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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, o CEI – Espaço da Comunidade III,

atendeu 320 crianças, dentro da faixa etária

de 1 a 3 anos. Ao longo do ano, as crianças

foram atendidas de segunda-feira a sexta-

feira das 7h as 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

III

A proposta pedagógica do Centro de Educação

Infantil Espaço da Comunidade III, está baseada na

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -

LDB 9.394/96, a Constituição Brasileira, o Estatuto

da Criança e do Adolescente, o disposto nos

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN e

Deliberação no. 01/99 do Conselho Estadual de

Educação de São Paulo.  

Nossa proposta é de um trabalho com

embasamento nas diferenças individuais e na

consideração das peculiaridades das crianças na

faixa etária por nós atendida – de 01 a 3 anos,

cuidando e educando sem nos esquecer do viés da

inclusão, da estimulação e das brincadeiras. 



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
As crianças chegam ao CEI

organizam suas mochilas

tirando as agendas, e se

acomodam nas cadeirinhas

para aguardar o café da

manhã.

DEJEJUM COLAÇÃO
É hora de tomar um

delicioso leite quentinho!!

No momento da colação

são servidos dois dias da

semana suco e três dias a

fruta.



APRESENTAÇÃO DA ROTINA

ALMOÇO
A refeição é preparada

com muito amor pela

equipe da cozinha.

ESCOVAÇÃO HORA DO SONO
É importante escovar os

dentes após o almoço e

antes de dormir

Dormir de tarde é

necessário para a saúde e

o desenvolvimento da  

criança. 



APRESENTAÇÃO DA ROTINA

LANCHE DA

TARDE
As crianças tomam um

leitinho após o sono.

REFEIÇÃO DA

TARDE
SAÍDA

A última refeição  

antes de ir para casa 

É hora de dar tchau



DIA DA MULHER
E
ve

n
to

s 
re

a
li
za

d
o
s

ATIVIDADE COM ESTAGIÁRIAS DE NUTRIÇÃO

DA UNIP

FESTA DA PÁSCOA

DIA DO ÍNDIO

ATIVIDADE DE CINEMA

DIA DAS MÃES

DIA DOS PAIS

PRIMAVERA

SEMANA DA CRIANÇA
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REINAUGURAÇÃO DA BRINQUEDOTECA 

SEMANA DA BOA ALIMENTAÇÃO

MOSTRA CULTURAL

COMBATE A DENGUE

DIA DOS PROFESSORES

DURANTE UMA SEMANA TRABALHAMOS COM AS CRIANÇAS OS

ALIMENTOS SAUDÁVEIS ONDE FIZEMOS CARTAZES, PINTURA,

PARA ENSINARMOS A IMPORTANCIA DE UMA BOA

ALIMENTAÇÃO.

INDICADORES DE QUALIDADE

VISITA NA BIBLIOTECA



Projeto 

Papai do Céu
    O projeto do Papai do céu foi criado para

beneficiar as crianças que são atendidas pe-la

fundação esse projeto tem como intuito de que

as crianças sejam apadrinhadas por uma pessoa

essa presenteia a criança com roupa, sapato e

um brinquedo.  





PROJETO
ADAPTAÇÃO E
ACOLHIMENTO

É importante lembrar que essa nova fase repleta de mudanças para a
criança e seus familiares gera sentimentos que precisam ser entendidos,
discutidos e superados gradativamente, respei-tando o tempo que cada
criança precisa para se adaptar. O período de adaptação é muito im-

portante, tanto para a criança como para os pais. Constitui uma
oportunidade de estabelecer vínculos afetivos dentro de uma

convivência, que é diferente da familiar. 
Mesmo as crianças que já frequentam a Creche e que conhecem os

colegas e os educadores ficam inseguros.  

Período Fevereiro à Março 



OBJETIVOS
- Construir um ambiente de acolhimento e segurança para as
crianças e suas famílias; 

- Estabelecer uma boa comunicação entre pais e professores. 

- Respeitar a individualidade e o jeito de ser de cada criança; 

- Promover a familiarização das crianças com: as professoras;

funcionários, outras crianças, com os espaços e ambientes e
com a rotina do CEI; 
- Desenvolver a cooperação e a autonomia; 

- Receber as crianças com atenção, afeto e cuidado; 

- Acolher com atividades planejadas priorizando o lúdico e os
momentos de interação. 



DESENVOLVIMENTO 

Atividades que proporcionam o desenvolvimento das diversas
formas de linguagem como can-tar, dançar, imitar, balbuciar,
desenhar, pintar, dentre outras; 

Atividades que auxiliam no desenvolvimento psicomotor como
engatinhar, arrastar, correr, rolar, pular, rasgar, amassar, subir,
descer, andar em linha reta, e empurrar. 
Atividades que instiguem a imaginação e a criatividade: faz-de-

conta, histórias e brincadeiras livres. 

AVALIAÇÃO 

Feita com observação, participação, adaptação de cada aluno,

individualmente e coletivamente. 



CULMINÂNCIA 

Construção de mural coletivo para apresentação do Projeto
Adaptação e Acolhimento. 



PROJETO  

IDENTIDADE E
AUTONOMIA

A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com
o meio social. A autonomia também é constituída a partir das relações

estabelecidas nos grupos em que a criança convive. Portanto, este projeto
tem a finalidade de promover o reconhecimento das adversidades, ao
mesmo tempo favorecendo a estrutura da identidade, percepção do

outro, das igualdades e diferenças, reconhecendo a criança como um ser
social e histórico, visa também criar meios de aquisição de conhecimento
de si mesmo e do mundo que a rodeia, a fim de possibilitar à criança a
construção  plena de sua identidade. Abordaremos também o projeto

Nutrição com o objetivo de estimular hábitos alimentares saudáveis e de
promover a saúde. Enfatizaremos também as datas comemorativas, dia

internacional da mulher e da Páscoa. 

Período Março à Abril 



OBJETIVO GERAL
O objetivo principal deste projeto é fazer com que a criança se
reconheça como um ser social, criando meios de interação a partir
do conhecimento de si mesmo e do mundo que as rodeiam.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover situações para que a criança construa sua autonomia e
identidade, por meio de brincadeiras, vivencias de diferentes
situações:  

- Brincadeiras de roda;  

- Construção de corpo humano em papel;  
- Colagem;  

- Desenho;  

- Músicas;  

- Teatro com Fantoches;  

- Carimbo das mãos e dos pés;  

- Rodas de conversas sobre a importância da família. 



MOMENTOS 

Neste projeto trabalhamos a idenpendencia deles e a
identidade deles, fazendo com que se reconheçam nos
lugares é um o projeto que tem muita importância.  



PROJETO  

ARTE E CULTURA 

O trabalho com a cultura em sala de aula favorece o desenvolvimento de
vínculos com a diver-sidade, desse modo produzindo uma cultura mais

tolerante que valoriza e respeita a diversidade. Conhecer diferentes
manifestações de artes proporciona a sensibilidade da criança em reco-

nhecer arte no seu cotidiano, seja através de seus trabalhos manuais, por
meio de mídias, dan-ças, teatro e até mesmo nas artes expressadas nas
ruas. Sendo assim a arte proporciona o de-senvolvimento criador do seu

próprio conhecimento, uma vez que a criança na educação infantil
encontra-se em fase de desenvolvimento e precisa desenvolver-se de
forma integral. Traba-lharemos temas transversais, como os valores:

Amizade, Respeito, Preservação do meio ambi-ente, Solidariedade, dentre
outros, com crianças de três a quatro anos. Desta forma, as ativida-des
artísticas fornecerão ricas oportunidades para o seu desenvolvimento.  

Período Março à Abril 



OBJETIVOS GERAIS
Despertar na criança o gosto pelo fazer e pela apreciação de
diferentes manifestações artísti-cas, ampliando seu
conhecimento de mundo, interligando com as habilidades,

potencialidades e a criatividade que a criança pode desenvolver
na Educação Infantil. Conhecer personagens de Mauricio de
Souza.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Incentivar as expressões da criança; 

- Identificar sons de instrumentos musicais; 

- Apreciar diversas obras de arte; 

- Aguçar a memória, a atenção e a criatividade; 

- Aprimorar a coordenação viso-motora; 

- Iniciação do gosto e respeito pelo processo de produção e criação
artística; 

- Conhecimento e valorização da diversidade cultural; 
- Desenvolver o interesse e o prazer em ouvir histórias; 

- Identificar personagens de Mauricio de Souza. 



AVALIAÇÃO
O processo de avaliação deverá ser contínuo, através da observação
e registros do pro-fessor em fichas e diários de classe, a fim de
documentar os progressos de desenvol-vimento das crianças, suas
habilidades e competências adquiridas durante o processo de
aprendizagem nos eixos temáticos que norteiam a educação
infantil. 

RECURSOS MATERIAIS

- TV e DVD; 

- Tinta, lápis de cor, giz
de cera e cola; 

- Papéis coloridos;  

- Gibis; 

- Retalhos de EVA; 

- Revistas para recorte; 

- Obras do cartunista
Mauricio de Sousa;  

- Figuras da obra de arte
de diversos pintores; 



NOSSOS MOMENTOS  

Conhecendo os personagens da “Turma da Mônica” 

Criado pelo Cartunista Maurício de Souza... 



Execução Orçamentária - Receita 



Execução Orçamentária - Despesas 



Obrigado!

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

@fcgbr

@fundacaofcg

@FundacaoCG 
 


