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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
LAR TERNURA – ANO 2020 

 

 

As atividades com as crianças no Lar Ternura iniciaram-se em janeiro de 2020. 

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, com 100% de gratuidade.  

O atendimento do Lar Ternura inicia às 7:00h e encerra 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. 

Esta proposta de trabalho e nossos projetos 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.  

Para desenvolvermos os trabalhos no Lar Ternura contamos com parcerias: SME –  Secretaria 

Municipal de Educação de Campinas; FEAC – Federação  das Entidades Assistenciais de Campinas e 

promoções organizadas pela diretoria, equipe técnica, voluntários e comunidade, como: Bazar 

Beneficente, Jantar Dançante, Festa da Pizza, Chá Beneficente entre outros.  

Em  março de 2020, de acordo com orientações da Secretaria Municipal de Campinas, o atendimento 

presencial foi interrompido nas escolas, devido a pandemia do Novo Coronavírus. Por esse motivo, não 

foi possível realizar em 2020, nenhum evento promocional que trouxesse recursos para a Instituição. 

Trabalhamos em 2020 com nosso quadro de RH completo, sendo todos remunerados pelos recursos da 

SME. 

Seguimos as orientações da SME e realizamos as seguintes ações: 

• Formamos grupos de cada turma no WhatsApp, e mantivemos o contato e vinculo com crianças 

e famílias 

• De acordo com nossa Proposta Pedagógica, foram produzidos pelas professoras e monitoras 

vídeos com propostas de atividades para serem realizadas em casa. 

• Foram postados nos grupos os vídeos produzidos, e recebemos retorno das famílias através de 

fotos ou vídeos, das crianças realizando as atividades propostas.  

•  



 
CNJP: 49.637.556/0001-82 
FUNDADA EM 22/12/1977 

FILIADA À FEAC 

 

 
Rua Anthero Cristino, 627 – Jd Santa Cândida – Campinas, SP                                f: 19 3256-8923 
www.larternura.com.br 

 

• Foi realizado, através dos vídeos, o Projeto Sentimentos, que foi fundamental nessa época de 

Pandemia, ajudando as crianças a perceberem que é normal em determinados momentos 

sentirmos raiva, medo, alegria, tristeza, etc,   

• Realizamos o Projeto Experiências, O Pequeno Cientista, onde as crianças ficaram fascinadas 

com as experiências, trazendo muita aprendizagem. 

• Foram realizadas semanalmente reuniões de formação com todas as educadoras, com temas 

visando a qualificação do trabalho. 

• A nossa Diretora Educacional e Orientadora Pedagógica participaram semanalmente das 

reuniões da SME, assim como formações oferecidas pela FEAC. 

• 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. 

• Toda equipe participou de lives de temas relacionados a pandemia, higienização e desinfecção, 

retorno, protocolos 

• Na Páscoa, distribuímos ovos de Páscoa oferecidos pela Cacau Show 

• Foram realizados encontros com as crianças pelo Google Meet 

• No mês de outubro, dedicada as crianças, foi realizada a Festa da Fantasia pelo Google Meet 

• Comemoramos bimestralmente os aniversariantes do bimestre 

• Realizamos reunião de pais 

• Toda equipe de educadoras participou da Semana da Educação realizada pela SME realizada 

através do  zoom. 

• Distribuímos cestas básicas para as famílias, completando  a lista da PMC para que todas as 

famílias fossem contempladas 

• Fizemos a Festa de encerramento pelo Google Meet 

• Toda nossa Proposta Pedagógica foi trabalhada através dos vídeos com o objetivo de levar 

aprendizagem estimulando as crianças através de histórias, músicas, jogos, construção com 

material reciclável,  técnicas de pintura, colagens, sempre dando prioridade ao brincar 

 

Foi um ano difícil para as famílias com relação a questões financeiras;  muitos perderam o 

emprego, alguns adoeceram, outros não sabiam com quem deixar as crianças para poderem 

trabalhar. 
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Nós, educadoras tivemos que nos reinventar, fazendo da tecnologia nossa parceira de trabalho 

 

Foi um ano de grandes desafios, mas pelo retorno que tivemos das famílias, percebemos  que 

conseguimos manter os vínculos afetivos e  alcançar nossos objetivos. 

 
 
 
 

________________________                                 
Pedro Antunes Negrão                                           

Presidente               

 

 
 


