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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 II,
atendeu 160 crianças, dentro da faixa etária
de 1 a 3 anos. Ao longo do ano, as crianças
foram atendidas de segunda-feira a sextafeira 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.

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.
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.

CEI Espaço da
Comunidade
II

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

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.

DEJEJUM

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.

COLAÇÃO
Hora de repor as energias
neste horário é oferecido
sempre uma fruta ou um
delicioso suco preparado
com muito amor e carinho.

APRESENTAÇÃO DA ROTINA

ALMOÇO

O almoço é um
momento que envolve
grandes aprendizagens
para os pequenos, como
o manuseio dos talheres,
contato com os
alimentos, sem falar da
questão afetiva que
proporciona esse
momento.

ESCOVAÇÃO

HORA DO SONO

O sono, uma necessidade
A educação
vital que ocupa
odontológica infantil visa
aproximadamente 40%
mudar o
do tempo de uma
comportamento das
criança, tem papel
crianças quanto aos
fundamental para o seu
problemas de saúde
desenvolvimento, saúde,
bucal.
comportamento,
desempenho escolar e
qualidade de vida.

APRESENTAÇÃO DA ROTINA

LANCHE DA
TARDE
O lanche da tarde é uma
refeição de menor
tamanho, mas não de
menor importância,
praticar de 5 refeições ao
dia é a opção mais
saudável para a
manutenção da saúde.

REFEIÇÃO DA
TARDE

SAÍDA

Momento de interação
O lanche da tarde é uma
dos colaboradores do CEI
refeição de menor
com a família e retorno
tamanho, mas não de
ao seio da familiar depois
menor importância,
de um dia rico em
praticar de 5 refeições ao
aprendizagem.
dia é a opção mais
saudável para a
manutenção da saúde.

sodazilaer sotnevE

PÁSCOA E ANIVERSARIANTES
A PÁSCOA É AMOR E FRATERNIDADE E UNIÃO. “A PÁSCOA NÃO
É UM DIA DE COMEMORARMOS O CHOCOLATE E SIM PARA
COMEMORARMOS A VIDA E A RESSURREIÇÃO DAQUELE QUE
MORREU PARA NOS SALVAR! ”

DIA DO ÍNDIO
A ATIVIDADE DE BRINCAR DE ÍNDIO PROPORCIONA O RECONHECIMENTO
A CULTURA INDÍGENA COMO PARTE INTEGRANTE DA NOSSA CULTURA E
A VALORIZAÇÃO A DIVERSIDADE RACIAL.

DIA DAS MÃES
FESTA CAIPIRA
DIA DOS PAIS
FESTA DA PRIMAVERA
FEIRA DO LIVRO INFANTIL
DIA DA MULHER

sodazilaer sotnevE

SEMANA DA CRIANÇA
DIA DO PIJAMA
DIA DA FANTASIA
FESTA PRÍNCIPE E PRINCESAS
MOSTRA CULTURAL
FESTA DE ENCERRAMENTO
CLICK COM PAIXÃO
COMBATE AO CÂNCER
DIA DOS PROFESSORES

sodazilaer sotnevE

PÁSCOA E ANIVERSARIANTES
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.

NUTRIÇÃO
O TEMA NUTRIÇÃO É MOTIVO DE PREOCUPAÇÃO PARA AS PEDAGOGAS E PAIS,
VISTO QUE O MERCADO ATRAÍ ALIMENTOS NÃO SAUDÁVEIS E QUE A MÍDIA INVADE
AS NOSSAS CASAS E TORNAM OS HÁBITOS ALIMENTARES INADEQUADOS.
TRAZENDO FUTUROS PROBLEMAS DE SAÚDE PARA OS NOSSOS PEQUENOS.

INDICADORES DE QUALIDADE
OS INDICADORES DE QUALIDADE É UM MOMENTO ABERTO AOS FAMILIARES
LEVANDO-OS O CONHECIMENTO DE TODO O TRABALHO E INSTALAÇÕES DE
UNIDADE.

PROJETO DE NATAL
ESTE PROJETO VISA ENFATIZAR A IMPORTÂNCIA CULTURAL DO SIGNIFICADO DO
NATAL POPULARMENTE E O SEU VERDADEIRO SENTIDO. ONDE
PROPORCIONAREMOS A CRIANÇA UMA SÉRIE DE ATIVIDADES QUE RESGATEM O
REAL SIGNIFICADO DO NATAL. FACILITANDO ASSIM A CONSTRUÇÃO DE
CONHECIMENTOS DAS TRADIÇÕES DA FESTA DE FORMA PARTICIPATIVA,
DESCONTRAÍDA. COM O OBJETIVO DE INTEGRAR DIVERSAS ÁREAS E PERMITINDO
A LIVRE CRIAÇÃO, A INTERAÇÃO E O DIÁLOGO, RESPEITANDO, PORÉM, AS
DIFERENÇAS INDIVIDUAIS.

Projeto
Papai do Céu

Um projeto realizado pela FCG todos os
anos, a mais de 10 anos que atua junto a
crianças carentes, com o intuito de mudar vidas
através da oração.
É realizado todos os anos 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,

PROJETO
ADAPTAÇÃO E
ACOLHIMENTO
Período Fevereiro à Março
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.

OBJETIVO GERAL
- 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.

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 exploração da linguagem corporal:
explorar e interagir com o mundo e o próprio corpo e pelo
movimento;
- Experiências de exploração da natureza e da cultura;
- Experiências de apropriação do conhecimento
matemático;

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.

PROJETO
IDENTIDADE E
AUTONOMIA
Período Março à Abril

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.

OBJETIVO GERAL
- 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.

OBJETIVO ESPECÍFICO E DESENVOLVIMENTO

- Que a criança sinta-se valorizada e reconhecida como indivíduo;
- Identificar e reconhecer suas características físicas e culturais uns
dos outros;
- Identificar e reconhecer aspectos de seu próprio corpo;
- Compreender os benefícios de uma boa alimentação;
- Valorizar as datas comemorativas.
- Realizaremos atividades diversificadas na área interna e externa
como: Roda de conversa
- Histórias com fantoches;
- Pinturas e culinária;
- Homenagens ao dia das mulheres e da Páscoa;
- Confecção de painéis;
- Brincadeiras com: Triciclos, bolas coloridas, jogos de encaixe,
cantinhos do brinquedo.

ÁREAS DE CONHECIMENTO
- Experiências
do ambiente;
- Experiências
- Experiências
- Experiências
matemático;

voltadas ao conhecimento de si, do outro,
de brincas e imaginar;
de exploração da natureza e da cultura;
de apropriação do conhecimento

CULMINÂNCIA

- Interação entre professoras e colegas;
- Fotografia;
- Festa de aniversariantes, da mulher e da Páscoa.

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.

PROJETO
ARTE E CULTURA
Período Março à Abril

Durante estes 4 meses trabalharemos o projeto “Arte e Cultura”. Pois, o
mundo é repleto de símbolos e significados que possibilitam grandes
descobertas nesta fase da infância. A arte faz parte da vida da criança
como instrumento de leitura de mundo, de si mesma e até mesmo do
seu próprio corpo a criança pode utilizar de expressão artística.
Possibilitando assim, o desenvolvimento de atitudes essenciais para o
indivíduo como senso crítico a sensibilidade. Portanto, esse projeto tem a
finalidade de estimular na criança a criatividade, imaginação, cognição,
afetividade e a diversidade cultural da mesma.

OBJETIVOS GERAIS

- Manipular diferentes matérias, explorando suas características
e possibilidades;
- Observar, apreciar e fazer releituras das produções artísticas;
- Promover aquisição de novas formas de relações consigo, com
outro e com a sociedade;
-Trabalhar a importância das datas comemorativas, dia dos pais
e da primavera;

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
*Ampliar o conhecimento de mundo e da cultura da criança;

*Que a criança se sinta valorizada e reconhecida como indivíduo;
*Identificar e reconhecer suas características físicas e culturais uns
dos outros;
*Compreender os benefícios de uma boa alimentação;
*Conhecer e identificar alimentos e danças variados da Região
Norte e Nordeste;
*Estimular e desenvolver as habilidades motoras, cognitivas, afetivas
e sociais dos educandos.

DESENVOLVIMENTO
Realizaremos atividades diversificadas na área interna e externa
como:
- Roda de conversas
- Confecção de brinquedos tradicionais da região Norte e Nordeste;
- Pinturas;
- Culinária;
- Confecção de painéis
- Passeios pelos espaços da unidade escolar;
- Músicas e filmes infantis.

NOSSOS MOMENTOS
Oferecemos um espaço na área externa do CEI, para as crianças
explorem as cores e as tinta com matérias diversificados.

Pintura com guache e esponja.

Através da pinturas e manipulação
de materiais recicláveis é que as
crianças descobrem um mundo
cheio de cores, e formas,
estimulando os instintos de forma
significativa e divertida.

Execução Orçamentária - Receita

Execução Orçamentária - Despesas
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