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Em 16 de Janeiro de 2023 recebemos por meio do e-mail <davidritzke@hotmail.com>

os relatórios de atendimentos referentes ao ano de 2022. A organização da sociedade civil

possui, com esta municipalidade, o seguinte Termos de Colaboração firmados:

I. Termo de Colaboração SEDUC DL 01/2022 – Vigência 10/01/2022 a 31/01/2022;

II. Termo de Colaboração SEDUC DL 02/2022 – Vigência 01/02/2022 a 31/03/2022;

III. Termo de Colaboração SEDUC DL 03/2022 – Vigência 01/04/2022 a 31/12/2022

Abaixo, segue anexo o relatório recebido por e-mail:
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À – Comissão de Avaliação e Monitoramento 

Município de Balneário Camboriú 

Estado de Santa Catarina 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho vem através do presente, apresentar o 

Relatório de Atividades vigência ano letivo 2022. 

No ano letivo de 2022, foram realizados 03 (três) termos de colaboração, sendo eles: 

  Termo de Colaboração 01/2022 – Vigência 10/01/2022 a 31/01/2022 

  Termo de Colaboração 02/2022 – Vigência 01/02/2022 a 31/03/2022 

  Termo de Colaboração 03/2022 – Vigência 01/04/2022 a 31/12/2022 

Durante a vigência dos termos de colaboração, o Centro Educacional Vianna de 

Carvalho cumpriu integralmente sua meta, ou seja, disponibilizou a totalidade das vagas 

mensais à Secretaria de Educação. Ainda, no decorrer do ano letivo, nos casos de 

desistência de alunos nessa instituição de ensino, prontamente a Secretaria de Educação 

realizou o encaminhamento de novos alunos, possibilitando o cumprimento das metas 

previstas nos termos de colaboração.  

Foram necessárias algumas adequações junto à Secretaria de Educação Municipal, 

em virtude da alteração na modalidade do preenchimento das vagas, as quais foram 

cedidas em sua integralidade ao “Fila Única”, de forma a ampliar a comunicação junto ao 

Núcleo. 

Em virtude a grande redução de casos de COVID-19, o Núcleo não sentiu 

dificuldades no cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho.   

Desta forma, enviamos o relatório de atividades mensais. 

 

Reiteramos votos de elevada estima e consideração. 

 

Centro Educacional Vianna de Carvalho 
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APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

JANEIRO 2022 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência 

social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em 

conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, 

residentes no Município. 

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe 

técnica contratada pela entidade.  

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 

3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de 

creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis  trabalham fora para 

contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família,  oportunizando tempo e 

espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 

as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação. 

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de 

atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) 

contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período 

vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m. 

Para enfrentamento da pandemia do Covid-19, realizamos alterações na jornada de 

atendimentos de forma a evitar aglomerações nos horários de entrada e saída dos alunos 

do Núcleo, conforme previsto em nosso Plano de Contingência - PLANCON.  
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Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais 

prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em 

período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições 

diárias no período vespertino. 

Iniciamos o ano de 2022 muito felizes em reencontrar nossos alunos, depois de um 

período de férias retornamos com muita alegria e entusiasmo, para juntos trilharmos o 

caminho do conhecimento e desenvolvimento. 

Durante todo o mês realizamos atividades recreativas e a diversão tomou conta do 

nosso núcleo. 

O brincar é uma das caraterísticas da infância, através de suas brincadeiras a 

criança expressa suas atitudes, ou o que está sentindo naquele momento. 

É na brincadeira que o aprendizado acontece de forma concreta, estimulando 

sentidos fundamentais para a criança, bem como função sensorial, função motora, entre 

outras. 

Informamos ainda que neste mês além do atendimento às crianças rematriculadas, 

prestamos atendimento a crianças encaminhadas pela Secretaria de Educação para o 

Polo de Férias. 

Finalizamos o mês das atividades recreativas muito contentes e prontos para iniciar 

o ano letivo. 

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro 

momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, 

atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões. 

Balneário Camboriú, Janeiro/2022. 
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APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

FEVEREIRO 2022 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência 

social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em 

conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, 

residentes no Município. 

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe 

técnica contratada pela entidade.  

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 

3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de 

creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis  trabalham fora para 

contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família,  oportunizando tempo e 

espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 

as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação. 

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de 

atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) 

contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período 

vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m. 

Para enfrentamento da pandemia do Covid-19, realizamos alterações na jornada de 

atendimentos de forma a evitar aglomerações nos horários de entrada e saída dos alunos 

do Núcleo, conforme previsto em nosso Plano de Contingência - PLANCON.   
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Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais 

prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em 

período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições 

diárias no período vespertino. 

Iniciamos nosso ano letivo no dia 07 de fevereiro com o objetivo de promover um 

ambiente repleto de surpresas e muito conhecimento. Com ênfase na aprendizagem dos 

alunos do Centro Educacional Vianna de Carvalho, o Núcleo construiu com a equipe 

pedagógica o Projeto Anual que será: Monteiro Lobato – Sítio do Pica-Pau Amarelo. Este 

tema foi escolhido pela importância da obra de Monteiro Lobato e pelas amplas 

possibilidades que o mesmo oferece para o desenvolvimento da imaginação, do faz de 

conta e o trabalho em diferentes áreas do conhecimento. Trabalhar Monteiro Lobato é 

vivenciar dentro da literatura infantil um mundo rico em cultura, em um mundo mágico 

de personagens que encantam a todos. No mês de fevereiro foram realizadas atividades 

pedagógicas voltadas ao tema do nosso projeto anual, tais como: contação de histórias, 

pinturas, musicalização, sucatas, etc. As atividades realizadas buscam estímulos afetivos, 

o desenvolvimento educacional e da psicomotricidade. Neste mês, recebemos diversos 

alunos encaminhados pela Secretaria de Educação Municipal, através do programa Fila 

Única, desta forma, realizamos a adaptação dos novos alunos, com a ambientalização 

entre aluno, colegas, professores e espaço físico. Finalizamos o mês de fevereiro 

realizando um divertido “Bailinho de Carnaval”. Fadas, princesas, heróis e entre outros 

personagens marcaram presença nessa festa repleta de brincadeiras, música e diversão. 

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro 

momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, 

atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões. 

Balneário Camboriú, Fevereiro/2022. 
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APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

MARÇO 2022 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência 

social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em 

conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, 

residentes no Município. 

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe 

técnica contratada pela entidade.  

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 

3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de 

creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis  trabalham fora para 

contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família,  oportunizando tempo e 

espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 

as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação. 

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de 

atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) 

contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período 

vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m. 

Para enfrentamento da pandemia do Covid-19, realizamos alterações na jornada de 

atendimentos de forma a evitar aglomerações nos horários de entrada e saída dos alunos 

do Núcleo, conforme previsto em nosso Plano de Contingência - PLANCON.   
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Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais 

prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em 

período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições 

diárias no período vespertino. 

Iniciamos o mês de março com os estudos dos temas IDENTIDADE E AUTONOMIA, 

FAMÍLIA E MORADIA E CORPO HUMANO E HIGIENE. 

A criança tem seu jeito próprio de compreender o mundo e é partindo de observações 

e estabelecendo relações com a realidade e com o meio que ela aprende e assim segue na 

construção de sua identidade. 

Neste processo de construção, em busca de sua autonomia a criança percorre 

diversos caminhos. Os temas foram abordados de forma lúdica, sempre pensando no bem 

estar e para um melhor desenvolvimento dos alunos. 

No decorrer da abordagem dos temas foram realizadas sucatas, cartazes, teatros, 

músicas entre outras atividades. 

Encerramos o mês satisfeitos com todos os objetivos que alcançamos.  

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro 

momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, 

atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões. 

Balneário Camboriú, Março/2022. 
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APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

ABRIL 2022 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência 

social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em 

conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, 

residentes no Município. 

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe 

técnica contratada pela entidade.  

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 

3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de 

creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis  trabalham fora para 

contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família,  oportunizando tempo e 

espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 

as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação. 

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de 

atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) 

contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período 

vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m. 

Para enfrentamento da pandemia do Covid-19, realizamos alterações na jornada de 

atendimentos de forma a evitar aglomerações nos horários de entrada e saída dos alunos 

do Núcleo, conforme previsto em nosso Plano de Contingência - PLANCON.   
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Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais 

prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em 

período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições 

diárias no período vespertino. 

O mês de abril iniciou e com ele demos sequência aos eixos do nosso projeto com o 

tema ALIMENTAÇÃO. 

O tema alimentação é motivo de preocupação dos pais e educadores, visto que o 

mercado oferece uma enorme quantidade de produtos alimentícios que, através da mídia, 

invadem as nossas casas e tornam os hábitos alimentares bastante inadequados. 

O tema teve como objetivo abordar e discutir assuntos relacionados à alimentação 

saudável, ampliando os conhecimentos dos educandos. 

Dentre as atividades planejadas, realizamos uma deliciosa salada de frutas. 

Abordamos também a PÁSCOA, uma data comemorativa muito aguardada pelos 

pequenos. Na ocasião foram destacados os temas como amizade, solidariedade, amor, 

entre outros. 

Com a participação de toda a comunidade escolar, realizamos a confecção da nossa 

OSTERBAUM, a “Árvore da Páscoa”, onde os ovos coloridos simbolizam a alegria da vida. 

Com casquinhas decoradas pelas famílias juntamente com seus filhos, pelas 

professoras e demais funcionários do núcleo, nossa Osterbaum foi um sucesso e ficou 

linda. 

A aproximação dos responsáveis e da escola possibilita o aumento na qualidade das 

ações com as crianças, bem como, fortalece o vínculo e o respeito mútuo, tornando 

parceiros os responsáveis por esta educação. 

Com o objetivo de conscientizar sobre a importância e o respeito pela contribuição 

dos ÍNDIOS para com a sociedade, realizamos atividades referentes ao dia do indígena, 

comemorado no dia 19 de abril. 

O mês de abril foi repleto de estudos e de muito conhecimento. 
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Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro 

momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, 

atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões. 

Balneário Camboriú, Abril/2022. 
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APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

MAIO 2022 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência 

social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em 

conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, 

residentes no Município. 

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe 

técnica contratada pela entidade.  

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 

3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de 

creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis  trabalham fora para 

contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família,  oportunizando tempo e 

espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 

as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação. 

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de 

atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) 

contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período 

vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m. 

Para enfrentamento da pandemia do Covid-19, realizamos alterações na jornada de 

atendimentos de forma a evitar aglomerações nos horários de entrada e saída dos alunos 

do Núcleo, conforme previsto em nosso Plano de Contingência - PLANCON.   
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Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais 

prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em 

período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições 

diárias no período vespertino. 

O mês de maio iniciou com as comemorações ao Dia das Mães, preparamos lindas 

lembrancinhas, atividades e vídeos em homenagem. Ficaram lindos! 

Voltando aos estudos dos nossos eixos temáticos, entramos no tema PROFISSÕES. 

A criança desde muito cedo apresenta grande interesse pela vida do adulto, e desse 

modo às profissões aparecem com frequência em suas brincadeiras do faz de conta. 

Explorar esse tema possibilita ampliar o conhecimento dos alunos com relação às 

diversas profissões e também colabora para que desenvolvam atitudes de respeito e 

cooperação com as pessoas em suas diferentes funções. 

Para finalizar o mês abordamos o tema MAIO AMARELO – EDUCAÇÃO NO 

TRÂNSITO. 

Ensinar para as crianças desde cedo as regras do trânsito é uma questão de 

cidadania e segurança. 

A educação no trânsito para crianças vai muito além das placas e informações, ela 

inclui valores como respeito, responsabilidade, espaço compartilhado, etc. 

Trata-se de ensinar práticas e os hábitos relacionados ao cuidado e a proteção das 

pessoas que utilizam as vias públicas. 

Quando esses hábitos são aprendidos desde cedo, isso ajuda a evitar acidentes. 

Realizamos no decorrer do mês diversas atividades de forma lúdica, atividades com 

sucata, teatros, brincadeiras, experiências,etc. 

Finalizamos o mês muito contentes com os objetivos alcançados. 

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro 

momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, 

atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões. 

Balneário Camboriú, Maio/2022. 
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APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

JUNHO 2022 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência 

social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em 

conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, 

residentes no Município. 

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe 

técnica contratada pela entidade.  

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 

3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de 

creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis  trabalham fora para 

contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família,  oportunizando tempo e 

espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 

as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação. 

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de 

atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) 

contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período 

vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m. 

Para enfrentamento da pandemia do Covid-19, realizamos alterações na jornada de 

atendimentos de forma a evitar aglomerações nos horários de entrada e saída dos alunos 

do Núcleo, conforme previsto em nosso Plano de Contingência - PLANCON.   
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Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais 

prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em 

período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições 

diárias no período vespertino. 

Iniciamos o mês de junho com os estudos dos temas MEIOS DE TRANSPORTE e 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO. 

Trabalhar os Meios de Transporte possui um importante caráter de identificação de 

suas vivências pessoais e sociais. Este estudo facilitou a correlação entre diversos meios 

de transportes e destes com o seu lugar apropriado que foram aprofundados e ampliados 

em vários estudos. 

Dentre vários objetivos, trabalhamos a identificação e reconhecimento de vários 

meios de transporte. 

Os MEIOS DE COMUNICAÇÃO são instrumentos que nos auxiliam a receber ou 

transmitir informações. Dessa maneira, eles nos ajudam a nos comunicar um com o outro, 

utilizando para isso, diversos meios como: jornal, revista, celular, telefone, internet, 

televisão, dentre outros. 

Dentre várias atividades, tivemos destaque para as turmas dos Jardins, que 

utilizaram o notebook para realizar chamadas de vídeos e se comunicarem entre eles. Foi 

uma atividade muito divertida e curiosa para os alunos. 

Para finalizar o mês de junho trabalhamos o tema FESTA JUNINA e realizamos 

uma divertida festa para os alunos com direito a trajes típicos, bolo de milho e muita 

música. 

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro 

momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, 

atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões. 

Balneário Camboriú, Junho/2022. 
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APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

JULHO 2022 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência 

social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em 

conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, 

residentes no Município. 

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe 

técnica contratada pela entidade.  

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 

3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de 

creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis  trabalham fora para 

contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família,  oportunizando tempo e 

espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 

as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação. 

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de 

atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) 

contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período 

vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m. 

Para enfrentamento da pandemia do Covid-19, realizamos alterações na jornada de 

atendimentos de forma a evitar aglomerações nos horários de entrada e saída dos alunos 

do Núcleo, conforme previsto em nosso Plano de Contingência - PLANCON.   
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Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais 

prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em 

período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições 

diárias no período vespertino. 

Iniciamos o mês de julho com os estudos do tema “Arraiá”. 

Este projeto teve como objetivo incentivar nos alunos o gosto pelas festas juninas, 

oferecendo-lhes oportunidade de descontração, socialização e ampliação de seu 

conhecimento através de atividades diversificadas, brincadeiras e apresentações 

características destes festejos que fazem parte do folclore brasileiro, ressaltando seus 

aspectos, popular, social e cultural. 

Foram realizadas atividades e uma divertida festinha interna: O “Arraiá do Vianna 

de Carvalho”. As crianças e professoras vieram com trajes típicos e a diversão tomou 

conta do nosso núcleo. 

Para finalizar o semestre foi realizada uma exposição com os trabalhos dos alunos e 

a entrega da pasta de atividades e avaliação. 

O mês foi curto, porém muito produtivo. 

Foi um semestre gratificante e de muito aprendizado. 

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro 

momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, 

atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões. 

Balneário Camboriú, Julho/2022. 
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APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

AGOSTO 2022 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência 

social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em 

conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, 

residentes no Município. 

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe 

técnica contratada pela entidade.  

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 

3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de 

creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis  trabalham fora para 

contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família,  oportunizando tempo e 

espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 

as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação. 

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de 

atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) 

contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período 

vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m. 

Para enfrentamento da pandemia do Covid-19, realizamos alterações na jornada de 

atendimentos de forma a evitar aglomerações nos horários de entrada e saída dos alunos 

do Núcleo, conforme previsto em nosso Plano de Contingência - PLANCON.   



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 
CNPJ 15.532.388/0001-49 

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014. 

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18. 

Fundada em 16 de Dezembro de 2011. 
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49 

CEP 88 338 - 090    -    Balneário Camboriú    -    Santa Catarina 

 

 

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais 

prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em 

período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições 

diárias no período vespertino. 

Iniciamos nosso 2° semestre com o tema VOLTA ÀS AULAS. Foi uma semana muito 

interessante, os alunos trouxeram em sua “Sacolinha de Férias”, fotos dos passeios que 

realizaram, embalagens de alimentos que comeram, entre outros objetos, para mostrar 

aos colegas como foram as férias. Foi muito divertido! 

Trabalhamos também o tema PAI ou figura que representa essa pessoa. Preparamos 

uma linda homenagem através de fotos e uma lembrancinha. 

Na segunda quinzena do mês trabalhamos o tema FOLCLORE. 

Este é um tema encantador, que desperta muita curiosidade em todos os alunos. 

De maneira lúdica e muito divertida, os alunos realizaram atividades, cartazes e 

sucatas referentes ao tema.  

Dentre vários objetivos, os temas abordados buscam desenvolver e estimular a 

coordenação motora, a socialização, a criatividade, a linguagem oral e escrita, etc.  

Finalizamos o mês com êxito em nosso trabalho pedagógico. 

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro 

momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, 

atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões. 

Balneário Camboriú, Agosto/2022. 
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APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

SETEMBRO 2022 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência 

social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em 

conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, 

residentes no Município. 

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe 

técnica contratada pela entidade.  

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 

3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de 

creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis  trabalham fora para 

contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família,  oportunizando tempo e 

espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 

as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação. 

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de 

atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) 

contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período 

vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m. 

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais 

prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em 

período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições 

diárias no período vespertino. 
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Com a finalidade de despertar o amor ao nosso país, iniciamos o mês de setembro 

com a comemoração da SEMANA DA PÁTRIA, este tema representou uma importante 

fonte de estímulos ao civismo, propiciando assim, a oportunidade de formar na criança o 

conceito Pátria, despertando o sentimento de patriotismo, formando atitude de respeito 

aos símbolos do Brasil, através de atividades para o desenvolvimento também da 

coordenação motora, criatividade, entre outras. 

Outro tema abordado, agora na segunda quinzena do mês, foram os estudos sobre as 

ESTAÇÕES DO ANO e o MEIO AMBIENTE.  

A infância é um dos períodos mais importantes na trajetória de um indivíduo. É 

nesse momento que ele começa a interagir com a ideia de sociedade, aprende conceitos, e, 

é fundamental apresentar e desenvolver diversos valores que serão a grande base para a 

sua vida.  

É por isso que essa é a melhor fase para trabalhar a EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

Uma criança que aprende, desde cedo, que ela é parte da natureza e não proprietária dela 

terá uma relação muito mais sustentável com o meio ambiente.  

Ela saberá que precisa jogar o lixo no lugar certo não apenas porque a professora 

mandou, mas porque ela tem responsabilidade com o planeta. 

Realizamos diversas atividades iniciando com a chegada da primavera e o dia da 

árvore. 

As crianças plantaram feijões, aprenderam as cores das lixeiras recicláveis, tiveram 

contato com a terra, entre outras atividades sempre de forma lúdica. 

 Finalizamos o mês satisfeitos com os objetivos que alcançamos. 

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro 

momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, 

atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões. 

Balneário Camboriú, Setembro/2022. 
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APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

OUTUBRO 2022 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência 

social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em 

conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, 

residentes no Município. 

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe 

técnica contratada pela entidade.  

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 

3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de 

creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis  trabalham fora para 

contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família,  oportunizando tempo e 

espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 

as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação. 

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de 

atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) 

contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período 

vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m. 

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais 

prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em 

período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições 

diárias no período vespertino. 
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Outubro iniciou com as comemorações da Semana da Criança. Como tradição, 

preparamos uma semana repleta de diversão para os nossos alunos. 

Realizamos a “Festa das Cores” onde as crianças exploraram o pó colorido de 

diversas formas: assoprando, jogando para o alto, colorindo a si mesmas e os colegas, 

deixando marcas na camiseta e no ambiente. Foi muito divertido! 

Tivemos também a Festa do Pijama, Pintura no rosto e Cabelo Maluco e um dia 

muito divertido com brinquedos infláveis, cama elástica e piscina de bolinhas.  

Realizamos também os estudos sobre o tema Animais, que leva à aprendizagem do 

conhecimento ao respeito com os animais, que são seres vivos importantes para o nosso 

planeta e para o homem, como componentes da Natureza.  

Nosso projeto teve o objetivo de ampliar o conhecimento em que a criança tem com o 

mundo natural e animal, oportunizando o desenvolvimento da curiosidade e da 

capacitação de observação, levando as crianças a uma aprendizagem significativa, 

abrangendo uma gama mais ampla de conhecimentos, de forma interdisciplinar e 

prazerosa. 

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro 

momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, 

atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões. 

Balneário Camboriú, Outubro/2022. 
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APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

NOVEMBRO 2022 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência 

social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em 

conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, 

residentes no Município. 

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe 

técnica contratada pela entidade.  

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 

3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de 

creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis  trabalham fora para 

contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família,  oportunizando tempo e 

espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 

as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação. 

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de 

atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) 

contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período 

vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m. 

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais 

prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em 

período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições 

diárias no período vespertino. 
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No mês de novembro o tema mais falado no momento tomou conta do nosso núcleo: 

A Copa do Mundo. 

O clima de Copa do Mundo de futebol está em toda parte em diversas atividades 

alusivas ao torneio mundial, com o objetivo de desenvolver habilidades cognitivas, 

motoras e afetivas. 

Os pequenos foram imersos na história das copas, conhecendo personagens 

importantes, curiosidades sobre o torneio, cores, os últimos vencedores e muito mais. 

Tivemos muitas atividades, jogos e brincadeiras relacionadas ao futebol, em que 

se destaca o envolvimento de toda a equipe pedagógica para proporcionar momentos e 

de muito aprendizado. Foi um projeto sensacional! 

No final do mês iniciamos o tema Natal, tema este que daremos continuidade no 

mês de dezembro. 

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro 

momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, 

atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões. 

Balneário Camboriú, Novembro/2022. 
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APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

DEZEMBRO 2022 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência 

social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em 

conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, 

residentes no Município. 

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe 

técnica contratada pela entidade.  

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 

3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de 

creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis  trabalham fora para 

contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família,  oportunizando tempo e 

espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 

as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação. 

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de 

atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) 

contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período 

vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m. 

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais 

prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em 

período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições 

diárias no período vespertino. 
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O último mês do ano chegou e com ele realizamos uma retrospectiva de tudo que 

trabalhamos este ano. Foram muitos temas estudados e um ano de recomeço as 

atividades habituais, depois do enfrentamento ao COVID 19. 

Demos continuidade no mês de dezembro aos estudos do tema NATAL, onde 

trabalhamos atividades lúdicas com o Papai Noel e resgatamos valores como o amor, a 

amizade, a gratidão e a empatia. 

Realizamos no mês de dezembro a EXPOSIÇÃO dos trabalhos realizados no 

2°semestre e foi um sucesso! As atividades encantaram os olhos dos pais e familiares que 

vieram prestigiar este momento. 

Tivemos a FORMATURA das turmas do Jardim II A e Jardim II B. 

Foi muito especial e emocionante, pois muitas destas crianças entraram em nosso 

núcleo ainda bebês, e participaram da primeira de muitas formaturas que, com certeza, 

participarão no decorrer da caminhada escolar. 

Para finalizar nosso ano letivo tivemos a presença do Papai Noel entregando 

lembrancinhas aos alunos e nosso encerramento com lindas APRESENTAÇÕES DE 

NATAL. 

Contamos com a participação das famílias prestigiando nosso evento. Foi lindo! 

Encerramos o ano com a sensação de dever cumprido e muita gratidão ao 

participar do crescimento e ver a evolução de cada aluno do nosso núcleo. 

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro 

momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, 

atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões. 

Balneário Camboriú, Dezembro/2022. 
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SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto nº 8.536/2017

Desta forma, com base nas informações prestadas pela entidade pode-se

concluir preliminarmente que a mesma apresenta os elementos necessários para a

execução da parceria, realizando os atendimentos presenciais conforme demanda.

Balneário Camboriú,  15 de Fevereiro de 2023.
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