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Relatório de Atividades Desenvolvidas em 2019 

As atividades com as crianças iniciaram-se em 25 de janeiro de 2019. 

No decorrer desse ano foram atendidas 90 crianças, na faixa etária de 3 anos e seis meses a 5 anos e 11 meses, 
em período integral. 

O atendimento do Lar Ternura se iniciou às 7:00h, com encerramento às 16:30h, de Segunda a Sexta feiras, 
servindo 3 refeições diárias, seguindo um cardápio balanceado, elaborado pela nutricionista da CEASA. 

Desenvolvemos atividades lúdicas pedagógicas e de recreação, com objetivos, conteúdos e atividades planejadas 
pelas professoras, visando o desenvolvimento integral da criança, atendendo as necessidades de nossas crianças 
e comunidade. 

A proposta de trabalho tem como horizonte a formação de cidadãos críticos, conscientes, participantes e 
democráticos, sempre respeitando as leis das políticas sociais ao atendimento às crianças e adolescentes. 

Realizamos em 2019, eventos objetivando a aproximação e integração das famílias junto ao trabalho realizado. 

Trabalhamos em 2019 com nosso quadro de RH completo, sendo todos remunerados pelos recursos da SME. 

Realizamos as reuniões de pais previstas em nosso calendário, momento que aproveitamos para expor o trabalho 
realizado no Lar Ternura; oportunidade que trabalhamos com os pais temas como: consequências do piolho nas 
crianças, o celular ocupando o lugar do brinquedo, a importância dos pais “desconectarem”, etc, usando sempre 
uma dinâmica de grupo, ou mesmo através de um vídeo seguido de reflexão. 

Houve ainda o momento individual da professora com os pais, onde foram passados itens observados em relação 
a criança. 

Na Páscoa nosso foco foi a Partilha e a Mudança de atitudes para uma Vida melhor. 

Na Culinária Infantil, fizeram a recita do Pão, e cada turma fez o registro através do desenho ou da escrita. Foi feito 
a partilha desse pão entre todos os amigos, e ainda levaram pãozinho para casa, passando para suas famílias 
valores importante como o repartir, a solidariedade, tão importantes na convivência. 

Foram realizadas várias atividades pedagógicas e de recreação enfocando o tema: desenhos, histórias, registros, 
dramatizações, leituras, pesquisas, etc., atividades que foram ao encontro de nossos objetivos. 

Para encerramos, fizemos a Caça aos Ovos e a surpresa foi encontrar o Coelho da Páscoa que fez a distribuição 
dos ovos. 

Foi trabalhado a questão cultural, valores, costumes, etc., dos índios através de várias atividades: histórias, 
pesquisa, colagens, pinturas, registro, e finalizamos com a Visita dos Índios da Aldeia Lobo Velho, de Alagoas, que 
passaram a manhã conversando com as crianças, expondo alguns de seus objetos. Encerramos o encontro com 
um lanche indígena comunitário, onde saborearam mandioca cozida (doce e salgada), canjica, milho cozido, 
paçoca, bolo de fubá e chá. 
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Na semana das mães, fizemos oficinas com a participação das famílias, onde passaram momentos agradáveis 
com as crianças: pintura, corrida de saco, cantigas de roda, colagens, musicalização e confecção de massinha. 

Encerramos com um delicioso lanche comunitário. 

Na culinária Infantil, fizemos o bolo de casca de maçã, que as crianças degustaram e levaram para a mamãe. 

Aproveitamos a época Junina, para trabalharmos com maior ênfase o Meio Ambiente, a vida simples do homem do 
campo, a natureza, a vida sem poluição, sem lixo, com plantio e cultivo de sua alimentação. 

As crianças ficaram envolvidas com o tema, trabalhamos com a HORTA, fazendo sempre uma integração com as 
áreas do conhecimento. 

Nossa Festa Junina ocorreu no sábado dia 08/06, e foi um sucesso. A comunidade espera pela festa, pois o bairro 
não oferece nenhum lazer para a população. 

A comunidade aderiu, participando e prestigiando nosso evento. 

As crianças colaboraram na organização e ornamentação do espaço e confeccionando bandeirinhas, e os enfeites 
das barracas, decorando assim a nossa festa. 

A festa contou com apresentação das danças para as famílias, brinquedos infláveis, e pesca e muita diversão para 
as crianças. 

No mês de Julho, as professoras entraram em férias e o Lar Ternura permaneceu com suas monitoras, dando 
atendimento às crianças; porém o número de crianças caiu bastante devido as férias escolares. 

Em Julho desenvolvemos o Projeto Fundo do Mar, trabalhando com os animais marítimos, desde seu habitat, 
alimentação e preservação. 

Fizemos oficinas com confecção de animais com sucata, cartazes, pesquisas, filmes, etc. 

A culminância do Projeto foi o nosso Aquário com Peixinho Dory que passou a fazer parte da turma. 

Em agosto, as histórias contadas foram as lendas e personagens do folclore, integrando e envolvendo as áreas do 
conhecimento. 

Cada turma trabalhou uma lenda e brincadeiras folclóricas, que finalizou com a apresentação para as demais 
turmas. 

No mês de outubro, mês dedicado às crianças, foram trabalhadas Os Direitos das Crianças, com apoio em material 
didático, reportagens, e livros de histórias. 

Realizamos a Semana do Brincar, com gincanas, circuitos, rodízio de brincadeiras entre as salas, gincanas, teatro 
na instituição; organizado e interpretado pelas professoras e monitoras, confecção de brinquedos com sucata, 
culinária de chup chup com fruta natural, e Passeio ao Colégio Liceu Salesiano, onde houve integração entre as 
crianças das duas escolas. 
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Ainda em outubro, realizamos o cadastro inicial para 2020 e posteriormente o cadastro contínuo. 

No mês de novembro foram feitas as re- matrículas e matriculas para 2020. 

Em novembro, as crianças foram presenteadas pelos alunos do Colégio São José, que trouxeram brinquedos em 
bom estado de uso, e livros infantis. 

Festa de encerramento dia 12/12 com a apresentação do Infantil 1 e Infantil 2, com apresentação para as famílias. 

No dia 13/12 fizemos a despedida da turma que ingressará no Ensino Fundamental, com apresentação das 
crianças, e um lanche comunitário entre crianças e famílias. 

As músicas escolhidas para as apresentações finais foram trabalhadas desde o mês de novembro, objetivando que 
as crianças entendessem o significado da letra do que estavam cantando. 

A cada dois meses foi comemorado os aniversariantes do bimestre. 

A comemoração ocorreu o dia todo, com oficinas de argila, brincadeiras com bola, pintura no rosto, mini gincanas, 
cantinho das fantasias, etc. Os aniversariantes prepararam a decoração e ajudaram a decorar no dia da festa, 
objetivando uma participação efetiva na comemoração. 

Foram realizadas várias ações referentes ao Meio Ambiente, plantio de horta, e ações sobre a Preservação da 
Água. Cada turma tinha “sua gotinha” que os lembrava o porquê e como economizar água. Essas ações foram 
fundamentais para que as famílias através das crianças mudassem algumas posturas em relação aos cuidados 
com o ambiente e com o consumo de verduras, optando com maior frequência por alimentos saudáveis. 

Foram realizadas reuniões Pedagógicas com a equipe, primordiais para que pudéssemos ouvir todos os 
envolvidos, e detectar eventuais falhas, orientar e fazer as adequações necessárias ao Projeto Pedagógico ao 
longo do ano. 

Nessas reuniões foram aplicadas dinâmicas para enfatizar a importância do trabalho em equipe, dinâmicas 
relacionadas as diferenças individuais, além de reflexões diversas, sempre com o objetivo de aprimorar o trabalho 
Pedagógico. 

Foram compartilhados com o grupo os cursos realizados na FEAC e na Tigrinhos. 

As capacitações semanais ocorreram toda terça feira, com temas sugeridos pela equipe com o objetivo de 
qualificar o trabalho. 

Nesses momentos, quando necessário, a Pedagoga orientou a mudança da prática pedagógica, sempre se 
embasando em textos, trabalhando com a equipe em suas necessidades para que o trabalho se desenvolvesse a 
contento, lembrando sempre que teoria e prática devem caminhar juntos e a importância do cuidar e educar. 

Alcançamos em 2019 as metas e objetivos propostos. 

O relato de diversos pais nas reuniões, nos leva a crer que estamos no caminho certo, pois as crianças estão 
sendo agentes multiplicadores das diversas aprendizagens, tanto na família como na comunidade. 
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Atividades Permanentes Desenvolvidas em 2019 

1-Informática: Público Alvo: Crianças de 05 anos, matriculadas no Infantil 3. 

Oportunizou a criança conhecer mais um recurso de aprendizagem, saber manipulá-lo e explorá-lo. Trabalhou 
ainda com jogos educativos, auxiliando assim no trabalho pedagógico da professora. Desenvolvido por um 
voluntário Essa atividade oportunizou as crianças o contato com essa ferramenta de aprendizagem, atendendo 
uma das necessidades da nossa comunidade, que não possuem acesso a computadores e internet. 

2-Biblioteca Circulante: Público Alvo: 90 crianças de 03 anos e meio a 05 anos e 11 meses matriculadas no Lar 
Ternura. 

Através da retirada de livros para leitura em casa a atividade despertou o gosto e o hábito de leitura, e ainda levou 
os usuários e suas famílias a exercerem seu direito de leitura e acesso a livros, contemplando uma necessidade da 
nossa clientela. 

3-Atividade Física: Público Alvo:90 crianças de 03 anos e seis meses a 05 anos e 11 meses matriculadas no Lar 
Ternura. 

A atividade deu oportunidade para as crianças desenvolverem atividades físicas em um espaço adequado, longe 
da violência das ruas, uma vez que a comunidade não dispõe de praças ou espaços de lazer, como também, não 
existe espaço em suas moradias. 

4- Culinária: Público Alvo: 90 crianças de 03 anos e seis meses a 05 anos e 11meses matriculadas no Lar Ternura. 

O Projeto desenvolveu através do trabalho diário e das receitas preparadas pelas crianças, hábitos de higiene e 
hábitos alimentares mais saudáveis, fazendo da criança um agente multiplicador em sua família. Foram priorizadas 
receitas saudáveis feitas com cascas. 

5- Mascote da Turma: Público Alvo: 90 crianças de 03 anos e seis meses a 05 anos e 11 meses matriculadas no 
Lar Ternura. 

Através do “Mascote” confeccionado pelo grupo, desenvolveu-se entre outras coisas, o cuidado com o corpo, a 
auto estima positiva, a responsabilidade, e o cuidado com o colega, valores tão importantes para a convivência 
humana. 

6- Maleta: Público Alvo: 90 crianças de 03 anos e seis meses a 05 anos e 11 meses matriculadas no Lar Ternura. 

Levando a maleta com várias opções de materiais, e de recicláveis, a família pode com seu filho construir um 
brinquedo. Essa experiência foi compartilhada em sala com os amigos, relatando ao grupo como foi a escolha do 
brinquedo, quem participou da confecção, etc. 

No final do ano, fizemos uma exposição de todo o material. 

Foi um momento excelente para unir a família e ao mesmo tempo incentivar para participar das atividades 
escolares de filho. 
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7- Horta / Meio Ambiente: Público Alvo: 90 crianças de 03 anos e seis meses a 05 anos e 11 meses matriculadas 
no Lar Ternura. 

Uma atividade rica, onde nossas crianças foram multiplicadoras de conhecimentos dentro de suas famílias e 
comunidade, levando para as famílias mudanças de comportamento em relação ao descarte do lixo, preservação 
da água, consumo de verduras e pequenas hortas em casa. 

8- Projeto Quem sou Eu: Público Alvo: 90 crianças de 03 anos e seis meses a 05 anos e 11 meses matriculadas no 
Lar Ternura. 

Através dessa atividade, as crianças tomaram consciência do seu corpo, noções de higiene, funções e cuidados 
necessários, seu próprio nome e sua identidade. 

9- Contação História Mensal: Contação de história dramatizada para todas as turmas da Instituição, funcionários e 
familiares que quisessem estar presentes. Cada Professora / Monitora de cada turma foi responsável pela história 
dramatizada no mês. 

10- Formação Continuada: Vários temas foram trabalhados com a equipe, registrados em nosso livro ata. As 
capacitações foram através de textos, vídeos, garantindo assim reflexão, discussão para o aprimoramento da 
prática pedagógica. 

 

Campinas, 03 de março de 2020. 

______________________________ 

Pedro Antunes Negrão - Presidente 

 


