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Relatório Anual de Atividades
O relatório de atividades do CEI - Espaço da Comunidade II 2016 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 2016, o CEI - Espaço da Comunidade II atendeu 160 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 as 17h formando um total de 10 horas por dia e
50 horas semanais em período integral.
Esses resultados só foram e são possíveis com o estimulo e apoio de
colaboradores e empresas que estiveram com a FCG durante esse ano e puderam
participar do desenvolvimento de usuários e cidadãos e contribuir para a construção
de uma sociedade mais justa e acessível para todos.

Apresentação da 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.

Apresentação do CEI II

A proposta pedagógica do Centro de Educação Infantil Espaço da
Comunidade II, 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.
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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.

Objetivos Gerais
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;
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Em curto prazo


Promover a socialização e adaptação da criança de educação infantil ao meio
em que vive para que se relacione com as pessoas que integram a
comunidade;



Estabelecer rotinas de organização de tempo e espaço, garantindo a
estabilidade que permite as crianças se situarem, desde o período do
acolhimento;



Desenvolver em todas as crianças o hábito de expressão e comunicação
espontânea e criativa.

Em médio prazo


Aumentar a participação dos pais nas reuniões e demais atividades
programadas pela creche;



Incentivar a observação, registro e atenção;



Favorecer a construção do conhecimento para que todos eles tenham hábitos
de respeito e compreensão ao meio natural e social em que vivem;



Promover qualidade no atendimento às crianças com necessidades especiais;



Acesso à educação étnico-racial.

Em longo prazo


Garantir o desenvolvimento integral da criança nos aspectos sociais,
intelectuais, físicos e psicológicos.

Objetivos Específicos


Oferecer assistência e atividades às crianças que preencham, pelo menos em
parte, sua carência afetiva, social e econômica;



Oferecer alimentação equilibrada e de qualidade;
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Executar um programa que leve a criança ao desenvolvimento físico,
psíquico,

cognitivo

e

comunitário,

proporcionando-lhe

um

melhor

desenvolvimento.


Trabalhar as famílias no sentido de orientá-las a construir hábitos de
cidadania no exercício pleno de seus direitos e de seus deveres.

Eventos realizados

Festa dos Aniversariantes
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Super Heróis e Pintura no Rosto

Salas temáticas Acampadentro e esculturas em bexigas
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Salas temáticas lembrança borboleta com pirulito

Festa a fantasia com o tema de circo

As crianças confeitaram seus cupcakes com auxílio das
professoras

Página |9

Feira Cultural

Feira Cultural Participação das Famílias na escola. Os pais vieram prestigiar os
trabalhos dos seus filhos.
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Feira do Livro

Gincana com participação dos pais em comemoração ao seu dia
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Participação da Família na CEI II

Reunião de Pais
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Participação das Famílias no Dia das Mães

Palestra com a Psicóloga e Vereadora Patrícia Bezerra
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Projeto Papai do Céu
Um projeto realizado pela fundação comunidade da graça todos os anos,
a mais de 10 anos que atua junto a crianças carentes, com o intuito de mudar vidas
através da oração. O projeto é norteado por três princípios básicos: Oração, palavra
profética e ações práticas.
Todo ano o projeto é realizado uma grande festa para receber as crianças
e seus pais, que geralmente ocorrem em Dezembro, um momento onde todos são
recebidos de forma carinhosa, e recebem seus presentes que são doados por
padrinhos comprometidos com o desejo de mudar vidas, acompanhados de palavras
que agreguem valor a vida.
O projeto visa um mundo melhor começando por essas crianças
atendidas pelo Papai do Céu fazendo a diferenças na vida delas para mudar a vida
de inúmeras pessoas com um gesto de amor, colocando em pratica a palavra
oração: Ora + ação.

Apresentação do Grupo de Teatro: Qual o verdadeiro sentido do
Natal?
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Pais e crianças prestigiando a grande festa
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Entrega dos presentes

Resumo das Atividades
Nossa rotina no CEI II
No CEI Espaço da Comunidade II, cada momento é importante para o
desenvolvimento da autonomia e capacitação das habilidades de nossas crianças,
pois aproveitamos cada instante para, Incluir, Estimular, Brincar, Cuidar e Educar.
Assim, as rotinas atuam como organizadores estruturais das experiências
cotidianas, partindo de ações que visam á saúde e bem estar das nossas crianças.
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Entrada
A entrada é o primeiro contato da criança com espaço educacional,
professoras e colegas, por isso é preparado um ambiente acolhedor, onde as
crianças possam sentir-se acolhidas, segura e feliz.
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Desjejum
Nossa primeira refeição do dia, o café da manhã, é essencial para a
saúde e crescimento das crianças e não pode ser esquecido ou colocado em
segundo plano. Após passar muitas horas dormindo elas precisam de uma boa
refeição para começar bem o dia. Além de fornecer a energia necessária para um
dia inteiro com muita disposição, o desjejum ajuda a equilibrar as funções do
organismo.

Colação
Hora de repor as energias neste horário é oferecido sempre uma fruta ou
um delicioso suco preparado com muito amor e carinho.
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Hidratação
A hidratação é de suma importância para uma vida saudável, evitando a
desidratação e estimulando-os ao reconhecimento e valores nutricionais.

Hora do banho
Banho também propicia um momento de conforto e descontração
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Hora do almoço
O almoço é um momento que envolve grandes aprendizagens para os
pequenos, como o manuseio dos talheres, contato com os alimentos nutritivos para
a conscientização de uma alimentação saudável, sem falar da questão afetiva que
proporciona esse momento.

Escovação
A educação odontológica infantil visa mudar o comportamento das
crianças quanto aos problemas de saúde bucal, minimizando, assim, o número de
ocorrências futuras cáries, ou perda precoce dos dentes.

P á g i n a | 21

Hora do sono
O sono, uma necessidade vital que ocupa aproximadamente 40% do
tempo de uma criança, tem papel fundamental para o seu desenvolvimento, saúde,
comportamento, desempenho escolar e qualidade de vida.

Lanche
O lanche da tarde é uma refeição de menor tamanho, mas não de menor
importância; faz parte de um esquema de fracionamento da alimentação e das
necessidades de nutrientes ao longo do dia, praticar de 5 a 6 refeições ao dia é a
opção mais saudável para a manutenção da saúde e do peso.
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Refeição da tarde
Devido à proximidade do sono e gasto energético inferior em relação ao dia, o jantar
deve ser uma refeição proporcionalmente menor que o almoço, porém deve
apresentar boa variedade de nutrientes para complementar o dia alimentar da
criança.

Saída
Momento de interação dos colaboradores do CEI com a família e retorno ao seio da
familiar.
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Projetos
Projeto Adaptação e Acolhimento
Duração: Fevereiro a Março
Justificativa
A adaptação é um período em que a criança e sua família passam a criar
vínculos com a unidade escolar. Por se tratar de uma sala mista, crianças vindas do
BI e BII, onde educando e educador deparara com momentos cheios de desafios e
mudanças (sala de aula, colegas novos, professor, etc.). É necessário que haja este
período de adaptação para que a criança se sinta segura e acolhida. Portanto, este
projeto visa facilitar a integração da criança ao novo ambiente, onde trabalharemos
com base nos pilares cuidar, incluir e estimular, zelando sempre pelo conforto e bem
estar da criança. Sendo assim, cabe ao educador oportunizar a criança a exploração
de diferentes espaços e a interação entre os módulos e funcionários da unidade
escolar.

Objetivos Gerais


Promover a interação entre a família promovendo vínculos afetivos;



Promover no CEI um ambiente acolhedor e seguro, possibilitando o
desenvolvimento integral da criança;



Propiciar a valorização do aprendizado através de brincadeiras, recreação,
para maior facilidade de adaptação dos mesmos;



Manusear e experimentar diferentes tipos de brinquedos.

Objetivos Específicos


Que a criança consiga construir brincadeiras através das regras;



Estimular a socialização e adaptação das crianças;



Estimular interação entre o grupo.
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Desenvolvimento
Realizaremos atividades diversificadas na área interna e externa como:


Roda de conversas e leitura;



Passeios pelos espaços da unidade escolar;



Musicas e filmes infantis;



Cantigas de roda;



Brincadeiras com: Triciclos, bolas coloridas, jogos de encaixe, cantinhos do
brinquedo.

Áreas de Conhecimento


Experiências voltadas ao conhecimento de si, do outro, do ambiente;



Experiências de brincas e imaginar;



Experiências de exploração da linguagem corporal: explorar e interagir com o
mundo e o próprio corpo e pelo movimento;



Experiências de exploração da linguagem verbal;



Experiências de exploração da natureza e da cultura;



Experiências de apropriação do conhecimento matemático;



Experiências com a expressividade das linguagens artísticas: Musical, teatral,
visual.

Culminância


Interação entre professoras e colegas;



Fotografia;



Festa de aniversariantes.

Recursos


Brinquedos diversos (carrinhos, bonecas, jogos de encaixar, triciclos.);



Livros de historias infantis e revistas;



Bolas coloridas, bexigas, TV, radio, CD e DVD infantil.
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Avaliação
Será realizada através da observação e do registro durante o
desenvolvimento do projeto, sempre com mediação do educador que considerará a
capacidade e o tempo de cada criança.

Nossos Momentos
Berçários e Mini-Grupo
O período de adaptação é muito importante, para a criança e para a família.

A qualidade do acolhimento é que garante a boa adaptação.
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É o período considerado necessários para que a criança familiarize e
relacione com ambiente da creche.

Desenho livre
Atividade com desenho livre na área externa do CEI, oferecemos esse
espaço onde o grupo explorou suas habilidades artísticas e motora utilizando giz
para suas criações.
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Roda de conversa com fantoche
Facilita aos educando: expressões, ideias e sensações sobre tais
imagens por meio de fala e expressões faciais.

Contação de história
A contação de história estimula a imaginação, a criatividade, à oralidade,
incentiva o gosto pela leitura, contribuído na formação da personalidade da criança
envolvendo o social e o afetivo.
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Ginástica na área externa do CEI
Propusemos para a criança ginástica na área externa do CEI,
incentivando a prática de atividade física para uma melhor qualidade de vida e o
conhecimento do espaço.

Atividade com triciclo e cavalinhos na área externa
Atividade com triciclo na área externa do CEI, momento que as crianças
adoram e interage entre si, expressando sua linguagem corporal com desenvoltura e
agilidade
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Projeto Identidade e Autonomia
Duração: Março e Abril

Justificativa
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

internacional

saúde.

Enfatizaremos
da

também

mulher

as
e

datas

comemorativas,
da

dia

Páscoa.

P á g i n a | 30

Objetivos Gerais


Estimular e desenvolver a autonomia, a autoconfiança e autoestima da
criança;



Promover aquisição de novas formas de relações consigo, com outro e com a
sociedade;



Possibilitar a construção da identidade da criança a partir das relações
sociais;



Estimular a criança sugerindo uma alimentação saudável para uma boa
saúde;



Trabalhar a importância das datas comemorativas, dia da mulher e da
Páscoa;



Estimular e desenvolver a percepção visual, tátil, auditiva, linguagem oral,
coordenação motora ampla e fina.

Objetivos Específicos


Que a criança sinta-se valorizada e reconhecida como indivíduo;



Perceber-se a si e ao outro, as igualdades e diferenças mediante as
interações estabelecidas;



Identificar e reconhecer suas características físicas e culturais uns dos outros;



Reconhecer suas preferências e as de seus colegas



Identificar e reconhecer aspectos de seu próprio corpo;



Compreender os benefícios de uma boa alimentação;



Compreender que a higiene dos alimentos ajuda na conservação da saúde;



Conhecer e identificar alimentos variados;



Valorizar as datas comemorativas;



Manusear e experimentar diferentes tipos de brinquedos.

Desenvolvimento


Realizaremos atividades diversificadas na área interna e externa como: Roda
de conversas
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Histórias com fantoches;



Pinturas;



Culinária;



Homenagens ao dia das mulheres e da Páscoa;



Confecção de painéis



Passeios pelos espaços da unidade escolar;



Musicas e filmes infantis;



Cantigas de roda;



Brincadeiras com: Triciclos, bolas coloridas, jogos de encaixe, cantinhos do
brinquedo.

Áreas de Conhecimento


Experiências voltadas ao conhecimento de si, do outro, do ambiente;



Experiências de brincas e imaginar;



Experiências de exploração da linguagem corporal: explorar e interagir com o
mundo e o próprio corpo e pelo movimento;



Experiências de exploração da linguagem verbal;



Experiências de exploração da natureza e da cultura;



Experiências de apropriação do conhecimento matemático;



Experiências com a expressividade das linguagens artísticas: Musical, teatral,
visual.

Culminância


Interação entre professoras e colegas;



Fotografia;



Festa de aniversariantes, da mulher e da Páscoa.

Recursos


Fantoches;



Frutas;
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Tintas, cola, tesoura, EVA, papeis (cartolina, pardo, Collor set, sulfit), pinceis,
entre outros;



Brinquedos diversos (carrinhos, bonecas, jogos de encaixar, triciclos.);



Livros de historias infantis e revistas;



Bolas coloridas, bexigas,



TV, radio, CD e DVD infantil;



Brinquedoteca.

Avaliação
Será realizada através da observação e do registro durante o
desenvolvimento das atividades sempre com mediação do educador que
considerará a capacidade e o tempo de cada criança.

Experiências Vividas
Berçários e Mini- grupo
Reconhecendo a própria imagem diante do espelho
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Área externa
Por meio da brincadeira, a criança pode “tomar decisões, expressar sentimentos e
valores, conhecer a si, aos outros e o mundo”
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Projeto Valores e Boas Maneiras
Período: Maio a Junho

Justificativa
As boas maneiras constituem a base do relacionamento em todos os
aspectos de nossa vida. Seguir regras básicas da boa convivência significa respeitar
os outros e exigir respeito por si mesmo. As boas maneiras no ambiente escolar são
baseadas na demonstração do interesse e da consideração pelas pessoas.
Desde a educação infantil os verdadeiros valores precisam ser
abordados, no sentido da construção da personalidade da criança. Toda pessoa
está em processo de constante aprendizagem.
Nessa fase a criança recebe uma bagagem de conhecimento que a levará
para a vida com segurança.
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Os valores se constroem o convívio com o outro, nas ações do dia a dia,
e nós educadores precisamos assumir esse compromisso com o coração e com a
ação, planejando atividades para refletir junto às crianças, sobre o comportamento
humano, agindo em prol do bem comum, descobrindo a amizade, o respeito e a
partilha.

Objetivos Gerais


Adquirir hábitos e regras de boa convivência,



Utilizar palavras mágicas no dia-a-dia, tornando assim um ambiente de
convívio agradável em todos os termos, respeitando a todos.



Oportunizar a criança, através de ações diárias, situações que o levem a
desenvolver relações de amizade, para a construção do respeito, partilha e
coleguismo.

Objetivos Específicos


Construir as regras de boa convivência;



Identificar as palavras mágicas em diferentes situações



Utilizar as palavras mágicas como com licença, obrigado, por favor, desculpe;



Adquirir bons hábitos durante as refeições;



Estimular a hora de guardar os brinquedos;



Sentar corretamente na cadeira e no tapete;



Entrar e sair da sala em ordem;



Compartilhar brinquedos e objetos;



Levantar o dedo antes de falar;



Ouvir e respeitar as professoras e os colegas;



Respeitar os colegas;



Aprimorar o sentido da fala e da escuta;



Promover momentos de descontração, estimulando coordenação motora
ampla e fina;
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Estimular a coordenação motora;



Proporcionar a hora do conto.

Desenvolvimento


Atividades com músicas;



Conversas e diálogos;



Hora do conto;



Confecção de painéis;



Desenho, pintura e colagem;



Leitura de imagens;



Atividades ao ar livre e na sala;



Roda de conversa;



Jogos diversos.

Áreas de Conhecimento


Experiências voltadas ao conhecimento de si, do outro, do ambiente;



Experiências de brincas e imaginar;



Experiências de exploração da linguagem corporal: explorar e interagir com o
mundo e o próprio corpo e pelo movimento;



Experiências de exploração da linguagem verbal;



Experiências de exploração da natureza e da cultura;



Experiências

de

apropriação

do

conhecimento

Culminância


Interação entre professoras e colegas;



Fotografia;



Festa de aniversariantes, da mulher e da Páscoa.

matemático.
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Recursos


Fantoches;



Frutas;



Tintas, cola, tesoura, EVA, papeis (cartolina, pardo, Collor set, sulfit), pinceis,
entre outros;



Brinquedos diversos (carrinhos, bonecas, jogos de encaixar, triciclos.);



Livros de historias infantis e revistas;



Bolas coloridas, bexigas,



TV, radio, CD e DVD infantil;



Brinquedoteca.



Experiências com a expressividade das linguagens artísticas: Musical, teatral,
visual.

Avaliação
A avaliação se dará de forma contínua e permanente, sendo realizada
diariamente através de observações individuais, acompanhando sua participação,
criatividade, autonomia, desenvolvimento social e cognitivo.

Nossos Momentos
Berçários e Mini- grupo
“Aprendendo as palavrinhas mágicas”.
Conviver bem!

Aprendendo a agradecer “Obrigado”
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Aprendendo a aguardar os brinquedos
Os pequenos adoram ajudar no momento de guardar os brinquedos,
enfatizamos a importância do zelo com os matérias e a organização da sala.
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Aprendendo jogar a sujeira no lixo
Propusemos uma atividade de conscientização sobre a importãncia de
jogar as sujeiras no lixo estimulando hábitos saudaveis respeitando o nosso proxímo
e o meio ambiente.

Gestos de carinho
Através de atividades sobre a importância de carinho, as professoras
incentivam e estimulam o grupo sobre os gestos cordiais de: amor, amizade,
respeito, compreensão e solidariedade, incentivando-os a um bom convívio social.
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Projeto Olimpíadas
Período: Julho a Agosto

Justificativa
É um evento histórico, pois promove a união de todos os países e reúne
atletas de varias modalidades esportivas em um só lugar, além disso, a prática
esportiva é uma ótima forma de terapia, pois estimula nossos alunos a prática
esportiva, favorecendo assim, a melhoria da qualidade de vida.

Objetivo






Conhecer e praticar as variadas modalidades esportivas, através de jogos e
brincadeiras;
Desenvolver o gosto pelo esporte;
Reconhecer algumas modalidades esportivas;
Competi r lidando com questões de ganhar e perder posicionando-se em prol
de competições saudáveis;
Perceber a importância do esporte como fonte de saúde física e mental para
seus praticantes, através de rodinhas das conversas.
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Atividades








Obstáculos;
Arremesso de bolas;
Competições de motocas;
Confecção de pompons;
Painéis;
Exposições de cartazes;
Desenho do símbolo das olimpíadas, com a impressão das mãos.

Avaliação
A avaliação será feita no decorrer do projeto, simultânea e permanente,
através de observações e registro do professor.

Nossos Momentos
Berçários e Mini- grupo

Com Tinta Guache criação

Símbolo Olímpico

Dança rítmica com fitas

Mãos das crianças do CEI
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Basketball

Projeto Arte e Cultura
Período: Setembro a Outubro

Pintura com giz de cera
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Justificativa
A linguagem da Arte na educação infantil tem um papel fundamental
envolvendo os aspectos cógnitos e culturais.
As artes estão presentes no cotidiano da vida infantil, ao rabiscar e
desenhar no chão, papel, areia, ao utilizar materiais encontrados ao acaso ao pintar
objetos e até mesmo seu próprio corpo a criança pode se utilizar de expressão
artística.
A cultura é um conjunto de manifestações artísticas, social, linguística e
comportamentais de povo ou civilização.
Concluído assim que o trabalho com esses temas em sala de aula e de
extrema importância para o desenvolvimento cognitivo, emocional e físico da
criança.

Objetivo








Promover a cada educando o contato com a sua cultura;
Apreciar alimentos típicos de algumas regiões;
Estimular interesse pela linguagem artística nos âmbitos: visual, musical e
teatral;
Envolver a família despertando o desejo de demonstrar as suas raízes
étnicas, estabelecendo a valorização e o respeito entre gêneros raciais;
Desenvolver a oralidade, interação e socialização;
Trabalhar conceito de releitura de obras artísticas de acordo com
entendimento infantil a partir de materiais diversos;
Desenvolver a criatividade pela linguagem artística.

Objetivo








Conhecer as obras de Ademir Martins e os contos da escritora Ruth Rocha;
Ampliar os conhecimentos das artes e literatura;
Desenvolver a oralidade, interação e socialização com brincadeiras
tradicionais, com colaboração dos pais ou responsáveis;
Aprofundar os conhecimentos das cores, linhas e formas;
Valorização da cultura brasileira;
Desenvolver a imaginação e a criatividade.
Utilizar materiais recicláveis como caixas de papelão, garrafas pet, revistas
para reproduzir trabalhos do autor.
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Metodologia




Espaço, textura forma, cores, coordenação motora;
Expressão oral e escrita;
Linguagem verbal e visual. Ver cronograma de atividades.

Recursos materiais








Desenvolver a imaginação e a criatividade;
Conhecer a cultura e a crença de outras regiões;
Aprofundar conhecimento sobre cores e formas;
Trabalhar com arte no papel;
Identificar cores;
Materiais recicláveis;
Música/ dança.

Recursos








Giz de cera;
Folha de sulfite;
Tinta guache;
Pincel;
Cola branca;
Barbante;
Papeis fantasias variadas.

Avaliação
A avaliação do projeto deverá ser realizada durante todo o processo de
transcorrer das atividades e com construções de cada criança de acordo com suas
percepções artísticas e seu desenvolvimento. A apresentação será exibida através
de fotos mostrando as atividades realizadas pelas as crianças durante o projeto.
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Nossos Momentos
Berçários e Mini-Grupo
Pintura no azulejo
Oferecemos um espaço na área externa do CEI, para as crianças
explorem as cores e as tinta com o desenho do coração vazado que formou uma
linda obra de arte.

Conhecendo a obra de Aldemir Martins “O peixe azul, vermelho e amarelo”.
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Chocalhos feitos com materiais recicláveis
As crianças pintaram as garrafas Pet com tintas conforme sua criatividade
demonstrando suas habilidades para arte.

Resgate de brincadeiras, com bolinhas de sabão, alegria, imaginação e interação.

Colagem com papel picado (Estimulo a coordenação motora e participação
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Projeto literatura infantil
Período: de Novembro

Nossos Momentos
Berçários e Mini – Grupo
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Contação de história “Os três porquinhos”

Hora da História
Pinóquio, após as crianças folhearam o livro para visualização de imagens.

Cantinho da leitura
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Musical
A linda Rosa Juvenil, encenado pela equipe do CEI – II, para entreter as
crianças na Festa da Primavera.

Projeto nutrição
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Nossos Momentos
Berçários e Mini – Grupo

Mandioquinha ou Batata Baroa

Apresentação e Degustação do Tomate

Apresentação e Degustação do Morango

Banana
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Execução Orçamentária
CEI - ESPAÇO DA COMUNIDADE II - 2016
Saldo Exercício Anterior - 2015

212.859,69

Receitas
Origem da Receita

Tipo de Receita

Verbas
Publicas

Contra Partida
Organização

Total das
Receitas

Fundação Comunidade da Graça

Contra Partida Financeira

0,00

78.220,24

78.220,24

Fundação Comunidade da Graça

Gratuidades Aplicadas

0,00

120.625,14

120.625,14

Fundo de Reserva

Resgates de Aplicações Financeiras

75.183,06

0,00

75.183,06

Banco Bradesco S/a

Receitas Financeiras

14.868,23

0,00

14.868,23

PMSP - PNAE

Verba Alimentação

64.600,00

540,00

65.140,00

Secretária Municipal da Educação

Verba Adicional

92.739,37

0,00

92.739,37

Secretária Municipal da Educação

Verba Mensal

1.105.498,66

0,00 1.105.498,66

Total Geral das Receitas 1.352.889,32

199.385,38 1.552.274,70

Despesas
Grupo de Despesa

Tipo de Despesas

Verbas
Publicas

Contra Partida
Organização

Total das
Receitas

Instituição Bancaria

Tarifas Bancarias

0,00

2.668,94

2.668,94

Instituição Bancaria

Juros e Encargos

0,00

223,11

223,11

Instituição Bancaria

Aplicações Financeiras - Imposto de Renda

3.321,96

0,00

3.321,96

Recursos Humanos

Folha de Pagamento e Encargos

791.297,62

0,00

791.297,62

Recursos Humanos

Férias, 13º e Rescisões

75.183,06

0,00

75.183,06

Despesas Operacionais

Alimentação

53.261,97

0,00

53.261,97

Despesas Operacionais

Material Pedagógico

105.539,30

0,00

105.539,30

Despesas Operacionais

Material de Higiene

18.751,27

0,00

18.751,27

Despesas Operacionais

Material de Limpeza

24.669,32

0,00

24.669,32

Despesas Operacionais

Material de Escritório

18.008,94

0,00

18.008,94

Despesas Operacionais

Concessionárias

32.488,82

0,00

32.488,82

Despesas Operacionais

Manutenção Predial

3.461,35

0,00

3.461,35

Despesas Operacionais

Outras Despesas Operacionais

58.020,07

29.507,92

87.527,99

Despesas Operacionais

Aluguel

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

IPTU

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Verba Adicional

92.739,37

0,00

92.739,37

Despesas Operacionais

Verba PNAE

34.000,00

738,69

34.738,69

Fundação Comunidade da Graça

Gratuidades Aplicadas

0,00

120.625,14

120.625,14

Total Geral das Despesas 1.310.743,05

153.763,80 1.464.506,85

Saldo Final para Aplicação no Próximo Exercício

300.627,54
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Recursos Financeiros Disponíveis no Final do Exercício
Saldo em Conta Corrente
Saldo em Caixa
Saldo em Fundo de Reserva
Saldo em Conta Poupança
Total dos Recursos Disponíveis
Despesas Realizadas para Pagamentos no Próximo Exercício
Despesas com Recursos Humanos a Pagar
Verbas Alimentação a Utilizar
Provisões Recursos Humanos
Total das Despesas a Pagar no Próximo Exercício
Total Liquido Disponível R$

R$ 122,44
R$ 5,12
R$ 269.899,98
R$ 30.600,00
R$ 300.627,54
R$ 58.115,53
R$ 124.130,98
R$ 30.600,00
R$ 106.613,70
R$ 319.460,21
(R$ 18.832,67)

