
 

 
 

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: 

  Atividades realizadas em Janeiro - Rotina 

Nessa semana foi trabalhado rotina, afinal a maioria das crianças não estavam 

habituadas às noções de regras em geral, comportamento, entre outros. 

Alfabeto, como o dia está, numerais, calendário, cores, entre outros são 

trabalhados cotidianamente na roda de conversa, e os materiais foram confeccionados 

com o auxílio das educadoras. 
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 Alfabeto móvel de sorvete com palito de madeira 

 

 Números móveis com ilustração 

 



 

 
 

 Contra capa caderno de desenho – Sejam bem vindos 

 

 

 Formas geométricas – 29/01 

 

Demos início ao tema “formas geométricas”, onde além da nomenclatura da forma, 

ainda foi trabalhado associações com objetos do cotidiano. 

Para trabalhar o tema de forma lúdica foi confeccionado um livro de formas 

geométricas em EVA para cada turma. 

 

 



 

 
 

 Carnaval – 05/02 

 

Nessa semana comemoramos o Carnaval, e tivemos um baile com direito à muita 

música, diversão, confetes e serpentinas. 

  

   

    

  

 



 

 
 

     

 

 Cores – 19/02 

Essa semana as educadoras trabalharam o tema “cores” onde foi confeccionado o 

círculo das cores e com o prendedor as crianças prendiam na cor correspondente. 

Além de auxiliar a memorização das cores, a coordenação motora fina foi 

estimulada com essa atividade. 

Cada dia da semana foi dedicado à uma cor específica. 

Atividades desenvolvidas: 

 Círculo das cores com prendedor 

 Caça à bolinha no cesto (cada criança tinha que procurar dentro do cesto a 

bolinha correspondente à cor solicitada pela educadora 

 Pintura com bexiga e guache 

 Qual cor de bexiga está em mim (berçário) 

 Estímulo sensorial (bolinhas de gel nos pés) 

 Colagem de papel crepom 

 Quebra cabeça das cores 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Animais – 26/02 

O tema dessa semana foi “Animais” onde foram confeccionadas fichas com 

imagens de animais para reconhecimento inicial. 

Após disponibilizamos revistas para que as crianças procurassem imagem de 

animais, para então começarmos a trabalhar a classificação de animais domésticos, 

selvagens, aquáticos e também os que voam. 

 

 

 

 



 

 
 

Atividades 

 Reconhecimento dos animais pelas fichas 

 Colagem de casca de ovo no pintinho 

 Jogo Memória animais 

 Quebra cabeça mamãe e filhote animal 

 O caminho da cabrita (coordenação motora e sequência) 

 

 

 

 

 Água – 12/03 

Em comemoração ao dia mundial da água realizamos algumas atividades 

 Colagem de hastes flexíveis e algodão (nuvem e chuva) 

 Confecção da lembrancinha (copo de água gotinha) para cada criança 

 Carimbo dos dedinhos na torneira de água (conscientização de economia de 

água) 

 Cartaz com mãos “Os pingos da chuva” 

 Culinária – o que podemos fazer com a água (gelatina azul) 



 

 

 

 

 

 Circo – 19/03 

Respeitável público, apresento-lhes a semana do circo  

 Leitura direcionada 

 Lembrancinhas para as crianças: dedoches e porta retratos palhacinhos 

 Equilibrista: atividade de equilíbrio sobre a corda 

 O domador de leões (pintura e colagem de papel na juba do leão) 

 Conhecendo o nariz do palhaço (percepção visível e tátil) 

 Carimbo do cabelo do palhaço com as mãozinhas 



 

 



 

 

 

 

 Páscoa – 26/03 

A semana da Páscoa foi recheada de chocolates, atividades pedagógicas e a visita 

do coelho de verdade para animar os pequenos. 

 Carimbo dos pés em forma de cenoura 

 Contato com o símbolo da Páscoa – o coelho 

 Confecção de máscara de orelhinhas 

 Coordenação motora – Colagem de lantejoulas no caminho do coelho 

 Caça ao chocolate seguindo as pegadas do coelho 

 Participação da Páscoa Solidária do Colégio Objetivo de Pedreira, onde 

foram entregues presentes de páscoa para as crianças da creche Planeta 

Azul 

 Rifa de Páscoa em prol da creche com o sorteio de uma cesta de chocolates 

e um ovo de colher 

 



 

 

 

 

 Apresentação Ophicina da Dança 

A Ophicina da Dança nos presenteou com uma manhã de muita música, 

diversão e apresentação de danças. 

Nossas crianças ficaram encantadas. 



 

 

  

 

  



 

 

   

   

 

 Rifa  Páscoa 

Como todo ano, realizamos uma Rifa de Páscoa, onde toda renda arrecada foi 

revertida para nossa Entidade. 

       

 

 

 

 



 

 
 

 Doação – Páscoa Solidária Colégio Objetivo de Pedreira 

Mais uma vez nossa Entidade foi escolhida para receber as doações da Páscoa 

Solidária realizada pelo Colégio Objetivo. 

 

   

 

 

 Projeto Identidade – 02/04 

Foi realizado no período de duas semanas o Projeto Identidade, que juntamente 

com a família fizemos um portfólio de atividades de identificação pessoal, de família, 

creche entre outros. 

O projeto contém: 

 Capa personalizada 

 Entrevista com a família 

 Confecção “Meu nome” 

 Foto de como era quando bebê 

 Colagem de palito correspondente à idade 

 Colagem de barbante “minha altura” 

 Carimbo de pés e mãos 

 Foto e pintura da casa “Minha família” 

 Auto retrato com o auxílio da família 

 Foto com a turminha e professora 

 Foto atual da criança 
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 Dia do Índio – 16/04 

Em comemoração à semana do Índio: 

 Confecção do cocar e do colar do índio 

 Maquete ilustrativa da oca e dos índios 

 Cartaz da canoa do índio com carimbo das mãos 

 

 



 

 

 

 

 Bingo – 21/04 

No feriado 21/04 realizamos em parceria com o Núcleo da Terceira Idade de 

Pedreira, um Bingo, onde toda renda arrecada e os alimentos arrecadados na entrada do 

evento foram revertidos para as duas Entidades. 

    

 



 

 

   

  

 

 Semana do Livro Infantil – 23/04 

No dia 18/04 é comemorado o dia de Monteiro Lobato e da Literatura Infantil, sendo 

realizadas diversas leituras diferentes, reconhecimento de livros, e a pintura de desenhos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

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 3 (três) funcionárias, e a contratação de mais 5 (cinco) 

funcionárias. 

 

 

 

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: 

 

 

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 trimestre 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   

 
 
Melhoria do processo de Prestação de 
Contas 

 
 

SIM 

Mensalmente é entregue a 
Prefeitura Municipal e ao Escritório 
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. 

 

 

6- Possui índice de pesquisa de satisfação da população? 

 

( X ) sim 

( ) não 

 

 

 

7- 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, 02 de Maio de 2018 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                     ____________________________ 
 
      Maria Helena Ronchi     Responsável pela Coordenação 
                Presidente                        Técnica 
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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: 

(   ) Janeiro a Abril 

( x ) 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: 

Profissões – 02/05 

Durante os 3 dias úteis que tivemos nessa semana, trabalhamos as “Profissões”, onde 

apresentamos algumas profissões, utensílios e materiais utilizados em algumas áreas, 

desenhos, recorte e colagem. 

Foi utilizado o jogo lógico-matemático “Minhas profissões”, onde é possível trabalhar a 

socialização do tema, raciocínio, coordenação motora entre outros. 
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Em artes foi confeccionado um cartaz com as profissões encontradas na revista. 

Para os berçários foi estimulado movimento de pernas com a “bicicletinha” e “cavalinho”, 

as leituras foram feitas com auxílio de fantoche. 

 

Dia das mães – 07/05 

Na semana onde comemoramos o dia das mães além das tradicionais lembrancinhas, 

também fizemos uma apresentação para as mães e responsáveis pela criança. 

Salientamos o tempo todo que essa comemoração é para quem cuida da criança, figura 

essa às vezes representada por uma avó, pai, tios, etc. 

No berçário incentivamos que falassem “mamãe”, brincadeiras com bexigas, entre outros. 

Para os berçários 2 e 3, e o Mini Grupo teve ensaio para a apresentação, e de 

lembrancinha confeccionamos um pote de maionese vazio, com enfeites escrito “Mamãe”, 

e um sache de sabonete customizado. 

Fizemos um desenho no caderno para colorir, as crianças colaram feijão em cima da 

palavra Mãe, também no caderno, e confeccionaram um cartão desejando os parabéns às 

mamães. 

  

   



 

 
 

Família – 14/05 

Aproveitando que foi falado sobre as mães, nessa semana comemoramos a “semana da 

família”, onde foi trabalhado na roda da conversa os moradores da casa, quantidade de 

irmãos, avós, tios entre outros. 

Foi trabalhado os nomes dos cômodos das casas, recorte e colagem , palitos de sorvete 

formando uma casa, fantoches, construção entre outros, estimulando além do 

conhecimento social, afetividade, o lúdico, a coordenação motora fina, entre outros. 

 

Ballet – 07/05 

Em parceria com a Ophicina da Dança, iniciamos as aulas de Ballet para as meninas do 

Mini Grupo. As aulas aconteceram todas as segundas-feiras, com a professora Luana 

Bertazzi e a ajudante Manuela. 

 

 

Doação Evento Grupo dos Escoteiros – 08/05 

O grupo de Escoteiros Águas Correntes de nossa cidade promoveu o 2º Torneio de Bets 

“Taco de Rua” no Estádio Municipal. Todos os alimentos arrecadados com as inscrições 

foram entregues a nossa Entidade. 

 

 



 

 
 

Futebol – 17/05 

Em parceria com o Professor Pedro, foi iniciado as aulas de futebol, para os meninos do 

Mini Grupo. As aulas aconteceram todas as terças-feiras. 

 

 

 

Meios de Comunicação – 21/05 

Na semana onde foi trabalhado os meios de comunicação, na parte dos berçários foi 

adicionado à rotina semanal a televisão, ouvir música, revistas entre outros. 

Para os berçários 3 confeccionamos “telefone sem fio” com copos plásticos e depois todos 

aprenderam a brincadeira e suas regras. 

Foi enviado como lembrancinha uma televisão feita de caixinha de sabonete, e para os 

maiores fizemos um celular de EVA. 

Nas artes coloriram desenhos,  colagem de meios de comunicação dentro de um desenho 

de uma televisão. 

 

Dia e Noite – 28/05 

Nessa semana as educadoras trabalharam a diferenciação entre dia e noite, claro e 

escuro, sol e lua. 



 

 
Nas artes fizeram a colagem de fósforo em forma de sol, recorte e colagem de papel 

laminado dourado e prata no sol e lua. 

Algumas crianças apresentaram dificuldade em associar alguns itens da noite e do dia, e 

por último fizemos um “ligue” para reforçar as atividades e o conhecimento social. 

 

Dia do desafio – 30/05 

Nesse dia, todas as crianças participaram do “dia do desafio” onde fizeram ginástica, 

alongamento e algumas coreografias, estimulando a atividade física e o movimento 

corporal. 

 

 

Meio Ambiente e Ecologia – 04/06 e 11/06 

Nessas duas semanas trabalhamos meio ambiente e ecologia, em comemoração ao dia do 

Meio Ambiente que é dia 05/06. 

As educadoras fizeram o plantio de flores, incentivando as crianças a mexerem na terra, 

regarem as plantas, entre outros. 

Foi feito com o Mini Grupo a experiência com o feijão, onde se pode ver brotando após 

alguns dias depois de colocá-lo no algodão e regá-lo diariamente. 

Foi trabalhado também a questão da preservação ambiental, ensinando as crianças a 

fazerem a coleta seletiva, recolher os lixos do chão, entre outros. 

Fizemos um cartaz onde é possível diferenciar um rio sujo de um rio limpo, e falamos 

sobre a poluição utilizando bexigas, simbolizando nossos pulmões e o impacto que causa 

em nosso organismo. 



 

 
As crianças fizeram a pintura com giz de cera sobre as folhas das árvores, formando assim 

o desenho sobre relevo.  

Foi feito também a colagem de papel crepom verde como folhas das árvores 

 

 

Copa (Jogos do Brasil) – 17/06 

Em todos os dias de jogos do Brasil, as crianças foram embora com lembrancinhas, 

viseiras, fitas, cabelos coloridos com as cores do Brasil. 

 

 

Festa Julina – 10/07 

Durante essa semana, as educadoras explicaram sobre a Festa Julina como: trajes, 

comidas típicas, danças, enfeites entre outros. 

As crianças do Mini Grupo e do B3 confeccionaram um cartaz com o carimbo das 

mãozinhas das crianças formando uma fogueira. 

Essa foi a última semana do ensaio, afinal a festa Julina foi no sábado seguinte, dia 14, e 

todas as turmas (com exceção do B1) se apresentaram no dia do evento apresentando 

músicas. 



 

 

 

 

 

Projeto “Sou Dono do Meu Nariz” – 12/07 

A turminha do berçário 3, perante necessidade de estimular a higiene e a autonomia 

realizaram o projeto “Sou Dono do Meu Nariz” 

 

 

 

 

 



 

 
 

Semana dos Avós -  23/07 

Nessa semana trabalhamos o respeito aos mais velhos, a afetividade e a interação entre 

familiares. 

O B3 confeccionou um cartaz onde as crianças colaram os cabelinhos dos vovôs, 

acrescentando óculos, barba entre outros itens que consideram ser dos avós. 

O Mini Grupo decorou um desenho para os avós que foi entregue na terça-feira (24/07) em 

visita ao lar do velhos “Flamínio Maurício” em Pedreira, onde junto com o desenho 

entregamos uma caneca adesivada com sache de chá dentro, biscoitinhos, e de presente 

entregamos saquinhos de hidratante corporal e alguns acessórios como brincos, lenços 

etc. 

Todos os envolvidos gostaram muito da experiência, afinal foi uma dádiva tanto para os 

vovôs e vovós quanto para nossas crianças e equipe. 

 

 

Higiene- 30/07 

Nessa semana trabalhamos a higiene com as crianças. Alguns itens como a importância 

do banho, de lavar as mãos, manter as unhas curtas, escovação dental, entre outros, 

trouxeram para a realidade vivida dia a dia dos pequenos características de uma boa 

higiene. 

 

 



 

 
 

As educadoras confeccionaram um cartaz imitando uma boca, utilizando garrafas 

descartáveis como os dentes, afim de tornar mais clara a forma correta de escovar os 

dentes, e manter assim a saúde bucal em ordem. 

 

 

Semana dia dos pais – 06/08 

Em comemoração ao dia dos pais que ocorre sempre no primeiro domingo do mês de 

Agosto, aproveitamos para trabalhar com os pequenos essa data. 

Sabemos da enorme demanda de crianças que não possuem pais presentes, porém 

incentivamos que mesmo as crianças que encontram-se nessa situação tenham a figura 

paterna representada por alguém, seja ela um padrasto, mãe, irmão, avós, tios entre 

outros. 

Como lembrancinha fizemos um lixinho para carro com o carimbo das mãos, um chaveiro 

com a foto da criança, e um cartão; e para decoração fizemos um mural, onde as fotos 

enviadas foram das pessoas que representam a figura paterna. 

 

 



 

 
 

Doação alimentos 12/08 

No domingo 12/08 foi ocorreu o 21º Festival de Pipas na cidade de Pedreira, com 

promoção do Grupo Escoteiros Águas Correntes. 

A inscrição para o evento era 1 kg de alimento não perecível, que foram doados para a 

Creche Planeta Azul. 

Foram arrecadados aproximadamente 40kg de alimentos. 

 

 

Folclore – 13/08 

Na semana onde trabalhamos o Folclore, o B3 fez um projeto de duração de 3 semanas, 

onde em cada semana realizaram uma atividade diferente, com o auxílio das crianças: 

• 1ª semana- Confecção de uma peteca  e ensiná-los a brincar com ela. Leitura 

sobre um personagem do Folclore e colorir o desenho daquele mesmo 

personagem. 

• 2 ª semana – Apresentação teatral, confecção do Boi Bumbá de material reciclável. 

Dança típica folclore. 

• 3ª semana – Criação de um livro de receitas, com o auxílio dos pais que enviaram 

as receitas para a creche, e fizemos cópias para que todas constassem nos livros 

de receitas. 

As crianças do Mini Grupo confeccionaram máscaras do Saci Pererê, um bilboquê feito 

com garrafa pet, e um Saci feito com rolinho vazio de papel higiênico, já o B2 criou o 

“Boitatá” feito com papel espiral. 

 



 

 

 

Dia do Soldado – 20/08 

Na semana onde comemoramos o dia do soldado as crianças confeccionaram espadas e 

chapéus de folha de revista, também realizaram uma atividade para colorir, e fazer o 

caminho entre o soldado e a espada, onde além da coordenação motora também foi 

estimulada a concentração e raciocínio. 

         

 

Corpo Humano e os sentidos – 27/08 

Nessa semana foram desenvolvidas atividades de reconhecimento das partes do corpo, 

seus nomes, funções entre outros. 

Músicas que falam sobre as partes do corpo (geralmente da Xuxa)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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. 

 

 

 

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: 

 

 
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 trimestre é 
elaborado um relatório com 
informações individuais, 1º relatório 
finalizado em 02/05/2018 

 

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   

 
 
Melhoria do processo de Prestação de 
Contas 

 
 

SIM 

Mensalmente é entregue a 
Prefeitura Municipal e ao Escritório 
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. 

 

 

6- Possui índice de pesquisa de satisfação da população? 

 

( X ) sim 

( ) não 

 

 

 

7- Qual percentual de satisfação atingido? 

 

Finalizamos o segundo quadrimestre com nosso nível de classificação satisfatório, 

pois as metas proposta até Agosto foram atingidas, ficando somente uma meta a ser 

cumprida para finalizarmos o ano de 2018. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Pedreira, 03 de Setembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                     ____________________________ 
 
      Maria Helena Ronchi                  Caren Ribeiro 
                Presidente          Coordenadora Pedagógica 
 



 

 
 

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: 

(   ) Janeiro a Abril 

(  ) Maio a Agosto 

( x ) Setembro a Dezembro 

 

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

As atividades desenvolvidas durante o período: 

✓  Atividades realizadas em Maio - Rotina 

Nessa semana foi trabalhado rotina, afinal a maioria das crianças não estavam 

habituadas às noções de regras em geral, comportamento, entre outros. 

Alfabeto, como o dia está, numerais, calendário, cores, entre outros são 

trabalhados cotidianamente na roda de conversa, e os materiais foram confeccionados 

com o auxílio das educadoras. 

 

mailto:crecheceai@hotmail.com
mailto:crecheceai@hotmail.com


 

 
 

Setembro 

Início da Primavera: As crianças plantaram semente de girassol e acompanharam seu crescimento, 

levando para casa depois que a planta floresceu. 

Em conjunto com o tema “Primavera” trabalhamos cores, formas, aromas texturas, natureza e 

solidariedade. 

Meios de transporte: No decorrer da semana as crianças procuraram em livros e revistas imagens 

de meios de transportes e confeccionaram cartazes. 

Utilizaram músicas e gestos para estimulação motora e memorização. 

 

Expressões e sentimentos  

Foi realizado nesse mês o projeto “Sentimentos e expressões” onde as crianças puderam expor 

seus sentimentos, sem medo, sem culpa, de uma forma lúdica podendo falar sobre raiva, medo e 

outros sentimentos que nos sentimos privados em expor. 

 

 



 

 
 

Meios de transporte – 10/09 

Foi trabalhado o tema “meios de transporte”, com a finalidade das crianças reconhecerem os 

diversos meios que existem para nos transportarmos. 

Além das distinções de transporte aéreo, terrestre, ferroviário, aquático; também foi trabalhado as 

cores do semáforo, dobradura do barquinho de papel, colagem de semáforos  no palito, avião de 

papel e colagem dos meios de transporte no cartaz. 

 

 

Outubro 

Halloween 

No dia 31.10 fizemos uma festa de Halloween, porém de uma forma bem lúdica e divertida com 

músicas, doces e lembrancinhas. 

 

 

Dia das crianças  

Na semana de comemoração ao dia das crianças fizemos o nosso cardápio diferenciado como já é 

de costume. Hambúrguer, batata frita, lasanha, sorvete, bolo, festival de gelatina entre outros 

fizeram a alegria da criançada. 

 

 



 

 
 

Locamos brinquedos infláveis, compramos carrinhos, livro de colorir, bolas e bonecas de presente 

para os pequenos, e também os levamos para passar um dia na Pizzaria do Geninho, onde as 

crianças puderam desfrutar das delícias e também dos dois parques e do cinema, todos adoraram. 

Realizamos nosso tradicional piquenique, com música e muita alegria para comemorar essa data. 

 

 

 

Tarde do sorvete 

 Realizamos a tarde do sorvete, onde vendemos potes de 1,8L com o intuito de arrecadarmos 

dinheiro para o dia das crianças. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Materiais reciclados 

Bolinha de sabão, confeccionados com lacres de garrafas pet; 

Instrumentos musicais, lembrancinhas e outros materiais que puderam fazer reaproveitando 

diversos materiais recicláveis.  

 

 

Novembro 

No dia 20.11 a creche Planeta Azul participou de mais um bingo no Núcleo da Terceira Idade, onde 

os alimentos arrecadados foram destinados à nossa creche. 

 

 

Dezembro  

Finalização caderno de atividades e lembrancinhas 

Início de dezembro, finalizamos os cadernos de atividades, e cada turma preparou um adorno e 

sacolinhas personalizadas para os cadernos. 

Fizemos uma lembrancinha de porta retrato de palito de sorvete com a foto da criança junto com o 

Papai Noel, que fez a entrega dos presentes na creche nesse mês. 

 



 

 
 

A creche comprou os presentes de Natal sendo eles pandeirinhos para o B1, flautas para o B2, 

massinha para o B3 e jogo da memória temático para o Mini Grupo. 

 

 

Amigo secreto 

No dia 10.12 realizamos o nosso amigo secreto, trabalhando assim a socialização, amizade, 

identidade entre outros. 

Cada qual sabia qual era seu amigo oculto, e tinha como missão entrega-lo o presente previamente 

comprado pela família. 

 

Doação brinquedos e doces 

A ONG Pedacinhos de bem querer, no dia 05.12 entregou roupas e brinquedos usados e doces para 

nossas crianças em comemoração ao Natal. 

 

 



 

 
 

Doação fralda 

Os funcionários da empresa Bispharma arrecadaram 4 mil fraldas descartáveis em uma gincana 

realizada no mês de dezembro, onde todas as fraldas foram distribuídas para uso de nossas 

crianças. 

 

 

Apresentação de final de ano 

No dia 12.12 todas as turmas da creche Planeta Azul se apresentaram para os pais, encerrando o 

ano de 2018. 

As apresentações foram temáticas, entre elas alguns foram inspirados em filmes infantis, outra nos 

anos 60, outra em datas comemorativas ente outros. 

Cada educadora se incumbiu de customizar roupas e acessórios, ensaiar as crianças e tornar esse 

dia um show para os envolvidos. 

 

 



 

 
 

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 3 (três) 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: 

 

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 

Foram entregues no final de cada 
quadrimestre, os relatórios de 
atividades contendo as principais 
atividades desenvolvidas com as 
crianças, os eventos e doações. 

 

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 

SIM As reuniões aconteceram dentro 
do programado, e em Dezembro 
encerramos com a última reunião 

   

 



 

 
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   

 
 
Melhoria do processo de Prestação de 
Contas 

 
 

SIM 

Mensalmente é entregue a 
Prefeitura Municipal e ao Escritório 
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. 

 

 

6- Possui índice de pesquisa de satisfação da população? 

 

( X ) sim 

( ) não 

 

 

 

7- Qual percentual de satisfação atingido? 

 

Nesse quadrimestre, o nível de satisfação foi de 100%, pois todas as metas 

traçadas foram atingidas durante os meses de 2018. 

Durante todo o ano, recebemos diversas doações, mas no mês de Dezembro 

recebemos as doações das fraldas que irá nos ajudar no próximo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Pedreira, 10 de Janeiro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                     ____________________________ 
 
      Maria Helena Ronchi                  Caren Ribeiro 
                Presidente          Coordenadora Pedagógica 
 

 


