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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 VI,

atendeu 168 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

IV

A proposta pedagógica do Centro de Educação

Infantil Espaço da Comunidade VI, 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
Na chegada as crianças são

recebidas com alegria e

amor, nesta fase de

adaptação é um período de

muita aprendizagem para as

crianças.

DEJEJUM COLAÇÃO
Uma rotina que faz parte do

dia a dia, onde é conversado

sobre a importância dessa

alimentação.

Hora de repor as energias

com um delicioso suco

preparado com muito amor

e carinho.



APRESENTAÇÃO DA ROTINA

ALMOÇO
Tudo preparado com

muito carinho, desde o

cardápio formulado pela

nossa nutricionista

Sandra. B, até a

preparação pelas nossas

cozinheiras que fazem

tudo com muito amor e

carinho.

ESCOVAÇÃO HORA DO SONO
É muito importante a

escovação após as

refeições, pois é na hora

do sono que começa a

fermentação, podendo

assim ocasionar caries.

A hora do soninho é

muito importante,

porque ajuda no

crescimento e repõem as

energias para poderem

brincar.



APRESENTAÇÃO DA ROTINA

LANCHE DA

TARDE
O CEI busca garantir

uma alimentação

saudável para nossos

pequenos.

REFEIÇÃO DA

TARDE
SAÍDA

As refeições não devem

atender apenas ás

necessidades nutricionais

das crianças, mas

também as psicológicas

e sociais.

Ao final do dia, os pais

recebem seus filhos

satisfeitos com o

trabalho desenvolvido,

demonstram alegria em

ver que seus filhos

tiveram um excelente

dia.



FESTA DA PRIMAVERA

SEMANA DA CRIANÇA
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OBS: REALIZAMOS APENAS ESSAS ATIVIDADES PORQUE ASSUMIMOS A

DIREÇÃO DA CRECHE EM SETEMBRO DE 2017



Projeto 

Papai do Céu
Trata-se de um projeto realizado no mês de

dezembro atendendo as crianças já assistidas

por nosso CEI. 

A fundação Comunidade da Graça juntamente

com alguns parceiros da à oportunidade das

crianças a serem apadrinhadas, aonde vai muito

além de receberem somente roupas, sapatos e

brinquedos, criança e família tem a

oportunidade de se confraternizarem e de

serem assistidas com uma palavra que resgata o

valor da família com inspiração e mensagem de

esperança. 



Porque Natal é tempo de lembrar que as

pessoas são amadas 



PROJETO
ADAPTAÇÃO E
ACOLHIMENTO

Adaptar-se ou ser acolhido? A Fundação Comunidade da Graça
preocupa-se em assistir o próximo em suas necessidades e angustias e

com esta preocupação não é apenas no adaptar-se que nos
preocupamos, nos preocupamos em como este próximo será acolhido e
por estes motivos pensamos em um acolhimento tranquilo baseado na
confiança e respeito afim de que nossas crianças e familiares sintam-se

acolhidos e consequentemente adaptados.  
Mesmo para as crianças que já frequentam a escola uma nova rotina
com outros colegas, outros educadores provoca insegurança para as
famílias e para as crianças, durante este período é comum que todos

sintam-se ansiosos para que tudo caminhe da melhor maneira possível. 



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
- Estabelecer relação de confiança recíproca entre professores,

crianças e famílias e todos os envolvidos no CEI; 
- Acolher com atividades planejadas priorizando o lúdico e os
momentos de interação; 

- Amenizar a ansiedade e a dor da separação da criança com a
mãe ou responsável; 
- Estabelecer vínculo afetivo entre o professor e a criança; 

- Cuidar e educar com respeito e afeto nos primeiros contatos da
criança ao ingressar ou regressar à escola.- Envolver as famílias que
chegam à escola pela primeira vez num clima de acolhimento,

segurança, cuidado e afeto; 

- Incluir as crianças na construção do espaço e do tempo da escola
(rotina); 

- Acolher as singularidades de cada criança e incluí-las no
desenvolvimento das situações planejadas.; 

-  Mediar as experiências da criança com a cultura. 



DESENVOLVIMENTO 

MATERIAL UTILIZADO 

Brinquedos como casinha, carrinhos, panelinhas, caixa de
papelão, bolas, parque, área externa, músicas, livros etc.

Durante estas duas semanas as professoras irão preparar
cantinhos de acolhimentos e medias situações para
observação para este período de acolhimento.

AVALIAÇÃO 

A avaliação será através da pedagogia da observação para
que assim a professoras possa colher informações do seu
aluno para melhor conhece-lo.



PROJETO  

ESSE NOSSO
BRASIL É LINDO

O Projeto visa trabalhar e explorar a diversidade cultural existente no
Brasil, proporcionando as crianças o contato com outras culturas e
consequentemente com o novo, favorecendo o desenvolvimento da

tolerância ao diferente e reforçando a autoestima e identidade de cada
um. 

Por se tratar de um projeto que tem como tema a diversidade cultural,
aborda valores, respeito ao próximo e regras de convivência em suas
atividades. Permite explorar todos os eixos e campos de experiências. 

Estados que vamos trabalhar.  
                São Paulo: MGI A/B                                  Nordeste: MGII A 

                Bahia: MGI C/D                                         Região Sul: MGII B e C 

                BII A/B/C:  Minas Gerais                          BII D/E/F: Belém do Pará  



OBJETIVO GERAL

Trabalhar no grupo regras de convivência, estimulando a
tolerância às diferenças; melhorar o convívio entre as crianças
e torná-los mais pacientes e prestativos com o próximo,

conhecer outras culturas e outros estados do Brasil. 



OBJETIVO ESPECÍFICO E DESENVOLVIMENTO
- Pesquisar através dos pais o seu estado ou País de origem; 

- Trabalhar interação entre família e escola; 

- Possibilitar a construção da valorização das diferentes culturas
que existem no Brasil; 
- Trabalhar a autoestima nos alunos para que estes possam
relacionar-se com o outro; 

- Desenvolver uma imagem de si, atuando de forma mais
independente, com confiança em suas capacidades e percepção de
suas limitações; 

- Desenvolver o hábito de ouvir; 
- Estimular o respeito às regras sociais e de convivência com o
outro; 



AVALIAÇÃO
A avaliação será feita de forma contínua e diagnóstica,

por meio de observações e registros realizados pelo
professor. 
Apresentamos para os pais todo o nosso trabalho no dia
11/11/2017 (sábado). 



PROJETO  

NATAL DE LUZ NO
CEI VI 

O Natal é uma data muito importante do nosso calendário, que
infelizmente foi se tornando pouco a pouco apenas um dia comercial,
com estímulo a compra de roupas, calçados e presentes. Com isto, o

verdadeiro sentido foi sendo, pouco a pouco, perdido, deixado de lado e
era assim, exatamente que residia a beleza da festa, o espírito natalino. 

A partir deste Projeto é possível proporcionar ao aluno uma série de
atividades que resgatem o real significado do Natal e  facilitem a
 construção de conhecimentos das tradições da festa de forma

participativa, descontraída, buscando integrar diversas áreas e permitindo
a livre criação, a interação e o diálogo, respeitando, porém, as diferenças

individuais. 
 



OBJETIVOS

- Conhecer o significado e a origem do Natal, bem como seu
verdadeiro sentido.  

- Estimular o respeito às crenças, símbolos e sentimentos
individuais e a religiosidade de cada um.  

- identificar os símbolos do Natal.  
- desenvolver a linguagem oral. 
- desenvolver o raciocínio e a criatividade. 

- estimular a socialização, permitir a livre criação e o
pensamento crítico, estimular o diálogo e a livre criação. 



DESENVOLVIMENTO
Cada professor poderá desenvolver com sua turma diversas
atividades a partir do Tema proposto Natal, levando sempre em
consideração que é preciso respeitar as diferenças e o
pensamento de cada um, proporcionando momentos em que se
possa ler e assistir vídeos a respeito, conversar, trocar ideias sobre
o tema e desenvolver atividades  diversas que sejam prazerosas e
criativas.  



NOSSOS MOMENTOS  

A Exploração dos Objetos e Brincadeiras se baseia na ideia de
que brincando a criança desenvolve a capacidade de imaginar,
se insere na cultura e na sociedade e aprende a viver em grupo.

Sozinha ou com os amigos, ela usa todos os recursos de que
dispõe para explorar o mundo, ampliar sua percepção sobre ele
(e sobre si mesma), organizar o pensamento e trabalhar com
afetos e sentimentos. Isso tudo ocorre num grau ainda maior
quando o brincar envolve o chamado faz de conta. 

As relações afetivas não podem ser ignoradas, pois estão
presentes no desenvolvimento, fazem parte da natureza humana
e podem interferir de forma positiva nos processos cognitivos. 



Execução Orçamentária - Receita 



Execução Orçamentária - Despesas 



Obrigado!

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

@fcgbr

@fundacaofcg

@FundacaoCG 
 


