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APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

A Associação Assistência) Presbiteriana Bom Samarítano foi fundada em 1956 pelo Rev.

NIcanor Xavier da Cunha, então pastor da Igreja Presbiteriana de Franca.

Fundada com a finalidade de congregar todas as pessoas de boa vontade para que juntos

promovessem estudos dos mais urgentes problemas sociais da cidade, tais como o cuidado de

enfermos necessitados, menores desamparados e velhice desabrigada.

Para atingir tais objetivos o empenho era no sentido de adquirir recursos para fundação e

manutenção de um Educandário Creche, Lar da Velhice e outras atividades assistenclais e educacionais

de acordo com as possibilidades.

A primeira conquista da Associação acontece em 1958 quando recebe em doação, da

Prefeitura Municipal de Franca, na gestão do então Prefeito Onofre Sebastião Gosuen, uma área de

68.000 m^ onde hoje se localiza o Centro Educacional Bom Samarítano - Unidade I, com 2.090 m^ de

área construída.

Enquanto Instituição, nunca esteve isolada das concepções de cada época e sofreu influências

dos momentos históricos em que viveu.

Historicamente as entidades de assistência social pouco priorizaram e investiram no caráter

educacional do atendimento.

Assim sendo, a proposta inicial do trabalho na entidade era centralizada no atendimento às

necessidades básicas de alimentação, medicamentos e higiene às crianças desfavorecidas

economicamente, cujas mães trabalhavam "fora do lar".

O momento atual é de cunho educativo. A necessidade é de que a educação infantil promova

o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, de forma integral e integrada, tornando-a

apta a compreender o mundo em que vive e a conquistar a sua autonomia inserindo-se profissional,

político e socialmente como cidadão.

Hoje o compromisso com a educação não deve ser somente dos educadores, mas sim de toda

a sociedade, pois as novas exigências econômicas, como o desenvolvimento tecnológico e a

globalização implicam em ter no país a educação como instrumento essencial.

A Associação Assistência) Presbiteriana Bom Samarítano é uma Organização da Sociedade Civil

(OSC) que há 64 anos presta serviços na área da assistência social e educação, enquanto entidade de

atendimento a criança e adolescente.
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A missão institucional que é "Educar com amor integrando escola, família e comunidade

cuidando para que todos sejam agentes na construção de uma sociedade mais justa, conscientes de

seus direitos e deveres".

Em conformidade com a Missão Institucional e baseada no Estatuto da Criança e do

Adolescente (EGA), em seu Art. 53 "A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho".

A proposta de trabalho efetiva-se através de um conjunto de ações Integradas e

sistematizadas, citadas na metodologia.

A Educação infantil é a base, o início do processo educacional, portanto, faz-se imprescindível

que todos os profissionais estejam envolvidos numa dinâmica de estudo, comprometimento,

dedicação, afetividade, cooperação e sensibilidade para atender as demandas familiares e das

crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural.

Segundo Vygotsky,

As crianças formam estruturas mentais pelo uso de Instrumentos e sinais. A
brincadeira, a criação de situações imaginárias, surge da tensão entre o indivíduo e
a sociedade. Ela libera a criança das amarras da realidade imediata e lhe permite
controlar a situação existente (VYGOTSKY, 2008, p. 111).

2. PROPOSTA PEDAGÓGICA

2.1-JUSTIFICATIVA

Iblracl é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, região sudeste do país.

Localiza-se na microrregião de Passos. Em 2017 sua população foi estimada pelo IBGE em 13.575

habitantes.

A cidade é um município de interior de pequeno porte, movido pela agricultura e seu forte é o

café, é conhecida como "Terra do Café, nas épocas de safra há um grande índice de empregos gerados.

Na área da educação possuem: duas pré-escolas, duas creches, três escolas de ensino básico sendo

duas municipais e uma estadual, uma escola de ensino fundamental, apenas uma das escolas é de

ensino integral.

É dividida em doze bairros urbanos e quatro rurais, as 2 Unidades de Creches, localiza-se em

bairros de fácil acesso para comunidade.

Como a educação infantil é a primeira etapa e atualmente muitas mães, estão no mercado de

trabalho, a procura por vagas em Creche tem aumentado consideravelmente, por esse motivo a
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Instituição apresenta a proposta, para dar continuidade no atendimento já realizado pelo município e

proporcionando a ampliação de vagas nas Creches.

Em conformidade com a MISSÃO INSTITUCIONAL e baseada no ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE (ECA), em seu Art. 53 (A criança e o adolescente tem direito a educação, visando ao

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o

trabalho). A proposta de trabalho efetiva-se através de um conjunto de ações integradas e

sistematizadas, citadas na metodologia.

A educação Infantil é a base, o Início do processo educacional, portanto, faz-se Imprescindível que

todos os profissionais estejam envolvidos numa dinâmica de estudo, comprometimento, dedicação,

efetividade, cooperação e sensibilidade para atender as demandas familiares e das crianças, aos

conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural.

Segundo Vygotsky,

Não pode desconsiderar o melo como uma condição estática e exterior em relação
80 desenvolvimento, mas deve ser compreendido como variável e dinâmico. O meio
a situação de alguma forma influencia a criança, norteia o seu desenvolvimento. Mas
a criança e seu desenvolvimento se modificam, tornam - se outros. £ não apenas a
criança se modifica, modifica - se também a atitude do meio para com ela, e este
mesmo meio começa a influenciar a mesma criança de uma nova maneira. Esse é um
entender dinâmico e relativo do meio - é o que de mais importante se deve extrair
quando se fala sobre o meio na pedologia (VYGOTSKY, 1935/2010).

Partindo deste princípio, nossa finalidade junto a essas crianças será desenvolver ações

educativas, visando o seu desenvolvimento global nos seguintes aspectos: motor, cognitivo e sóclo-

emoclonal, estimulando a autonomia e a construção da cidadania.

O público alvo do Centro Educacional Bom Samaritano Unidade Ibiraci para o ano de 2021 será

de 181 crianças de 04 meses a 3 anos e 11 meses, utilizando o instrumental Plano de Ação norteado

pela BNCC respeitando as características e individualidades de cada faixa etária.

Para que o trabalho oferecido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) através

do Termo de Colaboração, teremos em nosso quadro de profissionais colaboradores habilitados, com

formação compatível, na quantidade de acordo com o quadro de referência e em constante

aprimoramento para garantir a qualidade do trabalho desenvolvido no decorrer do ano.

Associação Assistência! Presbiteriana Bom Samaritano - SAEBS
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2.2 - OBJETIVOS

GERAIS

Atender 181 crianças na faixa etária de 04 meses a 03 anos e 11 meses, de segunda-feira a

sexta-feira das 06hl5 às 17hl5 no período de janeiro a março de 2021.

Conforme as determinações da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n^

9394/96), que estabelece que a Educação Infantil seja a primeira etapa da Educação Básica, nosso

objetivo é: desenvolver ações educativas que promovam o respeito à dignidade e aos direitos das

crianças, considerando-as nas suas diferenças Individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas,

religiosas, e proporcionando assim o seu desenvolvimento Integrai em seus aspectos físico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Visando garantir o desenvolvimento da criança de forma integral, tornando-a protagonista do

saber de maneira lúdica e prazerosa, pois existe um sujeito que aprende e é nas suas relações com o

mundo que ela produz sentidos e através deste processo ela terá discernimento sobre o mundo ao

redor.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente:

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e

qualificação para o trabalho assegurando-se lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias

escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

(Capitulo IV, art. 53, ECA, Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao

Lazer).

Além disso é fundamental pensar no cuidado com a saúde, higiene e alimentação de nossos

alunos. Portanto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação iremos administrar todos os

recursos como alimentação, material de higiene e limpeza, material pedagógico entre outros com

responsabilidade e prudência fazendo bom uso do recurso público. Em parceria com a Prefeitura

Municipal de Ibiraci serão realizados atendimentos preventivos com a pediatra na unidade escolar

orientando as famílias quando necessário.

Associação Assistência! Presbiteriana Bom Samaritaao - SAEBS
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Pensando na parceria escola-família, nosso objetivo é proporcionar momentos em Que a

família seja praticante das atividades interacionais da creche como eventos e reuniões de pais.

A avaliação é uma ferramenta fundamental para o acompanhamento das aprendizagens do

Ser como um todo, partindo dessa perspectiva as avaliações serão realizadas nos vários contextos do

âmbito escolar, alunos, famílias, colaboradores e gestores.

ESPECÍFICOS

Garantir os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil

conforme a BNCC: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se;

Proporcionar o protagonismo nas ações pedagógicas;

Desenvolver atividades que colaborem para o aprendizado da autonomia, como vestir-se,

alimentar-se e higienizar-se acolhendo a criança dentro de suas particularidades e

necessidades;

Oferecer alternativas de ação pedagógica junto ao aluno com necessidades especiais ou

transtornos, compreendendo-o como possuidor de múltiplas dimensões para

aprendizagem;

Incentivar as famílias a participar e a realizar as propostas pedagógicas que a creche

oferece, integrando a comunidade escolar;

Oferecer alimentação e cardápios balanceados além do acompanhamento pela

nutricionista no trabalho desenvolvido;

Proporcionar o atendimento pediátrico mensal, garantindo o acompanhamento

preventivo;

Buscar o suporte de profissionais de diversas áreas para o apoio na formação profissional

dos colaboradores;

Realizar momentos de avaliações dos colaboradores e famílias para com a Instituição como

contribuição para o aperfeiçoamento do trabalho oferecido a comunidade;

Oferecer formações aos professores, educadores e auxilia res de sala, além dos professores

de educação física e educação musical, visando aprimorar, planejar, replanejar e

enriquecer as ações pedagógicas;

Fazer bom uso e administrar com responsabilidade todo recurso encaminhado pela

Prefeitura Municipal de Ibiraci.

Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samarítano - SAEBS
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2.3 - METAS

As metas do plano de trabalho visam corroborar com os objetivos gerais e específicos. Elas

compreendem, além das metas pedagógicas já citadas, acesso aos serviços como nutrição, educação

física, educação musical, ensino religioso, saúde preventiva com médico pediatra e encaminhamentos,

assistência social, capelania com apoio emocional, formação continuada dos colaboradores, cuidados

com os colaboradores com o projeto "Cuidar de quem Cuida", psicologia organizacional, conselho de

classe, Escola de Pais e o Projeto "Envelhe-Ser", com atendimento aos avós das crianças.

No ano de 2021 o Centro Educacional Bom Samaritano Unidade Ibiraci, irá atender 181

crianças na faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses.

Em conformidade com os objetivos gerais e específicos é nosso dever garantir o direito das

crianças na escola. Desenvolver diariamente modalidades organizativas que vem de encontro às

habilidades a serem trabalhadas com as crianças, respeitando cada segmento explorando as diversas

formas do brincar e os diferentes brinquedos e brincadeiras.

A BNCC de Educação Infantil estabelece seis direitos de aprendizagem. Para contemplá-los, é

necessário sempre tê-los em mente para garantir que as experiências propostas estejam de acordo

com os aspectos considerados fundamentais no processo.

As etapas das modalidades organizativas são analisadas constantemente, respeitando o

processo de desenvolvimento individual e coletivo com base nos direitos de Conviver, Brincar,

Explorar, Expressar e Conhecer-se, contemplados na BNCC. O intuito do trabalho é desenvolver

atividades onde a criança seja protagonista do saber, conforme nossa proposta pedagógica,

oportunizando momentos lúdicos e prazerosos.

A ênfase é colocada em ver as crianças como sujeitos únicos com direitos, em vez de
simplismente com necessidades. Elas têm potência!, plasticidade, desejo de crescer,
curiosidade, capacidade de maravilharem-se e o desejo de relacionarem-se com
outras pessoas e de comunicarem-se. (SPAGGIARI, 1999, p. 108).

Para as crianças de inclusão, todo o trabalho será pensado de forma a realmente incluir o

aluno, garantindo os direitos das crianças com necessidades educativas especiais, respeitando os

diferentes tipos de aprendizagem, valores e princípios, promovendo assim uma educação integral.

Além do atendimento realizado com as crianças, oferecemos projetos e ações, para alcançar

as famílias e a comunidade no decorrer do ano.

A alimentação oferecida diariamente para as crianças, será balanceada de acordo com sua

faixa etária, por meio do trabalho da nutricionista que elabora cardápios semanais, acompanha o

índice de Massa Corporal (IMC) de cada aluno e realiza reuniões individuais de orientação às famílias

Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano - SAEBS
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sempre que necessário.

As capacitações e formações acontecerão mensalmente, abordando temas pertinentes à

realidade e necessidade dos colaboradores, contribuindo tanto para o seu dia a dia, quanto em sua

bagagem profissional, com a participação e supervisão da coordenadora da creche.

A avaliação acontece diariamente, tendo como objetivo nortear o trabalho desenvolvido, além

da pesquisa de satisfação que acontece anualmente com a participação das famílias e colaboradores.

2.4 - METODOLOGIA

A criança é um ser repleto de saberes e potencialidades, sua centralldade se reforça no

processo educativo. Neste processo, é de suma importância que a mesma tenha espaço e tempo

adequados para reagir aos estímulos propostos.

Recuperar o ser poético que é a criança só é possível quando os professores se
percebem como pessoas capazes de viver o estranhamento, que é o ser da poesia,
quando o professor descobre nele mesmo o prazer da criação (MOREIRA, 1993, 23).

As relações entre o cuidar e o educar nas concepções da infância compreende que a criança é

um ser histórico, que age e se desenvolve a partir da sua interação com meio social. O formador deve

assumir nas funções buscando todas as oportunidades de intervenção junto as crianças, agindo como

cidadãos, isto é levar em consideração sua concepção sua ação no cotidiano escolar com a criança,

seus interesses e necessidades, sua construção de conceitos e inter-relações sociais, a linguagem e o

raciocínio, a busca do sentido e o sentimento de ser amada e acolhida.

[...] a infância se refere às condições de vida das crianças em diferentes grupos
sociais, culturais e econômicos (REDIN, 2007, p. 12).

Após efetivadas as matrículas, realizaremos a primeira reunião de pais com o objetivo de

acolher, informar, e orientar as famílias sobre o trabalho que será realizado com as crianças no

decorrer do ano em parceria ESCOLA / FAMILÍA.

Levando em consideração o primeiro contato da criança com o espaço educacional,

proporcionaremos atividades de acolhimento, adaptação e readaptação atendendo as necessidades e

particularidades de cada aluno. Será realizado o diagnóstico familiar através de entrevistas individuais

{anamnese).

Desenvolver atividades que colaborem para que a criança compreenda melhor a si mesma e

que possibilite ampliar o seu conhecimento de mundo elencando seus conhecimentos prévios.

Ao perceber que algumas famílias não garantem os direitos de suas crianças desde os cuidados

básicos a freqüência na creche, comunicaremos ao Conselho da Criança e do Adolescente de Ibiraci

para assegurar seus direitos quando houver necessidade.
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Decorrente ao que foi mencionado para atingir as metas previstas no ano letivo de 2021, é de

suma Importância Investir em nossos colaboradores com treinamentos, capacitações e estudos

pertinentes a realidade de cada especificidade contando com a colaboração e apoio de profissionais

da Secretaria de Educação na supervisão da Divisão de Creches, pois, o objetivo é a excelência no

atendimento às crianças.

Na educação infantil iniciam-se etapas importantes na vida da criança como: separação dos

vínculos afetivos familiares, situações de socialização estruturada e complementação à educação

familiar. Tornando essencial a prática do diálogo e compartilhamento de responsabilidade entre a

Instituição de educação infantil e a família.

Para Vygotsky,

[...] nós nos constituímos de fora para dentro, ou seja, por meio de sistemas
simbólicos, culturais". A base de nossa construção é a linguagem, sendo sua
apropriação feita através de atividade social, das interações interpessoais
(VYGOTSKY, 2010, p.l46).

Desse modo, podemos destacar que a concepção de desenvolvimento de Vygotsky tem uma

base dialética, associada às relações entre o pessoal e o social, das qualidades dos processos de

mediação existentes no cotidiano dos sujeitos, ou seja, de interação social:

o discurso da criança não é a atividade pessoai da criança (...) Somente considerando
o discurso individual como parte do diálogo, da cooperação e da interação social é
possível encontrar a chave para entender suas mudanças (VYGOTSKY, 2010).

As mudanças que ocorrem no sujeito são provenientes da cultura na qual a criança está

inserida. Vygotsky destaca a importância do brincar no cotidiano da criança, pois salienta que o

desenvolvimento cultural dela se processa por meio do brinquedo, do brincar. As construções sociais

se estabelecem no brincar.

E preciso ter um olhar que coloque em destaque as relações entre dois aspectos da ação

educativa com as crianças sendo:

Cuidar e educar - Entende-se que as atividades de cuidado não se distinguem das atividades

pedagógicas, posto que ambas sejam aspectos da mesma experiência, do ponto de vista da criança.

Mas ao mesmo tempo, essa atividade contribui para o desenvolvimento corporal e influi grandemente

na construção de sua identidade e das relações de confiança que estabelecerá futuramente,

aprendizagem que nos acompanham por toda vida. Sendo assim, a rotina deve ser integrada, voltada

para o desenvolvimento das crianças, as situações de aprendizagem mediadas devem estar em

conjunto das experiências: o tempo de ser acolhido, de alimentar-se, de repousar, de ser cuidado, de

cuidar de si próprio e do outro é também o tempo de aprender a expressar-se em diferentes

uagens, a conhecer mais sobre o mundo, sua cultura e a de outros povos, entre tantas outras
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aprendizagens importantes na Infância. Vale ressaltar que o cuidar é uma ação complexa que envolve

diferentes fazeres, gestos, preocupações, atenção, olhares. É multo Importante que o cuidar seja
tecido na relação entre sujeito que estabelecem intimidades: educador e criança. Assumir intrínseca

relação entre o educar e o cuidar como importante principio de práticas educativas. Envolve acolher a

criança nos momentos difíceis, orientá-las quando necessário, apresentar-lhe o que há de encantador

no mundo da música e das artes, da natureza, das letras e dos números, e muito mais, de modo a

enriquecer a trajetória de cada criança e ajudá-la a construir sua história.

Brincar e interagir - A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da Infância, trazendo

consigo multas aprendizagens e potenciais para o seu desenvolvimento integral. Ao observar as

interações e brincadeiras entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo,
a expressão dos afetos, mediações das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções.

A organização do tempo didático será dividida em trabalhos, seqüências de atividades

abordando de forma bem ampla determinados conteúdos e atividades permanentes que acontecem

diariamente como, por exemplo: o uso do parque, campo, roda de conversas e de histórias, jogos
simbólicos, matemáticos e de linguagem, autonomia, cuidados fundamentais, entre outros.

Nas atividades culturais enfatizaremos a arte como disciplina, um objeto de conhecimento

construído pela humanidade e que deve ser oferecido às crianças, assim trabalharemos a arquitetura,

escultura, pintura, fotografia e literatura construindo conhecimentos e oportunizando a expressão. As

atividades recreativas serão constantes, dirigidas e acontecerão em diferentes espaços da entidade
como: sala de brinquedos, de jogos, oficinas, parque, biblioteca, gramados e pátios.

Segue a descrição dos serviços conforme mencionado:

Nutrição - A nutricionista cuida da alimentação, nutrição e orientação nutriclonal.

Preocupamo-nos com a qualidade da alimentação servida em nossa creche, sob o ponto de vista

nutriclonal e higlênico-sanitária, além de ter a missão de mudar hábitos alimentares apoiados em

projetos de educação bem planejados.

Já contamos com o trabalho de uma especialista da área que desempenha as seguintes

funções: planejar os cardápios estabelecendo a composição padrão que será servido às crianças, de

acordo com os alimentos fornecidos pela Prefeitura. Supervisionar o preparo correto da merenda e a

manutenção da segurança hlgiênico-sanitárla. Análise de valor nutritivo atendendo às determinações

da FNDE através do Projeto Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para a oferta de nutrientes.

Avaliar as crianças e dentro de cada necessidade elaborar cardápios específicos, trabalhando também

em partia com as famílias através de reuniões Individuais.
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Educação Física - Educação Física é o componente curricular que tematlza as práticas corporais

em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das

possibilidades expressivas dos sujeitos e patrimônio cultural da humanidade. Nessa concepção, o

movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento

espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. Logo, as práticas corporais são textos

culturais passíveis de leitura e produção. Esse modo de entender a Educação Física permite articulá-la

a área de linguagens, resguardadas as singularidades de cada um dos seus componentes, conforme

reafirmado nas Diretrizes Curriculares.

Educação Musical - As atividades musicais oferecem inúmeras oportunidades para que a

criança aprimore sua habilidade motora, aprenda a controlar seus músculos e mova-se com

desenvoltura. A partir do momento em que a criança entra em contato com a música, seus

conhecimentos se tornam mais amplos e este contato vai envolver também o aumento de sua

sensibilidade e fazê-la descobrir o mundo a sua volta de forma prazerosa. A musicalização é uma

ferramenta para ajudar os alunos a desenvolverem o universo que conjuga expressão de sentimentos,

suas Idéias, valores culturais e auxilia a comunicação do indivíduo com o mundo exterior e seu universo

interior.

Ensino Religioso - O ensino religioso na creche faz parte da missão da Instituição que tem por

base a palavra de Deus e o ensino baseado no "Educar com Amor", que irá ampará-lo em seu futuro

como cidadão, dando a ele um modo de entender seu espaço na sociedade, norteado em preceitos e

complementações apresentados pela escola que tem em sua grade, este conteúdo. O ensino religioso,

portanto, trará princípios éticos e filosóficos básicos para a criança vivenciar no futuro. Neste caminho

a trilhar, a criança aprenderá o verdadeiro valor da família e de entender a importância do indivíduo

para a sociedade.

Assistência Social - O trabalho do serviço social na Educação está pautado na Identificação e

atendimento da demanda provenientes da questão social que perpassa o cotidiano do campo

educacional. A Instituição conta com o trabalho da assistente social desempenhando as seguintes

atividades: Atendimento e acompanhamento sistemático às famílias e alunos, colaborando para a

garantia do direito ao acesso e permanência do educando na escola, elaboração de plano de trabalho

da equipe, contemplando ações/projetos para os diferentes segmentos da comunidade escolar,

considerando as especificidades do território. Monitoramento e acompanhamento dos educandos em

situação de não freqüência e evasão escolar, elaboração de relatórios de sistematização do trabalho

realizado, contendo análises quantitativas e qualitativas, realização de estudos e pesquisas que

^entifiqíjem o perfil socioeconômico-cultural da população atendida, participação nos espaços dos
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conselhos de políticas e direitos, fóruns, em especial das áreas da educação, assistência à criança e

saúde. Fortalecimento da parceria com as equipes dos Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS.

Capelania - A Capelania Escolar da SAEBS é um serviço de cunho pastoral, social e emocional

oferecido aos alunos, professores e funcionários. Nosso trabalho se fundamenta nas virtudes e valores

cristãos e tem como objetivo contribuir com o relacionamento do Indivíduo com Deus, com o próximo,

consigo mesmo e com o meio ambiente.

O trabalho consiste em: visitar os alunos e colaboradores nos momentos de crises,

enfermidades e outras necessidades. Por meio dessas ações, a Capelania da SAEBS busca construir um

relacionamento cristão, amigo e responsável com toda a sua comunidade.

Aconselhar as famílias dos nossos alunos, colaboradores e demais membros da comunidade

escolar que manifestam o desejo de serem atendidos e assistidos nas mais diversas áreas e momentos

de suas vidas. Dirigir pequenos estudos devocionais e palestras com o propósito de construir pontes

entre as virtudes e valores cristãos e as necessidades da vida humana em suas mais variadas áreas.

Celebrações em ocasiões especiais são realizados em todas as unidades de nossa Associação.

Escola de país - A Escola de Pais do Samaritano é mais um serviço oferecido pela Capelania da

SAEBS no processo de criação de seus filhos. Ela está ligada à Universidade da Família e está

credenciada a ministrar os seguintes cursos de Paternidade bíblica: Preparando para Chegada do Bebê,

Como Criar seus Filhos, Educação de Filhos à maneira de Deus e Alcançando o Coração do seu

Adolescente.

O curso Como criar seus filhos" é oferecido no primeiro e no segundo semestre de cada ano

enquanto os outros são ministrados à medida que surgem as demandas.

Em todos eles o nosso propósito é preparar os pais para fazer frente aos grandes desafios do

processo de educar filhos de acordo com os princípios cristãos em um mundo descrente e à deriva.

Nós acreditamos no poder da instrução e, portanto, dedicamos tempo e recursos financeiros

da nossa mantenedora nesta tarefa de ajudar pais que estão abertos para aprender e reciclar.

Nossos cursos são divulgados nas reuniões de pais e pelas redes sociais. A participação é

sempre voluntária.

Formação Continuada dos colaboradores - A formação continuada dos colaboradores é o

processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente, realizado ao

longo do ano com o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva que promova aprendizagens

significativas.
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Essa necessidade sempre existiu, já que a ação docente é complexa e depende da eficácia da

relação interpessoal e de processos subjetivos com a capacidade de captara atenção, criar interesse,
qualificar suas práticas e gerar aprendizagens profissionais.

Serão realizadas mensalmente pela Instituição: Reuniões Pedagógicas - processo permanente

de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente, realizado ao longo do ano com o

objetivo de assegurar uma ação efetiva que promova aprendizagens significativas.

Formar-se continuamente tornou-se obrigatoriedade para os professores numa escola que

precisa lidar com gerações interativas, inquietas e tecnológicas. As atividades pedagógicas realizadas

pelas educadoras são supervisionadas diariamente através de observações nas rotinas das salas,

relatórios, sondagens e intervenções feitas por parte da coordenação pedagógica, buscando verificar

se os objetivos foram atingidos e as metas cumpridas de acordo como foi planejado. Além dessas

ações, são realizadas reuniões pedagógicas em grupos e individual.

Cuidados com os colaboradores - Pensando em proporcionar bem estar e qualidade de vida,

aos colaboradores que trabalham nos Centros Educacionais atendendo às crianças, o departamento

de serviço social e psicologia da Instituição, desenvolve o "Projeto Cuidar de quem cuida", com o

objetivo de realizar atividades de apoio e de sensibilização junto às equipes, pensando na qualidade
de vida e no cuidado consigo mesmo, prevenindo doenças de cunho emocional que possam estar

relacionadas às atividades laborais. Promovendo o alívio do estresse e a diminuição da sobrecarga
proveniente do trabalho realizado com crianças.

Psicologia Organizacional - Entendemos que o colaborador motivado causa grandes e

profundas mudanças na empresa, propondo estratégias para melhorar o ambiente de trabalho

efetivando este com dedicação e motivação. Quando há mudanças desse nível numa empresa, além
do colaborador atingir o nível mais alto da pirâmide, que é a auto realização ambos estarão satisfeitos

com os resultados.

A partir destes princípios a psicóloga Beatriz Storti desenvolve um trabalho individual ouvindo

cada colaborador e depois, expandindo para o grupo, proporcionando um ambiente harmonioso e

prazeroso.
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2.5 -CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES

ATIVIDADES/ MESES J F M

Projeto pedagógico

Diário
Diário

áiDrio

Passeios culturais

Festas temáticas

Quinzena!
Quinzena!

Comemoração ao dia da
muiher

Anual

Festa da famflia

Colônia de férias

Chi dos avós

Semana cultural

Mostra de trabalhos

Mensal
Mensal

Comemoração dos
aniversariantes

Mensal
Mensal

Hora do conto

Mensal
Mensal

Semana da criança

Festa do natal

Festa de encerramento
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ReuniSo de país

Mensal

Orientação às famílias

áiDrio
Diário

áiDrio

Formação e capacitação

Mensal

Educação física

Semanal
Semanal

Semanal

Educação musical

Semanal
Semanal

Semanal

Atendimento nutriclonal Semanal
Semanal

Semanal
Campos de experiência:

Corpo, gestos e movimento.

0 eu, 0 outro e o nós.

Traços, sons, cores e formas.

Escuta, fala, pensamento e

imaginação.
Espaços, tempo, quantidades,
relações e transformações.

Diário

Diário
Diário

Relatório individual

Planejamento e

repianejamento

Mensal

Acompanhamento da

assistente sodai

áiDrio
Diário

áiDiro

Apoio da capelania

Semanal
Semanal

Semanal
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2.6 - AVALIAÇÃO
Efetivará a partir das ações previamente planejadas para cada atividade de acordo com os

projetos idealizados pelos profissionais e coordenação, sendo esta responsável pela supervisão e

orientação dos trabalhos, através de reuniões mensais, acompanhamentos semanais e registros

mensais das atividades desenvolvidas bem como o aproveitamento e desempenho psicossocial,

afetivo e cognitivo das crianças. A avaliação acontecerá de forma processual e formativa,

aproveitando-se de momentos como os de reuniões mensais, acompanhamentos semanais,

observações nos momentos de brincadeiras e atividades que desenvolvam a coordenação motora e

cognitiva, além dos registros onde serão discutidos o aproveitamento e as dificuldades apresentadas,

tanto por parte das crianças como dos profissionais e educadores. Utilizaremos os Indicadores da

Qualidade na Educação Infantil, nas reuniões com os pais, familiares educadores e equipe diretiva.

Reforçam que é necessário termos uma visão global da criança, e não reforçar o que
ela não sabe fazer. Salientam, ainda, que se consideramos as potencialidades da
criança e a nossa ajuda para atualizá-las, esperamos bons resultados, termos uma
Imagem positiva de nossos alunos, favorecendo o surgimento de bons resultados,
que a criança participe das aulas, sinta-se capaz de enfrentar caminhos e dificuldades
e, como conseqüência, possa melhorar o seu processo de aprendizagem e
crescimento (BASSEDAS, HUGUET E SOLE, 2010, p.l22).
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2.8 - GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

2.8.1 QUADRO DE CRIANÇAS ATENDIDAS

QUADRO DE CRIANÇAS ATENDIDAS

PERÍODO INTEGRAL BI Bll Ml MM Fl FM TOTAL

NSDE ALUNOS 21 25 61 74 0 0 181

PROFESSORAS 0 0 0 0 0 0 0

EDUCADORAS 1 1 4 3 0 0 9

EDUCADOR INFANTIL AUXILIAR 2 2 2 3 0 0 9

VOLANTE 1 1

2.8.2 FUNCIONÁRIOS

CRECHES RECURSOS HUMANOS '

FUNÇÃO/CARGO QTDE FORMAÇÃO
CARGA

HORÁRIA
SALARIO MENSAL

SALARIOS

TOTAIS(QTOD X

SALARIO MENSAL)

ENCARGOS

TOTAIS

(CONFORME

PLANILHA)

BENEFÍCIOS

TOTAIS

(CONFORME

PLANILHA)

COORDiNADOR PSOAGÓGICO 1 PEDAGOGIA
44 HORAS

SEMANAIS
2.619,42 2.619,42

656,02 205,74

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 ENSINO MÉDIO
44 HORAS

SEMANAIS
2.020,52 2.020,52

509,34 203,18

EDUCADORAS 9 PEDAGOGIA
44 HORAS

SEMANAIS
1.389,77 12507.96

3.153,06 1.783,38

EDUCADOR INFANTIL AUXILIAR 10
CURSANDO

PEDAGOGIA

44 HORAS

SEMANAIS
1.366,49 13.664,90

3.444,71 1.98054

COZINHEIRA 1
ENSINO

FUNDAMENTAL

44 HORAS

SEMANAIS
1.389.77 1.389,77

350,34 200,47

AUXILIAR DE COZINHA 1
ENSINO

FUNDAMENTAL

44 HORAS

SEMANAIS
1.366,49 1.366,49

344,47 200,37

AUXIUAR DE UMPEZA 3
ENSINO

FUNDAMENTAL

44 HORAS

SEMANAIS
1.366,49 4.099,47

1.033,40 601,12

TOTAL 26 37.668,53
9.491,35 5.174,80

Total das despesas com recursos humanos por mês: R$ 52.334,68
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2.8.3 PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS

funçAo/cargo QTDE
SALARIO

MENSAL

1/3 DE

FÉRIAS

2,789í

ir

SALÁRIO

8,3396

FGTS 8%
MULTA

FGTS 4%

PIS

196

Aviso

Indenizado

8,3396

AVIS03

DIAS/ANO
0,2896

CONTRIB.

SINDICAL

TOTAL

UNITÁRIO

TOTAL

GERAL

QTDDX

TOTAL

UNITÁRIO

COORDENADOR

PEDAGÓGICO
1

2.619,42 73,13
219,13

210,45 105,23 26,31 219,13 14,49 7,28 656,02
656,02

AUXILIAR

AOMINISTRATIVO
1

2.020,52 56,41
169,03

162,33 81,17 20,29 169,03 14,49 5,61 509,34
509,34

EDUCADORAS 9
1.389,77 38,80

116,26
111,66 55,83 13,96 116,26 9,97 3,86 350,34

3.153,06

EDUCADOR

INFANTIL AUXIIIAR
10

1.366,49 38,15
114,32

109,79 54,89 13,72 114,32 9,80 3,80 344,47
3.444,71

COZINHEIRA 1
1.389,77 38,80

116,26
111,66 55,83 13,96 116,26 9,97 3,86 350,34

350,34

AUXILIAR DE

COZINHA
1

1.366,49 38.15
114,32

109,79 54,89 13,72 114,32 9,80 3,80 344,47
344,47

AUXIUAR DE

LIMPEZA
3

1.366,49 38,15
114,32

109,79 54,89 13,72 114,32 9,80 3,80 344,47
1.033.40

Somos uma entidade com CEBAS, portanto, isenta da Cota Patronal.

A Lei n913.019/2014, que restabelece o regimento jurídico das parcerias entre a administração pública

e as organizações civis, em seu artigo 46, inciso i, assim estabelece:

"Art. 46. Poderão ser pagas entre outras despesas, com recursos vinculados a parceria:

I - Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal

próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas

com pagamento de impostos, contribuições sociais. Fundo de Garantia do Tempo de Serviços - FGTS,

férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e

trabalhistas , As verbas rescisórias são aquelas que, por lei, o empregado pode ter direito, tais como:

• Saldo de salário;

• Salário-família;

• Horas extras (se não foram pagas);

• Adicional noturno;

• Férias Vencidas com adicional de 1/3 constitucional;

• Férias proporcionais com adicional de 1/3 constitucional;

• 132 salário proporcional;

• Aviso prévio Indenizado;

• Saldo de banco de horas não compensado (se houver);

• FGTS da resclsâo;

• Multa de 40% (+ 10%) sobre o saldo do FGTS e etc.
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PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS

c

FUNÇÃO/CARGO QTDE
SALARIO

MENSAL

AO. T.

SERV.

ABONO

2496(2%)

CESTA

BÁSICA

TAXA

NEGOCIAÇÃO DO
EMPREGADOR

VALE

TRANS.

Seguro

Vida

TOTAL

UNITÁRIO

TOTAL

GERAL(

QTDDX

TOTAL

UNITÁRIO)

COORDENADOR

PEDAGÓGICO
1

2.619.42 11,23 174,54 9,49 10,49 205,74 205,74
AUXILIAR

ADMINISTRATIVO
1

2.020,52 8,66 174,54 9,49 10,49 203,18 203,18

EDUCADORAS 9
1.389,77 5,96 172,22 9,49 10,49 198,15 1.783,38

EDUCADOR INFANTIL

AUXILIAR
10

1.366,49 5,86 172,22 9,49 10,49 198,05 1.980,54

COZINHEIRA 1
1.389,77 5,96 174,54 9,49 10,49 200,47 200,47

AUXILIAR DE COZINHA 1
1.366,49 5,86 174,54 9,49 10,49 200,37 200,37

AUXILIAR DE LIMPEZA 3
1.366,49 5,86 174,54 9,49 _ 10,49 200,37 601,12
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2.8.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

CRECHE ■ SERVIÇOS D£ TERCEIRO

OBJETO
CARGO/TIPO DE

SERVIÇO

CARGA

HORÁRIA
CUSTO MENSAL

CUSTO EXERCÍCIO

2021(JANEIRO A MARÇO)

PROFESSOR DE EDDUCAÇÃO FÍSICA EDUCAÇÃO FÍSICA 9H0RAS

SEMANAIS
1.329,33 3.987,99

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO MUSICA EDUCAÇÃO
MUSICAL

9H0RAS

SEMANAIS
1.329,33 3.987,99

TOTAL 2.658,66 7.975,99

CUSTOS INDIRETOS

CUSTOS INDIRETOS

PROFISSIONAL/EMPRESA
CARGO/riPO DE

SERVIÇO
CARGA

HORÁRIA

CUSTO

MENSAL

CUSTO

EXERCÍCIO

2021(JANEIROA

MARÇO)

ESCRITÓRIO CONTÁBIL CONTABILIDADE
5 HORAS

SEMANAIS
2.880,00 8.640,00

RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO

PESSOAL

5 HORAS

SEMANAIS
2.880,00 8.640,00

TOTAL 5.760Ã)0 17.280,00
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2.8.5 PLANO DE APLICAÇÃO

CRECHE-PLANO DE APLICAÇÃO

DESPESAS CUSTO MENSAL

CUSTO

exercício

2021(JANEIROA

MARÇO)

RECURSO

MUNICIPAL

PESSOAL/SALÁRIO/ENCARGOS/BENE
Fícros 52.334,68 157.004,04 157.004,04

CUSTOS INDIRÉTOS(CONTABILIDADE,
DPTO PESSOAL, ASSISTENTE SOCIAL) 5.760,00 17.280.00 17.280,00

DESPESAS DE DESLOCAMENTO,

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (art.
46,11, da lei 13.019/2014) 5.086,46 15.259,38 15.259,38

SERVIÇOS DE TERCEIROl PROF« ED.
FÍSICA E MÚSICA) 2.658,66 7.975,99 7.975,99

UTENSÍUOS DOMÉSTICOS
5.000,00 15.000,00 15.000,00

FESTAS TEMÁTICAS
8.070,37 24.211,11 24.211,11

SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
7.697,01 23.091,03 17.280,00

TOTAL 86.607,18 259.821,55 254.010,52

3.8 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

2021

MÊS JAN FEV MAR

REPASSE 86.607,17 86.607,17 86.607,17

TOTAL GERAL 86.607,17 86.607,17 86.607,17
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Ibiraci, 22 de dezembro de 2020.

U

Crhistiane Aparecida de Freitas Dias Ferreira

COORDENADORA PEDAGÓGICA

Reinaldo Célío Roc^igi/es
Procurador
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