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Relatório Anual de Atividades
O relatório de atividades do CEI - Espaço da Comunidade IV 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 IV atendeu 150 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, 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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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 0 a 3 anos, cuidando e educando sem nos esquecer do viés da
inclusão, da estimulação e das brincadeiras.

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;

Objetivos específicos


Estabelecer relações de confiança recíproca entre professores, criança e
família.



Receber as crianças com atenção, afeto e cuidado.



Familiarização das crianças com: professoras, funcionários, outras crianças,
com os espaços e ambientes, com a rotina.
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Conhecer e reconhecer as dependências do CEI para a organização dos
momentos/ tempos;



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



Amenizar a ansiedade e a separação da criança com a mãe.



Estabelecer vínculo afetivo professoras e crianças.



Cuidar e educar com respeito e afeto nos primeiros contatos da criança ao
ingressar ou regressar à escola.

Eventos realizados
Festa de aniversariantes do mês
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Dia das mães

Dia dos Pais
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Páscoa: Conhecendo o verdadeiro sentido da Páscoa (história) e desenvolvendo a
atividade (Confecção do cordeirinho).

Dia do Índio: Cantigas “Indiozinho” Após a roda de música cada criança pintou seu
desenho com giz de cera.

Festa caipira
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Gincana de férias e projeto Olimpíadas

Festa da Primavera

Semana da Boa Alimentação
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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.

Resumo das atividades
No CEI Espaço da Comunidade IV, cada momento é importante para o
desenvolvimento da autonomia e capacitação das habilidades de nossas crianças,
pois aproveitamos cada instante para ENSINAR E CUIDAR.
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
Na chegada as crianças são recebidas com alegria e amor, nesta fase de
adaptação é um período de muita aprendizagem para as crianças.
Família, escola e crianças descobrem sobre convívio entre outras
crianças, segurança, descobertas, ritmos e exploração de novos ambientes, entre
tantas outras coisas.

Desjejum
Uma rotina que faz parte do dia a dia, onde é conversado sobre a
importância dessa alimentação.
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Colação
Hora de repor as energias com um delicioso suco preparado com muito
amor e carinho.

Hidratação
No decorrer 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.
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Hora do almoço
Tudo preparado com muito carinho, desde o cardápio formulado pela nossa
nutricionista, até a preparação pelas nossas cozinheiras que fazem tudo com muito
amor e carinho.

Escovação
É muito importante a escovação após as refeições, pois é na hora do sono que
começa a fermentação, podendo assim ocasionar caries.
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Hora do sono
A hora do sono é muito importante, porque ajuda no crescimento e
repõem as energias para poderem brincar .

Lanche
O CEI busca garantir uma alimentação saudável para nossos pequenos.
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Refeição da Tarde
As refeições não deve atender apenas ás necessidades apenas às
necessidades nutricionais das crianças, mas também ás psicológicas e sociais: de
sentir prazer e alegria durante as refeições que são preparadas com muito amor.

Saída
Ao final do dia, os pais recebem seus filhos satisfeitos com o trabalho
desenvolvido ao longo do dia, demonstram satisfação em ver que seus filhos tiveram
um excelente dia.
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Projetos
Projeto Adaptação e Acolhimento
Duração: Fevereiro e Março

“Amar é acolher,
É compreender,
É fazer o outro crescer,
É o aconchego é abrir os braços da confiança.”
Zilda Arns
É um período flexível e de transição entre a saída de casa e a entrada na
escola de Educação Infantil. Neste período a criança e a família experimentam uma
serie de sentimentos: expectativa, medo, esperança, alegria, etc. Além da adaptação
neste ambiente novo é necessário se adaptar a outros fatores como sono,
alimentação, higiene e vários tipos de estimulação. É comum neste momento o
choro e pequenos problemas de saúde dentre outras coisas.
Portanto a escola e os educadores promovem um ambiente seguro e uma
rotina diária flexível atenta a estas demandas. Em contrapartida a família também é
chamada a estar presente em todos os momentos participando junto com as
crianças e educadores na resolução de todos os problemas que surgem neste
período.

P á g i n a | 16

Confiança, respeito, carinho, parceria são fundamentais entre família,
educadores e direção em todo o processo educativo.
Justificativa
Inicia-se com acolhimento e a adaptação, uma nova etapa na vida de
todos nós, professores, crianças e pais. Uma etapa delicada que precisa de muita
dedicação por parte de todos envolvidos, momento de novas experiências, de
conhecer, de aprender, de cuidar um do outro, de amar e acolher. Sair de um
espaço conhecido e seguro, dar um passo à frente e arriscar-se, tendo como
companhia o desconhecido para o qual precisamos olhar, perceber, sentir e avaliar,
tudo isso nos leva as mais diferentes reações. Em meio a tantas novidades, à
medida que este processo ocorre de forma planejada e gradual, possibilita à criança
construir vínculos e sentimentos de confiança com os professores, com os colegas e
outras pessoas presentes na instituição. É esta relação afetiva com o outro que
possibilita a segurança, tão necessária para conhecer e explorar este novo espaço.
E para fazermos desse período o mais agradável possível, pensamos em um projeto
que reunisse atividades interessantes, muito aconchego, ambiente acolhedor e
acima de tudo dedicação, amor, carinho e paciência por parte das professoras,
sendo muito importante o entendimento sobre o que é adaptação e como se dá esse
período de tantos desafios. Nesse sentido, consideramos importantíssima a parceria
e a interação família/ escola para que haja a construção de laços saudáveis
favoráveis à troca de vivências e ao pleno desenvolvimento da criança, sendo ela o
principal sujeito da adaptação. Sabemos que a confiança e a segurança dos pais
vão sendo construídas à medida que vão conhecendo as professoras e o seu
trabalho, por isso desejamos que esse período seja de muita parceria,
compreensão, carinho e confiança.
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Objetivo Geral
Proporcionar um ambiente rico em estímulos, possibilitando momentos de
tranquilidade para que todos se sintam seguros, pois, é um momento de
conhecimento e construção de vínculos afetivos entre as crianças e as professoras,
instituição e família, a fim de que todos possam conhecer e vivenciar novas
experiências, expressando seus sentimentos, pensamentos e emoções livremente.
Objetivos Específicos


Organizar o espaço físico adequado á faixa etária e que privilegie a
independência da criança no acesso e manipulação dos materiais
disponíveis;



Proporcionar à criança o contato ao novo ambiente;



Promover a interação da criança com as demais;



Estabelecer uma relação afetiva entre a criança, a professora e o ambiente;



Propiciar uma relação de confiança com os pais, favorecendo uma parceria
com os mesmos, visando o bem-estar da criança;



Promover segurança, confiança, incentivo, elogio e limites;



Percepção de si e dos demais que dividem o mesmo espaço;



Separação da família com tranquilidade por uma parte do dia;



Garantir e situar às crianças quanto ao momento de retorno para junto aos
seus (familiares ou responsáveis)



Dança com Músicas infantis;



Brincadeiras com bolas e bonecas;



Contação de histórias diariamente;



Brincadeiras com bexigas coloridas;



Caminhar pelos espaços do CEI para reconhecimento.
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Nossos momentos
BII

Durante todo o mês procuramos proporcionar as crianças um ambiente integrador,
estabelecendo uma relação afetiva entre as crianças e as professoras.

P á g i n a | 19

Nossos Momentos
MGI
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.
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Nossos Momentos
MGII
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.
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Projeto Identidade e Autonomia
Duração: Maio e Junho

Justificativa
O desenvolvimento da Identidade e da autonomia está intimamente
relacionado ao processo de socialização, tendo em vista que a interação social se
dá na ampliação dos laços afetivos que as crianças podem estabelecer entre si e
com os adultos, proporcionando a apropriação de sua identidade, desenvolvendo
sua autonomia, a autoconfiança e a autoestima.
A

autoimagem

também

é

construída

a

partir

das

relações

estabelecidas nos grupos em que a criança convive. Um ambiente farto de
interações, que acolha as particularidades de cada individuo, promovendo o
reconhecimento das diversidades aceitando-as e respeitando-as.
Havendo assim uma relação entre aluno e professor de forma
autêntica, permitindo a criança conhecer sua própria história familiar promovendo
um processo de interação e afetividade se apropriando de regras de convivência
hábitos e emoções.
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Trabalharemos também alimentação que surge como um artifício a
contribuir para conscientização dos nossos pequenos nas escolhas que envolve sua
alimentação, fornecendo a criação de bons hábitos. Promovendo a construção do
conhecimento critico e estimulando a viver uma vida mais saudável hoje e no futuro.

Objetivo Geral


Reconhecer a criança como um ser social e histórico, promovendo a
integração dos alunos, valorização do nome, resgate da dignidade e da
cidadania, criando meios de aquisição de conhecimento de si mesmo e do
mundo que a rodeia;



Promover uma reeducação alimentar com o consumo alimentos saudáveis;

Objetivos


Proporcionar ao aluno apropriação de sua identidade;



Desenvolver a autonomia, auto confiança e auto estima;



Reconhecer a importância e a necessidade de se ter uma boa higiene
corporal e bucal;



Adquirir noções sobre higiene em nossa vida;



Construir a identidade, conhecendo os próprios gostos;



Desenvolver o hábito de cuidar de si mesmo;



Trabalhar musica com o nome das crianças;



Desenvolver atividades com fotos de suas famílias;



Promover o consumo de frutas, legumes e verduras;



Conhecer e identificar os diferentes tipos de alimentos;

Desenvolvimento


Estimular o diálogo como uma forma de lidar com os conflitos;



Proporcionar a participação em situações de brincadeira que as crianças
escolham com que brincar, os objetos, e o espaço;



Identificar os membros da família;



Trabalhar com expressões faciais e corporais.

P á g i n a | 23

Nossos Momentos
BII
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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Nossos Momentos
MGI

A atividade um “Dia de beleza” estimula a autoestima da criança e a deixa feliz!

Nossos Momentos
MG II

Confecção Do Produto Final Do Projeto Identidade E Autonomia
Livro “Quem Sou Eu?”
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Projetos Valores e Boas Maneiras
Período: Agosto e Setembro

Através das leituras realizadas e da prática no cotidiano escolar
percebemos que as crianças desenvolvem uma aprendizagem significativa.
Sendo assim devemos, desde muito cedo, cultivar os valores no dia-a-dia
dos nossos alunos, conscientizá-los da importância e da necessidade em preservar
valores e boas maneiras como respeito ao próximo, amor, amizade, gratidão,
cooperação, colaboração, entre outros.
É fundamental perceberem o quão importante é dizer obrigado, pedir
desculpas, licença e, por favor. Essas palavras são necessárias para uma boa
convivência em grupo.
Devem perceber que os valores e boas maneiras estão presentes não só
na sala de aula, mas no cotidiano também e que se deve fazer uso deles
diariamente procurando não mentir, não discriminar nem enganar e cooperar com o
próximo. Enfim, somente pela educação preventiva podemos atingir o objetivo de
formar cidadãos conscientes.
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Dentro desta visão é importante trabalhar a interação na atuação de
professores e alunos na Educação Infantil, despertando o senso moral na infância,
sensibilizando, mobilizando e resgatando valores no cotidiano da escola infantil, ou
seja, experiências vividas no dia-a-dia da escola, construindo a identidade,
autonomia e ampliação da competência simbólica, construindo na infância qualidade
para novos desafios; resgatar valores morais como justiça, generosidade e
dignidade nas crianças e nos docentes, promovendo integração entre a família,
aluno e escola a fim de desenvolver vínculos afetivos, autoestima, aprendizagem e
limites.
Desta forma, desenvolver um cidadão crítico, sua identidade, autonomia e
ampliação da competência simbólica.
A criança aprende moralidade e desenvolve-a observando. A presença de
autoridade é importante para o desenvolvimento da mesma.
Educação Infantil é o momento de ensinar as crianças conceitos simples
de educação que ajudem a desenvolver princípios morais como, por exemplo:


Pedir desculpas ‘’ Estimulando o senso de justiça ‘’;



Dar bom dia ‘’ Estimulando a generosidade’’;



Dizer obrigado ‘’ Estimulando a dignidade”.
Fazer com que a criança se sensibilize com o outro, isso pode ser

favorecido com a brincadeira, com a música e com o contar histórias, desenvolvendo
a compaixão que é o facilitador para se chegar à moralidade.
Devemos ampliar a linguagem na escola, trabalhando e fortalecendo,
assim, conteúdos positivos que facilitem a formação de um caráter adequado.
É muito importante promover a integração entre o aluno, família e escola,
pois a criança desenvolve vínculos afetivos resgatando valores morais e boas
maneiras

como

amor,

respeito,

responsabilidade,

cooperação,

humildade,

honestidade, justiça, dignidade. Na educação infantil é importante que as crianças
criem situações de experiências vivenciadas.
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“...Valores só têm sentido quando mexe com a emoção, pois a emoção
transforma e forma o caráter. Planejar para que as crianças se tornem adultos
responsáveis, solidários, sensíveis, etc. requer ação, intenção em todos os
momentos da vida na escola. Aprender a trabalhar com situações inesperadas, criar
contextos onde a criança experimenta situações que não esteja acostumada...”.
(Marini, Elaine – 2006).

Justificativa
A escola é um espaço social privilegiado na construção do conhecimento
humano. Não há como crescer no cognitivo se não houver a relação entre as
pessoas, é na relação que os valores e boas maneiras tornam-se relevantes.
Desde à 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.
Os valores e boas maneiras se constroem no 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.
Objetivo Geral


Oportunizar a criança, através de ações diárias, situações que o levem a
desenvolver relações de amizade, para a construção do respeito, partilha e
coleguismo. Mediar e construir o conhecimento, criando situações que
suscitem a discussão acerca de valores morais, sentimentos e atitudes;



Estimular a participação familiar na aprendizagem de seu filho e interação
com o CEI;
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A partir de a amizade desenvolver valores para um mundo positivo, menos
individualista;



Desenvolver conceitos de paz, amizade e harmonia, debatendo a
agressividade;






Desenvolver hábitos de bom comportamento e posturas nos espaços e
ambientes;
Vivenciar regras de convívio social, boas maneiras e valores desenvolvendo
sua autonomia e identidade reforçando noções de responsabilidade,
cooperação, solidariedade e respeito;
Despertar o gosto pela leitura.

Objetivos Específicos


Oportunizar a criança diferentes situações lúdicas, para que através da
convivência em grupo possa desenvolver a sociabilidade, autonomia,
cooperação, respeito e solidariedade;



Incentivar a criança a expressar seus pontos de vista com clareza;



Oportunizar a criança hábitos de colaboração, de partilha e respeito ao outro;



Estimular atitudes de respeito pelo “Eu” e pelo “Outro” e pelo meio ambiente,
a fim de estabelecer uma relação harmônica na vida;



Oportunizar dinâmicas que possibilite a criança valorizar e participar de
brincadeiras, demonstrando atitudes de amizade, cooperação, respeito e
combinados, visando o bem estar do grupo;



Trabalhar valores como autoestima, paz, respeito às diferenças, amor ao
próximo, amizade e solidariedade, visando contribuir na formação do caráter
da criança;



Compromissar-se com a missão da escola;



Conhecer e vivenciar os valores estabelecidos na proposta pedagógica;



Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana;



Intensificar o trabalho de valores, consciente do papel social da escola,
oportunizando as reflexões e atitudes que visem o bem estar da criança;



Compreender a necessidade de conviver com as pessoas, adotando atitudes
de respeito;
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Melhorar o comportamento na sala de aula, criando regras de convivência e
dinâmicas que possibilitem a boa interação entre as crianças.

Nossos Momentos
BII
Momento de história e música – Conhecendo palavrinhas e expressões que mostra
gentileza e educação.

Nossos Momentos
MGI
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Nossos Momentos
MG II
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Projeto Arte e Cultura
Duração: Outubro e Novembro

Justificativa
O Projeto Arte e Cultura visa desenvolver na criança a observação, a
imaginação e a sensibilidade promovendo, o desenvolvimento integral das crianças,
permitindo explorar todos os eixos da educação infantil.
A arte faz parte do contexto de vida da criança como leitura de mundo e
expressão pessoal, por meio de obras de artes pode reconhecer a leitura do mundo
de outras pessoas.
Cada criança traz em si um potencial em sua particularidade, que é
moldado de acordo com a realidade social em que vive e o produto deste encontro é
a criança. Criar é formar no sentido de dar vida a alguma coisa.
É através desse contexto que criando a criança ordena, configura, amplia,
e com isto desenvolve seus processos mentais, sua inteligência, matemática,
musical, intelectual e interpessoal.
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Objetivo Geral
O ensino da arte visa trabalhar e explorar as diversidades culturais e
artísticas, proporcionando para as crianças o contato e conhecimento com outras
culturas e artes, favorecendo o desenvolvimento do novo reforçando a autoestima e
identidade de cada um.

Objetivos Específicos


Propor atividades que levem a criança a desenvolver a sua criatividade.



Desenvolver e estimular a habilidade artística.



Proporcionar momentos de descobertas.



Manipular

diferentes

materiais,

explorando

suas

características

e

possibilidades.


Explorar e identificar elementos musicais para se expressar interagir com o
outro e ampliar o conhecimento do mundo.



Desenvolver o interesse e o prazer em ouvi histórias.



Iniciação do gosto de produção e respeito pelo processo de produção e
criação artística.



Aprimorar a coordenação viso motora.

Desenvolvimento


Estimular as crianças de desenhos a partir de diversas telas;



Abordar diversos conceitos de formas e cores;



Valorizar o diálogo como uma forma de expressar seu entendimento na
releitura de obras;



Utilizar diversos materiais para expressar sua imaginação através da pintura.
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Nossos Momentos
B II
Nossos pequeninos participam da confecção do próprio brinquedo, cada
um se concentra e desperta o artista que há dentro de si e assim utilizam-se dos
diversos tipos de materiais disponibilizados para a realização dessa atividade.

Nossos Momentos
MG I
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Nossos Momentos
MG II
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Projeto Literatura Infantil
Duração: Novembro

Justificativa
A leitura contribui para ampliar a visão de mundo da criança, estimula o
desejo de outras leituras, exercita a fantasia e a imaginação, através dela a criança
passa a compreender o funcionamento comunicativo da escrita, desenvolver
estratégias de leitura, favorecer a aprendizagem das convenções de escrita, além de
ampliar o repertório textual, contribuindo para seu senso crítico.

Objetivo Geral
Proporcionar momentos de prazer através da leitura, ampliando
vocabulário e a organização de pensamentos.

Objetivos Específicos


Provocar a curiosidade, o gosto e o hábito pela leitura;



Desenvolver a linguagem oral e escrita;



Confrontar realidade e fantasia;
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Desenvolver o senso crítico e a criatividade e oferecer um espaço lúdico com
atividades lúdicas, promovendo a oportunidade de aprender brincando;



Identificar personagens das histórias contadas, marcas temporais presentes,
letras e palavras conhecidas presentes nos títulos das histórias e nomes de
personagens;



Ampliar o vocabulário;



Formato, cores, quantidade e textura.



Desenvolver o gosto pela pintura, colagem, dobradura, modelagem e
dramatização;



Ampliar conhecimentos na Música, cantigas, brincadeiras cantadas e/ou
gesticuladas e brincadeiras dirigidas.

Desenvolvimento


Rodinha para conversa informal, troca de ideias e análise de conhecimentos
prévios;



Apresentar livro para os alunos – manusear e conhecer a história;



Dramatização e registro feito pelas crianças através de desenho e oralmente;



Lista de personagens;



Trabalhar linguagem oral e escrita;



Exploração dos personagens e modelagem dos mesmos;
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Nossos Momentos
B II

Nossos Momentos
MG I

Despertando o prazer na leitura.
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Nossos Momentos
MG II
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Execução Orçamentária
CEI - ESPAÇO DA COMUNIDADE IV - 2016
Saldo Exercício Anterior - 2015

139.806,23

Receitas
Origem da Receita

Tipo de Receita

Verbas
Publicas

Contra
Partida
Organização

Total das
Receitas

Fundação Comunidade da Graça

Contra Partida Financeira

0,00

106.178,39

106.178,39

Fundação Comunidade da Graça

Gratuidades Aplicadas

0,00

111.282,98

111.282,98

Fundo de Reserva

Resgates de Aplicações Financeiras

60.872,79

0,00

60.872,79

Banco Bradesco S/a

Receitas Financeiras

9.679,35

0,00

9.679,35

PMSP - PNAE

Verba Alimentação

51.400,00

0,00

51.400,00

Secretária Municipal da Educação

Verba Adicional

84.072,45

0,00

84.072,45

Secretária Municipal da Educação

Verba Mensal

998.837,93

0,00

998.837,93

Total Geral das Receitas 1.204.862,52

217.461,37 1.422.323,89

Despesas
Grupo de Despesa

Tipo de Despesas

Verbas
Publicas

Contra
Partida
Organização

Total das
Receitas

Instituição Bancaria

Tarifas Bancarias

0,00

2.627,29

2.627,29

Instituição Bancaria

Juros e Encargos

0,00

0,00

0,00

Instituição Bancaria

Aplicações Financeiras - Imposto de Renda

1.995,91

0,00

1.995,91

Recursos Humanos

Folha de Pagamento e Encargos

659.046,78

0,00

659.046,78

Recursos Humanos

Férias, 13º e Rescisões

60.872,79

0,00

60.872,79

Despesas Operacionais

Alimentação

55.404,41

0,00

55.404,41

Despesas Operacionais

Material Pedagógico

100.694,20

0,00

100.694,20

Despesas Operacionais

Material de Higiene

27.597,17

0,00

27.597,17

Despesas Operacionais

Material de Limpeza

26.551,32

0,00

26.551,32

Despesas Operacionais

Material de Escritório

22.119,23

0,00

22.119,23

Despesas Operacionais

Concessionárias

30.389,07

0,00

30.389,07

Despesas Operacionais

Manutenção Predial

3.530,86

0,00

3.530,86

Despesas Operacionais

Outras Despesas Operacionais

55.897,66

94.168,49

150.066,15

Despesas Operacionais

Aluguel

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

IPTU

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Verba Adicional

84.072,45

0,00

84.072,45

Despesas Operacionais

Verba PNAE

28.200,00

832,05

29.032,05

Fundação Comunidade da Graça

Gratuidades Aplicadas

0,00

111.282,98

111.282,98

Total Geral das Despesas 1.156.371,85

208.910,81 1.365.282,66

Saldo Final para Aplicação no Próximo Exercício

196.847,46
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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$ 28.957,82
R$ 62,03
R$ 146.469,33
R$ 23.354,28
R$ 198.843,46
R$ 43.123,98
R$ 54.861,22
R$ 23.200,00
R$ 79.114,26
R$ 200.299,46
(R$ 1.456,00)

