
ENTIDADE: CNPJ.:

Nome: Nome:
Bianca Weber dos Santos Neves

CPF nº.: Matrícula nº.: 

Toda a equipe  atuou de forma singular: pedagógico, administrativo, serviço social e psicologia, para que pudéssemos cumprir nosso papel 

social e educacional, assim como acolhemos e nos dedicamos às vulnerabilidades sociais decorrentes do cenário atual. Atuamos 

incansávelmente para que multiplas Infâncias fossem acolhidas e atendidas na integralidade. Destacamos ainda, como benefício potencial, 

a possibilidade do atendimento presencial para todas as famílias que necessitam desse espaço educativo para que as crianças possam ser 

atendidas, considerando as ações indissociáveis do cuidar e educar.                   

                   

                   

                   
DIFICULDADES ECONTRADAS:
As dificuldades encontradas estão relacionadas ao cenário de fragilidades decorrentes da pandemia - COVID -19: vulnerabilidades 

emocionais e sociais. Processos como de acolhimento e adaptação (crianças) acompanham sistematicamente as ações mensais, pois os 

protocolos precisam ser cumpridos (cuidados em relação à saúde das crianças) com isso demandam ações e estratégias contínuas. 

Entidade Secretaria Municipal de Educação

BENEFICIOS ALCANÇADOS:

0,00 0,00 0,00

OBJETO:
Realização de serviços educacionais na etapa Educação Infantil, em atendimento à demanda reprimida de vagas da rede municipal de 

ensino, para o ano letivo de 2021.

RELATÓRIO SUBSTANCIADO

AÇÕES PROGRAMADAS:
Atendimento e orientações às famílias /área de serviço social; Entrega de kit cesta básica às famílias que recebem o benefício eventual; 

Atendimento e suporte pedagógio sistemático via whatsaap e presencial quando necessário/agendamento; Atendimento presencial 75% 

das matriculas;  Orientação Pedagógica às famílias e equipe; Ações de gestão; Grupo de estudos: Lives; Reunião Planejamento mensal; 

Elaboração relatórios individuais 2 semestre; Participação Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente; Ações Intersetoriais.

AÇÕES EXECUTADAS:
As ações do mês de outubro, foram planejadas e executadas considerando à presencialidade, bem como o atendimento remoto a todos 

que se mantiveram nessa modalidade. 

Valor Transferido: Valor da Contrapartida Valor dos Rendimentos (Aplicação)

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO - ANEXO III

Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTÊNCIA E CULTURA - CENTRO DA CRIANÇA SÃO LUIZ GONZAGA 92.238.914/0001-03

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 12/2018 - Aditivo 02/2020 PERÍODO: OUTUBRO


