacionais) 3ª Feira das 15 h às 17 h. 

 As formações foram organizadas de acordo com o Cronograma do Projeto Político 

Pedagógico e demais assuntos que pudessem enriquecer os encontros diante do período 

de isolamento, devido a Pandemia – Covid 19. 

 

 

7. Quadro de metas 

 

Cumprimento das metas anuais previstas no Contrato de Gestão – Edital 03/2015 

(Anexo I – Termo de Referência Técnica - Item V, 1.1, E) a partir do desenvolvimento 

do Projeto Pedagógico da UE. 

 

Metas previstas 

no Contrato de 

Gestão 

Principais Ações 

desenvolvidas para 

alcance das metas 

 

Análise do Processo e 

Resultados 

 

 

Justificativa 
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Adequação ao 

Projeto 

Pedagógico 

Organizamos encontros 

entre pares de caráter 

de formação, 

estabelecemos as metas 

a serem cumpridas em 

2020, selecionamos os 

livros a serem 

trabalhados anualmente, 

aprimorando 

conhecimentos referente 

ao Tema Gerador Anual 

“Quintal das 

Descobertas” partindo 

de estudos, palestras e 

rodas de encontro via 

Google meet, youtube, 

leituras e diálogos. 

Objetivando agregar a 

proposta pedagógica 

(Abordagem Regiana) 

do Centro de Educação 

Infantil. Após a 

Pandemia e isolamento 

decretado elaboramos 

um Plano de Ação para 

dar continuidade ao 

PPP, as práticas foram 

readaptadas para sua 

“execução” no ambiente 

familiar. 

Meta  80% Atingida 

 

Formação da equipe 

amparadas nos 

documentos legais para 

educação infantil e literatura 

da abordagem Reggiana 

(escuta atenta) 

possibilitando o 

desenvolvimento das 

múltiplas linguagens. 

Mediante o cenário que 
vivemos, sabemos que foi 
um ano diferente, de 
reorganização dos 
trabalhos, de revisão das 
metas e objetivos. 

Conforme descrito fomos 

reformulando o trabalho e 

buscando alcançar as 

crianças, dando 

continuidade ao processo 

de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

De acordo com 

as aulas 

suspensas em 

23/03/2020, 

tivemos o 

cumprimento 

aos Decretos 

Municipais 

20.782/2020 e 

20.768/2020 e o 

Comunicado 

SME Nº 47 de 

23/03/2020, em 

contenção ao 

contágio do 

Covid-19. 

Realizamos o 

atendimento 

presencial até 

dia 23/03/2020 

após esse 

período 

realizamos 

atendimentos 

online, para que 

as famílias 

fossem 

contempladas. 

 
 

 

 

Formação da 

Equipe. 

Tivemos formações com 

os temas pertinentes ao 

projeto Pedagógico, 

possibilitando a 

conscientização da 

equipe sobre vivenciar 

práticas pedagógicas 

embasadas na  visão de 

criança como ser 

integral, protagonista de 

seu desenvolvimento. 

No ano de 2020 

intimidados pela 

Pandemia – Covid 19 as 

formações sucederam 

de forma remota, além 

de estudos pertinentes a 

proposta pedagógica do 

CEI – Rubem Alves, 

tivemos conhecimentos 

sobre a Covid 19, 

formas de prevenção, 

acolhimento pós 

pandemia, os efeitos 

educacionais 

ocasionados pelo 

isolamento, entre outros. 

 

 

 

Meta 100% Atingida 

 

Palestrante abordando 

temas pertinentes dentro do 

projeto pedagógicos tais 

como: Concepção de 

Infância – Abordagem 

Reggiana – Brinquedos não 

estruturados entre outros. 

As formações 

foram 

realizadas 

remotamente, 

sendo assim 

comtemplamos 

totalmente a 

meta proposta. 

 

 

 

Implantação de 

cantos de 

No início do ano, 

dispomos de ateliês nos 

Meta Atingida 70% 

Solicitação de compras 

De acordo com 

as aulas 

 
 

ATIVIDADES 

DIVERSIFICADA

S – ATELIÊ 

 

 

 

 

espaços do CEI, tais 

como: Artes plásticas 

(papéis, tintas, penas) 

elementos da Natureza, 

Mesa de Luz, Cozinha, 

Casinha de bonecas e 

brinquedos não 

estruturados. 

junto ao departamento de 

convênios da CHANCE e 

participação da 

comunidade/equipe da 

unidade: Aquisição de 

materiais tais como: 

tecidos, fitas de cetim, 

cordas, jogos, pinceis, 

tintas, elementos da 

natureza,  potes, cones de 

linhas, barbantes, penas e 

etc. 

Favorecendo a construção 

da imaginação em uma 

abordagem mais rica a 

realidade, além de 

contribuir para a formação 

ampla e articulada em 

relação a aprendizagem 

suspensas em 

23/03/2020, 

tivemos o 

cumprimento 

aos Decretos 

Municipais 

20.782/2020 e 

20.768/2020 e o 

Comunicado 

SME Nº 47 de 

23/03/2020, em 

contenção ao 

contágio do 

Covid-19. 

Resgate do 

Brincar e suas 

linguagens 

Realizamos diversas 

brincadeiras 

remotamene ao longo 

do ano, envolvendo a 

equipe do CEI Rubem 

Alves. 

Tivemos brincadeiras 

tradicionais 

possibilitando o resgate 

do brincar 

Meta 100% atingida 

Capacitação da equipe do 

CEI Rubem Alves, 

resgatando as brincadeiras, 

contribuindo com o 

desenvolvimento das 

múltiplas linguagens 

através do brincar 

 

Proporcionar vivências 

significativas e prazerosas 

através do brincar, 

possibilitando aprendizado, 

conhecimento e construção 

de saberes 

 

 
 
 

8. Execução Orçamentária e Financeira 2020 

CATEGORIA DAS 
DESPESAS VR PLANEJADO 

VALOR 
EXECUTADO 

Percentual 
Executado 

Justificativas 
 

RECURSOS 
HUMANOS 
SALÁRIOS / 
BENEF 

 R$     1.694.627,48  R$ 1.300.767,75 76,77% 

RECURSOS 
HUMANOS  
ENCARGOS 
TRABALHISTAS 

 R$         622.771,26  R$   474.227,35 76,15% 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 R$           84.919,10  R$     15.212,26 17,91% 
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SERVIÇOS E 
OUTROS 

 R$           63.885,75  R$     15.517,99 24,29% 

BENS DURÁVEIS  R$           5.043,02  R$                - 0% 

MANUTENÇÃO  R$          41.165,17  R$      2.850,63 6,93% 

TOTAIS  R$     2.512.411,78  R$ 1.808.575,88 72,00% 

 

9. Resumo Orçamentário e Financeiro: 

SALDO ANTERIOR -2019  R$                        249.223,26 
VALOR REPASSADO EM 2020  R$                     2.252.556,33 
VALOR RENDIMENTOS EM 2020  R$                            1.340,76 
VALOR DAS DESPESAS EM 2020 -R$                    1.808.575,98 

SALDO PARA O PRÓXIMO 
EXERCÍCIO  2021  R$                        694.544,37 
 

10. Conclusão 

 O ano de 2020 foi um período atípico mundialmente. A proliferação do vírus Sars 

cov 2 causador da doença Covid 19, levou a população brasileira a aprender novos meios 

de se viver socialmente. 

 O Isolamento social impactou vários setores e estruturas organizacionais, 

 
inclusive a educação, nos levando a pensar e organizar novos meios de ofertar uma 

educação de qualidade, contemplando todas as crianças que forma igualitária.  

 Contudo a organização do trabalho pedagógico no ano de 2020 foi elaborado 

conforme as orientações SME, em consonância a proposta pedagógica da Unidade 

Educacional. 

 O tema gerador que norteou as práticas educativas de 2020 foi “Quintal das 

Descobertas”, a intencionalidade da nomenclatura foi propositalmente elaborar ações 

pedagógicas onde as crianças experienciassem o viver, aprender, desenvolver, explorar, 

descobrir, imaginar, criar, contribuir com e na natureza, abarcando a multiplicidade de 

linguagens, respeitando a criança como sujeito sócio-histórico e cultural.  

 Após a determinação do isolamento social potencializamos o ambiente familiar 

como um laboratório pedagógico, organizamos ações onde crianças, famílias e equipe 

pedagógica pudessem interagir, socializar, acolher, escutar, fazer do ambiente casual, um 

espaço de aprendizagens e diálogos. 

 Realizamos um trabalho colaborativo entre Equipe Educacional e famílias com o 

objetivo de acolher, auxiliar, acompanhar o desenvolvimento das crianças. A escuta atenta 

foi primordial nesse processo para posteriores reflexões, elaboração de propostas e 

avaliação. 

 Os projetos pedagógicos foram trabalhados de forma adaptada a realidade das 

crianças, promovendo o protagonismo infantil e os professores interlocutores do processo 

de ensino aprendizagem. 

 A formação continuada contribuiu com a organização do trabalho mitigador, 

abordamos assuntos pertinentes a atualidade e assuntos cientificamente pedagógicos. Os 

encontros proporcionaram trocas de experiências, avaliações, ampliação de 

conhecimento, contribuindo com a qualificação das práticas educativas. 

 As metas traçadas foram parcialmente alcançadas, devido a situação pandêmica 

e isolamento social, porém tivemos o envolvimento de todo corpo educativo do CEI – 

Rubem Alves para que garantíssemos um resultado satisfatório diante das ações 

educativas planejadas no Plano de Ação Mitigadora. 

 

Campinas, 20 de abril de 2021. 

 

 

_________________________________________ 

Luiz Fernando Ferrari 

 
Presidente da CHANCE 

 

 

__________________________________________ 

Ana Gislene Lelis Alvarez 

Diretora Educacional 
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31.64.53.71.0431.00000 - I.M.: 151866-6 

  

 

 

RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA 
E ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 

31/12/2020 

Identificação da Organização Social 

Organização Social: Associação CHANCE Internacional 

Endereço: Rua Nelson Hossri, 229 – Salas 2 e 3 – Vila Réggio – Campinas – CEP 
13067-640 

CNPJ Matriz: 00.300.881/0001-66 

Presidente: Luiz Fernando Ferrari 

N° do Contrato de Gestão: 023/16 - Aditivo n°011/2017 

Vigência do Contrato de Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2020 

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino no CEI 

“Bem Querer” Prof.ª Conceição Anita Mendes Ferreiro Girondo (nome da instituição 

alterado pelo Decreto 21.127 de 22 de Outubro de 2020). 

Identificação da Unidade Educacional cogerida: 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer Prof.ª 
Conceição Anita Mendes Ferreiro Girondo. 

Endereço: Jair Andrade e Silva nº 68 / Jardim Ibirapuera -CEP: 13060-291 

CNPJ do CEI: 00.300.881/0008-32 

Telefone: 4062-8166 

E-mail: cei.anitamendes@educa.campinas.sp.gov.br 

 

1. Introdução: 

A unidade CEI Conceição Anita Mendes Ferreiro Girondo foi inaugurado no dia 

22 de julho de 2015 tendo convênio firmado entre a O. S. CHANCE Internacional e a 

Prefeitura Municipal de Campinas. Construída em um terreno alto, para atendimento 

de até 270 crianças, e atende filhos da classe trabalhadora das instituições e dos 

comércios e/ou demais empresas instaladas na região. Presta atendimento também às 

comunidades vizinhas do Parque dos Eucaliptos, Padre Manoel da Nóbrega, Vila 

Mimosa, Ipaussurama, Castelo Branco, Jardim Garcia e Jardim Londres. 

Atualmente, o maior número de crianças atendidas vem do bairro Vila Padre 

Manoel de Nóbrega, um núcleo habitacional que atende mais de 1000 famílias. Houve 

um grande crescimento no entorno da escola, onde estão sendo construídas casas de 

médio padrão. Além disso outros equipamentos estão sendo implementados no bairro 

como lojas de conveniências, uma academia, salão de cabeleireiro, pista de 

caminhada e academia ao ar livre. Em meados de 2018, teve início a construção em 

frente à unidade escolar, de um novo núcleo habitacional, denominado "Alto do 

Ibirapuera", que terá 5 torres e atenderá a mais de 300 famílias, sendo uma provável 

demanda de atendimento da unidade futuramente. 

2. Horário de Atendimento Integral e Parcial 

Período Início Término
Integral 07 h 18 h

Parcial - Manhã 07 h 11 h
Parcial – Tarde 13 h 17 h

 

3. Atendimento 2020 

Agrupamentos Faixa Etária Proposta de 
Atendimento 2020 

Crianças Atendidas 
em 2020

AG I Integral 

 
Até um ano e seis 

meses 
 

74 65

AG II Integral 

 
De um ano e sete 

meses à três anos e 
três meses 

 

128 109

AG III Parcial 

 
De três anos e quatro 
meses à cinco anos e 

onze meses 
 

69 59

TOTAL  271 233
 

4. Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Dias letivos previstos no ano de 2020: 200 dias 

Dias letivos cumpridos no ano de 2020: 36 dias 

Observação: Suspensão das atividades escolares presenciais de acordo com o 
DECRETO Nº 20.768 DE 16 DE MARÇO DE 2020. 

 

5. Alimentação 
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5.1. Total de Refeições Servidas/Ano 

Agrupamento 

Total de 
Refeições 

Servidas 1° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 2° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 3° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 4° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

servidas no 
Ano

I 1778 ** ** ** 1778
II 3410 ** ** ** 3410
III 1436 ** ** ** 1436

TOTAL 6624 ** ** ** 6624
 

Distribuição de cestas básicas 

 Foram entregues até dezembro 290 cestas básicas e 1486 kits de 
hortifrutigranjeiro para as famílias cadastradas. 

6. Quadro de Recursos Humanos 

Profissional Quantidade Proposta para 
execução do Contrato 

 
Quantidade de profissionais na 
Unidade Educacional em 2020 

 
Diretor 01 01

Vice Diretor 00 

Segundo o Termo de Referência Técnica 
2016, o número de crianças atendidas 
na Unidade não exige a contratação 

deste profissional.

Coordenador 01 01

Professores 08 04 (com carga horária de 44 horas 
semanais)

Professor de Ed. Especial 01 01

Agentes de Educação Infantil 19 19

Cozinheira 01 01

Auxiliar de Cozinha 02 02

Assistente Administrativo 02 02

Auxiliar de Limpeza 03 03

Porteiro/ vigia/ guarda/ zelador 01 01

Jovem Aprendiz 02 02

7. Atividades desenvolvidas no ano 

Processos de ensino aprendizagem: 

A infância hoje vem ganhando um novo olhar, porém para chegar até aqui foi 

necessário passar por um grande processo evolutivo, em que a concepção de criança 

que por séculos era vista como “adulto em miniatura”, invisível, sem importância, 

passa a ser considerada em sua totalidade levando em conta as suas especificidades 

e singularidades, em uma perspectiva mais relacional e de identidade pessoal. Brincar 

caracteriza a educação infantil, afinal é brincando que a criança conhece a si e ao 

mundo. 

A perspectiva da proposta pedagógica do CEI Professora Conceição Anita 

Mendes Ferreiro Girondo visa promover, alicerçar e desenvolver nas crianças 

aspectos referentes ao seu desenvolvimento e as aprendizagens, baseando-se nas 

ações e descobertas que envolvem as brincadeiras e interação delas nas atividades 

diárias e rotineiras, orientadas e facilitadas pelos educadores. Durante o ano letivo de 

2020, as ações foram alicerçadas pelo Projeto Anual NARRATIVAS LITERÁRIAS: 

MARCAS DA INFÂNCIA em que as múltiplas linguagens foram o fator primordial na 

caminhada, valorizando os aspectos multiculturais da infância, promovendo as trocas, 

as interações, a integração entre as crianças e a comunidade escolar fortalecendo a 

identidade, a cultura e o brincar. 

Neste ano, as informações sintetizadas referentes às ações pedagógicas 

realizadas, serão divididas levando em consideração as etapas as quais ocorreram: 

αα) Atividades Presenciais até 20.03.2020: 

Agrupamento I 

Os processos de acolhimento e adaptação nos acompanham no decorrer de 

toda a nossa vida, ao sairmos de um espaço conhecido e seguro como a nossa casa e 

a nossa família para darmos um passo à frente e arriscar nos, tendo como companhia 

o desconhecido para o qual precisamos olhar é um desafio que todos teremos que 

enfrentar. Como unidade escolar o processo de acolhimento foi realizado sob o 

aspecto de acolher, aconchegar, proporcionamos bem-estar, conforto físico e 

emocional, ampliando significativamente o momento de atenção a família, a criança e 

a equipe educacional que acompanhou a cada dia nossos pequeninos. No decorrer 

dos 36 primeiros dias letivos, de forma lúdica e harmoniosa, acolhemos as nossas 

crianças com intuito de se sentissem protegidas, seguras e bem cuidadas em que 

sabemos que muitas vezes o choro faz parte do processo de ter que deixar suas 

referências para estar próximo ao desconhecido. Com a suspensão das atividades 

escolares presenciais de acordo com o DECRETO Nº 20.768 DE 16 DE MARÇO DE 

2020, as ações passaram a ser de mitigação e de manutenção dos vínculos entre 

criança, família e escola. 

 

Agrupamento II 

O acolhimento inicial na educação infantil é um dos pilares para a construção de 

uma relação de parceria entre família e escola, além de constituir-se como elemento 

fundamental na rotina do trabalho pedagógico em diferentes espaços e tempos na 

educação infantil. Ao nascerem, as crianças são mergulhadas no mundo da cultura, 

estabelecem múltiplas relações e a reinventam em sua confluência das experiências 

que realizam cotidianamente. Assim elas produzem sentidos, significados e 

reconfiguram o mundo de múltipla experiência e relação. Partimos da premissa de que 

a criança e os adultos, com perspectivas distintas, convivem nos espaços e tempo da 

nossa comunidade / escola e juntos criam e recriam novas formas de estarem no 

mundo, promovendo o brincar e a socialização, respeitando o tempo da infância e 

direito da criança que é apresentado de diferentes formas em nossas propostas. 

Neste sentido, entendemos que um ambiente acolhedor contribui para o 

desenvolvimento da criança em todos os aspectos (motor, afetivo, cognitivo etc.), 

consideramos que o professor tem um papel muito importante na formação da criança  

pois é nessa fase que ela vai construindo sua personalidade. Através da organização 

dos tempos e espaços, proporcionamos às crianças acolhimento, aproximação entre 

as crianças-crianças, crianças-adultos, nas vivencias e descobertas dentro do 

cotidiano escolar, através das cantigas, brincadeiras e nos processos investigativos. 

De acordo com o DECRETO Nº 20.768 DE 16 DE MARÇO DE 2020 as atividades 

escolares  presenciais foram suspensas e as ações passaram a ser de manutenção 

dos vínculos entre criança, família e escola. 

Agrupamento III 

Nossas ações dentro do universo escolar, visam estimular e despertar nas 

crianças aspectos sobretudo em relação a aquisição de valores e virtudes para a vida 

e o convívio social. Aproveitamos os diversos momentos em que estão mergulhados 

nas descobertas e curiosidades para estimular atitudes de independência em busca da 

autonomia e de aquisição de novas habilidades. As ações que compõem o cotidiano 

elencadas junto aos grupos como: roda de conversa, contação de histórias, momento 

de higienização, escovação etc., possibilitaram infinitas aprendizagens que aguçaram 

a curiosidade provocando reflexões, construções de hipóteses buscando novos 

pensamentos permitindo vivências significativas. O ambiente pensado e organizado 

favorece o prazer pelo novo em busca de algo desconhecido. Todas as criações, 

construções, experimentações, investigações, pensamentos e encantamentos foram 

acolhendo os sentimentos que exalam essas vivências. 

Nossa rotina é permeada de acolhimento diversificado nos cantinhos com os 

materiais inovadores, em que acreditamos no seu potencial transformador, que criam 

universos investigativos, promovem as experimentações e as narrativas que ocorrem 

nas ações cotidianas no ambiente escolar estabelecendo e conduzindo as trajetórias 

com intencionalidades que acolhem a criança em seu mundo interno, em suas 

expectativas, em seus planos, nas suas hipóteses e ilusões. 

Por medida preventiva contra a disseminação e contágio do coronavírus 

(Covid19), as atividades presenciais tiveram que ser interrompidas em 20 de março, 

em que as aulas foram suspensas partir de 23 de março de 2020 seguindo as 

orientações da Secretária Municipal de Educação. 

β) Atividades Remotas de 23.03.2020 a 30.09.2020: 

Devido a atual situação que temos vivenciado desde meados de março de 2020, 

os processos de ensino aprendizagem presencial das crianças tiveram que ser 

suspensos no período de 23 de março a 30 de setembro, em decorrência do novo 

cenário de isolamento ao qual temos vivido por conta da Pandemia causada pelo 

Coronavírus (COVID19). O CEI realizou ações mitigadoras para auxiliar as famílias e 

crianças nesse período, pautado nas orientações dos órgãos responsáveis (SME e 

OSC Chance Internacional). Para tanto, foi elaborado um plano de ações mitigadoras 

justificando uso dos tempos pedagógicos para formação, preparação, organização e 

realização do trabalho desenvolvido na interação com as famílias, visando minimizar 

os prejuízos causados pela suspensão das atividades escolares presenciais e 

considerando a necessidade da manutenção de vínculo com as crianças e suas 

famílias. 

Nesse novo cenário, durante o período da Pandemia, a Comunidade Escolar 

recebeu atendimento prioritariamente através dos canais remotos, e-mail, telefone e 

whatsapp, seguindo as orientações vigentes no auxílio para o cumprimento do 

isolamento social. Alguns atendimentos foram realizados de forma presencial, em que 

a equipe gestora da U.E tomou todas as medidas de segurança apontadas no manual 

do Gestor Público conforme orientação do Comunicado SME 45 de 19 de Março de 

2020 e Comunicado SME 47 de 23 de Março de 2020, para que fosse realizado de 

forma eficiente e segura. 

Após 17 dias do início da quarentena e do fechamento das escolas da rede 

municipal, foi determinado pela Prefeitura Municipal que a alimentação escolar das 

crianças que vivem em famílias em vulnerabilidade seria realizada pelas Unidades 

Escolares para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. A equipe gestora do CEI 
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entregou no total até dezembro 290 cestas básicas e 1.486 kits de hortifrutigranjeiro 

para as famílias cadastradas. As entregas das cestas básicas e kits de 

hortifrutigranjeiro foram realizados assim que o CONUTRI enviava os produtos para a 

U.E. em que as famílias eram contactadas por telefone, e-mail e whatsapp e no ato do 

recebimento assinavam a listagem/ comprovante. 

Segue abaixo as ações mitigadoras que foram realizadas no enfrentamento do 

distanciamento social posto no período descrito acima: 

•• As ações mitigadoras baseadas na Carta de Princípios que foi elaborada pela 

equipe pedagógica do DEPE e SME. Semanalmente foram realizadas ações e 

reuniões de assessoramento para a Equipe Gestora nos diferentes segmentos 

(Coordenação Pedagógica e Orientadoras Pedagógicas; Supervisão e Direção 

Educacional; Núcleo de Assistência e Educação Descentralizada – NAED), com a 

Instituição Cogerida (Associação Chance Internacional) dentre outras, a fim de orientar 

e auxiliar as equipes nas ações para o enfrentamento deste período atípico; 

• Foi encaminhada aos responsáveis das crianças a Carta para as Famílias 

elaborada também pela equipe do DEPE com apoio do grupo coletivo de escolas, 

impressa e entregue junto a entrega das Cestas Básicas e dos Kits Hortifrutigranjeiro, 

sugestões de ações, brincadeiras e atividades de interação organizadas por faixa 

etária, com orientação para os responsáveis para serem desenvolvidas junto as 

crianças, seguindo o Projeto Político Pedagógico da unidade do ano em curso. 

• Entrega do Kit Pedagógico Palavra Cantada (contendo CD, DVD e LIVRO 

DAS CANTIGAS), Kit Território da Leitura destinado as crianças do Agrupamento III 

do kit de Materiais Pedagógicos (contendo tinta, cola, lápis de cor, canetinhas, 

cadernos de desenhos, massinha de modelar, retalho de tecidos e papéis, dentre 

outros) e elaborado de acordo com a faixa etária das crianças, acompanhado de 

sugestões de atividades de registros e construções de jogos e brincadeiras, músicas e 

histórias com temas vivenciados pelas crianças no universo escolar, adaptados ao 

convívio e interação familiar, contextualizando com o tema vivido atualmente na 

pandemia do coronavírus (COVID-19). Os kits foram disponibilizados as famílias, junto 

a entrega das Cestas Básicas e Kits Hortifrutigranjeiro, respeitando e seguindo os 

devidos cuidados de higienização e afastamento social. 

O momento foi de grande desafio para todos os envolvidos, a equipe escolar foi 

acolhida pelas instâncias superiores,  o que foi um importante canal de suporte, 

auxiliando com orientações, momentos de escuta e desabafos das angústias e das 

incertezas que cercaram esses processos, no que diz respeito as linguagens, ao 

acolhimento, ao suporte e as questões para a garantia dos direitos das crianças e 

seus familiares nas ações coletivas, buscamos superar as adversidades impostas no 

período, alicerçados no perfil da comunidade atendida e do território em que estamos 

inseridos. 

α) Atividades remotas com crianças-famílias conforme Resolução SME 

06/2020, Planos de Ação homologados e Calendário Homologado – RT de 01. 10. 

2020 ao final de 2020. 

Em decorrência da incerteza que nos foi imposta, um novo Plano de Ação foi 

elaborado pela equipe escolar, sendo realizado a partir de 01.10 no enfrentamento do 

distanciamento social posto neste período: 

•• As ações foram baseadas na Carta de Princípios e no Plano de Ação 

para o Redimensionamento do Trabalho Pedagógico com a Educação Infantil 

para o segundo semestre de 2020, seguindo as orientações elaboradas pela equipe 

pedagógica do DEPE e SME. 

• Aproveitando que as famílias compareciam a unidade escolar para a 

retirada dos produtos alimentícios, a equipe pedagógica do CEI, a partir da elaboração 

do novo Plano de Ação, estabeleceu em RPAI as ações e atividades pertinentes para o 

momento. A entrega das atividades pedagógicas de registros, construções de jogos e 

brincadeiras, músicas e histórias foi elaborada e consta no Plano de Ação inserido e 

homologado no sistema SEI, contando com temas e atividades sugeridas para que as 

famílias vivenciassem com crianças partindo dos processos construídos no universo 

escolar, adaptados para o convívio e interação familiar, contextualizado para com o 

tempo vivido atualmente na pandemia do coronavírus (COVID-19) e semanalmente foi 

realizado contato interativo com as crianças através dos grupos de Whatsapp das 

turmas garantindo e alicerçando as relações no período de distanciamento físico. 

Entramos em contato via telefone com cada família estabelecendo e estreitando 

nossas relações, acolhendo e explicando como as ações seriam realizadas a partir 

deste momento, solicitando e consultando para a participação do grupo de Whatsapp 

da turma e para comparecerem à escola para retirada das atividades e dos produtos 

alimentícios 

Em 16 de Setembro de 2020 foi publicado em D.O no Decreto n. 21. 060 de 15 

de setembro de 2020, que disciplina a retomada das atividades escolares presenciais 

de educação básica, decretando a não retomada da Educação Infantil presencial no 

ano letivo de 2020, em que foi solicitado um planejamento das atividades remotas até 

o final do ano feito sendo inserido no SEI – Processo SEI Nº 2020.00044928-49. 

O retorno dos pais em relação às atividades foi muito positivo, vários registros 

fotográficos e vídeos foram enviados nos grupos midiáticos, também falas e diálogos 

sobre a ansiedade das crianças para voltarem a escola e como ficam felizes em 

realizar as atividades e se aproximarem das professoras. A nossa avaliação de todo 

processo foi baseada nesse retorno que recebemos dos pais e até de algumas 

crianças que mandaram cartinhas e recados. Finalizamos as atividades do ano letivo, 

com a  entrega de uma lembrança para as crianças, seguindo todos os protocolos 

sanitários, sendo realizado registro fotográfico para elaboração de um mural das 

memórias que foram construídas ao longo do ano de 2020.  

Para o ano de 2021, nossa unidade escolar passará por uma reformulação no 

atendimento, em que não atenderá as crianças do Agrupamento III, e que diante desse 

fato, uma boa parte das crianças matriculadas no AGII e do AGIII foram realocados em 

outras unidades educacionais. Sendo assim, foram realizados contato junto as famílias 

informando sobre essa nova situação elencando a consulta e sugestão das famílias 

para uma unidade escolar, mais próxima de sua residência que atenda às 

necessidades da família. 

Os espaços e tempos que possibilitaram o brincar 

Os espaços e tempos no Centro de Educação Infantil Conceição Anita Mendes 

Ferreiro Girondo são pensados e organizados de forma que favoreçam experiências 

significativas para as crianças. Temos como método uma educação de vivências e 

transformações, onde os espaços e tempos estimulam o desenvolvimento integral da 

criança.  

A utilização do tempo e do espaço, visa um processo transformador baseando-

se na proposta da Pedagogia da Escuta e da Abordagem das Cem Linguagens da 

Criança de Reggio Emília, em que os espaços e os tempos favorecem a interlocução e 

a parceria entre a estrutura, o funcionamento e a organização da unidade escolar e 

assim guardam entre si o potencial de multiplicar ações que favoreçam uma educação 

infantil de qualidade e um olhar diferenciado para a infância. 

O projeto institucional deste ano NARRATIVAS LITERÁRIAS: MARCAS DA 

INFÂNCIA, em que as múltiplas linguagens foram o fator primordial na caminhada, 

valorizando os aspectos multiculturais da infância, promovendo as trocas, as 

interações, a integração entre as crianças e a comunidade escolar fortalecendo a 

identidade, a cultura e o brincar. A proposta foi fundamentada nas marcas e no resgate 

da infância, que fazem com que a diversidade, a cultura e as emoções, sejam 

vivenciadas e as descobertas se construam através das trocas e das experiências 

favorecidas com o uso materiais e recursos variados, tanto os estruturados, quanto 

não-estruturados, naturais, transformadores e de largo alcance, do mesmo modo é 

concebida a arte, que não é vista como disciplina paralela, mas como parte da relação 

cotidiana com o conhecimento. 

 O trabalho é conduzido de maneira participativa, democrática e colaborativa em 

que todos os atores envolvidos constroem e fazem a diferença. As diversas 

descobertas da criança, empoderada pela ideia de pesquisar, experimentar, descobrir 

o mundo e os outros, a partir do manejo das diferentes linguagens, às quais são 

apresentadas e partilhadas com a comunidade escolar, e assim eles podem acessar 

diariamente todas as transformações que estão ocorrendo durante o processo 

educativo. 

 Os educadores exercem um papel fundamental ao qual trazem o sentido de 

expandir o método de conhecimento próprio da criança, incluindo as linguagens 

artísticas e expressivas na prática cotidiana. A equipe pedagógica parte do 

pressuposto de que a mente do ser humano e, portanto, da criança, é multidisciplinar, 

em que observá-la em sua forma de aprender é um instrumento que incentiva a 

apropriação de conhecimento. 

Nessa perspectiva, a equipe escolar nesse período atípico ao qual fomos 

colocados ao longo de todo o ano, trilhou novos caminhos, se reorganizou e 

reelaborou a forma de favorecer a linguagem do brincar promovendo novas 

descobertas através das ações mitigadoras com envio de vídeos e interações com as 

crianças e famílias nos grupos de WhattsApp, em atividades de contação de histórias, 

musicalização e parlendas que foram impressas e entregue as famílias junto a cesta 

de produtos alimentícios favorecendo e promovendo a manutenção dos vínvulos com 

as crianças e as famílias sempre respeitando os protocolos e distanciamento social. 

No cotidiano escolar as crianças compartilham vários espaços em comum e em 

tempos organizados, além de sua sala destinada a aula. 

1) Sala de Aula: Cada agrupamento tem a sua sala de referência, professora e 

agentes educacionais que o compõem. As crianças são recepcionadas e acolhidas 

pelos educadores nesta sala em que são feitas as organizações, combinados e 

elencadas as orientações da rotina do dia, que são: 

* Organização do material individual e coletivo – Os armários são organizados com 

o material do professor, material individual do aluno e material de uso coletivo; 
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* Roda de Encontro – Momentos em que as crianças se encontram, reúnem e 

compartilham experiências vividas, histórias, narrativas cotidianas, cantigas etc.; 

* Hora do descanso – Período de descanso após o almoço. 

2) Brinquedos e Brincadeiras na área interna e externa: Momentos que são 

importantes e significativos para o desenvolvimento integral da criança. Atividade 

desenvolvidas no brincar: 

Jogo simbólico: 

* Fantoches e Dedoches 

* Carrinhos / Bonecas 

*  Jogos com letras e palavras 

* Jogos com algarismos e números 

* Assistir filmes e desenhos 

Artísticas/ Musicais: 

* Musicalização e Cantigas de Roda 

* Apresentações Musicais 

* Encenação e Apresentação de conteúdos cênicos 

* Declamação de poesias e rimas 

* Trabalho com parlendas 

* Trabalho com trava-línguas 

* Trabalho e apresentações de danças diversas 

* Trabalho com expressões faciais 

* Canto individual e coletivo 

* Ateliê de artes/pintura/colagem 

Atividades e Brincadeiras relacionadas aos temas trabalhados nas salas de 

referência: 

* Leitura de histórias, fábulas e lendas 

* Apreciação de figuras diversas 

* Construção de histórias e narrativas coletivas 

* Atividades relacionadas às histórias lidas 

* Oportunidade de manuseio de livros e revistas 

*  Pátio Coberto e Utilização das Áreas Externas 

Ações realizadas e relacionadas ao desenvolvimento psicomotor e às relações 

interpessoais: 

* Brincadeiras de roda 

* Resgate de Brincadeiras Infantis (amarelinha, pega-pega, seu mestre mandou, 

esconde-esconde) 

* Atividades Esportivas e Recreativas 

* Atividades Psicomotoras 

* Jogos Cooperativos 

* Playground (área aberta) – atividades de Psicomotricidade trabalham com cores e 

formas, brincadeira livre 

* Casinha de bonecas – jogo simbólico e estimulação 

* Cantinhos 

As ações desenvolvidas e vivenciadas pelas crianças nos tempos e espaços da 

unidade escolar são observadas, registradas e descritas pelas docentes que 

elaboraram Relatórios Trimestrais da Turma aos quais descrevem e documentam as 

observações referentes as vivências, descobertas, avanços e conquistas das crianças 

nos aspectos físico, social, emocional e cultural planejando e replanejando as 

intervenções e ações a serem propostas de acordo com as Diretrizes Curriculares do 

Município de Campinas que auxiliam a construção dos Relatórios Trimestrais das 

Ações Pedagógicas em parceria com SME. Também é elaborado por elas, o Relatório 

Individual da Trajetória Educacional da Criança baseando-se nessas observações, 

nas interações, no desenvolvimento, no envolvimento e nas vivências que cada uma 

das crianças é inserida, permitindo que os registros apontem os processos construídos 

e seja através dele que as representações gráficas, o imaginário e o faz de conta, nas 

brincadeiras dirigidas e livres, em atividades explorativas nos ambientes externos e no 

entorno. Neste ano foi realizado diferentemente, somente em dezembro devido ao 

novo cenário e as incertezas que permearam esse processo. 

Desenvolvimento do trabalho do professor de Educação Especial 

No decorrer do ano, as ações realizadas pela equipe pedagógica, se deram 

através de vivências, trocas de informações, compartilhamento de conhecimentos 

que possibilitou as adaptações dentro dos projetos, para atender as necessidades 

específicas de cada criança público-alvo da educação especial. O trabalho proposto 

pela Educação Especial do CEI, foi realizado pensando na inclusão de um modo 

amplo, na perspectiva da diversidade como ponto crucial de desenvolvimento e 

construção do ser humano. Desde 2018, elegemos como referência para alicerçar a 

proposta e nos inspirarmos, a narrativa do livro “Tudo Bem Ser Diferente” do autor 

Todd Parr, levantando reflexões e traçando caminhos possíveis para cada faixa 

etária, buscando auxiliar as crianças a identificarem o que estão sentindo e 

expressar seus sentimentos, percebendo que ao se ver enquanto sujeito que 

respeita o outro em sua individualidade, também cria a possibilidade de ser 

reconhecido e respeitado por ser como é. 

Diante do novo contexto ao qual fomos inseridos, em que as restrições impostas 

pelo distanciamento social hove a necessidade da continuidade do ensino e da 

manutenção do vínculo criança/ escola, dessa forma demandou novos desafios para 

educadores e famílias. Dessa forma elaboramos estratégias de ensino dirigidas às 

crianças e auxílio às famílias, através de vídeos com acesso à linguagem de Libras e 

ações adaptadas ao contexto e às necessidades das crianças. O atendimento às 

crianças público-alvo da Educação Especial esteve centrado na identificação e 

eliminação das barreiras no processo de aprendizagem, visando a plena participação 

da criança/estudante público-alvo da Educação Especial nos termos da Resolução 

CNE/CEB nº 4, de 2 de outubro de 2009.  O professor especialista atuou junto ao 

professor do ensino regente da turma possibilitando a produção de novos 

conhecimentos, articulando, acompanhando e orientando as famílias. 

Visando minimizar os efeitos do momento desafiador que temos vivenciado, 

foram realizadas orientações aos pais referentes a organização de uma possível 

rotina, exploração de materirais diversificados voltados as especificidades de cada 

criança, para que os mesmos continuassem o processo de desenvolvimento integral.   

Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços 

Ao longo deste ano, os processos formativos assim como todos os âmbitos 

que envolvem o cotidiano escolar sofreu com a determinação do cumprimento do 

isolamento social em decorrência da Pandemia do COVID-19. Nossos esforços se 

deram no sentido de  buscar  e apreender novos saberes ao qual fomos desafiados, 

na aquisição de novas potencialidades, assegurando e garantindo a oportunidade 

de estar em constante relação entre o pensar, sentir e o fazer, principalmente neste 

delicado momento em que tivemos que nos reinventar e aprender novos meios de 

estarmos juntos, compartilhando vivências e experiências que refletiram e 

influenciaram no trabalho diário com as crianças. 

Inúmeros foram os desafios que cercaram o coletivo educativo no uso das 

novas ferramentas de interação social e virtual através do trabalho Home Office, 

das reuniões virtuais, elaboração, gravação e edição dos vídeos e materiais que 

fizeram parte desse novo modelo educacional, nos momentos de aflição e angústia, 

também de acolhimento das falas, escuta, interação, trocas com ações práticas e 

reflexões, que fortaleciam e permeavam as vivências propostas nas formações. 

Buscamos enriquecer nossos saberes com temáticas através das Lives, dos 

Seminários ministrados pela SME, abordando assuntos que mesmo no atual 

cenário de incertezas auxiliou o grupo e dialogou no intuito de reorganizar, 

reformular, reaprender novas formas para garantir o vínculo e a interação com as 

crianças e as famílias e principalmente a avaliação do trabalho, pensando e 

repensando as propostas pertinentes à faixa etária de cada agrupamento, 

elencando e levantando questionamentos sobre as situações individuais das 

crianças e suas famílias, acolhendo as demandas trazidas e vivenciadas por todo o 

coletivo escolar. 

Os processos de encontro e formação foram ricos em aprendizagem, gerando 

conhecimentos em que pudemos elencar e de acordo com as demandas que 

surgiram no decorrer dos processos, traçar novos rumos para a trajetória a ser 

percorrida, através do intenso tempo de estudo que nos foi proporcionado, nos 

aprofundamos nos seguintes materiais teóricos: 

• As Diretrizes Curriculares Nacionais e do Município de Campinas 

• Cuidar, Educar e Brincar 

• Cem Linguagens da Criança 

• Pedagogia da Escuta - A escola sob uma Perspectiva Malaguzziana 

• Apresentação e leitura da Carta de Princípios; 

• Qual o papel da Escola em tempos de Pandemia? 

• Apresentação e leitura da Carta para as Famílias 
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• Vivencias, Práticas e Documentos Oficiais – BNCC 

• Uso de Ferramentas Midiáticas (Reuniões Virtuais, Elaboração, Gravação 

e Edição Vídeos e Materiais Interativos) 

• Protocolos Sanitários Vigentes – Covid 19 

• Participação em Reuniões Formativas, Palestras, Lives e Seminários 

referentes a temática atual, ministrados pela SME e no Campo dos Saberes 

Pedagógicos com diversos profissionais usando como ferramenta principal os 

aspectos para o fortalecimento do coletivo educacional 

• Avaliação na educação infantil 

O período de formação entre os pares da Equipe Pedagógica do CEI, docentes e 

agentes educacionais/monitores, foram realizados de forma remota (Via Meet/Teams). 

Todas as reuniões aconteceram baseadas nas orientações estabelecidas pela 

Resolução SME 04 de 08 de maio de 2020. Os profissionais da Unidade Escolar 

(Equipe Gestora, Professores de Educação Infantil, Professor de Educação Especial e 

Monitores/Agentes de Educação) receberam o novo endereço de e-mail institucional 

criado pelo setor de informática - IMA da PMC. Esses e-mails foram o canal de acesso 

para a realização das reuniões de formações. 

 As reuniões de formação aconteceram inicialmente às Segundas e Quintas no 

período de duas horas consecutivas – das 14h00 às 16h00, acolhendo as falas, 

promovendo escuta das angústias e aflições vivenciadas, dando suporte nas questões 

elencadas pelo grupo em aspectos psicológicos e emocionais. Após a elaboração do 

Plano de Ação para o Redimensionamento do Trabalho Pedagógico com a 

Educação Infantil para o segundo semestre de 2020, as reuniões passaram a ser 

coletivas com os grupos, na construção do diálogo, elencando e pensando ações junto 

ao coletivo, na realização das atividades e sugestões a serem propostas junto à 

comunidade escolar. 

 

Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, CPA 

e outros), com as famílias/entorno. 

O CEI “Conceição Anita M. F. Girondo” realizou a eleição do Conselho de escola 

em Assembleia Geral no dia 18 de fevereiro de 20, seguindo as orientações da SME, 

sendo composto pelos seguintes membros: Titular: (Diretor Membro Nato) Fernanda 

Cardoso Dias de Souza, Suplente: Thaís Vianna Riva Binotto, Segmento Docentes: 

Titulares: Raimunda de Fátima O. Silva Suplentes: Denise Aparecida Dias da Silva 

Segmento Funcionários: Titulares: Elisângela P. R. Silva; Mauro Liberato de Souza; 

Viviane Esposito Navas Suplentes: Sibere Mattos Regalado; Elisangela Scagliarini; 

Marcia Geraldo Pereira Segmento Pais de Alunos: Titulares: Alessandra Graziela Koti 

Parise de Souza; Nairê Almeida Santos; Vanessa Pires de Oliveira; Ana Paula Franco 

Batista Suplentes: Deise Figueiredo Binotto; Aline Roberta de Souza Rodrigues; 

Thatiane Vianna Riva Torres; Arabelle Catarine Moreira Ruza. As reuniões ocorreram 

conforme as datas do calendário escolar. 

 Dentro do cotidiano escolar, realizamos atendimentos com as famílias sempre 

que necessários para fortalecer os vínculos, referenciando e alicerçando a parceria da 

Família junto à vida escolar das crianças, foi realizada a primeira Reunião de Família e 

Educadores no dia 27/01/2020 sendo feito o acolhimento, apresentação de toda 

equipe escolar e a proposta pedagógica para 2020. 

As reuniões do Conselho de Escola ocorreram dentro das datas previstas 

respeitando os protocolos de higiene para o enfrentamento do COVID 19, participando 

da reunião apenas cinco membros da comissão. As demais ações foram paralisadas 

devido a interrupção das atividades escolares em 23/03/2020 (COVID19). 

1. Quadro de metas 

Meta Prevista no 
Contrato de Gestão 

Principais Ações 
desenvolvidas para alcance 

das metas 

Análise do Processo e 
Resultados Justificativa

1. Integração de toda 
equipe educacional e 

família para 
implementação e revisão 
da proposta pedagógica. 

* Elaborado Quinzenário para 
acesso das famílias as 

propostas realizadas pelos 
agrupamentos; 

* Elaboração de vídeos com 
registros fotográficos da 

interação e ações realizadas 
pelas crianças durante o 

período de isolamento devido 
ao COVID 19.

 
Meta atingida 

parcialmente em 
50% 

Suspensão das 
atividades 
escolares 

presenciais de 
acordo com o 
DECRETO Nº 

20.768 DE 16 DE 
MARÇO DE 

2020.

2. Oferecer momentos de 
formação continuada de 

todos os sujeitos 
escolares. 

* Promovemos a 
Autoavaliação da prática 
pedagógica; estudos e 
reflexões em grupos; 

*Encontros Formativos 
realizados presencialmente e 

virtualmente (via meet e 
theams) para docentes e 

agentes educacionais, RPAI 
PPRA, Seminários e Palestras 

ministradas pela SME. 

 
Meta atingida em sua 
totalidade de 100% 

 

3. Planejamento e 
Avaliação semanal das 

atividades desenvolvidas 

 * Todos os diários de classe e 
quinzenários foram redigidos  
pelos docentes seguindo as 

 
Meta atingida 

parcialmente em 50% 

Suspensão das 
atividades 
escolares 

dentro da Proposta 
Pedagógica 

contemplando as 
aprendizagens e 

interesse das crianças. 

orientações da SME,  
acompanhados pela direção 

da Unidade com a supervisão 
do NAED estando em 

consonância com a resolução 
SME Nº15 de 30/11/2020 – art. 

5º. 
* O Relatório Individual da 
Trajetória Educacional da 

Criança foi inserido no sistema 
integre no último 
trimestralmente. 

* Ações mitigadoras, interação 
através dos grupos de 

WhatsApp, vídeos e registros 
fotográficos. 

presenciais de 
acordo com o 
DECRETO Nº 

20.768 DE 16 DE 
MARÇO DE 

2020.

4. Interação social entre 
educadores e crianças. 

* Ações mitigadoras, interação 
através dos grupos de 

WhatsApp, vídeos e registros 
fotográficos. 

* Entrega dos Kits 
Pedagógicos/Ações 

Mitigadoras. 

Meta atingida 
parcialmente em 50% 

Suspensão das 
atividades 
escolares 

presenciais de 
acordo com o 
DECRETO Nº 

20.768 DE 16 DE 
MARÇO DE 

2020.
5. Construir práticas 
educativas sobre a 
importância dos bons 
hábitos alimentares. 

* Oferecemos uma 
alimentação saudável para as 
crianças de acordo com o 
cardápio elaborado por 
nutricionistas do CEASA até 
20.03.2020. Após esse 
período, foram entregues 
cestas básicas e kits 
hortifrutigranjeiro as famílias 
das crianças matriculadas na 
Unidade Escolar. 
* Foram enviadas sugestões 
de atividades  contemplando 
as boas práticas educativas 
referentes a alimentação 
(poema, músicas, contação de 
história).  

 
Meta atingida 

parcialmente em 50% 

Suspensão das 
atividades 
escolares 
presenciais de 
acordo com o 
DECRETO Nº 
20.768 DE 16 DE 
MARÇO DE 
2020.

6. Manter a organização 
e limpeza dos espaços 
internos e externos. 

* Troca periódica dos filtros; 
* Limpeza da caixa d’água; 
* Corte da grama; 
* Limpeza da caixa de gordura; 
* Orientações à equipe de 
limpeza; 
* Dedetização. 
* Mantivemos a organização e 
limpeza dos espaços internos 
e externos. 

 
Meta atingida em sua 
totalidade de 100%  

 

7. Propor espaços e 
acessos para atividades 
e experiências das 

* Efetivação dos cantos, do 
brincar heurístico e livre na 
promoção das Interações e do 

 
Meta atingida em sua 

totalidade de 100% até 

Suspensão das 
atividades 
escolares 

crianças. Brincar. 
* Através das ações 
mitigagoras foram articuladas 
atividades que promovessem 
ações e brincadeiras nas quais 
as crianças pudessem 
vivenciar e explorassem as 
múltiplas linguagem de acordo 
com a relidade vivenciada por 
cada criança. 

20.03.2020 presenciais de 
acordo com o 
DECRETO Nº 
20.768 DE 16 DE 
MARÇO DE 
2020.

8. Garantir o atendimento 
especializado às crianças 
portadoras de 
necessidades especiais. 
 
 

* Foi garantido o atendimento 
às crianças de inclusão da 
nossa Unidade. 
* Ações mitigadoras, interação 
através dos grupos de 
WhatsApp e Vídeos Adaptados 
- Libras 

 
Meta atingida 

parcialmente em 50% 

Suspensão das 
atividades 
escolares 
presenciais de 
acordo com o 
DECRETO Nº 
20.768 DE 16 DE 
MARÇO DE 
2020. 
 

9. Agir ativamente, 
instruindo as famílias de 
modo a direcionar as 
atitudes e respeito à 
criança. Garantir o 
cumprimento da 
resolução SME Nº 
11/2016. (Resolução 
10/2017) 
 

* Garantimos o controle de 
frequência através do Sistema 
Integre e de orientações aos 
pais de alunos infrequentes. 
Durante o ano de 2020 não foi 
necessário fazer 
encaminhamento ao Conselho 
Tutelar. 
* Acompanhamento atráves da 
ações mitigadoras e interação 
através dos grupos de 
WhatsApp. 

 
Meta atingida em sua 

totalidade de 100% até 
20.03.2020 

Suspensão das 
atividades 
escolares 
presenciais de 
acordo com o 
DECRETO Nº 
20.768 DE 16 DE 
MARÇO DE 
2020.

 

9. Execução Orçamentária e Financeira 2020
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      10. Resumo Orçamentário e Financeiro:

 

      11.  Conclusão 

O papel da Educação Infantil junto à criança, principalmente em seus primeiros 

anos de vida, favorece e permite uma maior participação, interação e desenvolvimento 

na sociedade, na descoberta e na busca por conhecer sua identidade, desenvolvendo 

sua autonomia, refinando suas aprendizagens, acolhendo as suas especificidades. 

A necessidade do isolamento social ao qual fomos submetidos, como medida de 

enfrentamento para conter a disseminação do coronavírus e com isso o fechamento 

das unidades escolares, se fez necessário uma busca por novos conhecimentos, 

novos saberes na criação, na elaboração para garantir e favorecer as aprendizagens 

das crianças dentro dos eixos do brincar e das interações que definem a educação 

infantil. 

Entendemos que não foi um tempo fácil para todos os envolvidos nesse 

processo, para nós como docentes, um tempo muito desafiador, com desgastes 

emocionais, enfrentamos o medo, ansiedade, estresse e perdas. Os familiares e 

responsáveis com muitas sobrecargas, com essa nova demanda, combinada ao 

trabalho no formato Home Office, os afazeres domésticos e a incerteza de que isso 

teria um fim, em tempos que as marcas serão permanentes, sejam físicas ou 

emocionais. Enfrentamos também a desigualdade social e de acesso a tecnologias, o 

que na área da educação evidenciou um abismo gigantesco entre aqueles que 

puderam dar continuidade ao seu processo de aprendizagem e outros que sequer 

possuem um dispositivo eletrônico com conexão à internet dentro de casa. 

Mesmo com a paralisação e o isolamento conseguimos manter o vínculo com as 

famílias e se manteve as interações com as crianças, memórias e marcas afetivas e 

positivas que foram proporcionadas por essa nova realidade. Mesmo sabendo que foi 

um tempo muito complicado e desafiador a equipe pedagógica buscou criar e construir 

junto aos atores envolvidos, ações mitigadoras para estreitar essas relações. Através 

das atividades tentamos suprir as necessidades das aprendizagens das crianças. 

Um novo tempo, desafiador para ambas as partes, mas que temos a satisfação 

de poder agradecer aos envolvidos pelas trocas de saberes, pelos afetos expressados 

e pela confiança depositada em nosso trabalho em que concluímos e alcançamos o 

objetivo de manter o vínculo, a interação e a parceria entre as crianças, famílias e a 

escola. 

 

 

Campinas, 16 de abril de 2021. 

___________________________ 
        Luiz Fernando Ferrari 
               Presidente 
 

 

_____________________________ 
 Fernanda Cardoso Dias de Souza 
            Diretor Pedagógico

 

  

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI 
BEM QUERER PROFª AMÉLIA PIRES PALERMO 
- CNPJ: 00.300.881/0001-66, 00.300.881/0009-13 - C.C.: 

31.64.53.71.0431.00000 - I.M.: 151866-6 
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 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI 
BEM QUERER PROFª RENATA FERRAMOLA - 

CNPJ: 00.300.881/0001-66, 00.300.881/0012-19 - C.C.: 
31.64.53.71.0431.00000 - I.M.: 151866-6 

  
 

RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E 
ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 

31/12/2020 

Identificação da Organização Social 

 

 

Organização Social: Associação CHANCE Internacional 

Endereço: Rua Nelson Hossri, 229 – sala 3, Vila Réggio – Campinas/SP 

CNPJ Matriz: 00.300.881.0001/66 

Presidente: – Luiz Fernando Ferrari 

N° do Contrato de Gestão: Contrato:  006/18     

Vigência do Contrato de Gestão: 09/04/2018 à 28/02/2019 

Aditivo 015/19 01/03/2019 à 29/02/2020 

Aditivo 002/20   01/03/2020 à 31/01/2021 

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino no CEI 

Bem Querer Professora Renata Ferramola 

 

Identificação da Unidade Educacional Cogerida: 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer Professora Renata 

Ferramola 

Endereço: Rua Presbítero Sigmundo Simberg, 66, Parque das Constelações, Campinas 

/SP 

CNPJ do CEI: 00.300.881/0012-19 

Telefone: (019) 3114.8151 

E-mail: cei.renataferramola@campinas.sp.gov.br 

 

• Introdução:  

Iniciamos o ano de 2020 com muitas propostas, com engajamento de uma 

comunidade escolar ativa e participativa. Recebemos em torno de 80 crianças novatas, 

realizamos reuniões especiais e integração para acolhimento dessas famílias. A proposta 

das atividades e projetos foram pensadas com envolvimento dos pais. No mês de 

fevereiro realizamos pesquisas para que os mesmos fizessem votação na escolha dos 

temas a serem desenvolvidos durante o ano de 2020.  

Conforme previsto no Decreto N° 20.782, de 21 de março de 2020, publicado no 

DOM de 22.03.2020, mediante o contexto de Pandemia do covid-19, em 23 de março de 

2020 as atividades presenciais nas escolas da cidade de Campinas foram suspensas. A 

partir daí enfrentamos o desafio de construirmos formas de ações coletivas entre a escola 

e as famílias, em meio às dificuldades presentes e futuras, que não conhecíamos. Com 

isso o desenvolvimento do Projeto Pedagógico passou a acontecer de forma não 

presencial, foi necessário um redimensionamento das práticas pedagógicas na unidade 

escolar.  

 A equipe educativa recebeu orientações e participou de formações que deram 

suportes aos trabalhos mitigadores. As famílias se envolveram, participaram das 

interações nos grupos de whatsapp e envolveram as crianças nas relações escolares. No 

segundo semestre as práticas foram evidenciadas por meio da elaboração e realização do 

Plano de Ação, baseado na Resolução 06 de 01 de setembro de 2020.  

• Horário de Atendimento Integral e Parcial 

Período Inicio Término 
Integral 07h00 18h00 

Parcial - Manhã 07h00 11h00 
Parcial - Tarde 13h00 17h00 

 

• Atendimento 2020 

A organização das turmas/agrupamentos para 2020 aconteceu de acordo a Resolução 

SME n°08/2019 publicada no Diário Oficial do Município em 14/08/2019. 

Agrupamentos Faixa Etária Proposta de 
Atendimento 2020 Crianças Atendidas em 2020 

AG I Integral Crianças nascidas 
entre 01/07/2018 68 crianças 68 

a31/12/2020 
 

AG II Integral 

Crianças nascidas 
entre 01/11/2016 
a30/06/2018 
 

140 crianças 140 

AG III Parcial 

Crianças nascidas 
entre 01/04/2014 
a31/10/2016 
 

120 crianças 119 

TOTAL  328 crianças 327 crianças 
 

• Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Dias letivos previstos no ano de 2020: 200 dias 

Dias letivos cumpridos no ano de 2020: Considerando os Decretos Municipais  
20.782/2020 e 20.768/2020 e o Comunicado SME Nº 47 de 23/03/2020, em contenção ao 
contágio do Covid- 19, tivemos as aulas suspensas em 23.03.2020. 

• Alimentação 

• Total de Refeições Servidas/Ano 

Agrupamento Total de Refeições Servidas (Até 23 de março de 2020) 

I 4. 296 

II 9.893 

III 13.354 

Total 27.543 
Com as aulas suspensas a partir de 23 de março de 2020, a SME e Conutri solicitaram 

uma listagem para que as famílias consideradas em extrema pobreza e/ou situações de 

vulnerabilidade, fossem atendidas com cestas básicas.  

As famílias que procuraram a escola até o dia 03/09 foram incluídas em planilhas e 

enviadas semanalmente à Representante Regional Norte, que direcionou as mesmas a 

Coordenadoria de Nutrição. 

Tivemos as seguintes entregas de alimentos nos trimestres; 

Total de 
Cestas básicas e hortifrutis 
(Abril, Maio e Junho) 

Total de Cestas básicas e 
hortifrutis 
(Julho, Agosto e Setembro) 

Total de Cestas básicas e 
hortifrutis 
(Outubro, Novembro e 
Dezembro) 

168 cestas 
106 hortifrutis 

392 cestas 
255 hortifrutis 

468 cestas 
255 hortifrutis

 

• Quadro de Recursos Humanos 

Profissional Quantidade Proposta para 
execução do Contrato 

Quantidade de profissionais na 
Unidade Educacional em 2020 

Diretor 01  

Vice Diretor 00 

Segundo o Termo de Referência 
Técnica 2018, o número de crianças 
atendidas na Unidade não permite a 
contratação deste profissional. 
 

Coordenador 01 01 
Professores 05 05 
Professor de Educação Especial 01 01 
Agentes de Educação Infantil 43 43 
Cozinheira 02 02 
Auxiliar de Cozinha 02 02 
Assistente Administrativo 02 02 
Auxiliar de Limpeza 04 04 
Porteiro – Serviços Gerais 01 01 

 

• Atividades desenvolvida no ano 

Processos de Ensino Aprendizagem: 

Agrupamento I A e B 

O trabalho no agrupamento I ocorreu até 23 de março com uma rotina de 

acolhimento, observação e integração. Proporcionamos vários momentos de cantigas, 

brincadeiras e movimentos, permitimos que as crianças tivessem contato umas com as 

outras e com os adultos, a fim de que criassem elos e se sentissem seguras e felizes para 

compartilharem experiências durante o ano letivo.  

A partir do isolamento social que nos foi imposto devido a Pandemia do covid -19, 

elaboramos novas práticas de interação entre os integrantes da sala, as famílias e as 

crianças. Reafirmando os laços afetivos e construindo saberes, isso por meio do aplicativo 

WhatsApp.   

As ações foram elaboradas com atividades, brincadeiras e histórias que 
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proporcionaram o desenvolvimento dos pequenos. Demos início fazendo contato com as 

famílias e criamos um grupo de WhatsApp, iniciamos com um vídeo de apresentação da 

equipe. Dentro do tema escolhido pelas famílias “Descobrindo o mundo por meio da arte”, 

gravamos muitos vídeos de atividades trabalhando a coordenação motora fina e grossa, o 

cognitivo, as sensações e os cinco sentidos. Gravamos vídeos ensinando a criar 

brinquedos não estruturados para que cada criança usasse a imaginação. Gravamos 

também vídeos ensinando a fazer tinta comestível e massinha comestível doce e salgada, 

para desenvolver a percepção das cores, sensações e sabores. Além disso, enviamos 

também vídeo de musicalização, contação de histórias, e teatro.  

Para comemorar o dia das crianças, organizamos a escola para o “Drive thru da 

Saudade”. Toda a escola foi decorada com cartazes e enfeites para receber as famílias e 

as crianças, para a segurança de todos organizamos os horários de atendimento para 

cada agrupamento, e entregamos uma lembrancinha feita pela equipe com muito carinho. 

Apesar do distanciamento foi possível que as crianças e famílias se sentissem acolhidas e 

puderam assim amenizar um pouco da saudade, tiramos fotos para recordação e 

interação no grupo da sala. 

Ao final do ano letivo a equipe do AG I preparou um kit com brinquedos e materiais 

de pintura. Preparamos uma recepção para os pais passarem na escola com a criança 

para retirada do material; os mesmos ficaram felizes com o presente e demonstraram 

muito carinho através das fotos enviadas no grupo da sala. 

Agrupamento II – A, B, C e D 

Baseados no tema gerador 2020 “Juntos construiremos uma história” e no subtema 

do agrupamento II que foi escolhido pelas famílias, “Quero preservar o planeta, por isso, 

vou...”, desenvolvemos um estudo e investigações sobre a preservação do meio 

ambiente, propondo para as crianças oportunidades de adquirir novos conhecimentos e 

experiências. 

No início do ano letivo acolhemos as crianças e famílias com um ambiente familiar, 

seguro e atrativo, buscando cativá-los e reafirmar os laços entre a escola e a comunidade.  

As crianças foram recepcionadas com carinho e cuidado. Diariamente 

proporcionávamos momentos de roda de conversa, brincadeiras e explorávamos os 

espaços disponíveis na escola.  

Iniciamos o projeto “Tudo sobre mim”, previsto no plano anual, onde abordamos de 

forma lúdica a importância dos nomes, da família, quem somos, onde moramos e o que 

temos em nosso corpo.  

Devido a pandemia causada pelo covid-19, em 23 de março as aulas presenciais 

foram suspensas e o contato com as crianças e famílias passou a acontecer de forma 

remota, através de um grupo criado pela professora no aplicativo WhatsApp. O grupo foi 

uma grande ferramenta pedagógica, por onde enviávamos semanalmente dois vídeos 

gravados pela equipe. As crianças interagiam por meio de vídeo, áudio e por vezes 

reproduziam as atividades propostas e compartilhavam com os demais integrantes do 

grupo. 

Enviamos diversos vídeos que abordavam o assunto natureza e as diversas formas 

para o seu cuidado, a importância de reciclar, como separar os lixos adequadamente, 

músicas sobre os animais da natureza e leitura de livros que falem sobre a Mata Atlântica 

e os animais, além de explorarmos o lúdico e propormos um passeio pela Mata Atlântica, 

conhecendo os diversos tipos de fauna e flora que existem lá. 

Outros vídeos enviados continham músicas que faziam parte da nossa rotina, 

leitura de livros, propostas de recreações e receitas. Em todos os vídeos reafirmávamos o 

carinho e afeto pelas crianças e famílias. Além de mostrarmos o ambiente escolar e deixar 

claro a importância delas na rotina escolar.  

A avaliação do trabalho pedagógico aconteceu por meio de observações das 

atividades mitigadoras, analisando os processos vividos na interação entre crianças, 

famílias e profissionais, considerando que as mesmas possuem sua rotina e dinâmica 

próprias. A partir deste contexto baseado nos documentos orientadores da SME   

elaborou-se o registro individual de avaliação das crianças, considerando os efeitos do 

período de suspensão das atividades presenciais no ano de 2020. 

Agrupamento III: A, B, C e D 

No início do ano letivo o plano pedagógico foi desenvolvido com a participação das 

famílias e/ou responsáveis pelas crianças, possibilitando a construção dos objetivos e 

temas a serem trabalhados. A organização das atividades lúdicas ocorreu de forma 

flexível, em que as crianças puderam interagir com os espaços escolares e seus pares. 

Os projetos realizados presencialmente deram-se continuidade remotamente, 

oportunizando vivências, situações de troca de ponto de vista, tomadas de decisões, 

autonomia e cooperação, tão importantes para a formação de um melhor cidadão. Para o 

prosseguimento do processo de ensino e aprendizagem foi reafirmado para cada criança 

que através das experiências, pinturas, rabiscos, desenhos e até leituras de imagens, 

todos conseguem desenvolver e realizar diversas criações, pois cada criança é dotada de 

diferentes ideias, com o estímulo da professora o preparo e entrega de materiais 

ocorreram o desenvolvimento das ações pedagógicas.  

Após a suspensão das atividades presenciais em 23 de março de 2020, as aulas 

passaram a acontecer pela plataforma whatsapp, tendo em vista as orientações da SME 

para ações educacionais que visem o estabelecimento de vínculos, continuidade de 

diálogos e conhecimentos entre educadores, crianças e famílias. Visando a participação e 

envolvimento de todos, as famílias das crianças com dificuldade de acesso ao app, foram 

correspondidas por ligações, com o objetivo de garantir educação para todos. As 

observações e os feedbacks das crianças e suas famílias serviram de referência para o 

trabalho de avaliação dos conteúdos e dificuldades dos mesmos.  

Educação Especial e Educação Inclusiva 

Neste ano de 2020 tivemos a oportunidade de receber as crianças na unidade 

escolar e dar início ao acolhimento e socialização, mas devido a pandemia tivemos que 

rever toda a nossa prática pedagógica.  

No início recebemos as crianças com o objetivo de fazer as observações 

necessárias e os possíveis acompanhamentos das crianças público alvos da educação 

especial. Nesse processo em meio a pandemia foi realizado as adequações das 

atividades, visando o aprendizado de cada criança, também planejando atividades nas 

quais as crianças puderam compartilhar via whatsapp, através de vídeos foi trabalhado a 

coordenação motora, lateralidade, raciocínio lógico, letramento e atividades lúdicas. Com 

brincadeiras foi desenvolvido o equilíbrio, atenção, motricidade e a convivência familiar, as 

crianças puderam mostrar seu interesse, seus desejos e suas habilidades.  

Os pais tiveram a oportunidade de acompanhar seus filhos nas atividades, trocar 

experiências com outras famílias, com a professora de educação especial e a professora 

da turma, demonstrando subsídios para que a partir deste contexto e baseado nos 

documentos orientadores da SME elaborássemos o registro individual de avaliação das 

crianças, considerando os efeitos do período de suspensão das atividades presenciais no 

ano de 2020. 

Projetos desenvolvidos no coletivo da escola 

Conforme mencionado pelas docentes alguns projetos foram trabalhados no 

coletivo do agrupamento, estes temas foram escolhidos pelas famílias no início do ano 

letivo. Iniciou-se a explanação dos projetos presencialmente, com as ações mitigadoras 

os mesmos foram inseridos nos planejamentos e nas propostas enviadas às famílias.  

Os Projetos trabalhados foram: 

AG I -  Descobrindo o mundo por meio da arte 

AG II - Quero preservar o planeta, por isso, vou... 

AG III - Meu mundo de dentro para fora 

•• Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços 

 As formações aconteceram semanalmente presencial até o dia 23 de março. Com 

duração de 02 (duas) horas consecutivas para as agentes educacionais, as professoras 

tiveram formações às terças e quartas das 17h às 19h, devido as mesmas fazerem 

jornada de 40h com crianças, o Termo de Referência 2018 exige que sejam cumpridas 4h 

de formação semanal.   

 Após a Resolução N° 006 de 01 de setembro, seguindo a proporcionalidade de 

carga horária semanal dos profissionais que atuam com as crianças, foram estabelecidos 

10 horas de formações mediante 25% da carga horária do professor e 8h de formações 
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mediante carga horária dos agentes. Tivemos os encontros de “Formações entre Pares” 

através do google meet, todas as quintas-feiras das 14h às 16h. Acompanhados pela 

equipe gestora, conduzidos pela coordenadora pedagógica, e/ou por outros profissionais 

da unidade educacional e diferentes profissionais convidados pelos gestores da UE. 

Neste período trabalhamos com os temas identificados no plano de formação entre pares 

do Projeto Pedagógico, também novos temas que surgiram e foram necessários devido o 

cenário de pandemia que nos encontramos.  

Os outros períodos de formações aconteceram com momentos de estudos e de 

construção de propostas, seminários, grupos de estudos, cursos oferecidos pela 

Coordenadoria Setorial de Formação - CSF/SME e outros cursos em harmonia ao Projeto 

Pedagógico da UE. Os tempos pedagógicos favoreceram a formação, a reflexão, a 

discussão, a preparação, a organização e a realização das propostas e atividades de 

interação e manutenção de vínculos com as crianças/ famílias. O registro das horas de 

formações foram realizados por meio de registros escritos (sínteses) sobre o material 

estudado e/ou assistido. 

• Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, 

CPA e outros), com as famílias/entorno.  

Para uma integração com as famílias como já citado no quadro de metas, 

realizamos a primeira reunião de pais, priorizamos uma atenção especial aos pais 

novatos, realizando reunião exclusiva com os mesmos. Fizemos integração com as 

famílias no primeiro dia de aula.  

Realizamos a eleição do Conselho Escolar e iniciamos a organização da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA).  

A Portaria Nº 03, de 13 de Março de 2020. (Publicação DOM 16/03/2020p.32) 

Dispõe sobre a suspensão de eventos de massa (grandes eventos), governamentais, 

esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos e outros com 

concentração próxima de pessoas, no município de Campinas, em razão da pandemia de 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).  

A partir deste comunicado tivemos as reuniões presenciais suspensas, as 

atividades e diálogos com o Conselho e CPA foram interrompidos presencialmente.  

No mês de outubro após o Estado de São Paulo permanecer na fase amarela da 

contenção do covid - 19, realizamos uma reunião de conselho presencial, tomando todas 

as medidas de distanciamento social, uso de máscaras e álcool gel, os pais participantes 

desta comissão estavam com dificuldades em acesso e uso das plataformas nas quais 

poderíamos utilizar para realizar a reunião online. No encontro falamos sobre o trabalho 

realizado nas ações mitigadoras, a importância da participação de todos, também fizemos 

análise e aprovação da prestação de contas da escola.  

Realizamos cinco Reuniões Pedagógicas de Avaliação Institucional, a fim de 

reorganizar o trabalho e a carga horária dos profissionais. Nestes encontros (via Google 

Meet) foi possível organizar o Plano de Ação e dialogar sobre as melhores estratégias de 

executá-los, ao final do ano realizamos avaliações.  

Quadro de metas 

Meta Prevista no 
Contrato de Gestão 

Principais Ações 
desenvolvidas para 
alcance das metas 

Análise do Processo 
e Resultados Justificativa 

Elaboração de um 
projeto pedagógico 
que organize as Ações 
educacionais 
resultantes da reflexão 
e interação de um 
coletivo de 
educadores, crianças 
e famílias, no 
movimento de pensar 
e fazer com o outro, 
com o conhecimento e 
com a cultura. 

Até 23/03/2020 
Reviu-se as 
avaliações do 
trabalho do ano 
anterior. 
 
Elaborou-se os 
temas e propostas a 
serem trabalhados 
no coletivo, entre os 
agrupamentos. 
 
Elaboração dos 
planos coletivos e 
individuais. 
 
Realizou-se o 
trabalho de forma 
dinâmica acolhendo 
as crianças e 
famílias na escola. 
 
Permitiu-se que as 
crianças 
conhecessem os 
espaços da escola, 
interagindo com 
outras turmas. 
 
Propusemos 
atividades de 
músicas, 
movimentos e 
coordenação 
motora, a fim de 
observar e perceber 
o conhecimento, as 
habilidades e 
dificuldades de cada 
criança. Para que 
possamos planejar e 
oferecer para as 
mesmas um trabalho 
suficiente, que 

Meta 80% atingida  
 
A escola elaborou o 
Projeto Pedagógico 
pensando em ações 
educacionais 
resultantes da 
reflexão e interação 
de um coletivo de 
educadores, crianças 
e famílias, no 
movimento de pensar 
e fazer com o outro, 
com o conhecimento 
e com a cultura. 
Levando em 
consideração o 
conhecimento prévio 
das crianças, 
analisando e 
avaliando o resultado 
do trabalho do ano 
anterior. 
 
Mediante o cenário 
que vivemos, 
sabemos que foi um 
ano diferente, de 
reorganização dos 
trabalhos, de revisão 
das metas e 
objetivos. 

Conforme descrito 
pelas professoras, 
fomos reformulando o 
trabalho e buscando 
alcançar as crianças, 
dando continuidade 
ao processo de 
ensino e 
aprendizagem. 

 

Tivemos as aulas presenciais 
suspensas em 23.03.2020. 
Em cumprimento aos 
Decretos Municipais 
20.782/2020 e 20.768/2020 e
o Comunicado SME Nº 47 de 
23/03/2020, em contenção ao 
contágio do Covid- 19. 

Tivemos um cenário de 
trabalho até 23/03/2020, uma 
continuação a distância até 
01/09/2020 e outro modelo de 
efetivação a partir de 
01/09/2020, após a Resolução 
06 de 01 de Setembro de 
2020. 

 

proporcione o seu 
desenvolvimento de 
forma integral. 
De 23/03/20 a 
01/09/20 
As atividades 
presenciais foram 
interrompidas, o 
contato com as 
famílias no primeiro 
momento se deu via 
equipe gestora, as 
mesmas foram 
assistidas 
diariamente via 
telefone, whatsapp, 
em alguns casos 
presenciais. 
(tomando todas as 
medidas de 
prevenção ao covid 
19). 
 
De 22 de abril a 21 
de maio a equipe 
docente gozou de 
férias. Também toda 
a equipe escolar que 
tinha período 
aquisitivo gozou de 
férias nesse período. 
 
Organizado pela 
equipe gestora as 
famílias receberam 
Kits pedagógicos 
com materiais e 
sugestões de 
atividades 
brincantes. Também 
uma cartinha falando 
sobre a saudade e 
sobre a importância 
dos cuidados neste 
momento. 
 
A partir de 
01/09/2020 seguindo 
resolução N° 06 de 
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01 de setembro 
2020 os grupos de 
whatsapp foram 
administrados por 
cada docente, os 
planejamentos 
individuais e 
coletivos foram 
retomados, traçou-se 
um plano de ação e 
as práticas com as 
famílias e crianças 
foram abordadas 
diariamente. 

Promoção de uma 
educação integradora 
e inclusiva, de 
qualidade social, 
voltada para a vida na 
sociedade e na 
cultura, tendo em vista 
o papel da escola na 
disseminação e 
produção de 
conhecimentos 

Até 23/03/2020 
Tivemos a primeira 
reunião da família e 
educadores do ano. 
Realizamos reunião 
com os pais novatos 
em dia diferente, os 
mesmos puderam 
fazer uma integração 
e conhecer toda a 
escola. 
 
Permitiu-se no 
primeiro dia de aula 
uma integração dos 
pais junto com as 
crianças, interagindo 
com outros pais e 
com a equipe 
educativa. 
 
Envio aos pais de 
temas para serem 
votados, que 
nortearam os 
projetos da escola. 
 
Após a definição dos 
temas, conhecendo 
as especificidades 
das turmas, 
elaborou-se a escrita 
dos projetos e 
planejamentos que 
compuseram o 

Meta 100% atingida  
 
Apesar das limitações 
que o ano nos trouxe, 
priorizamos uma 
educação integradora 
e inclusiva, de 
qualidade social, 
voltada para a vida na 
sociedade e na 
cultura, tendo em 
vista o papel da 
escola na 
disseminação de 
informações e 
produção de 
conhecimentos. 

 

 

Projeto Pedagógico. 
 
As crianças tiveram 
participação em 
encenação, 
contação de 
histórias, 
brincadeiras e 
cantigas de roda. 
Músicas de diversas 
autorias e 
apresentações 
teatrais, que 
favoreceram o seu 
desenvolvimento, 
conhecimento e 
interações sociais. 
 
Participaram de 
ações lúdicas por 
meio do jogo 
simbólico, cantinhos 
de leitura, 
construção, faz de 
conta e arte. 
Também com 
materiais como Jogo 
da memória, boliche, 
quebra-cabeça, 
tapete sensorial e 
materiais não 
convencionais. 
 
Participaram de 
momentos de 
atividades no 
corredor sensorial. 
Ajudaram na escolha 
e organização dos 
cantinhos 
pedagógicos em 
sala. 
 
Início da 
organização da 
comissão de CPA. 
 
Reunião de 
composição do 

Conselho Escolar 
2020. 
 
De 23/03/2020 a 
01/09/2020 
 
Neste período as 
famílias foram 
assistidas via 
telefone e whatsapp, 
a equipe gestora 
buscou atender as 
demandas de ajudas 
sociais, planilhando 
e enviando ao Naed 
e Conutri as 
solicitações de 
cestas básicas e 
hortifrutis. 
Receberam também 
kits com materiais 
pedagógicos e 
orientações para 
atividades com as 
crianças. 
 
A partir de 
01/09/2020 
Ao desenvolver o 
principal objetivo, 
que seria alcançar 
as crianças mesmo 
que à distância, 
demos início ao 
Plano de Ação, com 
o papel fundamental 
de interação e 
comunicação entre a 
família, a escola e o 
educador. As 
professoras 
propuseram 
compartilhar 
atividades por meio 
de vídeos lúdicos e 
interativos, para 
maior visibilidade e 
entendimento das 
crianças. Os meios 

metodológicos 
planejados foram: 
musicalização, 
contações de 
histórias, 
brincadeiras, 
construções de 
jogos, movimentos, 
danças, experiências 
artísticas, 
alimentação 
(culinárias) e 
higienização. Todas 
as estratégias foram 
utilizadas pensando 
na exploração das 
múltiplas linguagens. 
 

Implementação da 
Gestão Democrática. 
 

Iniciamos o ano com 
as reuniões de pais, 
neste dia propomos 
momentos de 
interações entre os 
pais e as crianças. 
Os pais fizeram 
votação nos temas 
dos projetos a serem 
trabalhados nos 
agrupamentos. 
 
Propomos que a 
equipe educativa 
sugerisse atividades, 
formas de integração 
entre os 
agrupamentos, 
dinâmica de 
reuniões com as 
famílias e eventos. 
 
Ouvimos os pais 
quando surgiram 
dúvidas, medos, 
anseios em relação 
a permanência da 
criança na escola. 
Trazendo para 
conhecerem o 
trabalho, os espaços 

Meta 80% atingida  
 
O trabalho de 
Implementação da 
Gestão Democrática 
aconteceu durante 
todo o ano, com 
algumas limitações 
que o isolamento 
social nos impôs, 
porém em constantes 
diálogos, através dos 
meios midiáticos que 
nos foram possíveis. 
 
 

Em virtude da  pandemia do 
covid-19, o dialogo com os
colegiados e familiares 
aconteceram com algumas 
limitações,algumas vezes por 
falha de internet,falta de 
tempo das famílias, doença ou 
luto familiar, foram muitos os 
motivos que por algumas 
vezes perdemos o contato.  

Enquanto escola estivemos 
disposniveis em todo 
momento para atender as 
famílais e comunidade.  

Considerando os Decretos 
Municipais 20.782/2020 e 
20.768/2020 e o Comunicado 
SME Nº 47 de 23/03/2020, em 
contenção ao contágio do 
Covid- 19, tivemos as aulas 
presenciais suspensas em 
23.03.2020. 

Tivemos um cenário de 
trabalho até 23/03/2020, uma 
continuação a distância até 
01/09/2020 e outro modelo de 
efetivação a partir de 
01/09/2020, após a Resolução 
06 de 01 de Setembro de 
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e a proposta 
pedagógica do CEI. 
 
Realizamos a 
eleição do Conselho 
Escolar 2020.  
 
Instituímos a 
Comissão Própria de 
Avaliação CPA. 
 
Propormos nas 
formações 
momentos em que 
as agentes e 
professoras foram 
ouvidas. Tiveram 
suas falas e opiniões 
valorizadas. 
 
Incluímos nas 
formações materiais 
que instruíram as 
professoras na 
importância da 
participação 
democrática das 
crianças, no 
processo de ensino 
e aprendizagem. 
 
Realização de 
Reuniões 
Pedagógicas 
fazendo avaliações e 
apontamentos sobre 
o trabalho neste 
período, 
favorecendo 
momentos de 
reflexão 
sobre a prática 
pedagógica, 
pautados nas 
Diretrizes 
Curriculares da 
Educação Infantil 
nacional e municipal. 
 

2020. 

Ouvimos a 
diversidade de ideias 
e sugestões do 
grupo. Propomos 
momentos de 
socialização entre as 
agentes dos dois 
períodos e as 
professoras. 
 

Manutenção de 100% 
do quadro de pessoal 
aprovado no 
Programa 
Educacional. 

Logo no início das 
atividades de 2020 o 
quadro de pessoal já 
estava completo. 
Cumprido as 
exigências do Termo 
de Referência 
Técnica 2018. 
 
 

Meta 100% atingida 
 
Durante o ano 
o quadro de pessoal 
foi composto com o 
número de 
profissionais exigidos 
no Termo de 
Referência. Todos os 
setores da unidade 
tiveram seus 
profissionais 
suficientes e 
qualificados para o 
bom desenvolvimento 
do trabalho escolar. 
 

 

Realização de 100% 
dos encontros 
semanais das duas 
horas consecutivas 
para o 
desenvolvimento do 
Plano de Formação. 

Até 23/03/2020 
As formações das 
Agentes 
aconteceram nas 
quintas-feiras das 
09h às 11h e das 
14h às 16h. 
 
Professoras as 
terças e quartas-
feiras das 17h às 
19h. 
 
Organizamos as 
prioridades de 
estudo no plano 
Pedagógico de 
Formação, no início 
do ano letivo. 
 
A partir de 
23/03/2020 

Meta 100% atingida 
 
As formações 
aconteceram 
semanalmente 
durante todo o ano de 
2020. 
Todas as formações 
entre pares 
aconteceram 
acompanhadas e 
orientadas pela 
Coordenadora 
Pedagógica da 
unidade, com o 
acompanhamento da 
Direção e a partir de 
23/03/2020 
acompanhadas 
também pela 
supervisora Maria do 
Carmo (NAED Norte). 

 

Cumprindo as 
exigências dos 
decretos municipais, 
a equipe de agentes 
e professoras 
passaram a 
participar das 
formações online, via 
Google Meet, todas 
as quintas-feiras das 
14h às 16h. 
Esses momentos 
foram ricos em 
estudo, 
compartilhamento de 
ideias, sonhos, visão 
pedagógica e 
educacional, 
também momentos 
de falar sobre 
saudade, medo e 
angustias. 
 
Os materiais 
oferecidos nas 
formações traziam 
as lembranças da 
prática, revisões de 
ações que fizeram a 
equipe educativa 
refletir, se 
aperfeiçoar e 
aguardar um retorno, 
onde poderão 
colocar os estudos 
em prática. 
 
Preparou-se 
materiais teóricos, 
com power point, 
vídeos, músicas, 
fotos, buscamos o 
necessário para 
garantir que as 
formações 
acontecessem da 
melhor forma 
possível. 
 

 

Participaram 
também de outras 
Formações online, 
oferecidas pela 
Coordenadoria Setorial 
de Formação – CSF.  

Cumprimento das 
disposições da SME 
sobre calendário 
escolar. 

Sobre as atividades 
escolares tivemos 
um cenário 
presencial até 
23/03/2020, uma 
continuação a 
distância até 
01/09/2020 e outro 
modelo de 
efetivação a partir de 
01/09/2020, após a 
Resolução 06 de 01 
de Setembro de 
2021. 

Meta parcialmente 
atingida  

Considerando os Decretos 
Municipais 20.782/2020 e 
20.768/2020 e o Comunicado 
SME Nº 47 de 23/03/2020, em 
contenção ao contágio do 
Covid- 19, tivemos as aulas 
presenciais suspensas em 
23.03.2020. 

 

• Execução Orçamentária e Financeira 2020
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• Resumo Orçamentário e Financeiro:

 
 
 
 

 
 

• Conclusão 

Com o isolamento social nos impostos, em contenção a Pandemia do Covid-19, é 

fato que as crianças sentem muito mais, principalmente porque essa é a fase de interação 

e de aprendizagem mútua, de troca de conhecimento entre as outras crianças e os 

adultos. O que exige um olhar e cuidado diferenciado por parte dos educadores ao 

proporem atividades.  

 Mesmo em meio as limitações e a tantas novidades ao qual fomos submetidos 

durante o ano, em um cenário mundial, consideramos que houve aprendizagem aos 

educandos do CEI Renata Ferramola, houve envolvimento dos pais, troca de experiências 

entre as crianças e familiares, houve também muito medo e necessidade social. Como 

escola buscamos meios de atender as demandas das famílias que nos procuraram, com a 

ajuda do CEASA, Naed Norte, Supervisão e mesmo com a união da equipe, que foi de 

extrema importância para a realização dos trabalhos.  

 Os momentos de formações coletivas acontecidos online via google meet, permitiu 

preparo, trocas de experiências, diálogos que os aproximaram da prática, e a certeza que 

ao retorno presencial todos estarão mais fortes e engajados no fazer pedagógico.  

 

 

Campinas, 14 de abril de 2021. 

 

 
 
 

Luiz Fernando Ferrari  
Presidente 

Associação CHANCE Internacional 
 

Neliane Rodrigues de Oliveira 
Diretora Educacional
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31.64.53.71.0431.00000 - I.M.: 151866-6 

  

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA  

E ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO  

NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Razão Social: Associação CHANCE Internacional 

Presidente: Luiz Fernando Ferrari 

Endereço: Rua Nelson Hossri, 229 – Sala 3, Conj. Habitacional Vila Réggio - 

Campinas/SP. 

CNPJ: 00.300.881.0001-66 

Contrato de Gestão: Nº 0022/16 

Vigência do Contrato: 01/02/2016 a 31/01//2021 

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Ensino no CEI Bem 

Querer Professora Elenice Aparecida de Moraes Ferrari. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil Bem Querer Professora Elenice 

Aparecida de Moraes Ferrari. 

Endereço: Rua Leonel Ferreira Gomes, 1112 - Jardim Bassoli. 

CNPJ: 00.300.881.0011/38 

Telefones: (19) 4062-8236 

E-mail: cei.eleniceferrari@educa.campinas.sp.gov.br 

Centro de Custo: E0883 

 

 

 



78 Campinas, quarta-feira, 16 de junho de 2021Diário Ofi cial do Município de Campinas

 

PARTE I  

RELATÓRIO PEDAGÓGICO 

 

 

INTRODUÇÃO 

Estamos vivenciando um cenário inédito no país, pautado pelo isolamento social e 

cuidados extremos com a contaminação da COVID-19, que exigiu adaptações e 

mudanças em praticamente todas as esferas da sociedade. De modo especial tivemos 

que nos adaptarmos num movimento contínuo e constante para atender às demandas 

desse novo momento. Com a  Educação Infantil, não foi diferente, foram inúmeros os 

desafios e apesar das adversidades, foi possível pensar nos aspectos positivos e 

reorganizar a prática educativa.   

 Nossa escola procurou fortalecer os vínculos com as crianças e famílias através de 

um contato de acolhimento e concientização. Desenvolvemos propostas lúdicas, que 

despertaram a imaginação, a alegria e aprendizados através do brincar, da música, dos 

movimentos, das representações teatrais e de contação de histórias. As familias tiveram 

um papel essencial e fundamental para que essas interações entre criança e escola 

pudessem se efetivar. Embora os desafios fossem grandes, os educadores do CEI 

Elenice se mobilizaram para diminuir o distanciamento das crianças/famílias, que a 

pandemia nos trouxe. Através do teletrabalho desenvolvemos ações mitigadoras, 

buscando reduzir o impacto causado pelo distanciamento social, possibilitando uma 

mediação de encontros e o estabelecimento de vínculos. Os meios que utilizamos para 

essa aproximação foram  contato telefônico, whatsApp, chamadas de vídeo e para as 

famílias sem acesso aos recursos tecnológicos, disponibilizamos materiais impressos e 

kits pedagógicos. 

 

• HORÁRIO DE ATENDIMENTO INTEGRAL E PARCIAL 

Período Inicio Término 

Integral 07h 18h 

Parcial - Manhã 07h 11h 

 

Parcial – Tarde 13h 17h 

 

 

• PROPOSTA DE ATENDIMENTO  

De acordo com a Resolução SME n°08/2019, publicada no Diário Oficial do Município 

em 14/08/2019, foi feita a organização das turmas/agrupamentos.  

 

Agrupamentos Proposta de 

Atendimento 

Inicial 

Proposta de 

Atendimento 

Máxima 

Número de 

Crianças Atendidas

AG I 56 68 57 

AG I/II 28 34 28 

AG II 90 102 91 

AG III 60 70 62 

TOTAL 234 274 238

Fonte: Informação do Sistema Eletrônico - Integre. 

 

• FREQUÊNCIA  

Agrupamentos 
Frequência em porcentagem, acumulada no período  

de Fevereiro a Março 

AG I 64,3

AG I/II 66,1

AG II 71,4

AG III 63,5

Fonte: Informação do Sistema Eletrônico – Integre. 

 

 

• ACOMPANHAMENTO DO CALENDÁRIO ESCOLAR: 

Em contenção ao contágio pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que causa a COVID-

19 as aulas foram suspensas em 23 de Março de 2020, considerando os Decretos  

20.782/2020, 20.768/2020 e o Comunicado SME Nº 47 de 23/03/2020. 

 

Dias letivos previstos no ano de 2020: 200 dias 

Dias letivos cumpridos no ano de 2020: Consideramos o que está disposto na LEI Nº 

14.040, de 18 de Agosto de 2020, que dispensou, em carater excepcional, o cumprimento 

da carga horária. 

 

• ALIMENTAÇÃO 

a) Total de Refeições Servidas/Mês (até março) 

Agrupamento 

Total de 

Refeições 

Servidas/Jan. 

Total de 

Refeições 

Servidas/Fev. 

Total de 

Refeições 

Servidas/Março 

Total Geral 

I 94 748 528 1370 

II 114 3050 2586 5750 

III 49 1610 1152 2811 

TOTAL 257 5408 4266 9931 

  

 

Com a suspensão das aulas presenciais a Secretaria Municipal de Educação e a 

Coordenadoria de Nutrição passaram a fornecer às famílias de extrema pobreza e/ou 

situações de vulnerabilidade, cestas básicas e kits de hortifrutigranjeiros que foram 

distribuídos pela escola. 

Tivemos as seguintes entregas de alimentos no ano de 2020. 

 

Total de  

Cestas Básicas e Hortifrutis  

entregues em 2020 

Cestas Básicas Hortifrutigranjeiros 

364 1646 

 

• QUADRO DE RECURSOS HUMANOS  

 

Segmento  

Profissional 

Quantidade Proposta 

para execução do 

Contrato 

Quantidade de profissionais na 

Unidade Educacional  

em 2020 

Diretor  01 01 

Coordenador  01 01 

Professor 05 05 

Agentes de Ed. Infantil 26 26 

Cozinheira  01 01 

Auxiliar de cozinha 02 02 

Porteiro  01 01 

Assistente administrativo 02 02 

Auxiliar de Limpeza 03 03 

Serviços gerais 01 01 

 

• ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2020: 

 

AGRUPAMENTO I  

Iniciou-se aos 29 dias do mês de Janeiro de 2020, nosso ano letivo recheado de 

muitas atividades preparadas com afinco, porém o mundo foi pego de surpresa com algo 

que abalaria profundamente muitas famílias e não seria diferente em nosso entorno. Aos 

20 de Março veio a ação inevitável de fecharmos as portas mediante as restrições 

mundiais de saúde e sanitização. Momento conturbador, cheio de perguntas sem breves 

respostas e o ponto de interrogação nos acompanhou durante alguns longos meses. 

Mesmo em casa, realizaram-se consecutivamente as formações semanais da U.E, 

mediadas pela Equipe Gestora e composta por todos os funcionários da unidade 

utilizando plataformas digitais como auxílio, permitindo a união emocional de todos os 
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envolvidos no ambiente educacional e obtendo esclarecimentos pertinentes ao momento 

atônico que estamos enfrentando.  

De uma forma inovadora as aulas deram continuidade, adentramos as casas de 

forma remota, cheias de saudades e munidas de atividades contagiantes, prevendo 

momentos de aprendizado contínuo das crianças e aproximação familiar, atividades estas 

condizentes ao plano de ação elaborado pela equipe pedagógica norteada pela 

RESOLUÇÃO SME Nº 006, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020, com o intuito de promover o 

desenvolvimento integral e fazer valer os direitos de aprendizagem de cada criança 

inserida no contexto educacional da instituição. 

Nos meses de Julho e Agosto a equipe de educadores da unidade disponibilizou às 

famílias “kits pedagógicos” compostos por objetos sensoriais (penas, bolinhas de pvc, 

massinha e tinta guache atóxica) objetivando estimulação imaginária e criativa das 

crianças. 

De Setembro a Dezembro realizaram-se contatos familiares através de chamadas 

e videochamadas onde as educadoras tiveram momentos de proximidade com as 

crianças e seus familiares, possibilitando a observação e a atualização dos dados 

referentes ao desenvolvimento sócio psicomotor das crianças. Através das interações 

promovidas pelas educadoras, as famílias retornaram com registros fotográficos, vídeos, 

áudios e a participação em vídeo chamadas. Os vídeos interativos foram produzidos 

ressaltando aspectos emocionais, educacionais e lúdicos, através da readaptação de 

histórias e músicas, utilizando recursos audiovisuais, materiais recicláveis e orgânicos, 

adereços, fantasias, jogos, brincadeiras e confecção de instrumentos musicais. 

Durante o mês de Outubro uma ação da alegria foi realizada para comemorar o 

“Dia das Crianças”, com o objetivo de fortalecer os vínculos da escola com a 

criança/família. Foi confeccionado uma lembrancinha para cada criança e um cartão com 

uma mensagem de afeto e orientações reforçando os cuidados de prevenção contra a 

Covid-19. 

  

Respeitando as normas e orientações da OMS, realizamos no mês de dezembro, o 

“Drive Thru da alegria”, possibilitando uma interação entre escola e crianças/família 

 

 

proporcionando um momento de confraternização ao entregar uma sacola com bola e 

saquinho surpresa.  

 

AGRUPAMENTO I/II  

“A escola ainda que da criança pequena, também é lugar educativo e de 

educação, lugar onde se educa e nos educamos, lugar de transmissão de 

valores e saberes […]” (Carla Rinaldi Zero Project 2014 pg,42). 

No primeiro trimestre de 2020 deu-se início as atividades educacionais do CEI 

Professora Elenice Aparecida de Moraes Ferrari, com o tema gerador “A arte da música 

na Educação Infantil”, elaborado pela equipe educacional. As atividades foram 

organizadas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, tendo em vista os direitos de 

aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses 

direitos direcionam as experiências fundamentais que proporcionam o desenvolvimento e 

aprendizagem na infância. Este projeto teve por objetivo a promoção do aprendizado da 

criança através da música, potencializando o brincar e a interação, resultando na 

expansão da capacidade perceptiva sensorial, e estimulando as crianças a serem 

protagonista de seu aprendizado. 

Após a escolha do tema gerador, previmos tópicos norteadores a serem 

desenvolvidos durante o ano letivo, sendo eles: “TUDO SOBRE MIM”, “BRINCANDO E 

MUSICALIZANDO COM SONS (MÚSICAS, RITMOS, SONS E MOVIMENTOS)”, “RIMAS 

SABOROSAS (ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL)”, “CANTAR, BRINCAR E APRENDER 

(MÚSICA E ARTE)”. 

No Tema norteador “TUDO SOBRE MIM”, foram desenvolvidas as seguintes 

práticas pedagógicas: 

Quem sou eu: Neste projeto foram elaboradas atividades de interação, integração e 

autobiografia. Foram intermediadas interações entre família e escola, crianças e adultos, 

 

através de passeios coletivos pela escola, em que as crianças puderam conhecer o 

ambiente educacional: salas de referências, refeitório, banheiros, secretária e parque 

externo. Foram realizadas também brincadeiras cantadas, roda de música, pinturas 

coletivas, brincadeiras de modelagem, brincadeiras no parque e de faz de conta. 

Autobiografia: as crianças nestas práticas puderam compreender a importância e a 

necessidade da higiene corporal, fizemos brincadeira de dar banho em bonecas, ouvimos 

história cantada “O sapo que tinha chulé” (autores educadores), cantamos músicas que 

enfatizassem o reconhecimento das partes corpo, tais como: “Cabeça, ombro joelho e 

pé”, “Onde estão minhas mãozinhas”, “Fui ao mercado”, entre outras. Houve muita 

exploração da nossa identidade, entendendo, assim, as nossas especificidades. 

Utilizamos diferentes estratégias para que as crianças construíssem sua noção de 

esquema corporal e identidade. Ouvimos a história “Gabriel tem 99 Centímetros” (Annette 

Huber e Manuela Olten), brincamos com as medidas do nosso corpo. 

Dentro deste conceito, realizamos atividades de culinária. Nestas atividades as 

crianças puderam experienciar e utilizar seus sentidos através de degustação de algumas 

frutas (maçã, abacaxi, laranja): o paladar foi aguçado, os aromas foram apreciados, os 

sabores, degustados.  

A brincadeira esteve presente em todos os momentos. Brincamos com nossa 

autoimagem, descobrindo quem está dentro da caixa através do reflexo de um espelho 

colocado dentro de uma caixa que foi passada de mãos em mãos e gerou as expressões 

faciais mais diversas possíveis, com sorrisos e imagens de entusiasmo ao verem seus 

rostos no reflexo do espelho. 

Um amor de Família: Iniciamos esta subdivisão com a “Um amor de família” do Ziraldo, 

dialogamos muito sobre quem mora em minha casa e confeccionamos a árvore 

genealógica. Fomos escribas para as crianças na (atividade “Tem cartinha pra você”) e 

enviamos cartas às famílias, que foram respondidas posteriormente. As famílias foram 

muito receptivas e o vínculo escola/família foi estreitado e fortalecido.  

 

Amigos pra valer: Iniciamos as atividades trabalhando a interação entre as crianças de 

diferentes agrupamentos, nestes momentos de convivência, ressaltamos a necessidade 

do respeito e solidariedade com o próximo. Dramatizamos a história “Cachinhos 

dourados”, finalizando as ações educativas presenciais na Unidade Básica Educacional 

para este trimestre. 

No mês de Março fomos submetidos a parar as atividades presenciais, respeitando 

as normativas de acordo com o DECRETO Nº 20.768 DE 16 DE MARÇO DE 2020. A 

pandemia causada pelo Covid-19 chegou a todo o mundo decretando o isolamento social 

e o fechamento de todas as instituições de ensino. Neste momento foi necessário o 

replanejamento da rotina de trabalho.  

Realizamos vídeo aulas com histórias e dramatizações, ressaltando aspectos 

emocionais vivenciados pelas crianças e despertando a sensibilidade, sempre com o 

intuito de contribuir para a elaboração simbólica em relação a tudo que estava e está 

acontecendo no mundo. Sendo assim, contamos a história “Quando me sinto triste” 

(Coleção Sentimentos e Emoções) e realizamos a dramatização da história da 

“Chapeuzinho vermelho” (Coleção meus primeiros Clássicos). 

AGRUPAMENTO II 

Falar sobre educação infantil é descobrir e conhecer progressivamente suas 

potencialidades, suas limitações e proporcionar à criança condições de ampliar suas 

experiências e seus valores. A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em 

uma sociedade na qual partilha de uma determinada cultura. É profundamente marcada 

pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca, é o que nos diz o 

Referêncial Curricular Nacional.  

Todas as experiências cotidianas de cuidados educacionais compuseram o 

currículo, como: cuidar, educar e o brincar. Educar propiciou no cuidado, nas brincadeiras 

e nas aprendizagens orientadas. O cuidar foi demandado a integração de vários 

componentes de conhecimento e a cooperação dos profissionais de diferentes áreas. O 

brincar expressou a emoção, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. Foi 

sugerido que na educação as aprendizagens essenciais compreendessem tanto 
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comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promoveram 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tornando 

as interações e brincadeiras como eixos estruturais. 

A proposta do tema: A arte da música na educação infantil ofereceu processos que 

envolveram novas metodologias, isto é, modos de ensinar e de agir diante da criança. 

Com essa abordagem foi possível analisar os valores e as práticas desenvolvidas pelas 

crianças individualmente. 

Tudo Sobre Mim (Identidade): Neste projeto foi propiciada à criança uma adaptação  

que possibilitou, a interação entre família e escola, pois, é na interação com o outro, que 

as crianças constroem suas vivências e o reconhecimento do seu espaço. Nesse 

processo foram desenvolvidas com a criança brincadeiras lúdicas, nos mais diversos 

espaços da escola possibilitando-a conhecer e se adaptar aos espaços como pertencente 

a esse ambiente. Além da realização de roda de conversa, carimbos de mãos e pés 

(painéis), brincadeiras nos ateliês com intuito de ajudar no desenvolvimento da 

aprendizagem.  

Um Amor De Família: No realizar desse projeto o principal objetivo foi trabalhar a 

autoimagem, conduzir a criança para a percepção e construção de sua identidade, de 

seus próprios gostos e preferências, no reconhecimento de si, mesmo, como individuo 

social, desenvolvemos a autônima como adotar, noções de higiene pessoal (com o corpo 

e boca) cuidado e bem-estar. Confeccionamos autorretratos, recortes de pessoas 

diferentes em revistas, altura da criança por meio de sombra, pinturas reconhecendo as 

cores primarias e modelagem com massinha caseira, atividades de sopro, números, 

tempo e temperatura, construção do corpo e respeito às diferenças.  

Construímos sua identidade pessoal demonstrando uma autoimagem positiva, na 

identificação de suas características, como peso, idade onde trabalharemos os numerais, 

reconhecendo a origem da família, como integrantes na sociedade, confeccionamos 

árvore genealógica com auxílio de fotos e roda de conversas com as famílias para 

autobiografia familiar. 

Amigos Pra Valer: Incentivamos a criança a demonstrar afetividade ao próximo, 

adotando atitudes de cuidado e solidariedade, como compartilhar objeto e espaço na 

 

interação com crianças e adultos, orientando sempre o respeito com os demais 

percebendo as pessoas como protagonistas reconhecendo diferentes sentimentos, 

necessidades, maneira de pensar e agir. Nesse processo foram realizadas brincadeiras 

de roda, atividades com pintura, colagem, confecção de um cartaz sobre a amizade. 

Atividades Remotas; Despertamos a sensibilidade que existe em cada criança através 

do compartilhamento de vídeos, promovendo a interação com as crianças e seus 

familiares neste tempo de distanciamento social no enfrentamento do Coronavírus. 

Trabalhamos sobre a pandemia utilizando de dramatização por meio de histórias 

narradas, brincadeiras cantadas, oficinas, com recursos de fácil manuseio. Despertando 

curiosidade e interesse cultural, pelo tema abordado. Visando o significado afetivo 

trabalhamos os principais sentidos e destacando a importância do autocuidado. 

Por meio de vídeo houve o compartilhamento do poema “O Leilão de Jardim”, de 

Cecilia Meireles, trazendo a memória a chegada da primavera, assim como realizamos 

uma oficina de borboletas nos utilizando de materiais recicláveis de fácil acesso e 

manuseio. Realizamos o resgate de cantigas de roda por meio de roda musical, em 

momentos lúdicos nos utilizando de bonecos e caixas musicais.  

Na semana da criança apresentamos as crianças a música “Cara De Quê” 

auxiliando as crianças a compreender e expressar suas emoções, utilizando como 

facilitados um boneco de pano, interagindo por meio de brincadeiras com as agentes 

educacionais, assim como foi apresentado o musical “O patinho colorido” apresentado 

pelas professoras. 

Foram realizadas contações de histórias, entre elas “A Formiga Especial”  (livro de 

Márcia Honora), “O Gato Xadrez” (livro de Bia Villela), entre outras. Estabelecendo o 

papel fundamental das histórias infantis na imaginação e criatividade da criança, através 

das contações, possibilitando o desenvolvimento dos sentimentos e emoções, assim 

como o resgate na memória, trazendo histórias contadas em diferentes espaços do CEI. 

Foi trabalhada também a história “Os Três Porquinhos” da autora Ana Maria 

Machado, promovemos a oficina de confecção dos bonecos dos três porquinhos por meio 

de materiais recicláveis, entre eles rolinhos de papel higiênico, desenvolvendo a 

criatividade imaginação, ludicidade e linguagem da criança. 

Reconhecendo que nossa sociedade é formada por diversas etnias, refletindo 

sobre a importância das diferenças e que cada um de nós temos uma herança racial que 

precisa ser respeitada e valorizada, foi trabalhada a história ‘Cabelo De Lelê’ da autora 

 

Valéria Belém, realizando a contação de forma lúdica com boneca de pano, reforçando a 

importância de respeitar as diferenças.  

Durante todo o período de isolamento social foram realizadas chamadas 

telefônicas e vídeo chamadas de interação com as crianças e famílias.  

Como forma de despedida desse ano letivo atípico realizamos o Drive-Thru Da 

Alegria, onde recebemos as crianças de maneira rápida e segura para um cumprimento 

mesmo distante cheio de saudades e carinho, e distribuição de uma sacola de guloseimas 

e bolas. Proporcionando um momento divertido para fotos e despedida.  

A avaliação é contínua e sempre de observação e descrição do desenvolvimento 

de cada criança, através de relatórios. As avaliações foram obtidas através do registro 

fotográfico, vídeos, escuta da criança realizada por meio de vídeos chamadas, das 

atividades realizadas em casa junto as famílias. Para se fazer memória, a documentação 

nasce da observação. 

 

AGRUPAMENTO III 

 

Segundo Marilena Chaui em seu livro “Convite a Filosofia”, 2000: 

Quando uma criança brinca, joga e finge, está criando um outro mundo. 

Mais rico, mais belo e muito mais repleto de possibilidades e invenções do 

que o mundo onde de fato vive. 

 

Iniciamos o ano letivo de 2020 com o tema gerador “A ARTE DA MÚSICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL” ampliando um contato da criança com o universo musical, 

buscando desenvolver a sensibilidade, senso rítmico, o prazer de ouvir música, a 

imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo. 

Sendo assim, desenvolvemos e realizamos as atividades propostas com o tema 

Norteador “TUDO SOBRE MIM” e subtemas “QUEM SOU EU? UM AMOR DE FAMÍLIA E 

AMIGOS PRA VALER” auxiliando no desenvolvimento e aprendizado da criança de forma 

lúdica e prazerosa. 

Desta maneira, promovemos atividades com momentos de interação visitando 

outros agrupamentos e outros espaços para uma adaptação às crianças que estavam 

 

ingressando pela primeira vez à unidade. Trabalhamos a identidade das crianças 

utilizando fotos para a construção de uma árvore genealógica conhecendo a história de 

sua família, confeccionamos um RG da turma com desenho e nome de cada criança. 

 Utilizamos espelhos dentro de uma caixa mágica com uma bela história de um 

tesouro que se encontrava dentro da caixa e após realizamos pintura em papel laminado 

fazendo autorretrato. Realizamos a releitura do livro de autoria de Ziraldo Alves Pinto   

“Um Amor de Família”, com desenhos e pinturas no coletivo e a partir da fala das 

crianças, produzimos um livro individual utilizando a mesma história de acordo com os 

membros de suas famílias.  Fortalecendo os vínculos afetivos e possibilitando a 

interação social, as crianças interpretaram a história Um Amor de Família apresentando 

para o agrupamento I e agrupamento II, valorizando atitudes e valores como respeito ao 

outro e a família. Também interpretamos a história de Cachinhos Dourados, com 

apresentação teatral na sala de referência, com a realização de culinária de mingau de 

aveia e pintura na parede de azulejo, representando a história, ampliando o vínculo e a 

interação social.  

Com o isolamento social tivemos que nos adaptar e inovar na arte de chegarmos 

às crianças, apresentando atividades realizadas, por meios de vídeos, aplicativo de 

whatsApp e atividades impressas entregue às famílias.  

Realizamos a gravação de vídeo com a história “Olá eu sou o corona!”, (baseada  

no livro infantil de Manuela Molina). Também trabalhamos na gravação do vídeo com o 

poema “As borboletas” de Vinícius de Moraes, apresentando a revoada das borboletas, 

confeccionadas a partir de filtro de papel. Executamos a gravação do vídeo com caixa 

musical, resgatando as músicas mais cantadas pelas crianças como “tomatinho vermelho, 

pirata da perna de pau, o jacaré e a barata na lata”. Trabalhamos o letramento por meio 

de gravação de vídeo, utilizando um varal com papel toalha, que ao ser molhado com um 

borrifador, revelará uma letra em cada papel formando uma palavra. Aguçando a 

curiosidade das crianças acerca dos fenômenos que nos rodeia, praticando experiências 

com água trabalhando o oxigênio, realizamos uma experiência com garrafa pet 

“chuveirinho”.  

Produzimos um vídeo musical “O patinho colorido”. Gravamos um vídeo com 

contação de história “Os três porquinhos (Joseph Jacobs)” e a confecção de seus 

personagens utilizando rolinho de papel higiênico. Realizamos a gravação do vídeo 

trabalhando o dia da consciência negra com a gravação da história “O cabelo de Lelê 
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(Valéria Belém)”. Realizamos a gravação do vídeo atividade “Aquarela diferente” 

produzida com canetinhas hidrocor, para ser enviada às famílias.  

Elaboramos um kit com materiais diversos para utilização das crianças em casa, 

contendo: cola colorida, lápis de cor, jogo de trilha, desenhos para completar e tiras de 

papel crepom. Por meio de vídeo chamada via whatsApp, promovemos uma interação 

escola/família para um diálogo com as crianças com o objetivo de nos aproximar e obter 

uma devolutiva das atividades enviadas pelo mesmo aplicativo.  

Respeitando as normas e orientações da OMS, realizamos no mês de dezembro, o 

“Drive Thru da alegria”, possibilitando uma interação entre escola e alunos 

proporcionando um momento de confraternização ao entregar uma sacola com bola e 

saquinho surpresa. Concluímos o mês de dezembro realizando um momento simbólico, 

com entrega de lembrancinha e uma foto individual para as crianças que estão 

encerrando o ciclo na educação infantil para iniciar um novo no ensino fundamental. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL – Atendimento Educacional Especializado 

A Educação Especial é a modalidade de ensino regular, voltada para o atendimento 

educacional de adultos e crianças com deficiências, sendo elas: física, sensorial, cognitiva 

ou múltipla. 

Portanto a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, visa manter e 

priorizar o atendimento da criança público-alvo da educação especial, no princípio da 

igualdade de direitos e possibilidades de desenvolvimento cognitivo e motor. Sendo assim 

o professor de educação especial em parceria com a equipe pedagógica do CEI busca 

desenvolver um trabalho holístico, onde promovem a escuta e a participação ativa da 

criança, instigando novas posturas e habilidades que permitam problematizar, 

compreender e intervir nas diferentes situações que se deparam em seu ambiente 

educacional, tornando o educador um mediador para que haja mudanças significativas 

pautadas nas possibilidades de cada criança, ressaltando que não há receita pronta, é 

necessário que o professor conheça verdadeiramente a criança matriculada na unidade, e 

principalmente suas especificidades para que a partir desta prática busque estratégias 

efetivas para promover a inclusão de forma integrada.  

 

MANTOAN ressalta a importância do professor na educação inclusiva, sendo assim nos 

afirma que: 

“[...] ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do 

professor, da escola, da educação e de práticas pedagógicas” (2003, 

p.43). 

Devido ao (Covid 19) as atividades em espaços fechados e com aglomeração 

foram canceladas, causando transtornos e ansiedades, principalmente para as crianças 

público-alvo da educação especial. Porém é importante pontuar que apesar das 

adversidades esse momento é muito significativo, através das interações tem sido 

reiterado o fortalecimento do vínculo sócio afetivo, vale ressaltar que o convívio da criança 

no seio familiar estimula diversos aspectos, entre eles: emocional e cognitivo devido a 

troca da relação entre os seus pares. 

Durante todo o ano foram propostas atividades diversificadas, direcionadas para o 

desenvolvimento global da criança, propiciando momentos lúdicos e ricos em 

possibilidades. 

Enviamos para as famílias o livro “A Lagarta Comilona” com o intuito de 

proporcionar momentos de interação entre as crianças e seus familiares, onde foi 

disponibilizado o livro adaptado contendo algumas frutas e legumes, para promover 

ganhos na socialização e no desenvolvimento emocional das crianças com deficiência. 

Adaptando recursos pedagógicos, a partir de matérias recicláveis (lata de achocolatado e 

papel cartão), com o objetivo de desenvolver relações quantitativas, noção de espaço, 

cores e comparação de tamanho, favorecendo através da ludicidade apreciação por 

alimentos saudáveis. 

Apropriando se da história como ferramenta facilitadora para dialogar sobre a 

inclusão na educação infantil através do ensino remoto, foi apresentando o livro Uma 

Formiga Especial (Marcia Honora), onde falamos sobre a importância de respeitar as 

diferenças de cada indivíduo e enaltecer suas especificidades. Através das histórias, 

atividades lúdicas e musicais, oportunizamos a criança o contato com as múltiplas 

linguagens.  

Segundo MANTOAN podemos observar que: 

 

 

Um professor que engendra e participa da caminhada do saber “com” seus 

alunos consegue entender melhor as dificuldades e as possibilidades de 

cada um e provocar a construção do conhecimento com maior adequação. 

(MANTOAN, 2003, p.41). 

 

Para concretizar o encerramento do ano letivo, e em parceria com ele as atividades 

remotas, foi realizado no dia 04 “Drive Thru da Alegria”, com o intuito de promover um 

momento de reencontro, para matarmos a saudade, mesmo que a distância. Nesta ação, 

as educadoras se fantasiaram e ficaram aguardando a passagem dos carros para 

promover o “encontro”, foi um momento repleto de emoções, onde observamos a alegria 

das crianças e seus familiares em rever a equipe educativa do CEI. 

O processo avaliativo durante este período, deu-se a partir das interações e 

participações ativas das crianças e seus familiares. Concluimos que alcaçamos o objetivo 

de promover uma aprendizagem significativa que atendesse a necessidade educacional 

especial de cada criança enaltecendo suas especificidades. 

 

• FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA UE 

De acordo com o planejamento realizado no início do ano letivo a Formação 

Continuada dos educadores do CEI Elenice Ferrari, foi plenamente realizada. As 

formações para a equipe educativa aconteceram semanalmente, até o mês de Março 

presencialmente e após o dia 20, de maneira remota.  

Os estudos desenvolvidos nesse espaço trouxeram oportunidade de crescimento 

individual e coletivo e no compartilhar de vivências e experiências o educador pode 

perceber a relação entre o pensar, sentir, fazer e avaliar a sua prática pedagógica. 

Vários recursos audiovisuais e tecnológicos foram utilizados para o enriquecimento 

da proposta de formação como: Power point, vídeo chamadas, WhatsApp, músicas, 

vídeos, entre outros.  

Os profissionais do CEI também participaram de formações com especialistas, 

disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação e outros órgãos educacionais. 

 

 

• ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM OS COLEGIADOS DA ESCOLA 

(Conselho de Escola, CPA e outros), com as famílias/entorno. 

        A parceria com os órgãos colegiados foi fortalecida, no início do ano, onde 

realizamos a Eleição do Conselho de Escola e primeira reunião do Conselho. Também 

realizamos a reunião para organização da Comissão Própria de Avaliação(CPA).  

Em razão da pandemia da Covid19, infecção gerada pelo contagio do Corona 

Vírus, foi determinado o isolamento social através da Portaria Nº 03, de 13 de Março de 

2020, publicada no Diário Oficial do Município no dia 16 de Março do corrente ano. Em 

virtude da determinação para o isolamento tivemos nossas reuniões presenciais 

suspensas, porém os diálogos com as famílias foram mantidos, em grande parte via 

whatsApp e ligações telefônicas. Vale ressaltar que a partir do mês de Abril a PMC 

beneficiou as famílias necessitadas com cestas básicas e kits de hortifrutigranjeiros, nos 

proporcionando oportunidade para dialogar com vários familiares nos momentos de 

entrega.  

O CEI Elenice Ferrari se manteve aberto, em horário reduzido, para atendimento 

na secretaria, durante todo o ano e a equipe gestora trabalhou, em sistema de 

revezamento, atendendo as demandas administrativas e solicitações da comunidade. 

 

• QUADRO COMPARATIVO DE METAS  

Cumprimento das metas anuais previstas no Contrato de Gestão – Edital 03/2015 

(Anexo I - Termo de Referência Técnica - Item V, 1.1, a partir do desenvolvimento do 

Projeto Pedagógico da UE. 

                             

METAS 

DEFINIDAS  

AÇÕES   INDICADORES CRONOGRAMA JUSTIFICATIVA 

Trazer pais e 

alunos para as 

atividades 

propostas pela 

equipe 

educativa do 

Promover 

eventos que 

envolvam os 

alunos e pais 

como: Projetos, 

Oficinas e 

Parcialmente 

atingida 

Durante o ano 

de 2020 

Considerando os 

Decretos Municipais 

20.782/2020 e 

20.768/2020 e o 

Comunicado SME Nº 

47 de 23/03/2020, em 
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CEI Teatros. contenção ao 

contágio do Covid- 19, 

tivemos as aulas 

presenciais 

suspensas em 

23.03.2020. 

Tivemos um cenário de 

trabalho até 

23/03/2020, uma 

continuação a distância 

até 01/09/2020 e outro 

modelo de efetivação a 

partir de 01/09/2020. 

Experienciar o 

uso de 

instrumentos 

musicais 

inclusive com 

sucatas  

Confecções de 

instrumentos 

musicais com 

sucatas. 

Exposição das 

produções infantil 

através do grupo 

de whatsApp 

Parcialmente 

atingida 

Durante o 4° 

Trimestre de 

2020 

Considerando os 

Decretos Municipais 

20.782/2020 e 

20.768/2020 e o 

Comunicado SME Nº 

47 de 23/03/2020, em 

contenção ao 

contágio do Covid- 19, 

tivemos as aulas 

presenciais 

suspensas em 

23.03.2020. 

Tivemos um cenário de 

trabalho até 

23/03/2020, uma 

continuação a distância 

até 01/09/2020 e outro 

modelo de efetivação a 

partir de 01/09/2020. 

 

Trabalho com 

oficinas para 

Equipe 

Escolar. 

Organização das 

oficinas com a 

Equipe Escolar. 

Parcialmente 

atingida 

Durante o ano 

de 2020 

Considerando os 

Decretos Municipais 

20.782/2020 e 

20.768/2020 e o 

Comunicado SME Nº 

47 de 23/03/2020, em 

contenção ao 

contágio do Covid- 19, 

tivemos as aulas 

presenciais 

suspensas em 

23.03.2020. 

Tivemos um cenário de 

trabalho até 

23/03/2020, uma 

continuação a distância 

até 01/09/2020 e outro 

modelo de efetivação a 

partir de 01/09/2020. 

Levantamento 

das famílias 

em situação de 

Extrema 

Pobreza 

Distribuição de 

Cestas Básicas e 

kits de 

hortifrutigranjeiro 

às famílias em 

situação de 

Extrema Pobreza. 

Atingida Durante o 2º, 3º 

e 4° Trimestre 

de 2020 

Todas as famílias que 

procuraram a escola 

foram beneficiadas 

com as cestas 

básicas e os kits de 

hortifrutigranjeiros 

fornecidos pela PMC. 

     

     

 

 

PARTE II 

 

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 

 

• EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2020

 

 

 

 

 

 

 

 



83Campinas, quarta-feira, 16 de junho de 2021 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 

 

• RESUMO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO:

 

 

 

 

 

 

• CONCLUSÃO  

 Iniciamos o ano empenhados em desenvolver e cumprir todas as propostas 

descritas no Projeto Pedagógico da escola, porém com a necessidade da suspensão das 

aulas em Março, um grande desafio surgiu para a escola e para as famílias. Diante desse 

cenário que nos trouxe temores, insegurança e distanciamento social, a escola teve papel 

significativo no que diz respeito às famílias das crianças, na escuta, no acolhimento e na 

distribuição de gêneros alimentícios fornecidos pela Prefeitura Municipal de Campinas. A 

família assumiu o protagonismo das interações didáticos pedagógicas respaldadas pela 

equipe de educadores que procurou recursos e caminhos para minimizar o estado de 

distanciamento social, causado pela pandemia.  

 Ao finalizarmos o ano de 2020, conseguimos observar que, apesar dos desafios, 

obtivemos êxito em nossa proposta pedagógica e ainda que de forma remota, nossos 

objetivos foram alcançados.  

 Durante todo o ano foram realizados encontros de formações envolvendo a 

equipe pedagógica do CEI Elenice Ferrari, trazendo estudos e trocas de experiências 

através de recursos tecnológicos. Foi necessário inventar e reinventar ações para que as 

crianças encontrassem espaços para expor e desenvolver o seu potencial, dialogando 

com seus pares e produzindo conhecimento em suas vivências cotidianas. 

 

Campinas, 16 de abril de 2021. 
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