
 

 
 

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL 

 

RELATÓRIO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS E DAS METAS ATINGIDAS 

 

 

1. Identificação da Instituição: 

Casa de Assistência à Infância Planeta Azul 

Rua Padre Francisco Salvino, nº 254 

Bairro: Santa Rita 

CEP:  13920-000 

Pedreira-SP 

E-mail da instituição: crecheceai@hotmail.com  

Fone da instituição: (19) 3893-4611 

 

Assinale o Período de Avaliação a que se refere este relatório: 

( x  ) Janeiro a Abril 

(  ) Maio a Agosto 

(  ) Setembro a Dezembro 

 

1- Analise as atividades propostas de Acordo com o Plano de Trabalho e relate: 

As atividades desenvolvidas durante o período: 

Janeiro 

Retorno das aulas – regras, cotidiano e combinados (14/01 à 18/01) 

Iniciamos o ano com adaptação de crianças novas, mudança de faixa etária e alteração de turmas. 

Já disponibilizamos materiais  como cartazes e começamos a trabalhar as formas e associações com 

objetos e materiais do cotidiano. 
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Curso Corpo de Bombeiros  

O Bombeiro Jota ministrou o curso para as nossas funcionárias com os primeiros socorros. 

   

 

Cores – (28/01 à 01/02) 

Notamos uma certa dificuldade de algumas crianças do B3 e do Mini Grupo em relação à cores. 

Utilizamos alguns materiais como círculo das cores, encaixes e jogos dirigidos com bolas e 

bambolês. 

Para os berçários estamos passando pela adaptação alimentar e estímulos motores. 

 



 

 
 

Animais – (04/02 à 08/02) 

Trabalhamos com as crianças os animais e suas diferentes classificações: aquáticos, da fazenda, que 

voam, domésticos. 

As crianças fizeram a dobradura do peixe, e ferramentas como fazendinha, pelúcias, quebra-

cabeça, pato-ganso, macaco mandou entre outros foram trabalhados com as crianças. 

 

 

Alimentação saudável – (11/02 à 15/02) 

Durante essa semana foi trabalhado a alimentação e os diferentes tipos de alimentos, englobando 

texturas, sabores, aromas entre outros. 

Disponibilizamos diferentes alimentos para que as crianças experimentem, os diferentes tipos de 

carnes, verduras, frutas e legumes. 

Nas atividades lúdicas as crianças tiveram contato com o mercadinho, onde cada um compra e têm 

acesso aos mais diferentes tipos de alimentos. 

 

 



 

 
Expressões faciais e sentimentos – 18/02 à 22/02 

Para trabalhar as atividades relacionadas à sentimentos, temos uma coleção de livros que trata dos 

sentimentos do coelho, e dentro desse tema foi exposto às crianças à liberdade de sentimentos, e 

para os menores trabalhamos o jogo expressões faciais. 

Uma atividade de carimbo dos pés também foi realizada. 

 

 

Pintura paredes – 01/03 

Para tornar nosso ambiente mais agradável, contratamos uma pessoa para realizar o serviço de 

pinturas nas paredes dos quartos e corredores.  

 



 

 

 



 

 

 

 

Carnaval – 25/02 à 01/03 

O tema carnaval é trabalhado com músicas, texturas e contatos com lantejoulas, serpentinas, 

glitter, penas entre outros. 

As educadoras, juntamente com as crianças confeccionaram máscaras e confetes com folhas secas. 

 



 

 
 

Dia das Mulheres – 08/03 

 

 

Alfabeto e números – 11/03 à 15/03 

Apesar desse tema ser trabalhado diariamente, em especial nessa fizemos um reforço com placas e 

número coloridos, que foram colocados na parede depois. 

 

 

Semana da Água – 18/03 à 22/03 

Na semana em comemoração à água fizemos uma pintura com esponja em forma de gota. 

A lembrancinha foi um “palitoche” de gotinha em EVA. 

 



 

 
 

Circo – 25/03 à 29/03 

Em comemoração à semana do circo confeccionamos um pirulito com um rosto de palhacinho. 

   

  

   

 

Semana do livro – 01/04 à 05/04 

Durante a semana do livro infantil, deixamos uma série de diferentes livros e tipos de leituras 

(formas, texturas, etc) 

 



 

 
 

Dia do Índio – 08/04 à 11/04 

As crianças, com auxílio das educadoras confeccionaram o cocar e o colar do índio. 

A turma do mini grupo fizeram uma maquete de OCA. 

As educadoras mostraram a moradia, os alimentos, músicas e a forma como vivem. 

   

 

Páscoa – 15/04 à 18/04 

Para a Páscoa confeccionaram a máscara do coelho, entregamos ovos que foram doados pela 

Cacau Show e pirulitos de chocolates. 

Fizemos a caça ao chocolate com todas as turmas. 

E também tivemos nossa tradicional Rifa de Páscoa, onde 2 crianças foram sorteadas e ganharam a 

cesta e o ovo de chocolate. 

 



 

 

   

 

   

   



 

 

  

 

Dia do amigo – 22/04 à 26/04 

Para trabalhar o tema do dia do amigo, procuramos estimular a afetividade, o toque, o 

reconhecimento da letra do nome dos amigos e entregamos um desenho para colorir. 

 

 

2- Com relação as metas previstas no termo de colaboração e plano de trabalho 

vigentes responda: 

 

 
Pessoas atendidas 

 
Número previsto 

Número atendido dentro 
do período do relatório 

de avaliação 

150 150 150 

 

Total de pessoas atendidas:  150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3- Houve alteração, redução ou ampliação da equipe prevista no plano de 

trabalho? 

 

Sim, tivemos a saída de 2 (duas) funcionárias, e a contratação de mais 1 (uma) 

funcionária. 

 

 

 

4- Relate sobre os resultados alcançados durante o período de avaliação: 

A avaliação foi realizada através de observação do cotidiano das crianças de forma 

sistemática e contínua nesses primeiro meses de aprendizagem e das atividades 

contextualizadas, observando a evolução de cada criança. 

Através da avaliação refletimos sobre a prática direta com as crianças e utilizamos de 

alguns indicadores como: 

 Ações/atividades desenvolvidas; 

 Melhora na socialização das crianças; 

 Melhora no desenvolvimento global; 

 Instrumentos de verificação utilizados; 

 Avaliação com os usuários; 

 Reuniões de avaliação com os funcionários; 

 Entrevistas de avaliação envolvendo famílias; 

 Acompanhamento e supervisão do projeto; 

 

 

 

5- Com relação as metas de resultados previstas no plano de trabalho, responda: 

6-  

 

METAS PROPOSTAS FOI 
CUMPRIDA? 

JUSTIFIQUE AS METAS 

 
Promover o desenvolvimento da 
autonomia e Identidade 

 
SIM 

Diariamente a educadora faz 
chamada utilizando de recursos 
como música e placas com o nome 
das crianças 

 
 Promover o desenvolvimento do 
movimento 

 
SIM 

Semanalmente são realizadas 
atividades como alongamentos, 
danças, brincadeiras que 
estimulem os movimentos  



 

 
   

 
 
Possibilitar o exercício de escolhas 

 
 

SIM 

Temos o Cantinho do Brinquedo, 
onde  cada criança escolhe o 
brinquedo que deseja, e durante a 
atividade faz a troca com os 
amiguinhos 

   

Utilizar a metodologia de trabalho com 
atividades permanentes 

SIM Semanalmente é preparado pela 
Agente Educacional o 
planejamento das atividades 
pedagógicas e distribuídas para 
cada turma 

  
 
Realizar planejamento e registro da 
prática pedagógica 

 
 

SIM 

 
Cada monitora registra as 
atividades desenvolvidas no 
caderno de atividades de cada 
criança 

 Acompanhar o desenvolvimento das 
crianças por meio de relatórios de 
aprendizagem 

 
SIM 

No final de cada quadrimestre é 
elaborado um relatório com 
informações individuais, 1º relatório 
finalizado em 28/04/2017 

 

Planejar situações orientadas para que 
as crianças se expressem por meio 
diferentes linguagens plásticas, 
simbólicas, musicais e corporais 

 
SIM 

Durante o dia são feitas atividades 
como massinha, pintura, musica, 
dança, teatro, cinema. 

Planejar situações que visem ao 
desenvolvimento das linguagens 
escrita, oral e leitura 

 
SIM 

Atividades desenvolvidas de 
leitura, contação de histórias,  
atividades em folha como 
contornos, pintura, sequência. 

 

 
Prever momentos semanais de 
trabalho pedagógico 

 
SIM 

A Coordenadora Pedagógica 
orienta semanalmente a Agente 
Educacional sobre as atividades 
que deverão ser desenvolvidas 
para cada turma. 

 Realizar reuniões com as famílias no 
decorrer do ano letivo 

NÃO As reuniões deverão acontecer 
semestralmente, sendo assim, a 1ª 
reunião acontecerá entre 
Junho/Julho. 

   

 

Cumprir integralmente os termos do 
convênio 

SIM Atendimento a 100% da nossa 
proposta, ou seja, 150 crianças 
mensais. 

   

 
Melhoria do Planejamento Financeiro 

 
SIM 

Mensalmente é feito um 
planejamento das despesas que 
melhor aplicação do recurso 
Devido a rifa e ao bingo realizados 
nesses meses, tivemos novas 
entradas de recursos. 

Melhoria da Execução do Ajuste e 
Gerenciamento do Recurso 

SIM Levantamento de orçamentos e 
despesas mensais   

 
 

 
 

Mensalmente é entregue a 
Prefeitura Municipal e ao Escritório 



 

 
Melhoria do processo de Prestação de 
Contas 

SIM de Contabilidade as prestações de 
contas com todas as receitas e 
despesas. 

 
 Melhoria do nível de Administração 
Financeira Geral 

 
SIM 

 
Reuniões entre a equipe de 
trabalho e a Diretoria para definir a 
aplicação dos recursos, 
apresentação de relatórios 
mensais. 

 

 

7- Possui índice de pesquisa de satisfação da população? 

 

( X ) sim 

( ) não 

 

 

 

8- Qual percentual de satisfação atingido? 

 

Ao final do primeiro quadrimestre nosso nível de classificação foi satisfatório, pois 

as metas proposta foram atingidas, ficando somente uma meta a ser cumprida. 

 

 

 

 

 

Pedreira, 03 de Maio de 2019 

 

 

 

__________________________                                     ____________________________ 
 
      Maria Helena Ronchi                  Caren Ribeiro 
                Presidente          Coordenadora Pedagógica 
 

 


