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FUNDAgA0 INFA CAPE  
Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia 

CNP.747.963.343/0001-15 

Oficio n° 037/2019 

Franca, 03 de Setembro de 2019. 

limo. Senhor 
Edgar  Ajax  Filho 
D.D. Secretário de Educação 
Franca — SP  

Ref.:  Encaminhamento de Relatório de Atividades do primeiro semestre do 
exercício de 2019  Ref.  ao Termo de Colaboração n° 207/2018. 

Ilustríssimo Senhor, 

A Fundação Instituição Família Cavalheiro Caetano 

Petráglia, vem por meio deste, oficializar a entrega do Relatório de Atividades do 

primeiro semestre do exercício de 2019, do trabalho desenvolvido em cumprimento 

e de acordo com o Termo de Colaboração. 

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e 

renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 
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Relatório de Atividades Desenvolvidas 

10 Semestre 2019 — Secretaria Municipal de Educação 

I — IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: 
	

Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia 

Endereço: 	 Rua do Comércio n° 1482, Centro, Franca / SP. 

Horário de atendimento: De segunda á sexta-feira das 6h30 às 17h00. 

Representante legal: 	Jerônimo  Mariano  de Souza 

Período atendimento: 	Janeiro a Junho/2019 

Público atendido: 	131 (cento e trinta e uma) crianças e suas respectivas famílias 

Faixa etária: 	 03 a 05 anos e onze meses de idade 

Famílias / usuários em lista de espera: ( ) Sim ( x ) Não. Se sim, quantos: 

Quais os procedimentos em relação a estas pessoas: 

II — DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES / SERVIÇOS E PROJETOS 
DESENVOLVIDOS: 

As atividades foram continuas, realizadas diariamente, em período 
integral, conforme calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação — 
Divisão de Creches. A ação foi desenvolvida dentro do aspecto socioeducativo, com 
base na proposta pedagógica Réggio  Emilia,  adotada pela Infacape, de acordo com 
REC - Referenciais Curriculares da Educação Infantil do Município de Franca e do 
BNCC — Base Nacional Comum Curricular, objetivando a qualidade das atividades 
desenvolvidas e o enriquecimento da formação integral das crianças. 

As crianças de 3 anos a 5 anos e onze meses, foram atendidas em 
salas de Educação Infantil, divididas por faixa etária em: Maternal II, Fase I e Fase II, 
em período integral. 

Cada sala do Maternal II e Fases I e II contou com um professor e uma 
auxiliar de sala, que desenvolveram as ações conforme conteúdo programado através 
de planejamento. A carga horária das atividades foi organizada de acordo com cada 
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faixa etária, visando atender as necessidades das crianças. 0 Planejamento foi 
elaborado pelas professoras e auxiliares de cada sala, segundo orientações da 
Coordenadora Pedagógica da Entidade e da Coordenadora cedida pela SME, de 
acordo com as legislações citadas anteriormente, dentro dos seguintes eixos: 
Atividades socioeducativas de cidadania, identidade, meio ambiente, cultura, higiene, 
ludicidade, arte, valores (REC), e de acordo com a BNCC os campos de conhecimento: 
Eu e o Outro; Corpo, Gestos e Movimento; Sons, Cores e Formas; Espaço e Tempo; 
Traços, Sons, Cores e Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, 	além das 
oficinas semanais de  Ballet,  Música, Judô, Educação Física e Informática. 

Além do atendimento escolar, as crianças foram atendidas em outras  
areas:  nutricional (quatro refeições diárias), assistência médica (consultas, diagnósticos 
e encaminhamentos) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, 
acompanhamento e atendimento social e pedagógico e atendimento da Prontomed em 
casos de emergências. 

Para capacitação profissional de seus professores e Auxiliares, a equipe 
pedagógica da INFACAPE (Diretor da Escola, Coordenadora Pedagógica) realizou 
reuniões de HTPC semanalmente, que contou com a participação de uma Assessora 
Pedagógica, especializada no Método Pedagógico Réggio  Emilia.  

A Coordenadora Pedagógica, as professoras e as auxiliares de sala, 
Participaram também das capacitações da Secretaria Municipal de Educação — Setor de 
Creches. 

2.1 — Atividades Desenvolvidas: 

0 atendimento destinado a crianças de 03 anos a 5 anos e 11 meses, 
em turmas de Maternal II, Fase I e fase II, em período integral favoreceu o 
desenvolvimento das crianças atingindo os seguintes objetivos: construção gradativa da 
identidade, da independência, da autonomia, de uma imagem positiva de si mesmo; 
gerou interesse progressivo pelo cuidado com o próprio corpo, executando ações 
simples relacionadas a saúde e higiene; criou e gerou participação de uma rotina diária; 
envolveu os alunos na construção de regras simples de convívio social e no respeito as 
mesmas, numa relação de pertencimento ao grupo. Favoreceu também os seguintes 
aspectos: relacionar-se com o outro e interagiu em situações que envolveu a relação 
com a criança, educadoras, demais profissionais da instituição e o espaço físico da 
escola; conhecer e percebeu as diferentes linguagens: corporal, musical, plástica, oral e 
escrita; ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando gestos 
diversos, ritmo corporal e a voz; ampliar o conhecimento de mundo que possuem, 
manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas características, 
propriedades e possibilidades de manuseio e entrando em contato com formas diversas 
de expressão artística; interessar-se pelas próprias produções e pelas de outras 
crianças; explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressarem-se 
nas brincadeiras e nas demais situações de interação; explorar e utilizar os movimentos 
de prensão, encaixe, lançamento e outros para o uso de objetos diversos; participar de 
variadas situações de comunicação oral, para interagir e expressar suas necessidades e 
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vivências diárias; participar e interessar-se por leituras de histórias; familiarizar-se aos 
poucos com a escrita por meio do contato com livros, revistas, histórias em quadrinhos, 
nome próprio,  etc;  valorizar a importância da preservação das espécies (animais, 
plantas) e respeitar diferentes formas de relacionamento no convívio social; conhecer e 
explorar algumas propriedades de objetos e elementos, bem como suas reações de 
causa e efeito; construir noções matemáticas presentes no cotidiano, explorar a 
contagem oral e noções de quantidade em situações contextualizada; conceituar e 
comparar semelhanças, diferenças e propriedades dos objetos e pessoas; utilizar a 
contagem oral e noções de quantidade em situações contextualizada; buscar estratégias 
para a resolução de problemas em situações cotidianas; desenvolver valores éticos, 
morais e noções de boa conduta; valorizar o respeitar a cultura local bem como a do 
nosso  pals;  brincar; familiarizar-se com o próprio corpo, conhecendo progressivamente 
seus limites, sua unidade e as sensações que ele produz; apreciar obras de artes e 
tomar conhecimento de seus autores, ampliando seu conhecimento de mundo e cultura; 
reconhecer e agrupar figuras e formas geométricas; buscar estratégias para resolução 
de problemas em situações cotidianas. 

Buscamos criar rotinas para desenvolver atividades e ações que 
abordassem os seguintes tópicos: cuidado básico com o próprio corpo; organizar a 
rotina diária com ajuda das crianças; compreender combinados e regras; trabalhar todas 
as áreas de conhecimento, tendo como referência o REC e a BNCC; trabalhar com a 
mini-horta; reconhecer e identificar o seu próprio nome; brincar; conquistar a autonomia 
no vestuário e alimentação; cuidados básicos e necessários para o desenvolvimento da 
criança; aproximar os pais da creche através das modalidades organizativas; oferecer 
diferentes gêneros musicais; incentivar a socialização entres as crianças; realizar 
exercícios físicos de circuito; participar e interessar-se por ouvir historia; buscar 
estratégias para resolução de problemas; trabalhar com receitas; ter contato com 
animais; realizar passeios pedagógicos e aulas de inclusão digital; 

Ações e Estratégias 

Planejamos uma sequência de atividade que estimulou o cuidado com o corpo, 
como: Do meu nariz cuido eu, Banho Educativo e Cuidando do Corpo; trabalhamos com 
as crianças a agenda diária, o guardar brinquedos e o ajudante do dia; construímos junto 
com as crianças as regras e combinados da sala fixando-as no mural e refletindo sobre 
as mesmas em roda de conversa; desenvolvemos atividades de artes envolvendo um 
pintores famosos; colocamos na rotina vários momentos de brincadeiras enfatizando a 
importância do lúdico; trabalhamos na rotina diária os cuidados básicos como: 
alimentação, higiene, afetividade; promovemos a participação dos pais nas modalidades 
organizativas através de pesquisas, fotos, construção de brinquedos, participação nas 
atividades e muitos outros; estimulamos o uso de talheres; realizamos aulas de culinária 
com a finalidade de trabalhar: regras, quantidade, alimentação e socialização. 

Projetos para Maternal II — 03 anos 
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Turmas A e B 

a) Introdução: PROJETO" Meu Primeiro Diário 

Sabendo que a escola é um universo diferente do da família, favorecemos 
novas interações, ampliando desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e 
dos outros. As situações educativas que a criança viveu na escola e a maneira como 
as professoras trataram essas atuações foram muito importantes na formação dos 
conceitos de si mesmos. A construção da identidade se deu por meio das interações 
da criança com seu meio social. As fotografias e os registros de episódios marcantes 
da vida são elementos construtivos da memória de cada um. 
Neste âmbito, o projeto Meu Primeiro Diário teve o propósito de contar a vida da 
criança no tempo em que ela permanece na Instituição, registrando momentos 
importantes e experiências significativas, tais como: o conhecimento do seu corpo, 
ampliação de conceitos sobre sua identidade, tais como a adaptação à nova 
realidade, desenvolvimento sócio afetivo, atividades e aprendizado, proporcionando 
aos alunos um maior conhecimento de si mesmo visando oportunizar o 
conhecimento da sua história de vida, sua origem e o compartilhamento de fatores 
que favoreçam o seu desenvolvimento físico, histórico e social. 

Tempo de duração: Fevereiro a Junho de 2019. 

Projeto: 

b) Metas/Objetivos: 

• Conhecer a si mesmo. 
• Oportunizar a socialização com outros grupos, em especial com os pais, 

mostrando o quanto as crianças desenvolveram durante o período. 
• Desenvolver a identidade, autonomia e autoestima da criança. 
• Trabalhar a oralidade. 
• Estimular a criatividade, a imaginação e o conhecimento de mundo. 
• Promover o desenvolvimento motor. 
• Desenvolver a expressão corporal. 
• Desenvolver a atenção para a futura identificação de partes do corpo e órgão dos 

sentidos. 
• Desenvolver o raciocínio e a percepção visual. 
• Identificar suas preferências em relação a tudo que o cerca. 
• Formar conceitos próprios através de descobertas e experimentações. 

C) Os objetivos foram alcançados? ( X) Sim, Como? ( )1%15o, Por que? 

Todos os objetivos foram alcançados: socialização uns com os outros, 
sua identidade e autonomia, o trocar de roupa, cuidar dos seus pertences, 
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habilidades cognitivas, afetivas e físicas. Aquisição de valores, regras, limites, 
alimentar-se de maneira saudável, ter uma rotina e hábitos higiênicos. 

d) Instrumentais que foram utilizados: 

Roda de conversa. 
Histórias.  
Video.  
Materiais pedagógicos (massinha, guache, lápis de cor, giz de cera, diversas 
texturas, recorte e colagem, entre outros). 
Jogos pedagógicos. 
Atividades lúdicas de música e educação física. 

e) Descreva os pontos positivos e quais foram As dificuldades/entraves 
encontradas na execução do projeto: 

Sentimos muito prazer em desenvolver esse projeto. Mostrou como é 
importante a família estar próxima das atividades escolares. Antes da criança ler e 
escrever ela precisa estar apta a resolver seus problemas cotidianos e suas 
necessidades básicas, para que assim se desenvolva plenamente nos próximos 
anos. 

Como ponto negativo, entendemos que a família faz parte desse 
processo de aprendizagem de socialização e percebemos que, muitas vezes 
algumas não conseguiram atender ás expectativas pois, o papel da família é 
fundamental, ainda mais trabalhando um projeto que resgata princípios e valores 
familiares. 

Projetos para a Fase I — 4 anos 

Turmas A e B 

a) Introdução 

Projeto: Teatro na Educação Infantil 
Período: Fevereiro a Junho de 2019 

É através da brincadeira, do faz de conta e da fantasia que a criança se 
apropria do mundo adulto, das regras e da complexidade  sociocultural  da sociedade a 
qual pertence. Dentro desta proposta, o teatro trabalha uma linguagem que oportuniza 
formas de manifestações que permite que a criança explore as diferentes formas de 
linguagem, expressando vivencias e experiências de maneira lúdica, critica, avaliando o 
resultado de suas ações. Nesse Projeto, o primordial é que a arte do teatro seja o fio 
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condutor para que a criança desenvolva habilidades como autoestima, formulação de 
idéias, sentimentos e a criticidade. 

Projeto: 0 Aniversario do Seu Alfabeto 

Tendo em mente a importância da sistematização do ensino do alfabeto, 
o projeto surge com a intenção de estimular os alunos à compreensão de cada letrinha 
de maneira lúdica, tornando a aprendizagem significativa, integrando a família nas 
atividades propostas. 

b) Metas/Objetivos: 

Ampliar as relações interpessoais; desenvolver a autoexpressão e a 
conscientização por meio da arte cênica; favorecer a atenção, observação, 
imaginação e criticidade; estimular as diferentes formas de linguagens; despertar o 
letramento através da ludicidade na identificação e escrita das letras do nosso 
alfabeto de forma prazerosa. 

c) Os objetivos foram alcançados? (X) Sim, Como? ()Não, Por que? 

Foi através dos contos infantis que estimulamos os valores, a construção 
da identidade dos alunos e saberes, contribuindo na compreensão de mundo. 

Tudo dentro de uma proposta que envolveram as várias áreas do 
conhecimento e contemplaram as habilidades desenvolvidas nessa faixa etária. 

d) Instrumentais que foram utilizados: 

Através de roda de conversas diárias antecedendo cada atividade 
proposta (conversa informal sobre o tema - o nome, as características, as diferenças, 
o conto do dia), utilização de TV, DVD, aparelho de som, rotinas literárias 
diversificadas, cartaz de boas maneiras, músicas, confecção de cenários e 
encenação das histórias trabalhadas, enfocando princípios e valores fundamentais 
para o bom convívio social. 

e) Descreva os pontos positivos e quais foram As dificuldades/entraves 
encontradas na execução do projeto: 

Projeto Teatro na Educação Infantil: 

Proporcionar um aprendizado lúdico através dos contos infantis utilizados, como 
forma de expressão, aquisição de valores e saberes, tendo interferência positiva e 
absoluta na identidade dos alunos, pois estimulam a criticidade, a criatividade, a 
empatia, sendo um suporte para o objetivo que pretendíamos alcançar. 
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Projeto 0 aniversário do Seu Alfabeto: 

Com o projeto "Seu Alfabeto" percebemos o envolvimento e o empenho das 
famílias durante a realização das atividades direcionadas (visita do fantoche do Seu 
Alfabeto, contação da história, confecção da letra sorteada), fixação do conteúdo, o 
interesse e curiosidade dos alunos pela linguagem oral e escrita, pelo processo de 
reconhecer e identificar as letras do Alfabeto e, estimular funções executivas como: 
focar, escutar, atenção, regulação emocional, planejar e operacionalizar. 

Não houve dificuldade encontrada na execução dos projetos. 

Projetos para a Fase ll — 5 anos 

Turma A 

a) Introdução: 

Projeto: 0 aniversário do Seu Alfabeto. Duração: 3 meses 

Projeto: Contos, Cantigas e Cangoes — Duração: 6 meses. 

0 Projeto "0 aniversário do Seu Alfabeto", visou trabalhar o reconhecimento de 
letras e a escrita espontânea. 

b) Metas/Objetivos:  

Despertar o letramento através da ludicidade, na identificação e escrita das letras 
e a tentativa de escrita de palavras, bem como a socialização entre a criança, a escola e 
a família. 

c) Os objetivos foram alcançados? ( x) Sim, Como ? ( ) Não, Por que? 

Os resultados foram além do esperado, o interesse das crianças pelo projeto foi 
muito grande e em nossa avalição percebemos excelente progresso das crianças. 

d) Instrumentais que foram utilizados: 

Leitura de livro, festa de aniversário do boneco Seu Alfabeto, construção do 
boneco de pano, hipótese e construção de escrita espontânea com alfabeto móvel. 

e) Descreva os pontos positivos e quais foram ás dificuldades/entraves 
encontradas na execução do projeto: 
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0 ponto positivo foi ter um boneco que as crianças puderam levar para casa, 
pois as incentivou muito na realização das atividades e despertou interesse pelo projeto. 
A dificuldade foi conseguir organizar para que no tempo estimado todos pudessem levar 
o boneco. Como não foi possível, o projeto se estenderá até os meses de julho e agosto. 

Turma B 

a) Introdução: 

Projeto: Contos, cantigas e canções 	 Duração: 6 meses 

0 projeto Contos, cantigas e canções, visou aumentar ainda mais o 
repertório e o interesse das crianças, tanto pela leitura quanto pela escrita. Trabalhar a 
expansão dos sentidos e repertório de sons e imagens. 

Projeto: 0 aniversário do Seu Alfabeto 	Duração: 3 meses 

0 projeto 0 aniversário do Seu Alfabeto, visou trabalhar o reconhecimento 
das letras do alfabeto de maneira divertida e prazerosa, assim como, a tentativa de 
escrita de palavras. 

a) Metas/Objetivos: 

Projeto: Contos, cantigas e canções 

Oportunizar a leitura de livros de contos para as crianças, e pesquisas de 
cantigas e canções utilizando a tecnologia como resultado didático, estimulando as 
crianças através de canções. 

Projeto: 0 aniversário do Seu Alfabeto 

De maneira lúdica proporcionar a criança um primeiro contato com a 
diversidade de letras existentes e despertar o letramento através de brincadeiras, jogos, 
músicas e uso do alfabeto móvel. 

b) Os objetivos foram alcançados? (X) Sim, Como? ()Não, Por que? 

Projeto: Contos, cantigas e canções 

Os objetivos e metas foram alcançados com a realização das atividades e 
trabalhando de forma a manter o interesse dos alunos, apresentando vários temas 
dentro do projeto. 

Projeto: 0 aniversário do Seu Alfabeto 

Os objetivos e metas foram alcançados, pois foi um projeto que despertou 
muito interesse nas crianças que realizaram as atividades propostas com entusiasmo. 
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c) Instrumentais que foram utilizados: 

Projeto: Contos, cantigas e canções 

Leitura de livros, gravação de várias cantigas, dramatização dos contos 
utilizando fantoches e confecção de cartazes e dobraduras com objetos recicláveis. 

Projeto: 0 aniversário do Seu Alfabeto 

Leitura de livro, festa de aniversário do boneco Seu Alfabeto, boneco de 
pano, escrita espontânea com alfabeto móvel. 

d) Descreva os pontos positivos e quais foram As dificuldades/entraves 
encontradas na execução do projeto: 

Projeto: Contos, cantigas e canções 

0 ponto positivo foi que as crianças se interessam muito por histórias e 
músicas, e isso manteve a curiosidade e vontade de realizar as atividades, além de amarem 
construir personagens com materiais reciclados. Não houveram dificuldades. 

Projeto: 0 aniversário do Seu Alfabeto 

0 ponto positivo foi o crescimento, participação e interesse das crianças 
perante a realização do projeto. A dificuldade foi conter a ansiedade das crianças em levar o 
boneco Seu Alfabeto para casa. 

Atividades complementares 

• Oficina de  Jude);  
• Oficina de  Ballet;  
• Oficina de Música; 
• Oficina de Informática; 
• Oficina de Educação Física. 

Foram realizadas oficinas semanais por professores especializados, com 
vistas em agregar valores e conhecimentos em diversas áreas, aprimorando e 
preparando o educando a exercitar sua coordenação motora, flexibilidade corporal, o 
respeito ás regras e ao respeito mútuo, incutir disciplina, desenvolver o trabalho em 
grupo e individual, gerar autonomia, criatividade, segurança, elevar a autoestima, 
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desenvolver o conhecimento auditivo, vocal e instrumental, proporcionar a inclusão 
digital e interação social. 

0 atendimento destinado As crianças de 03 a 05 anos foi realizado com o 
intuito de estimular a linguagem oral e escrita, a psicomotricidade, o raciocínio lógico, a 
autonomia nas atividades do cotidiano, o movimento, os valores, o respeito e a 
disciplina, a identidade e a cidadania. Para tanto, foram utilizados os seguintes recursos: 
brincadeiras, músicas e cantigas de roda; desenhos/pinturas; recorte e colagem, 
construção de brinquedos com materiais diversos; rodas de conversa; atividades físicas 
e esportivas, atividades em grupo e cooperativas; contação de histórias; biblioteca, 
brincadeiras com jogos lúdicos diversos, brincadeiras dirigidas e livres, abordagem de 
poesias e atividades de informática. Foram trabalhadas também, as datas 
comemorativas previstas no calendário de atividades. 

Os educadores e instrutores de atividades relataram como pontos positivos, o 
envolvimento, cooperação, participação, interesse e adaptação na execução das 
atividades desenvolvidas durante o semestre e a disponibilidade de recursos e apoio da 
equipe. Também se deu importância 6 presença e participação dos pais nas atividades e 
reuniões bimestrais. 

Pontos negativos 

Não houve pontos negativos. 

2.2 — Avaliação das ações? Quem faz? Como faz? Que aspectos são utilizados 
para medir o resultado de cada ação? 

Durante o semestre realizamos reuniões e capacitações envolvendo toda a 
equipe da Instituição para planejamento e execução. Os trabalhos foram monitorados 
através dos relatos dos envolvidos. Os relatórios foram entregues mensalmente, 
elaborados pelas professoras e instrutores (as) de atividades. Foram realizadas 
atividades com base na valorização das boas práticas de convivência social, que 
resultaram no respeito ao próximo, a noções de cidadania, a educação lúdica, a cultura 
e valores, ao meio ambiente, a elevação da autoestima e autonomia, a família, o 
desenvolvimento de habilidades esportivas e artísticas e de matemática, visando o 
desenvolvimento dos aspectos cognitivos, motor, afetivo e social. Os familiares também 
apresentaram suas impressões sobre o atendimento. As crianças também tiveram amplo 
espaço para colocações e sugestões. 

2.3 — Dificuldades /entraves na execução da ação: 

Não foram apresentadas dificuldades de relevância. Entendemos que quando a 
criança se desinteressa pelas atividades propostas, as mesmas devem ser revistas ou 
replanejadas. 
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2.4 — Alternativas identificadas para solucionar os entraves: 

Toda a equipe de profissionais esteve empenhada na adaptação diária para 
conseguir desenvolver as ações necessárias e apropriadas ao desenvolvimento das 
crianças. Para qualquer questão que pediu atenção especial, foram realizadas reuniões 
individuais ou coletivas com a equipe e/ou com os pais ou responsáveis das crianças, 
com o objetivo de alcançar uma solução conjunta para os problemas e dificuldades, bem 
como roda de conversa com as crianças para que elas pudessem refletir sobre as 
atitudes que poderiam ser mudadas. 

Nas reuniões com as famílias sempre se ressaltou a importância e influência 
das mesmas no desenvolvimento sadio das crianças. 

2.5 - Como as famílias, usuários são envolvidos na execução das atividades? 
Realizaram ações socioeducativas com as famílias / usuários? (X) Sim ( ) Não. 

Através de eventos e atividades voltados ao envolvimento dos pais e/ou 
responsáveis com as crianças e por meio de reuniões destinadas a assuntos de 
interesses dos pais e / ou responsáveis; 

Orientação e atendimento: As famílias foram atendidas pelo Setor de Serviço 
Social e Coordenação Pedagógica em momentos distintos, sendo analisadas as 
demandas dos usuários para propor soluções e nos casos que necessitaram de 
atendimentos específicos, foram realizados encaminhamentos para profissionais e / ou 
órgãos competentes e orientações; 

• Estimulo ao acompanhamento do processo educativo da criança: 

Através de reuniões direcionadas a assuntos de caráter social, psicológico e 
pedagógico (reuniões semanais com a equipe da entidade e capacitação de 
educadores); 

• Reunião com as famílias: 

Foram realizadas duas reuniões com as famílias no período, que estavam 
previstas no calendário. Foram abordados os resultados pedagógicos individuais e 
grupais, temas comportamentais, do cotidiano e outros de interesse das famílias, 
visando maior vinculo com as crianças e com a Instituição. 

• Encaminhamentos realizados: 

(X) Saúde 
	

( ) Educação 	 ( ) CRAS 	(X) Conselho Tutelar 
) Judicial 
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2.6 - Famílias / usuários atendidos avaliam e propõem alternativas para melhoria 
dos serviços prestados pela Entidade? 

Sim, através de comunicação direta à Assistente Social e Coordenadora 
Pedagógica e por meio de questionários aplicados anualmente ás famílias, com objetivo 
de colher subsídios para o planejamento do atendimento prestado pela Instituição. 

Ill — RECURSOS HUMANOS: 

3.1 — Relação de profissionais que atuam na implementação dos programas: 

Função Nome Escolaridade 
Regime de Reg 
Trabalho 

Carga 
Horária 

Semanal 

Coordenadora Pedagógica Silmara Cristina Bortolato 
Superior Completo Contrato 

CLT 44 h 

Professor Educação Física Adeilson da Silva Vieira 
Superior Completo Contrato 

CLT 
27 h 

Professor Música Welisson da Costa Leão 
Superior Completo Contrato 

CLT 
27 h 

Professora de Balé Marina Gomes  Goes  Superior Completo 

Contrato 
CLT 
(Recursos 
Próprios) 

06 hs 

Professora Tiessa Natieli de Oliveira Superior completo 
Contrato 
CLT 

44 h 

Professora Claudia Fernanda Marques Superior Completo 
Contrato 
CLT 

44 h 

Professora Gabriela Ap. G. de Souza 
Superior Completo Contrato 

CLT 
44 h 

Professora Lawany Priscila Diniz Superior Completo 
Contrato 
CLT 

44 h 

Professora 
Juliana Neves Mazarão 
Orlandini 

44 h  
Superior Completo Contrato 

CLT 

Professora Bruna Lourengon Machado Superior Completo 
Contrato 
CLT 

44 h  

Auxiliar de Sala 
Vanessa  Fernandes de 
Oliveira 

Nível Superior 44 h  
Contrato 
CLT 

Auxiliar de Sala  Leticia  de Andrade Monteiro 
Superior Completo Contrato 

CLT 
44 h 

Auxiliar de Sala  Stela  Cristina Zelioli Completo Sup 	Comp  Contrato  LT 44 h 

Auxiliar de Sala Gislaine Regina Matias Cruz Superior completo 
Contrato 
CLT 

44 h 

Auxiliar de Sala 
Liovania Aparecida de 
Souza 

Superior Completo Contrato 
CLT 

44 h 

Auxiliar de Sala Juliana Marques Silva Superior Completo 
Contrato 
CLT 

44 h 
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Estagiária Bruna Santos Nunes Cursando Superior Contrato 30 h 

Estagiária Gabriela Cecilia de Castro Cursando Superior Contrato 30 h 

Auxiliar Administrativa I 
Fátima Aparecida Laporti 
Zago 

Superior Completo Contrato 
CLT 

44 h 

Assistente Administrativo 
Frederico Nogueira de 
Carvalho 

Superior Completo 
Contrato 
CLT 

44 h 

Cozinheira Debora dos Santos Ferreira Técnico superior 
Contrato 
CLT 

44 h 

Auxiliar de Cozinha Ana Luisa Valeriano Fundamental 
Contrato 
CLT 

44 h 

Auxiliar de Cozinha 
Raquel Cristina Lemos da 
Silva Naves 

Ensino 
Fundamental 

Contrato 
CLT  

44 h 

Auxiliar de Limpeza 
Silvana Mara  Beraldo 
Pimenta 

Nível Médio 
Contrato 
CLT 

44 h 

Auxiliar de Limpeza Dulce Helena Cintra Nível Médio 
Contrato 
CLT 

44 h 

3.2 — Os recursos humanos foram suficientes? ( X ) Sim ( ) Não. 

3.3— Ha formação continuada para os envolvidos no trabalho? 

Sim. Ocorreram reuniões semanais de HTPC, com a Coordenadora Pedagógica e 
Assessora Pedagógica, além de capacitações realizadas pela Prefeitura Municipal de 
Franca, através da Secretaria de Educação, Setor de Creches , pela Pedagoga cedida e 
capacitações realizadas pela equipe de planejamento ( Diretor, Assistente Social e 
Coordenadora Pedagógica) sobre os temas pertinentes ao trabalho. 

IV — RECURSOS FINANCEIROS: 

4.1 — Recursos financeiros executados de 01/01/2019 a 30/06/2019: 

Municipal Estadual Federal Próprios 

R$295.115,92 - - R$0,00 
*Valores sujeitos a alterações, pois o ano contábil não foi encerrado. 

Franca — SP, e julho 	2019. 

• 
kAA., 	Je -  • 

JeremimolVlariano Souza 

Diretor Presidente 
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Silma Cristina Bóltolato 
Coordenadora Pedagógica 

Neiv1VIarquede Sousa Nalini  
Assistente  Social 

CRESS 12.785/SP 
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