
 

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO - ANEXO III 

Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SMED 
 
Entidade: Casa de Santo Antônio do Menor   
 
CNPJ: 02.579.391/0001-76 
 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 10/2021 
 

 
 
OBJETO: A união de esforços das partes para a realização dos serviços 
educacionais na etapa da educação infantil, em atendimento à demanda 
reprimida de vagas na rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2021, 
na quantidade de vagas distribuídas conforme plano de trabalho. 
 

 
 
RELATÓRIO SUBSTANCIADO 
AÇÕES PROGRAMADAS: 
As atividades remotas que foram realizadas no período vigente de outubro de 
2021 têm como princípio a base nacional curricular, construídas através do 
PPP e contempla os seguintes eixos: conviver, brincar, participar, explorar e 
conhecer-se, com os seguintes campos de experiência: o eu, o outro e o nós, 
corpo, gestos e movimentos, traços, sons, espaços, cores e formas, escuta, 
fala, pensamento, imaginação, quantidades, relações e transformações. 
Retornamos nosso atendimento presencial no dia 13/09 para aqueles alunos 
que optaram pelo mesmo e continuamos o ensino remoto para os alunos que 
optaram por continuar nessa modalidade. As seguintes expectativas de 
aprendizagens: criticidade, imaginação, criatividade, desenvolver gosto por 
histórias, esquema corporal, brincar, dia da natureza/ animais, cuidados com 
a natureza, preservação da natureza, noções maior/menor, grosso/fino, 
curto/cumprido, alto/baixo, cheio/vazio, semana da criança, construção do 
nome, projeto economia, vogais, halloween, coordenação motora ampla e 
fina. Nossa primeira semana de outubro foi toda de atividades especiais em 
comemoração ao dia da criança (dia dos heróis, filme com pipoca, circuito de 
brincadeiras, cabelo maluco, dia do pijama, dia do esquisito, noções 
matemáticas, pintura livre no mural e festa a fantasia), a segunda semana 
vou voltada ao dia do professor ( desenho para a professora, cartão para a 
professora) e relembrando noções, na terceira semana começamos a 
construção do nome, o projeto como se fosse dinheiro, história Pequeno 
Consumidor, reflexão sobre a história, vídeo de onde vem o dinheiro, 
entendimento dos cinco reais, vídeo recompensa de quem sabe administrar o 
dinheiro, confecção de um cofre com garrafa pet, vídeo orçamento familiar, 
experiência em comprar blusões na escola (dinheiro emprestado da escola), 



na quarta semana aprendemos as vogais, confeccionamos o Frankesnstein 
com rolinho de papel higiênico, carimbo da mão de uma bruxinha, quebra 
cabeça de abóbora, filme Hotel Transilvânia, desenho sobre o filme e 
encerramos o mês com a festa de halloween. 
 

 
Dentro das demandas expostas conseguimos contribuir para o avanço 
pedagógico da instituição, através do envio das atividades pelas redes 
sociais da escola (WhatsApp de cada turma), no ensino remoto, contribuindo 
para a formação social de cada criança, através da parceria conseguimos 
realizar as atividades pedagógicas, agregando conhecimentos para colocar 
em prática, juntamente com a equipe que compõe a escola e a família. 
 

 
BENEFICIOS ALCANÇADOS: 
O benefício é ter conseguido realizar as ações programadas, através dos 
nossos profissionais e do empenho das famílias, contribuindo na organização 
e no atendimento de nossas crianças. 
 

 
DIFICULDADES ECONTRADAS: 
As atividades foram planejadas, enviadas, desenvolvidas e executadas com 
sucesso no ensino remoto e no presencial planejadas, desenvolvidas e 
executas com sucesso. 
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ANEXOS: 

ALGUNS REGISTROS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO     

           

                   

              

             
     

            



    
 
  


