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 Introdução 
 

   Relatório Pedagógico Anual referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020 da

EMEI “Leonildo Braym”, gerenciada pela Organização Social  Ânima – Instituto Social  de

Integração de Araçariguama, sob o contrato de gestão Nº 015/2019 .

    Ressaltando que os relatórios mensais segue os projetos pedagógicos desenvolvido

dentro do mês como toda programação. Vale relatar que nos planejamentos e planos de

aula desenvolvemos atividades sensoriais, motoras e cognitivas para desenvolvimento e

aprendizagem do aluno.  

Vale  ressaltar  que  no final  do mês de Março/2020,  seguimos as  orientações dos

Decretos abaixo e que posteriormente em Setembro/2020, suspendeu a volta as aulas

no ano 2020, devido a pandemia do COVID-19

      Diante a orientação da SEME Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 4.991,

de 22 de Abril de 2020 que prorroga o Decreto  nº 4.981, de 21 de março de 2020, que

suspendeu,  a  partir  de  24  de  março  de  2020,  “Dispõe  sobre  a  suspensão  das  aulas

presenciais nas Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino de Carapicuíba para o ano

letivo de 2020, em decorrência da pandemia da Covid19, revoga do Decreto nº 5.035, de 1º

de setembro de 2020, e dá outras providências” 
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Matrículas e frequência dos alunos 

 
Quadro 1. Meta atingida no ano 

MÊS META MATRICULADOS META ATINGIDA 

Janeiro 200 193 96,5

Fevereiro 200 195 97,5

 Março 200 196 98

Abril 200 195 97,5

Maio 200 195 97,5

Junho 200 195 97,5

Julho 200 193 96,5

Agosto 200 194 97

Setembro 200 193 96,5

Outubro 200 193 96,5

Novembro 200 193 96,5

Dezembro 200 193 96,5

     Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período 
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Gráfico 1. Matriculados  
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 Controle de Assiduidade dos Professores e Funcionários 

Gráfico 1. Quantidades de funcionários 
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Quadro 2. Quantidades de faltas apresentadas mensalmente pelos funcionários. 
 

MÊS QTDE DE FALTAS

Janeiro 3

Fevereiro 2 

     Março 2

Abril 1

Maio 0

Junho 14

Julho 0

Agosto 0

Setembro 14

Outubro 0

Novembro 0

Dezembro 0
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Gráfico 2. Quantidades de faltas 
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4. Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

           Nossa proposta pedagógica da EMEI está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação e tem como objetivo principal garantir a autonomia das instituições de ensino

no  que se  refere  à  gestão de  suas  questões pedagógicas e  aderindo os  campos  de

experiências da BNCC ofertando à comunidade local a Educação Infantil para crianças de

04 (quatro) a 05 (cinco) anos e 11(onze) meses de idade.   Nosso espaço é voltado para o

desenvolvimento e a aprendizagem, comprometido com os múltiplos e interdependentes

aspectos do desenvolvimento cognitivo, afetivo e sócio emocional, buscando a autonomia

que a pré-escola estabelece nesta fase. Propiciando um ambiente que permita que eles

construam, estimule a percepção dos sentimentos.

     A proposta foi organizada se baseando na criança, seus valores e os valores da sua

comunidade,  tendo  como referência  o  roteiro  de  elaboração  do  edital,  o  Referencial

Curricular Nacional e o Plano Municipal de Educação do Município, para assim compor e

implementar a Proposta Pedagógica desta escola. 
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4.1. Foto do ano letivo 2020 

 
Planejamento da EMEI Leonildo Braym: Tema da U.E : Sitio do Pica-Pau Amarelo.
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Primeiro dia de aula: Dia da acolhida aos alunos.  

  

 

Filme do tema da U.E: Sitio do Pica-Pau Amarelo.
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Baile a fantasia Carnaval.
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DENGUE: Projeto Dengue: Prevenção

 

 Dia Internacional da Mulher                                               Dia Mundial da Água

 

Rua: Áquila nº 75 – Jardim. Novo Horizonte - Carapicuíba 
Telefone: 4146 -1286/4186 - 4434 



                           

Prefeitura Municipal de Carapicuíba 

EMEI Leonildo Braym 

   Entrega do uniforme

                        Entrega do uniforme
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Rotina das crianças 

Aula online e atividades remotas
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Atividades de inclusão: Educação Especial.
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Proj. Judô nas aulas educ. Fisica: 
trabalhando coord. motora                                       Projeto Óleo nas Escolas

 

Dia das mães : entrega do kit merenda
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Painel Junina: entrega kit merenda -  visita da secretária Lilian Braga. 
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Dia dos Pais: na entrega do kit merenda
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Painel Folclore: na entrega do kit merenda 

Painel: Pátria, primavera e a Inclusão e fita amarela prevenção contra suicídio :entrega do 
kit merenda Visita da Secretária Lilian Braga e Supervisora: Sara Cruz
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Painel: dia das crianças tema circo, na entrega do kit merenda    

Entrega das lembrancinhas para nossos alunos.
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Painel: Online e Presencial

Visita da Secretária: Lilian Braga                         Proclamação da república

Consciência Negra                                                         Novembro Azul:
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  Decoração do pátio com as datas comemorativas do mês: Dezembro

 

 

             Equipe gestoras e corpo docente na entrega do kit merenda:                  
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Formandos  2020:  neste  ano  devido  a  pandemia  não  tivemos  a  festa  de
encerramento e a entrega dos diplomas foram individuais, sem aglomeração. 
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4.2.  Depoimentos dos Pais 

Confira a seguir alguns depoimentos dos pais pelo link:: https://youtu.be/zZo5u-YwU5I
 

5. Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças 
 

 O papel da instituição de educação Infantil é trabalha os primeiros anos da infância que

compõem  uma  fase  repleta  de  novos  aprendizados,  descobertas  e  de  um

intenso desenvolvimento. É, também, a época ideal para ensinar e incentivar os hábitos

de  higiene  para  crianças,  destacando  a  importância  de  cuidar  da  saúde  e  do  bem-

estar, junto  à  família,  ao  transmitir  os  primeiros  ensinamentos  e  os  costumes  que

permanecerão durante toda a vida dos alunos, incluindo os cuidados com o próprio corpo

e alimentação saudável. Pois é nessa época proporcionar e incentivar hábitos alimentares

saudáveis em crianças é uma das melhores maneira de garantir um adulto com saúde.

A importância de contarmos com uma nutricionista esta profissional investiga as atitudes

alimentares das populações, seus impactos psicológicos, sociais, econômicas, culturais e,

principalmente,  em  termos  de  salutares.  Na  U.E  temos  o  acompanhamento  da

Nutricionista que auxilia e investiga a organização da rotina alimentar, assim como analisa

a necessidade de cada criança e também segue a rotina alimentar ou seja o cardápio do

Município.

Nutricionista 

Mês Principal Atividade 

1º Semestre

Elaboração  dos  pedidos  semanais  de  perecíveis  e
hortifrútis,  controle  de  qualidade  das  mercadorias  desde  a
aquisição,  foram  dadas  orientações  para  o  preenchimento  da
etiqueta  de  produtos  abertos,  avaliação  do  armazenamento  de
alimentos, também de produção e distribuição de todas as refeições
produzidas da EMEI e o almoço dos colaboradores.

2º Semestre

Devido a pandemia os trabalhos foram suspensos.

Ana Carolina de Oliveira Marques   
NUTRICIONISTA 

 

Rua: Áquila nº 75 – Jardim. Novo Horizonte - Carapicuíba 
Telefone: 4146 -1286/4186 - 4434 

https://blog.educapais.com/higiene-e-saude-na-infancia/
http://educacaoinfantil.aix.com.br/desenvolvimento-cognitivo-9-praticas-para-a-sala-de-aula/


                           

Prefeitura Municipal de Carapicuíba 

EMEI Leonildo Braym 

6. Formação  e  condições  de  trabalho  das  professoras  e  demais
funcionários 
 

 O HTPC “Hora de Trabalho Pedagógico Complementares” é destinado para formação

das docentes. Como diz o educador português António Nóvoa, “a competência coletiva é

mais do que o somatório das competências individuais”.  O corpo docente realiza o  HTPC

s como apoio a sua atividade profissional, o grupo destina-se a esses momentos coletivos

para trocas de experiências, reflexão, organização com base nos problemas e projetos

educativos,  para  alcançar  os  objetivos  ao  decorrer  do  ano  letivo.

O HTPI - Hora de Trabalho Pedagógico Internas são cumpridas na Unidade Escolar em

horário  em  que  a  classe  esteja  sob  a  regência  de  outro  docente,  destinadas  à

organização do trabalho pedagógico, ao planejamento semanal e mensal, elaboração de

atividades, confecção de material didático-pedagógico, correção de trabalhos dos alunos,

atendimento aos pais, registro escolar no caderno de sala.

Encontro sobre Conflito Escolar
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 E sempre que surgem oportunidades de aprimorar o conhecimento da equipe, trazer
conhecimento e experimentações a gestão se organiza para atender as necessidades.

Estácio: Vida de Professor:  Palestrante: Diogo Almeida 
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 A escola conta com a Psicopedagoga que atende tanto as necessidades dos alunos

como da equipe escolar. 

Mês Principal Atividade 

1º Semestre

Participação  no  projeto  “Projeto  meio  ambiente  e
Reciclagem”,  desenvolvendo  junto  a  coordenação  e  professores,
enfatizando o equilíbrio no meio ambiente suas prioridades.

2º Semestre

Início do projeto Autonomia com as professoras  2ªs fases. O
objetivo da do projeto é preparar o aluno  a mudança de escola que
ocorrerá  no próximo ano.  Trabalhando  e  proporcionar  atividades  que
contribuam para o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo da
criança para o ensino fundamental. Nossos trabalhos foram realizados
mesmo a distância e nas formações com os docentes nos HTPC´s.

 
Gizely Bispo 
Psicopedagoga 
CBO: 2394-25 

 
 
 

HTPC online:   Lembranças para nossas professoras do dia do Professor
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7. Controle da segurança, limpeza, salubridade e conforto 

7.1. Manutenções diversas realizadas no período 

 

1º SEMESTRE 

1. Corte da grama 

2. Manutenção do telhado 

3. Colocação das telas nas janelas 

 

2º SEMESTRE 

1. Limpeza no telhado e calhas 

2. Manutenção/ instalação de porta papel e saboneteira 

3. Manutenção dos Banheiros 

 

Quadro1. Serviços executados 

SERVIÇOS DATAS DE EXECUÇÃO VALIDADES 

Limpeza da caixa d’água 07/01/2020 07/02/2021

Desinsetização  e

desratização

07/02/2020

07/03/2020

07/04/2020

07/05/2020

07/06/2020

07/07/2020

07/08/2020

07/03/2020

07/04/2020

07/05/2020

07/06/2020

07/07/2020

07/08/2020

07/09/2020
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8. Materiais variados e acessíveis às crianças 
 

8.1 Materiais estruturados

 

Os matérias estruturados são importantes, porém são limitados em criar habilidades

das crianças, em nossos espaços são os menos usados, pois requerem o mínimo de

esforço  das  crianças.  Eles  limitam as  habilidades  das  crianças  de  interagir  com o

brinquedo, desta forma desinteresse é visível, ganhando tanto tempo guardado sem

uso.

 
8.2 Materiais não estruturados 

 
Os materiais não estruturados em nossa filosofia temos dado prioridade a 

construção do brincar e confeccionar, desta forma disponibilizamos e apresentamos a  

criança os objetos  para que elas inventem a sua própria brincadeira: palitos, botões, 

rolos de papel higiênico, rolha, barbante, tábuas, garrafa pet. Desta maneira vamos 

percebendo e vendo tudo ganhando formas e  um novo significado. 

Tanto nossa docente titular da sala de aula, como as especialistas principalmente nas 

aulas de Artes é notório o estímulo que as crianças se empenharam e desenvolveram 

os seus brinquedos, objetos como, quadro com palito de sorvetes, brinquedos como 

vai e vem com garrafas PET´s, pipas nas oficinas com os responsáveis, sempre com a

orientação do docente.

. Os Brinquedos não estruturados estimulam muito mais a inteligência da criança e são

importantíssimos para o desenvolvimento dos pequenos. Sejam eles potes, colheres 

de silicone, tampas de amaciantes, latas de leite vazias, estes objetos proporcionam 

um mundo de fantasia, imaginação e criatividade para a criança. 

Quando exigido da criança estruturar seu próprio brinquedo ou brincadeira, permitem 

que algumas funções cognitivas sejam estimuladas, pois para estruturar-se eles 

precisarão organização, planejamento, flexibilidade cognitiva, criatividade, manutenção

da atenção, memória operacional e diversas outras capacidades mentais. 

Dentro dos campos de experiências da BNCC, vimos uma possibilidade de metas 

objetos para criar, possibilitar, imaginar, desenvolvendo o senso crítico, motora, 

cognitivo e autonomia da criança.  
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 As Crianças que brincam com recicláveis, internalizam a importância do reciclar, e a 

melhoria no meio ambiente.

Priorizamos a construção e a importância do desenvolvimento e estimula da criança.

 

Vale ressaltar que nosso material é comprado de acordo com a  solicitação do

nosso corpo docente com a necessidade e demanda da unidade, nossa coordenadora

agrega o trabalho integrando as docentes e discentes, no que trabalhar dentro do mês,

como já realtado priorizamos a construção dos brinquedos e objetos.

Em  nossa  EMEI  comportamos:  cantinho  da  leitura  com  diversos  livros  de

contos  e  gibis  infantis,  jogos  de  montar  confeccionados  por  nossas  educadoras,

diversos materiais para educação física, amarelinha, jogo da velha no pátio, leitura no

solário, jogos da memória, teatro com fantoches e outros. 
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9. Da entrega pontual da documentação 
 
Conforme  prazos  de  entrega  definidos  pela  Secretaria  de  Educação,  os

relatórios, metas indicadores, mensais e trimestrais foram entregues no prazo e todos

protocolados.
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Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Secretaria de Educação

Rua Áquila, 75 – Jardim Novo Horizonte – Carapicuíba – SP – CEP: 06341-570
Fone (11) 4146-1286

Janeiro a Dezembro 

2020
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