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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 – Cidade AE Carvalho II

atendeu 232 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

IV

A proposta pedagógica do Centro de Educação

Infantil Cidade A.E Carvalho 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.  

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. 



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
Escovação a importância

de cuidar da saúde

bucal.

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 DE

ANIVERSARIANTES

DO MÊS

FESTA DA PÁSCOA

FESTA CAIPIRA

DIA DAS MÃES

DIA DA MULHER
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Mãe o amor mais bonito que existe.

Homenagem as Mulheres Dia

Internacional da Mulher.



DIA DOS PAIS

FESTA DA PRIMAVERA
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Uma figura significativa no contexto

geral, muito importante para a

criança...

Vivenciar a alegria da estação com a

presença multicolorida das flores,

levando a criança a contemplar as

suas maravilhas e o bem-estar que a

convivência da natureza proporciona.

SEMANA DA BOA

ALIMENTAÇÃO

MOSTRA CULTURAL



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

Duração: Fevereiro e Março

Uma das tarefas mais difíceis para nós professoras é conseguir equilibrar
o “Cuidar e o Educar”. De um lado temos que associar a construção do
conhecimento, a proposta pedagógica e as ferramentas de estímulos
para desenvolver o conhecimento e a adaptação. Do outro lado estão o
carinho, o afeto, atividades de rotina, alimentação e o envolvimento com
as crianças. Equilibrar tudo isso não é fácil, mas é o grande desafio para

nós professoras e educadoras de CEI e deve ser encarado com
determinação. Nos primeiros dias de retorno à creche a criança está

deixando a convivência com seu ente familiar para ir a um ambiente que
lhe é estranho, portanto, precisa se sentir acolhida. Para tanto é essencial

que nós como professoras junto a todos da equipe crie um vínculo
afetivo com os pequenos, de forma que a criança perceba essa

transferência de cuidado, afeto e confiança.  



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
- Exploração de cantigas e músicas diversas. 

- Desenvolver confiança da criança no ambiente do CEI. 
- Comunicar ideias e sentimentos através de diferentes linguagens; 

- Reconhecer 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; 

- Brincar com as linguagens artísticas; 

CONTEÚDOS  
• Adaptação, Eu e o outro, Repouso,

Saúde e Bem-estar (Identidade e
autonomia); 

• Exploração de diferentes materiais,

Fazer artístico (Artes Visuais); 

• Expressão oral e corporal, Canto
(Música); 

• Linguagem corporal e oral (Linguagem,

música) 

• Família, Higiene (Natureza e sociedade); 

• Contagem oral, Comparação
(Matemática, música) 

• Expressividade, Sensações (Corpo e
movimento). 



METODOLOGIA 
- Acolhimento das crianças e famílias no
novo ambiente e entregar para cada criança
uma lembrancinha com o nome das
professoras e uma mensagem anexada.  

- Recepção e despedida de forma afetiva
(diálogo de como está sendo a adaptação de
seu filho(a); e via agenda. 

- Interação com outras turmas e outros
profissionais; 

- Estímulo para estabelecer o vinculo afetivo:

na hora da troca, banho, recepção e entrega
da criança, hora das refeições e na hora do
repouso; 

- Exploração do ambiente da CEI. 

AVALIAÇÃO
Conforme descrito na justificativa deste projeto no período
de adaptação há necessidade de orientar, estimular com
amor, paciência aos novos compromissos das crianças e
familiares. Foi desta forma que desenvolvemos as atividades
realizadas no período de adaptação. 

• Identificação da criança com nome e foto
em determinados espaços da sala (painel de
aniversário); 

• Pedir fotos da criança em diferentes
momentos de sua vida (brincando com os
pais, passeando, brincando...), com estas
fotos confeccionar painel identificando em
baixo das fotos os momentos. Expor o painel
na sala para que as crianças identifiquem as
pessoas nas fotos, isto dá a sensação de
extensão de casa no CEI. 



PROJETO  

IDENTIDADE E
AUTONOMIA

Duração: Maio a Junho

     Ao trabalharmos com a construção do projeto identidade e autonomia
oferecemos a criança a possibilidade de adquirir conhecimento voltado à
interação dele mesmo ao seu meio. Na escola de educação infantil não é
diferente principalmente por ser um ambiente acolhedor, um universo
diferencial da vida social em que a criança está inserida, pois a escola ela

abre portas e em conjunto com a família possibilita e favorece novas
interações, ampliando assim o conhecimento de si e do outro. 

Quando organizamos um ambiente rico de interações as particularidades
de cada criança ficam mais voltadas ao seu mundo, ou seja, promove

assim o reconhecimento da diversidade de cada um. 



OBJETIVO GERAL

Promover e desenvolver a formação pessoal e social, oferendo
e proporcionando oportunidades para que cada criança possa
aprender a conviver com seus amigos, tendo uma forma de
aceitação e os respeitando sendo assim favorecer o processo
da construção da identidade e autonomia d casa criança as
diversidades dos mesmos. 



OBJETIVO ESPECÍFICO E DESENVOLVIMENTO
- Identificar suas moradias e suas formas de construção
(apartamento, casas entre outros; 

- Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais; 

- Conhecer a história e o significado do seu nome; 

- Desenvolver a autoestima, o autocontrole e aperfeiçoar a sua
autonomia; 

- Interagir com pessoas diversas em situações variadas; 

- Identificar a escola como espaço acolhedor, proporcionando
assim um ambiente organizador e de valorização de cada
indivíduo; 

- Diferenciar os vários tipos de família e os membros que a
compõe; 

- Desenvolver brincadeiras que promova a percepção corporal por
meios de gestos e postura corporal e linguagem verbal; 



AVALIAÇÃO
A avaliação será continua ao longo do processo, tendo
como base atividades desenvolvidas, buscando a
participação e assegurando o melhor resultado na
aprendizagem de cada criança. Será utilizado como
ferramenta o semanário e fotos tiradas ao longo do
projeto e a construção do portfólio.

"Por meio da brincadeira, a criança

pode “tomar decisões, expressar

sentimentos e valores, conhecer a si,

aos outros e o mundo”. 



PROJETO  

ARTE E  

CULTURA 
Duração: Agosto a Novembro

O Projeto Arte e Cultura visa trabalhar e explorar as diversidades culturais
e artísticas, proporcionando as crianças o contato e conhecimento com

outras culturas e artes, favorecendo o desenvolvimento do novo e
reforçando a autoestima e identidade de cada um.  

        Promovendo o desenvolvimento integral das crianças dispõe de
propostas ludo pedagógicas, permitindo explorar todos os eixos da

educação infantil. 
 Sendo assim, o trabalho com a literatura nos traz a possibilidade de

explorar várias habilidades e competências desta faixa etária da educação
infantil, transformando a aprendizagem num lindo faz de conta. 



OBJETIVO GERAL

- Propor atividades que levem a criança a desenvolver a sua
criatividade; 

- Desenvolver e estimular a habilidade artística; 

- Proporcionar momentos de descobertas; 

- Desenvolver atividades artísticas como área de
conhecimento tanto no aspecto histórico-cultural como na
vivencia artística; 

- Dar proposta de atividades que levem a criança a relacionar-
se e a fazer o artístico com o conhecimento adquirido; 

- Resgatar e envolver a cultura popular brasileira e regional,
através da arte, da música e da brincadeira numa perspectiva
interdisciplinar; 
- Oportunizar a criança o conhecimento das diferentes
linguagens de artes plásticas. 



OBJETIVO ESPECÍFICO
-Promover a criatividade das crianças; 

-Manipular diferentes materiais, explorando suas
características e possibilidades; 

- Estimular o gosto e respeito pelo processo de produção
artística; 

- Perceber e apreciar fontes sonoras e produções musicais; 

- Conhecimento e valorização da diversidade cultural; 
- Trabalhar a autoestima nos alunos para que estes possam
relacionar-se com o outro; 

- Desenvolver o interesse e o prazer em ouvir histórias; 

- Aquisição de habilidades motoras globais e expressivas
relacionadas á dança; 

- Apropriação da sua própria corporeidade e conhecimento
individual; 
- Trabalhar interação entre família e escola. 



DESENVOLVIMENTO
- Experiências Oralidade e Escrita; 

- Experiências Corpo, Gestos e movimentos; 

- Experiências traços, sons, cores e formas; 

- Experiências Corpo, gestos e movimentos; 

- Experiências Oralidade e Escrita; 

-  

RECURSOS MATERIAIS
- Papeis diversificados; 

- E V A; 

- Revistas, jornais e livros; 

- Papelão; 

- Lixa; 

- Tintas, palitos e pinceis diversas; 

- Rolinhos; 

- Linhas, lã e algodão; 

- Tecidos; 

- Esponjas; 

- Carvão; 

- Canudos; 

- Lantejoulas e glitter; 

- Grãos; 

- Elementos da natureza
(água, terra, fogo e vento); 

- Massa de modelar; 
- Sucatas; 

- Farinha; 

- Sagu; 

- Gelatina; 

- Mistura de alimentos; 

- Casca de frutas e legumes; 

-  Karaokê; 

- Fantasias; 

- Fantoches; 

- DVD e CD; 

- Rádio; 

- Caixa surpresa; 

- Jogos diversos; 

- Brinquedos diversos; 

- Lápis de cor; 
- Giz de cera; 

- Giz de lousa; 

- Canetinhas; 

- Cola; 

- Tesoura; 

- Fitas adesivas diversas; 

- Reciclagem; 



AVALIAÇÃO
A avaliação se dará de forma continua e permanente,

sendo realizada diariamente através de observações
individuais e coletivas, acompanhando a participação, a
criatividade, a autonomia, o desenvolvimento social e
cognitivo. 

CULMINÂNCIA 

Exposição de Arte – Releituras da Obra de Romero Britto
na visão das crianças da Educação Infantil. Apresentação
de fotos das crianças mostrando as atividades realizadas
pelas crianças durante o projeto. 



Execução Orçamentária - Receita 



Execução Orçamentária - Despesas 



Obrigado!

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

@fcgbr

@fundacaofcg

@FundacaoCG 
 


