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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 2018, atendemos 940 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 I

Nossa proposta é de um trabalho com

embasamento nas diferenças individuais e na

consideração das peculiaridades das crianças na

faixa etárias por nós atendida -  de 0 a 3 anos,

cuidando e educando sem nos esquecer do viés da

inclusão, da estimulação e das

brincadeiras.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. 



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 entrada as crianças

são recebidas com

alegria e muito amor.

DEJEJUM COLAÇÃO



APRESENTAÇÃO DA ROTINA

HIDRATAÇÃO
Durante 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 e hidratação.

ALMOÇO ESCOVAÇÃO
 Momento prazeroso,

alimentação saudável de

qualidade para os nossos

queridos alunos!

Desde cedo que

incentivamos nossas

crianças a cuidar dos

seus dentinhos

orientando-os sobre sua

importância.



APRESENTAÇÃO DA
ROTINA

SONO
  Importante para o

aprendizado e para o

crescimento.

LANCHE E

REFEIÇÃO DA

TARDE

SAÍDA



INTERVENÇÃO NUTRICIONAL

FESTA DA PÁSCOA

FESTA COPA CAIPIRA

DIA DA FAMÍLIA/MÃES

DIA DA MULHER
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DESFILE CÍVICO

DIA DA FAMÍLIA/PAIS

Mãe o amor mais bonito que existe.

Promovemos momentos

diferenciados no dia dos pais, com o

objetivo de rever os valores paternos

na família. 



FESTA DA PRIMAVERA

DIA DOS SUPER-HERÓIS

SEMANA DA CRIANÇA

PROJETO LEITURA
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CEIA DE NATAL

FESTA DE ENCERRAMENTO

NA FÁBRICA DE CULTURA.

DIA DO PIJAMA

OFICINA DE MASSINHA



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

dezembro atendendo as crianças já assistidas

por nosso CEI.

A FCG 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 têm a

oportunidade de se confraternizarem e de

serem assistidas com uma palavra que resgata o

valor da família com inspiração e mensagem de

esperança.



Equipe CEI I



PROJETO
ADAPTAÇÃO E
ACOLHIMENTO

Duração: Fevereiro e Março

A entrada da criança em uma instituição infantil implica na separação
dos pais ou daquelas pessoas que constituem o seu universo. Implica
também a separação de um contexto físico, em que a criança está
habituada, juntamente com a sua mudança diária.

A fase de adaptação à creche significa a entrada da criança em um
mundo diferente em que necessita da ajuda, interferência e proteção do
adulto. É necessário que se transmita segurança, confiança, para aos
poucos, ir conquistando seu espaço e aprendendo a conviver com outras
pessoas, adultos e crianças.
Pensando no processo de adaptação como o único, pela singularidade de
cada criança, pela sua maneira de sentir, de se expressar, de assimilar e
pensar o mundo acreditamos que, para cada adaptação será necessário
um olhar, uma escuta, uma atenção e determinada ação.



OBJETIVO GERAL

Promover espaços/situações para que a criança possa
manifestar seus desejos, vontades, necessidades, desagrados e
sentimentos por meio da linguagem corporal e oral;
Propiciar um ambiente acolhedor e seguro para a criança,
possibilitando um pleno desenvolvimento físico, emocional e
social;
Proporcionar atividades variadas realizando uma observação
dos interesses e necessidades das crianças para que sejam
feitos os registros e diagnósticos de cada criança;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conhecer este novo espaço, a fim de constituir vínculos e
sentimentos de confiança com o ambiente e as pessoas que
nele se encontram.



METODOLOGIA
Músicas cantadas variadas que envolvam: nome das crianças,

gestos, animais, sons, etc;

Lembrança de boas-vindas CD de músicas de vários ritmos.

DVD musical;
Passeios pelas dependências da escola;

Explorar, brincar, subir, descer dos brinquedos existentes no CEI;
Massagem relaxante;

Estimular as crianças a se alimentarem com o cardápio do CEI;
Explorar os espaços;

AVALIAÇÃO
A chegada de cada criança no CEI é sempre um fator de
ansiedade para as crianças, pais e professores. O cuidado
especial com o período de adaptação é muito importante para
um ótimo atendimento, proporcionando condições adequadas
para um desenvolvimento integral das crianças.



PROJETO 
IDENTIDADE E
AUTONOMIA

Duração: Maio a Junho

Explorar o eixo identidade e autonomia na perspectiva de envolver os
pequenos a desenvolver o reconhecimento da própria imagem e neste
processo de construção, em busca de sua autonomia e identidade a
criança percorre diversos caminhos, entre a família, a escola e o mundo
que a cerca.

 



OBJETIVO GERAL
Oportunizar a criança a construção da sua identidade e
autonomia a partir da sua convivência e relacionamentos com as
crianças a adultos do CEI, incentivando o ser, o estar, o aprender
e o conviver com os outros.

OBJETIVO ESPECÍFICO E DESENVOLVIMENTO
Reconhecer suas preferências e as de seus colegas;
Respeito e valorização por si mesmo e pelos outros;
Identificar e reconhecer aspectos de seu próprio corpo;
Ajudar os colegas na realização de pequenas tarefas;
Perceber seu corpo e seus movimentos



ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Campo de experiência: Movimento

Objetivo: Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para

expressar-se nas brincadeiras e demais situações.
Campos de experiência: linguagem oral e escrita

Objetivo: participar de várias situações de comunicação oral

Campo de experiência: Linguagem oral e escrita

Objetivo: compreender os sentimentos e as emoções; identificar e

interpretar como as emoções se manifestam em seu corpo.

Campo de experiência: Sentindo os sons - Alto

Objetivo: Explorar o sentido da audição

Campo de experiência: Natureza e sociedade

Objetivo: Explorar o sentido da audição 

Campo de experiência: Linguagem oral e escrita

Objetivo: Incentivar a ludicidade e imaginação através da historia 



PROJETO ARTE E 
CULTURA

Duração: Agosto a Novembro

Ao se valorizar o papel das artes plásticas na educação infantil, ao criar,
manipular materiais concretos, expressar sentimentos e ter contato com
manifestações artísticas, as crianças descobrem um universo amplo de
muitas possibilidades e experiências. Além disso, ampliam sua percepção
do mundo, desenvolvem os sentidos e as relações que mantém entre si,
além de exercitar as habilidades motoras. O nosso papel é criar condições
e materiais pedagógicos para que o contato da criança com a arte
aconteça de forma mais lúdica e prazerosa. Orientar, provocar e criar um
ambiente propício para que elas façam, refaça, experimentem e
construam. A nossa preocupação quanto educadora é fazer com que a
arte seja compreendida pelas crianças como uma linguagem humana,

uma forma natural e profunda de expressão de ideias, emoções e
sentimentos.



OBJETIVOS
Descobrir e ampliar o conhecimento de mundo, utilizando-se do
trabalho de arte e da linguagem do desenho.
Familiarizar-se com atuações teatrais, mágica.
Despertar interesse pelas próprias produções e das outras
crianças.
Expressar desejos, sentimentos e vontades agindo com
progressiva autonomia.
Participarem diretamente de contações de histórias.

METODOLOGIAS
·Resgatar culturalmente alguns brinquedos e brincadeiras
infantis;
Apreciar e interpretar obra artística; 
Identificar as cores usadas nas pinturas.
Criar arte de forma coletiva.



DESENVOLVIMENTO
Em uma roda de conversa, dialogar sobre   algumas
brincadeiras artísticas e a importância da arte e cultura.
Explorar uma obra de arte, a cada dia da semana.
Realizar a brincadeira ilustrada, contação de histórias, show de
mágica, junto as turmas, na área externa da creche.
Realizar atividades que envolvam pintura livre. Utilizar giz de
cera ou tinta para recriá-las.
Montar um painel na sala de aula.

AVALIAÇÃO
As      crianças       serão       avaliadas       a     todo      o    
momento,        pelo comportamento, pela desenvoltura e
interesse no projeto.



Execução Orçamentária - Receita



Execução Orçamentária - Despesas



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

@fcgbr

@fundacaofcg

@FundacaoCG
 


