
Relatório
de
Atividades 

CEI - Espaço da
Comunidade I

2017



Relatório anual de atividades

Esse relatório traz um balanço com os

resultados e realizações durante o ano. Os

dados apresentados incluem a participação

dos usuários, as atividades, a visibilidade, a

divulgação e os demonstrativos financeiros. 

Em 2017, atendemos 940 crianças, dentro da

faixa etária de 0 a 3 anos. Ao longo do ano, as

crianças foram atendidas de segunda-feira a

sexta-feira das 7h às 17h formando um total

de 10 horas por dia e 50 horas semanais em

período integral. 



Fundação

Comunidade

da Graça

A Fundação Comunidade da

Graça é uma organização sem

fins lucrativos que desenvolve

e executa projetos para

melhorar a qualidade de vida

de pessoas carentes ou com

necessidades. Fundado em

1996, a FCG atua nas áreas de

Desenvolvimento Social e

Educação para pessoas em

situação de vulnerabilidade

social.



CEI Espaço da

Comunidade I

Nossa proposta é de um trabalho com

embasamento nas diferenças individuais e na

consideração das peculiaridades das crianças na

faixa etárias por nós atendida -  de 0 a 3 anos,

cuidando e educando sem nos esquecer do viés da

inclusão, da estimulação e das

brincadeiras.Visando proporcionar um programa

de educação infantil de acordo com diretrizes e

programas de SME na faixa etária 0 a 3 anos, em

período integral que garanta à criança acesso a

processos de apropriação, renovação e articulação

de conhecimentos e aprendizagens de diferentes

linguagens, assim como o direito à proteção, à

saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à

dignidade, à brincadeira, à convivência e à

interação com outras crianças. Fundamentando

nosso trabalho no Incluir, Estimular, Brincar, Cuidar

e Educar.



Proposta pedagógica



Objetivos

Geral

Proporcionar no CEI um ambiente agradável, acolhedor e

seguro para as crianças, visando o bem-estar e integrando

as dinâmicas, espaços e rotinas, possibilitando um pleno

desenvolvimento físico, emocional e social;

Curto prazo
Promover a socialização e adaptação da criança ao meio

em que vive. Estabelecer rotinas de organização de tempo

e espaço. Desenvolver em todas as crianças o hábito de

expressão e comunicação espontânea e criativa.



Objetivos

Médio prazo
Aumentar a participação dos pais nas programações da

creche. Incentivar na criança o conhecimento para que

todos tenham hábitos de respeito e compreensão ao meio

social. Promover qualidade no atendimento às crianças e

acesso à educação étnico-racial.

Longo prazo

• Garantir o desenvolvimento integral da criança nos

aspectos sociais, intelectuais, físicos e psicológicos.



APRESENTAÇÃO DA ROTINA

ENTRADA
 Na entrada as crianças

são recebidas com

alegria e muito amor.

DEJEJUM COLAÇÃO



APRESENTAÇÃO DA ROTINA

HIDRATAÇÃO
Durante do dia é

oferecido água para as

crianças, sabe-se que é

de suma importância á

água para todo ser vivo,

pois é uma grande fonte

de energia e hidratação.

ALMOÇO ESCOVAÇÃO
Momento prazeroso,

alimentação saudável de

qualidade para os nossos

queridos alunos!

Desde cedo que

incentivamos nossas

crianças a cuidar dos

seus dentinhos

orientando-os sobre sua

importância.



APRESENTAÇÃO DA ROTINA

SONO
  Importante para o

aprendizado e para o

crescimento.

LANCHE E

REFEIÇÃO DA

TARDE

SAÍDA



FESTA DE ANIVERSARIANTES DO MÊS

FESTA DA PÁSCOA

FESTA CAIPIRA

DIA DAS MÃES

DIA DA MULHER
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DIA DO ÍNDIO

DIA DOS PAIS

Mãe o amor mais bonito que existe.

Promovemos momentos

diferenciados no dia dos pais, com o

objetivo de rever os valores paternos

na família. 



FESTA DA PRIMAVERA

FEIRA DO LIVRO

SEMANA DA CRIANÇA

PROJETO LEITURA
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MOSTRA CULTURAL

FESTA DE ENCERRAMENTO

NA FÁBRICA DE CULTURA.

SEMANA DA BOA ALIMENTAÇÃO

Promovemos momentos diferenciados

no dia dos pais, com o objetivo de

rever os valores paternos na família. 

Despertar o interesse pela leitura.

Lá no nordeste achamos o

Lampião e a Maria Bonita.



Projeto 
Papai do Céu
É um projeto fundado pela Fundação

Comunidade da Graça, com o apoio dos

colaboradores e voluntários, promovido uma vez

por ano no Natal, um evento com entrega de

presentes intitulado “PAPAI DO CÉU”. 

O trabalho é desenvolvido através de padrinhos

que leva até as crianças um presente de Natal,

contendo neste: uma roupa, um brinquedo e

um calçado. É uma oportunidade única que

todos nós temos para fazer uma boa ação. 



Equipe CEI I



PROJETO
ADAPTAÇÃO E
ACOLHIMENTO

Duração: Fevereiro e Março

Com o novo ano letivo que se inicia, da – se início a readaptação das
crianças que já frequentavam o CEI. São várias novidades: professoras,
sala de convívio, turma nova, etc. E para fazermos deste convívio o mais
agradável possível, pensamos em atividades interessantes, ambiente
acolhedor, muita dedicação, amor, carinho e paciência por parte das

professoras. 
Sabendo-se que este período vem cercado de vários desafios,

consideramos muito importante a parceria e a interação família/ escola,

para que haja construção de laços saudáveis, favoráveis a troca de
convivência e ao pleno desenvolvimento da criança. 



OBJETIVO GERAL

Estimular nas crianças a manifestação da confiança no
ambiente da instituição vivenciando um bom processo
de adaptação, afim de desenvolver uma imagem positiva
de si, atuando de forma independente, confiante em suas
capacidades. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Desenvolver confiança da criança no ambiente da
instituição; 

- Comunicar ideias e sentimentos através de diferentes
linguagens; 

- Reconhecer o ambiente do CEI, colegas e professores; 

- Desenvolver identidade e autonomia; 

- Incentivar o desenvolvimento de seus movimentos; 

- Utilizar comparação e contagem oral nas brincadeiras
realizadas; 

- Explorar conceitos de família e higiene; 

-Estabelecer comunicação através da linguagem oral e
corporal a fim de interagir com os adultos e com outra
criança; 

- Participar de brincadeiras musicais; 

- Brincar com as linguagens artísticas; 



AVALIAÇÃO
A avaliação será feita de forma contínua, respeitando o
limite de cada criança individual e coletivamente.

- Tornar o ambiente
agradável,  para receber

os alunos; 

- Transmitir amor e
carinho; 

- Sentindo-se acolhido
por seus amigos e

professoras; 



PROJETO  
IDENTIDADE E
AUTONOMIA

Duração: Maio a Junho

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil, identidade remete à ideia de distinção. Diz o documento: é uma
marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de
todas as características físicas, de modos de agir, de pensar e da história

pessoal”.  
Desta forma, a construção da identidade se dá por meio das interações
da criança com seu meio social. E a educação infantil é um universo
social que não difere da família, favorecendo novas interações que vai

ampliar seus conhecimentos a respeito de si e dos outros. Para tanto este
projeto se justifica com a intenção de estimular a criança na busca de

sua identidade e autonomia conhecendo seu corpo e ampliando
conceitos sobre o mesmo. 



OBJETIVO GERAL

Promover integração das crianças, bem como no resgate da
dignidade e da cidadania através do fortalecimento da
identidade da autonomia. 



OBJETIVO ESPECÍFICO E DESENVOLVIMENTO

- Promover ao aluno a apropriação de sua identidade; 

- Desenvolver a autonomia, a autoconfiança e autoestima da
criança; 

- Desenvolver o hábito de cuidar de si mesmo e do outro; 

- Reconhecimento de segmentos e elementos do próprio
corpo por meio de brincadeiras e interação com o outro; 

- Atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e
músicas diversas com gestos corporais; 

- Manipulação de diversos materiais como: Tinta guache,

pincéis, giz de cera, livros de história, roda de conversa,

recorte, colagem, entre outros. 



AVALIAÇÃO
A avaliação será feita de forma contínua, respeitando o
limite de cada criança individual e coletivamente.

- Reconhecendo sua
imagem no espelho; 

     - Aprendendo andar; 

          - Reconhecer a si próprio
e a seus familiares; 

- Incentivar a criança que o
cuidar significa atender as
necessidades do outro. 



PROJETO  
ARTE E  
CULTURA 

Duração: Agosto a Novembro

O ensino de arte em sala de aula visa desenvolver na criança a
observação, a imaginação e a sensibilidade, sendo de muita importância
para o aprendizado e favorecendo o desenvolvimento da criança nos

aspectos cognitivos, emocional e físico. Dentro deste contexto podemos
inserir o estudo da literatura infantil em podemos transportar a criança

ao mundo da imaginação para que ela possa descobrir através da
releitura da arte, quanto dos livros sua grandiosa magia, sendo a literatura

um caminho que conduzirá a criança a desenvolver emoções e
sentimentos de forma prazerosa e significativa. 

 



OBJETIVO GERAL

Proporcionar o desenvolvimento das expressões e dos
sentimentos através de atividades lúdicas, das expressões e
dos sentimentos através de atividades lúdicas e da
experimentação de diversos materiais e releitura da obra de
autores e de maneira específica para este projeto iremos nos
focar nas obras dos pintores: Romero Brito e Maria Marysia
Portinari e também inseri-los no mundo da leitura fazendo-os
descobrir este maravilhoso universo. Ensinar valores éticos e
morais, utilizando as histórias em livrinhos de literatura
secular. 



OBJETIVO ESPECÍFICO
-Explorar diferentes materiais, observando as suas
características; 

-Aprimorar a coordenação motora; 

-Estimular a leitura de livros e releitura das obras de Romero
Brito e Maria Marysia Portinari; 
-Conhecer e apreciar os elementos que consiste nas obras
dos pintores; 

-Estimular a emissão de sons, balbucios e palavras musicais
imitando os personagens da história; 

-Incentivar a participação das famílias nos momentos de
leitura contação de história, realizando o registro por escrito
ou por fotos como foram esses momentos. 



DESENVOLVIMENTO
-Conversa informal sobre o assunto; 

- Manuseio de materiais diversos; 

- Pintura com tinta a guache; 

- Manusear diferentes texturas como; algodão, esponja, lã,

lixas e outros; 

- Contação de histórias; 

- Roda de Conversa sobre a história lida e outros assuntos; 

- Roda de músicas e gestos corporais; 

- Montagem de painel traçando a releitura das obras; 



AVALIAÇÃO
A avaliação será feita de forma contínua, respeitando o
limite de cada criança individual e coletivamente.

- A arte da vida consiste em
fazer da vida uma obra de

arte; 

     - Familiarizando-se com a tinta; 

          - Nossos pequenos artistas
expressando suas habilidades

artísticas; 



Execução Orçamentária - Receita 



Execução Orçamentária - Despesas 



Obrigado!

R E D E S  S O C I A I S

@fcgbr

@fundacaofcg

@FundacaoCG 
 


