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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Regional de Educação Básica do Gama

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA

OSC: Obras Assistenciais Padre Natale Ba�ezzi (OAPNB)

Instituição 1: Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família

CNPJ: 33.523.945/0003-09

Endereço de execução do objeto: CL 103 Bloco F Área Especial – Santa Maria - DF

Instituição 2: Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo

CNPJ: 33.523.945/0001-47 

Endereço de execução do objeto: Quadra 12 AE 01 Setor Leste - Gama DF

Instituição 3: Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência

CNPJ: 33.523.945/0002-28

Endereço de execução do objeto: CL 103 Bloco F Área Especial – Santa Maria - DF

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Andréa Ba�sta dos Santos Maia, Maria Arlete Campos
Barros e Bárbara Nayara Dantas Oliveira

Telefone Fixo (OSC): (61) Telefone Celular (responsável): (61) 99651162

E-Mail (responsável):

Nº do processo: 08000008430/2017  Vigência: 09/08/2017 a 08/02/2022

Nº do Instrumento de parceria: 140/2017

Vigência da parceria: 09/08/2017 a 08/02/2022

Período de Execução: 01/10/2020 a 31/12/2020

Responsáveis pelo acompanhamento da Parceria:

Andréa Ba�sta dos Santos Maia, Maria Arlete Campos Barros e Bárbara Nayara Dantas Oliveira

 

Jus�fica�va para o atraso deste relatório:

Informa-se que de acordo com o Despacho SEE/CRE GAMA/UNIEB (55053034) à CMAP TC e o solicitado
na Circular 10/2020 (52306827), esta Comissão Gestora ficou impossibilitada do cumprimento do prazo
para a entrega do relatório trimestral, visto que encontra-se na seguinte situação:
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Bárbara Nayara Dantas Oliveira, matrícula 239.888-5: Exonerada da Comissão Gestora  - DODF nº
244, de 29/12/2020, página 41 (54662099);

Maria Arlete Campos Barros, matrícula 2019795: goza de Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA),
no período de 04/01/2021 a 02/02/2021, conforme processo SEI  00080-00220287/2020-56,
seguida de férias cole�vas em fevereiro/2021;

Andréa Ba�sta dos Santos Maia, matrícula 26053-3: gozo de férias cole�vas em fevereiro/2021.

As situações acima foram informadas à CMAP TC, por meio do Despacho - SEE/CRE GAMA/UNIEB
(54662160).

INSTITUIÇÃO 1:

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

       O presente relatório tem como objetivo informar o acompanhamento da execução da parceria entre a
SEEDF e a Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi (OAPNB) por meio das instituições parceiras Centro
de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família, Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa
Senhora do Carmo e Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência  nos meses de
Outubro, Novembro e Dezembro do ano letivo de 2020, pautando-se nas considerações sobre os aspectos
quantitativos e qualitativos da execução do objeto, que é a oferta de Educação Infantil, conforme dispõe o
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), do Ato Normativo Setorial da SEEDF,
instituído pela Portaria 168, de 16 de maio de 2019, observando a legislação  educacional vigente, em
especial,  o Currículo em Movimento da Educação Infantil 2ª edição, as Diretrizes Pedagógicas e
Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil  e os Indicadores de
Qualidade da Educação Infantil, editado pela Portaria 172, de 21 de maio de 2019.

Cabe ressaltar que desde o dia 17/03/2020 foi realizada por esta Comissão Gestora Gama, última visita in
loco nas instituições parceiras vinculadas à OSC. É de conhecimento geral que o Brasil, em especial o
Distrito Federal e a RA Gama vem sendo afetado por casos de contaminação pelo vírus da Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SARS) - Sars-CoV-2, causador da COVID-19, também conhecido por
“Coronavírus”. Trata-se de pandemia com efeitos semelhantes a outros tipos de gripe, que vem sendo
enfrentada pelas autoridades sanitárias e de saúde de todo o País, em coordenação com ações orientadas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). O Governo do Distrito Federal (GDF),  por meio do Decreto nº
40.539, de 19 de março de 2020, declarou a situação como “emergência de saúde pública de importância
internacional”, em consonância com atitudes tomadas em outras partes do mundo, concentrando suas ações
e esforços no sentido de bem orientar a população na adoção de medidas profiláticas e preventivas, dentre as
quais a suspensão das aulas, cujas medidas previstas no Decreto poderão ser prolongadas por ocasião da
disseminação da Pandemia Mundial ou reavaliadas a qualquer momento. O GDF também expediu o Decreto
nº 40.546, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório,
para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a partir
de 23 de março de 2020, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública
distrital, em virtude da atual situação de emergência em saúde pública e pandemia declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do coronavírus (COVID-19).

Em razão dos decretos supracitados e em atendimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública
000254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, proveniente das medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus, as atividades presenciais
nas unidades escolares parceiras foram suspensas.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio da Portaria nº 61, de 23 de março de 2020,
regulamentou, no âmbito das Unidades Administrativas de níveis Central e Intermediário da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020 e a Subsecretaria de
Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, emitiu, por meio do Sistema Eletrônico de
Informação, a Circular nº 21, em 23 de março de 2020, apresentando as orientações para o teletrabalho,
conforme Portaria nº 61, de 23 de março de 2020 e o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020.
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Em atendimento à recomendação expressa pela Circular n.º 27/2020 - SEE/CRE GAMA/UNIEB (ID SEI
37778225), integrante do processo SEI 00080-00059753/2020-95, informamos que as servidoras Andréa
Batista dos Santos Maia, matrícula 26.053-3, Bárbara Nayara Dantas Oliveira, matrícula 239888-5 e Maria
Arlete Campos Barros, matrícula 201979-5, integrantes da Comissão Gestora Gama DF, continuaram as
atividades de fiscalização, acompanhamento e Avaliação dos Termos de Cooperação entre a SEEDF e as
Organizações da Sociedade Civil (OSC) por meio das instituições parceiras vinculadas à Coordenação
Regional de Ensino do Gama, remotamente, pelo regime de teletrabalho, tendo as ações, de fato e de
obrigação, ajustadas ao momento atípico. Portanto, as atividades das servidoras da Comissão Gestora,
vinculada à Unidade de Educação Básica do Gama são dispostas pelo Decreto Distrital 37.843, de 13 de
dezembro de 2016 e pela Portaria (SEDF) 168 de 17 de maio de 2019. Algumas destas ações descritas no
Decreto e Portaria supracitados, caracterizam-se por atividades de execução remota.

Informamos ainda que, em atendimento à Circular nº 001/2020 SEE/GAB/CMAP de 15/04/2020 parte
integrante do Processo SEI GDF 00080- 00070592/2020-91 que descreve o acompanhamento que deve ser
realizado por esta Comissão Gestora Parceiras Gama de forma remota, utilizando as mídias tecnológicas,
Redes Sociais, telefonemas, conversas em APP como WhatsApp, E-mails, Rede Internacional de
Computadores dentre outros recursos que viabilizam a efetiva comunicação entre a Comissão Gestora e a
instituição parceira, foi que substituímos os Relatórios de Visitas In Loco pelos Relatórios Semanais de
Visita Técnica Remota, que descrevem os atendimentos feitos por esta Comissão Gestora à instituição
parceira em tela de forma direta e ainda informar que o detalhamento destas ações estão disponibilizadas nos
Relatórios de Atividades de Teletrabalho das servidoras constantes nos Processos SEI GDF 00080-
00059881/2020-39 (Andréa Batista dos Santos Maia)SEI GDF, 00080-00060066/2020-12 (Maria Arlete
Campos Barros) e SEI GDF 00080-00060143/2020-34 (Bárbara Nayara Dantas Oliveira) integrantes desta
Comissão Gestora Parceira.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS QUANTITATIVOS :

Meta de Atendimento:

No período de vigência deste relatório a OSC Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi (OAPNB) por meio
do Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família atendeu remotamente a partir da
Plataforma Google desde o dia 13/07/20, 276 (duzentos e setenta e seis) crianças na faixa etária de 2 e 3
anos, conforme Plano de trabalho. Não houve vagas ociosas no período de vigência deste relatório e caso
fossem desligadas, a Uniplat Gama e Santa Maria seriam acionadas pelas instituições parceiras e que
prontamente encaminhariam estudantes da lista de espera para preenchimento da vaga.

Alimentação Escolar:

Não foram ofertadas pela instituição parceira as 05 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas
etárias, compreendendo: café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde e jantar previstas no Plano de
Trabalho vigente, também por ocasião da suspensão das atividades escolares determinadas pelos supracitados
Decretos Distritais e Decisões Judiciais porém é importante destacar que o GDF editou o Decreto 40.551, de
24 de março de 2020, regulamentado pela Portaria SEEDF n.º 62, de 24/03/2020, instituindo a Bolsa
Alimentação Escolar Creche no valor de R$ 150,00 por criança matriculada, a ser repassado ao
representante legal. Desta forma foi realizada a supressão dos repasses às Instituições Educacionais
Parceiras, de forma linear, a partir da suspensão das atividades nas creches, no percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor da per capita, sendo estes valores suprimidos, utilizados na fonte de receita do
benefício: Bolsa Alimentação Escolar Creche.

Nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro houve a  liberação da Bolsa Alimentação Escolar Creche
(Meta 2 do Plano de Trabalho) Indicador 3.6, para as crianças de creches no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais). As famílias não contempladas no agendamento inicial receberam de forma gradativa ao
longo do mês em uma ação de interação entre CRE/UNIPLAT e Instituição, mas coordenado pela CRE-
Gama.

Vale destacar que com os  alimentos que permaneceram nos depósitos e que paulatinamente estavam
perdendo a validade foram montados Kits de alimentação. Estes kits foram doados para as famílias das
crianças atendidas pela OSC, de acordo com a orientação desta Comissão Gestora da SEEDF, e também na
alimentação dos profissionais que estão trabalhando na conservação e manutenção das unidades (Portaria,
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Limpeza, Zeladoria, Vigias, Administrativo e Motoristas). Segue os itens do kit: cesta verde contendo 13kg
de verduras e frutas, leite integral, chocolate Kinder ovo e biscoito amanteigado (Mesa Brasil), fraldas
descartáveis para as crianças do maternal I com o prazo de validade a expirar.

 

Doação de Alimentos

 

Carga horária de atendimento/ dias letivos:

 No que diz respeito à carga horária de atendimento, importante registrar que o Plano de Trabalho vigente
prevê a jornada de tempo integral, de 10 (dez) horas diárias, de segunda a sexta-feira, que não foi possível
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ser atendida pelas instituições parceiras no período de 01/10/2020 a 31/12/2020, em atendimento ao Decreto
40.551, de 23 de março de 2020, com as alterações advindas do Decreto 40.600, de 05 de abril de 2020, que
suspendeu as atividades de serviços das creches das Instituições Educacionais Parceiras, até 31 de maio de
2020 e ao Decreto 40.817, de 22 de maio de 2020, que entrou em vigor no dia 26 de maio de 2020 e que
manteve suspenso o atendimento das creches do Distrito Federal, bem como em atendimento à decisão
judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do Trabalho de
Brasília/DF.

As atividades não presenciais foram retomadas em 13 de julho de 2020, em acordo com o Calendário Escolar
Anual para as Instituições Parceiras 2020 reorganizado SEDF – Portaria nº 158, de 10 de julho de 2020. Com
a preparação de vídeoaulas para as crianças enviados nos grupos de Pais representantes nos grupos via
WhatsApp e alimentação da Plataforma Google Classroom.

Vale lembrar que a TRÍADE (ação da televisão de 30’ em canais abertos, Plataforma Google e atividades
impressas ) conforme a Circular nº 155/2020 SEE/SUBEB, não aconteceu de acordo com o informado pela
SEEDF, pois os programas para a Educação Infantil na TV não se concretizaram. Restando apenas as ações
na Plataforma Google Classroom e atividades impressas para atendimento aos alunos das creches. Ao
contrário do que a OSC frisou no RIE do 4º trimestre/2020.

Informa-se ainda que a OSC realizou a reposição dos dias 12/03/20 e 13/03/20, conforme informado no
processo 00080-00151105/2018-75.

 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DAS METAS E DOS RESULTADOS

 

Recursos materiais de uso da criança:

A instituição informou que todos os lençóis foram lavados, passados, ensacados e guardados na rouparia.
Todos brinquedos e materiais de sala de aula foram guardados dentro de sacos plásticos. Os materiais de
higiene pessoal e os utensílios em geral foram guardados em locais seco e arejado.

A distribuição dos kits de material escolar para as crianças executarem suas atividades nas aulas não
presenciais, neste período de Pandemia, foi disponibilizado junto à secretaria escolar da instituição.

Após realização da triagem com as famílias o KIT de material escolar foi distribuído da seguinte forma de
acordo com o apresentado pela instituição. Foram selecionados alguns materiais de sala de aula que estavam
em bom estado e entregue: 06 Gizão de cera,1cx de cola colorida,1 cola branca pequena, 1 apontador ,
Folhas A4 coloridas, 1 borracha e as atividades impressas. Dependendo do planejamento é acrescentado
algum material solicitado, por exemplo: massinha, tesoura e papéis picotados etc.

 

Serviços de Terceiros:

Conforme registro da diretora à esta Comissão Gestora houve a contratação de serviços de terceiros neste 4º
trimestre/2020. Todos com propostas de orçamentos, realizadas conforme as orientações da Portaria nº 168
de 16/05/2019 e enviadas por e-mail, digitalizadas. Segue:

Novembro: Manutenção e reparo de equipamentos de cozinha e lavanderia, no valor de R$ 1.980,00.

Dezembro: Manutenção de renovação de teste de estanqueidade na central, rede geral e ramais de passagem
de GLP, com emissão de laudo técnico no CCEI NSC, SF e MMP, R$ 3.600,00.

Dezembro: Manutenção e reparo em copiadoras e sistema de monitoramento no CCEI MMP e CCEI SF, R$
1.365 Manutenção e reparo no sistema de monitoramento nas unidade CCEI NSC e CCEI SF, R$ 3.640,00.
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Segundo a diretora, a instituição ainda possui espaços que necessitam de reparos como por exemplo pintura
de alguns ambientes das unidades CCEI Sagrada Família e pequenos reparos como troca de tomadas,
descargas, torneiras e lâmpadas.

 

Recursos Humanos:

A instituição parceira Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família conta com a
contratação de 53 funcionários dentre eles: 48 profissionais de contratação Obrigatória e 05 de contratação
Facultativa, todos com comprovação de formação compatível ao cargo. Nenhum funcionário declara-se
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até terceiro
grau, inclusive contratação temporária, para estágio e/ou prestação de serviços terceirizados ligados aos
gestores da instituição em tela, em cumprimento ao contido no Decreto 32.751 de 04 de fevereiro de 2011.

Foi realizada a contratação de funcionários da conservação e limpeza e da cozinha para cobrir a falta de
profissionais do quadro, a fim de dar andamento às atividades e cumprir o novo calendário da SEEDF, com o
mesmo salário praticado pela categoria.

No mês de Outubro foram feitas algumas alterações no pessoal da cozinha, onde a Valdenice foi transferida
para a MMP e o Jozenito foi contratado em seu lugar. Na conservação e limpeza a Fatima entrou no lugar da
Andressa e a Leide Vieira no lugar da Maria de Penha, fechando assim a grade de funcionários.

O salário dos profissionais não foi reduzido por ocasião da suspensão das aulas. Os salários de todos os
profissionais estão acima do piso mínimo praticado pelas categorias e os funcionários não são custeados com
recursos próprios da instituição.

 

Seguem então, as situações:

Promoção:

Sem promoções

Desligamentos:

Andressa - conservação e limpeza.

Maria da Penha – conservação e limpeza

Remanejamento da CCEI SF para a CCEI MMP:

Valdenice foi transferida para a CCEI MMP – cozinha.

Contratações:

Jozenito Marcelino de Freitas - cozinha.

Fatima Vieira Barbosa - conservação e limpeza.

Leide Vieira de Sousa – conservação e limpeza.

 

Quadro de profissionais

1.     Recursos Humanos
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Nome Completo

 

 

Função

 

Categoria
(Obrigatório ou
facultativo)

 

Tem formação
comprovada

Tem Parentesco
com Presidente
ou membro da
Equipe

Gestora?

Sim Não Sim Não

01 Aieska Gonçalves Gomes
Mauro

Diretora
pedagógica Obrigatório x   x

02 Maiana Martins da Silva
Coordenadora

Pedagógica
Obrigatório x   x

03 Joucileide Rodrigues de
Morais

Orientadora

Educacional
Facultativo x   x

04 Ludmila Agripino de Sousa
Castro

Secretaria
Escolar Obrigatório x   X

05 Renata Oliveira Santos Psicóloga Facultativo x   X

06 Wanderléia Bezerra da Silva Nutricionista Obrigatório x   x

07 Barnabé Medeiros de Sousa Professora Obrigatório x   x

08 Denise Alves Azevedo
Mendes Medeiros Professora Obrigatório x   x

09 Denize de Oliveira e
Cordeiro Professora Obrigatório x   x

10 Edna Ferreira de Sá Freire Professora Obrigatório x   x

11 Fabiana Lopes Martins Professora Obrigatório x   x

12 Helaine Cristina do Vale
Batista Professora Obrigatório x   x

13 Lucimara de Araujo Oliveira Professora Obrigatório x   x

14 Luzineide Ramos de Oliveira Professora Obrigatório x   x
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15 Marilene Temistocles
Deoclides Carvalho Professora Obrigatório x   x

16 Ediana Braz de Miranda Professora Obrigatório x   x

17 Eva Maria de Macedo
Rodrigues da Silva Professora Obrigatório x   x

18 Vania Denise de Sousa
Gondim Professora Obrigatório x   x

19 Claudete de Jesus Serra Monitor Obrigatório x   x

20 Cristina Martins de Brito Monitor Obrigatório x   x

21 Danila dos Santos Chaves Monitor Obrigatório x   x

22 Fernanda Borges Matias de
Souza Monitor Obrigatório x   x

22 Priscila Tayara Freitas
Caixeta Monitor Obrigatório x   x

23 Iêda Ribeiro dos Santos Monitor Obrigatório x   x

24 Larissa Maria de Lima
Gabriel Monitor Obrigatório x   x

25 Maria de Jesus Ferreira dos
Reis Monitor Obrigatório x   x

26 Rai Silva Braga Monitor Obrigatório x   x

27 Patricia Bispo Silvestre Monitor Obrigatório x   x

28 Rennan Ferreira da Silva Monitor Obrigatório x   x

29 Sandra de Oliveira Barros
Rebouças Monitor Obrigatório x   x

30 Silvana de Araujo Ferreira Monitor Obrigatório x   x
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31 Susane Guimaraes de Sousa
Martins

Monitor Obrigatório x   x

32 Shirley do Santos Souza Monitor Obrigatório x   x

33 Valeska de Souza Silva Monitor Obrigatório x   x

34 Vanucia Teixieira Silva Monitor Obrigatório x   x

 

 

35 Davi da Conceição Siqueira Monitor Obrigatório x   x

36 Mariana Silveira da Freitas
Borges Monitor Volante Obrigatório x   x

37 Raylson Magno Santos
Chagas Monitor Volante Obrigatório x   x

38 Tatiane Pereira Lopes Monitor volante Obrigatório x   x

39 Geovane Fortunato de
Rezende Cozinheiro Obrigatório x   x

40 Maria Socorro da Conceição
Siqueira Cozinheira Obrigatório x   x

41 Maria do Socorro Farias Cozinheira Obrigatório x   x

42 Jozenito Marcelino de
Freitas Cozinheiro Obrigatório x   x

43 Fatima Vieira Barbosa
Conservação e

Limpeza
Obrigatório x   x

44 Cleonice Alves de Souza Cruz
Conservação e

Limpeza
Obrigatório x   x

45 Josefa Ecineide Ambrozio dos
Santos

Conservação e

Limpeza

Obrigatório x   x
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Fabio

46 Francisco das Chagas da
Conceição

Conservação e

Limpeza
Obrigatório x   x

47 Leide Vieira de Sousa
Conservação e

Limpeza
Obrigatório x   x

48 Ailton Rebouças Peixoto Zeladoria Obrigatório x   x

49 José Claudio Da Silva Motorista  x   x

50 Whydger Melo de Souza Porteiro  x   x

51 Alex Sandro da Silva
Carvalho Ag. Patrimonial Facultativo x   x

52 Helio Sousa Medeiros Ag. Patrimonial Facultativo x   x

53 Osvaldo Alves dos Santos Ag. Patrimonial Facultativo x   x

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS QUALITATIVOS

 

Formação Continuada / Coordenação Pedgagógica / Planejamento Pedagógico/ Conselho de Classe
Participativo Virtual

A Coordenação Pedagógica deste 4º trimestre/2020 foi divida em momentos de planejamentos das aulas,
reuniões e formação continuada de forma remota. A creche parceira utilizou a plataforma do Google meet de
segunda a sexta-feira, com professores e monitores e equipe multidisciplinar.

Obedecendo sempre o Planejamento Curricular da Secretaria de Educação Escola em Casa- DF em acordo
com a Circular nº 151/2020, onde seus anexos trazem o Planejamento Curricular para as atividades
educativas de forma não presencial para a Educação Infantil. Foram abordados temas pertinentes aos
conteúdos desenvolvidos nas aulas, conforme a meta 2 do indicador 2.2, 3.3, 3.5 e situação favorável para o
Plano de Trabalho indicador 2.3.

Os professores adotaram instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento das crianças para posterior
registro no RDIA, além dos Diários de Bordo, como por exemplo as pastas/webfólios com o nome de cada
criança e com armazenamento no Drive do e-mail de todas as devolutivas das crianças realizadas juntamente
com as famílias.

Em  setembro a OSC solicitou que o horário para a realização da Coordenação Pedagógica fosse alterado
para ocorrer das 09h às 10h do período matutino devido à maioria das lives da SEEDF estarem ocorrendo
no período vespertino, muitas vezes chocando o horário das atividades. Esta Comissão Gestora acolheu tal
solicitação e a partir de então as Coordenações Pedagógicas passaram a ocorrer pela manhã via google meet.
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Dessa forma, em setembro, houve alteração temporária no horário da Coordenação Pedagógica a partir do
dia 08, conforme autorização do SINPROED, bem como anuência desta Comissão Gestora, enquanto
perdurar a pandemia.

 

Coordenações Pedagógicas

Nos meses de outubro, novembro e dezembro/2020 houve a continuação do  Projeto Coordenação em
Foco como estratégia proposta por esta Comissão Gestora com vistas a sistematizar os períodos diários de
Coordenação Pedagógica, bem como oportunizar a Formação Continuada (Indicador 2.2) para cumprimento
integral da meta pactuada no Plano de Trabalho.

Seguem as temáticas abordadas nos vídeos produzidos por meio do Projeto  Coordenação em Foco neste 4º
trimestre/2020, disponibilizados, no Canal YouTube - CRE GAMA DF:

 

Outubro: Semana de 26/10 a 30/10 no canal youtube da CRE - Gama às 16h: Inclusão;
Dezembro: Semana de 07/12 a 11/12 no canal youtube da CRE - Gama às 16h: Os quatro Pilares da
Educação – Edghar Morin e Delors.

 

Registro da Prática Educativa/Escrituração Escolar:

Neste 4º trimestre/2020 de acordo com atendimento individual à diretora pedagógica da parceira constatou-
se que os Planos de aulas, Diários de Classe e  Diários de Bordo estavam sendo devidamente preenchidos
pelos professores, conforme orientações dadas à diretora pedagógica, secretária (o) escolar e diretor
administrativo, por esta Comissão Gestora nos Fóruns com Gestores realizados na maioria das vezes na
quinta-feira, período matutino, por videoconferência no google meet. Em relação aos dias das aulas
suspensas no início da pandemia, somente poderão ser registradas as devidas observações nos Diários de
Classe, após orientações dadas pela SEEDF para recomposição do Calendário Escolar 2020 e cumprimento
da meta de atendimento relacionada aos dias letivos/carga horária. Esta Comissão Gestora solicitou
orientações quanto à reposição destes dias, à UNIPLAT e à SUPLAV.

Vale ressaltar que, esta Comissão Gestora realizou a inspeção dos Diários de Classe e RDIA (Relatório
Descritivo Individual do Aluno) de toda a OSC, por meio de amostragem de documentos digitalizados
enviados pelo e-mail institucional.
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   Assinatura do RDIA

 

Conselho de Classe Participativo Virtual:

Esta Comissão Gestora realizou acompanhamento do Conselho de Classe Participativo Virtual das turmas
da instituição por meio de monitoramento remoto nos grupos de WhatsApp e informações encaminhadas
pelo e-mail e WhatsApp privado nos meses de novembro a dezembro/2020.

Conselho de Classe Virtual
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Conselho de Classe Virtual

Proposta Pedagógica:

A Proposta Pedagógica/2020 foi construída em consonância com os documentos norteadores da SEEDF:
Currículo em Movimento de Educação Básica,  e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as 
Instituições Parceiras que Ofertam Educação Infantil, com a participação da comunidade escolar, orientada e
revisada por esta Comissão Gestora no primeiro semestre deste ano letivo.

 

Participação das famílias e integração com a comunidade escolar:

Esta instituição parceira realiza integração com a comunidade escolar e também promove a participação das
famílias por meio das redes sociais oapnb.natalebattezzi (instagram), Natale Battezzi Oapnb (facebook) e
site da instituição www.oasas.org.br, grupos de WhatsApp criados com as famílias dos alunos e demais
ações propiciando a troca de experiências no processo de desenvolvimento das crianças em relação à sua
identidade, as suas especificidades, respeito às suas conquistas e produções.

Drive Thru Dia das Crianças

http://www.oasas.org.br/
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Drive Thru Dia das Crianças

Drive Thru Natalino

Drive Thru Natalino

Limpeza/ Mobiliário:
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A diretora pedagógica mantém a instituição em funcionamento através de uma escala pré-estabelecida entre a
equipe administrativa, equipe da conservação e limpeza, cozinha e portaria, observando os protocolos e as
normas da Secretaria de Saúde e demais procedimentos enviados por esta Comissão Gestora provenientes de
orientações da SEEDF para assim, zelar pela saúde e bem-estar de seus funcionários.

Após análise das fotografias solicitadas por e-mail, à diretora pedagógica, sobre a organização e
higienização do espaço da instituição ficou constatada que a manutenção do ambiente tem sido feita de
forma satisfatória.

 

Em caso de retorno às atividades a instituição está preparada para receber todas as crianças, pois a estrutura
física do prédio encontra-se bem conservada neste tempo em que as aulas estão suspensas.

Segundo relato da diretora pedagógica o prédio não possui avarias ou espaços que ainda necessitam de
reparos, bem como entulhos ou matos. As calhas das áreas externas e internas encontram-se devidamente
revisadas e dessa forma também, há de evitar a proliferação do mosquito da dengue.

 

Segurança:

Nas reuniões dos Fóruns com Gestores realizados na maioria das vezes na quinta-feira, período matutino, por
videoconferência no google meet, segundo relato da diretora pedagógica e diretor administrativo os
extintores de incêndio encontram-se dentro da validade (vistoriados pelo órgão competente) e o sistema de
câmeras com gravação para monitoramento das atividades internas e externas em todo o ambiente escolar em
pleno funcionamento.

Durante a Pandemia os agentes patrimoniais tem feito a vigilância do espaço físico, durante a noite conforme
escala pré estabelecida. O serviço de portaria tem se mantido fixo, com a pactuação dos horários feito em
conjunto com o administrativo. A equipe de conservação tem sido feita periodicamente e passa a seguir
escala semanal de limpeza de toda a área.

 

Qualidade dos materiais de higiene, cama e banho e principalmente o uso adequado visando incentivar
o protagonismo e a autonomia da criança:

Antes do início da pandemia estes materiais haviam sido observados por esta Comissão Gestora. Estavam
identificados individualmente conforme as regras estabelecidas. Todavia permanecem guardados desde a
suspensão das aulas, pois as crianças não tem como fazer uso deste material neste momento.

 

Satisfação do Público:

A Pesquisa de Satisfação referente ao ano de 2019 foi realizada pela instituição e somente divulgada pela
SEEDF neste ano de 2020. Esta Comissão Gestora orientou que fosse realizado um momento com a
comunidade escolar para divulgação dos resultados da Pesquisa 2019 e elaboração de plano estratégico para
melhor atendimento ao seu público.

A OSC não teve Ouvidorias para responder neste período do relatório realizado.

 

Transparência Ativa:

A Instituição desenvolve os deveres de transparência, previstos no Decreto n.º 37.843/2016 e Manual
MROSC, divulgando as ações pedagógicas e administrativas nas redes sociais oapnb.natalebattezzi
(instagram), Natale Battezzi Oapnb (facebook), OAPNB (YouTube) e site da instituição www.oasas.org.br,

http://www.oasas.org.br/
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conforme os RSVTR (Relatórios Semanais de Visita Técnica Remota na íntegra nos processos das gestoras
citados no início deste relatório), desta Comissão Gestora, demonstram por meio do monitoramento efetuado
no decorrer deste período.

 

INSTITUIÇÃO 2: 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

       O presente relatório tem como objetivo informar o acompanhamento da execução da parceria entre a
SEEDF e a Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi (OAPNB) por meio das instituições parceiras Centro
de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família, Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa
Senhora do Carmo e Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência  nos meses de
Outubro, Novembro e Dezembro do ano letivo de 2020, pautando-se nas considerações sobre os aspectos
quantitativos e qualitativos da execução do objeto, que é a oferta de Educação Infantil, conforme dispõe o
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), do Ato Normativo Setorial da SEEDF,
instituído pela Portaria 168, de 16 de maio de 2019, observando a legislação  educacional vigente, em
especial,  o Currículo em Movimento da Educação Infantil 2ª edição, as Diretrizes Pedagógicas e
Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil  e os Indicadores de
Qualidade da Educação Infantil, editado pela Portaria 172, de 21 de maio de 2019.

Cabe ressaltar que desde o dia 17/03/2020 foi realizada por esta Comissão Gestora Gama, última visita in
loco nas instituições parceiras vinculadas à OSC. É de conhecimento geral que o Brasil, em especial o
Distrito Federal e a RA Gama vem sendo afetado por casos de contaminação pelo vírus da Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SARS) - Sars-CoV-2, causador da COVID-19, também conhecido por
“Coronavírus”. Trata-se de pandemia com efeitos semelhantes a outros tipos de gripe, que vem sendo
enfrentada pelas autoridades sanitárias e de saúde de todo o País, em coordenação com ações orientadas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). O Governo do Distrito Federal (GDF),  por meio do Decreto nº
40.539, de 19 de março de 2020, declarou a situação como “emergência de saúde pública de importância
internacional”, em consonância com atitudes tomadas em outras partes do mundo, concentrando suas ações
e esforços no sentido de bem orientar a população na adoção de medidas profiláticas e preventivas, dentre as
quais a suspensão das aulas, cujas medidas previstas no Decreto poderão ser prolongadas por ocasião da
disseminação da Pandemia Mundial ou reavaliadas a qualquer momento. O GDF também expediu o Decreto
nº 40.546, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório,
para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a partir
de 23 de março de 2020, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública
distrital, em virtude da atual situação de emergência em saúde pública e pandemia declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do coronavírus (COVID-19).

Em razão dos decretos supracitados e em atendimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública
000254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, proveniente das medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus, as atividades presenciais
nas unidades escolares parceiras foram suspensas.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio da Portaria nº 61, de 23 de março de 2020,
regulamentou, no âmbito das Unidades Administrativas de níveis Central e Intermediário da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020 e a Subsecretaria de
Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, emitiu, por meio do Sistema Eletrônico de
Informação, a Circular nº 21, em 23 de março de 2020, apresentando as orientações para o teletrabalho,
conforme Portaria nº 61, de 23 de março de 2020 e o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020.

Em atendimento à recomendação expressa pela Circular n.º 27/2020 - SEE/CRE GAMA/UNIEB (ID SEI
37778225), integrante do processo SEI 00080-00059753/2020-95, informamos que as servidoras Andréa
Batista dos Santos Maia, matrícula 26.053-3, Bárbara Nayara Dantas Oliveira, matrícula 239888-5 e
Maria Arlete Campos Barros, matrícula 201979-5, integrantes da Comissão Gestora Gama DF, continuaram
as atividades de fiscalização, acompanhamento e Avaliação dos Termos de Cooperação entre a SEEDF e as
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Organizações da Sociedade Civil (OSC) por meio das instituições parceiras vinculadas à Coordenação
Regional de Ensino do Gama, remotamente, pelo regime de teletrabalho, tendo as ações, de fato e de
obrigação, ajustadas ao momento atípico. Portanto, as atividades das servidoras da Comissão Gestora,
vinculada à Unidade de Educação Básica do Gama são dispostas pelo Decreto Distrital 37.843, de 13 de
dezembro de 2016 e pela Portaria (SEDF) 168 de 17 de maio de 2019. Algumas destas ações descritas no
Decreto e Portaria supracitados, caracterizam-se por atividades de execução remota.

Informamos ainda que, em atendimento à Circular nº 001/2020 SEE/GAB/CMAP de 15/04/2020 parte
integrante do Processo SEI GDF 00080- 00070592/2020-91 que descreve o acompanhamento que deve ser
realizado por esta Comissão Gestora Parceiras Gama de forma remota, utilizando as mídias tecnológicas,
Redes Sociais, telefonemas, conversas em APP como WhatsApp, E-mails, Rede Internacional de
Computadores dentre outros recursos que viabilizam a efetiva comunicação entre a Comissão Gestora e a
instituição parceira, foi que substituímos os Relatórios de Visitas In Loco pelos Relatórios Semanais de
Visita Técnica Remota, que descrevem os atendimentos feitos por esta Comissão Gestora à instituição
parceira em tela de forma direta e ainda informar que o detalhamento destas ações estão disponibilizadas nos
Relatórios de Atividades de Teletrabalho das servidoras constantes nos Processos SEI GDF 00080-
00059881/2020-39 (Andréa Batista dos Santos Maia)SEI GDF, 00080-00060066/2020-12 (Maria Arlete
Campos Barros) e SEI GDF 00080-00060143/2020-34 (Bárbara Nayara Dantas Oliveira) integrantes desta
Comissão Gestora Parceiras Gama DF.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS QUANTITATIVOS :

Meta de Atendimento:

No período de vigência deste relatório a OSC Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi (OAPNB) por meio
do Centro de Convivência e Educação Nossa Senhora do Carmo atendeu remotamente a partir da
Plataforma Google desde o dia 13/07/20, 276 (duzentos e setenta e seis) crianças na faixa etária de 2 e 3
anos, conforme Plano de trabalho. Não houve vagas ociosas no período de vigência deste relatório e caso
fossem desligadas, a Uniplat Gama e Santa Maria seriam acionadas pelas instituições parceiras e que
prontamente encaminhariam estudantes da lista de espera para preenchimento da vaga.

Alimentação Escolar:

Não foram ofertadas pela instituição parceira as 05 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas
etárias, compreendendo: café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde e jantar previstas no Plano de
Trabalho vigente, também por ocasião da suspensão das atividades escolares determinadas pelos supracitados
Decretos Distritais e Decisões Judiciais porém é importante destacar que o GDF editou o Decreto 40.551, de
24 de março de 2020, regulamentado pela Portaria SEEDF n.º 62, de 24/03/2020, instituindo a Bolsa
Alimentação Escolar Creche no valor de R$ 150,00 por criança matriculada, a ser repassado ao
representante legal. Desta forma foi realizada a supressão dos repasses às Instituições Educacionais
Parceiras, de forma linear, a partir da suspensão das atividades nas creches, no percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor da per capita, sendo estes valores suprimidos, utilizados na fonte de receita do
benefício: Bolsa Alimentação Escolar Creche.

Nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro houve a  liberação da Bolsa Alimentação Escolar Creche
(Meta 2 do Plano de Trabalho) Indicador 3.6, para as crianças de creches no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais). As famílias não contempladas no agendamento inicial receberam de forma gradativa ao
longo do mês em uma ação de interação entre CRE/UNIPLAT e Instituição, mas coordenado pela CRE-
Gama.

Vale destacar que com os  alimentos que permaneceram nos depósitos e que paulatinamente estavam
perdendo a validade foram montados Kits de alimentação. Estes kits foram doados para as famílias das
crianças atendidas pela OSC, de acordo com a orientação desta Comissão Gestora da SEEDF, e também na
alimentação dos profissionais que estão trabalhando na conservação e manutenção das unidades (Portaria,
Limpeza, Zeladoria, Vigias, Administrativo e Motoristas). Segue os itens do kit: cesta verde contendo 13kg
de verduras e frutas, leite integral, chocolate Kinder ovo e biscoito amanteigado (Mesa Brasil), fraldas
descartáveis para as crianças do maternal I com o prazo de validade a expirar.

Doação de leites, sucrilhos, milho de pipoca, gelatinas, biscoitos, macarrão, flocão entre outros.
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Doação de Alimentos

 

Carga horária de atendimento/ dias letivos:

 No que diz respeito à carga horária de atendimento, importante registrar que o Plano de Trabalho vigente
prevê a jornada de tempo integral, de 10 (dez) horas diárias, de segunda a sexta-feira, que não foi possível
ser atendida pelas instituições parceiras no período de 01/10/2020 a 31/12/2020, em atendimento ao Decreto
40.551, de 23 de março de 2020, com as alterações advindas do Decreto 40.600, de 05 de abril de 2020, que
suspendeu as atividades de serviços das creches das Instituições Educacionais Parceiras, até 31 de maio de
2020 e ao Decreto 40.817, de 22 de maio de 2020, que entrou em vigor no dia 26 de maio de 2020 e que
manteve suspenso o atendimento das creches do Distrito Federal, bem como em atendimento à decisão
judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do Trabalho de
Brasília/DF.

As atividades não presenciais foram retomadas em 13 de julho de 2020, em acordo com o Calendário Escolar
Anual para as Instituições Parceiras 2020 reorganizado SEDF – Portaria nº 158, de 10 de julho de 2020. Com
a preparação de vídeoaulas para as crianças enviados nos grupos de Pais representantes nos grupos via
WhatsApp e alimentação da Plataforma Google Classroom.

Vale lembrar que a TRÍADE (ação da televisão de 30’ em canais abertos, Plataforma Google e atividades
impressas ) conforme a Circular nº 155/2020 SEE/SUBEB, não aconteceu de acordo com o informado pela
SEEDF, pois os programas para a Educação Infantil na TV não se concretizaram. Restando apenas as ações
na Plataforma Google Classroom e atividades impressas para atendimento aos alunos das creches. Ao
contrário do que a OSC frisou no RIE do 4º trimestre/2020.

Informa-se ainda que a OSC realizou a reposição dos dias 12/03/20 e 13/03/20, conforme informado no
processo 00080-00151105/2018-75.

 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DAS METAS E DOS RESULTADOS

Recursos materiais de uso da criança:

A instituição informou que todos os lençóis foram lavados, passados, ensacados e guardados na rouparia.
Todos brinquedos e materiais de sala de aula foram guardados dentro de sacos plásticos. Os materiais de
higiene pessoal e os utensílios em geral foram guardados em locais seco e arejado.

A distribuição dos kits de material escolar para as crianças executarem suas atividades nas aulas não
presenciais, neste período de Pandemia, foi disponibilizado junto à secretaria escolar da instituição.

Após realização da triagem com as famílias o KIT de material escolar foi distribuído da seguinte forma de
acordo com o apresentado pela instituição. Continuou a entregar materiais as famílias que precisam - 20
Folhas coloridas de chamequinho, - 01 caderno de desenho, - 03 potes de plástico de tinta guache, - 01 pincel
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fino, - papel crepom, - 05 canetinhas hidrocor, - 04 colas plásticas – 04 colas plásticas com gliter, - 05 lápis
de cor, - 05 massinhas, - 05 giz de cera, - 02 durex colorido, - 01 rolo de barbante, - 05 palitos de algodão
doce (retirados do depósito Pedagógico).

 

 

Serviços de Terceiros:

Conforme registro da diretora à esta Comissão Gestora houve a contratação de serviços de terceiros neste 4º
trimestre/2020. Todos com propostas de orçamentos, realizadas conforme as orientações da Portaria nº 168
de 16/05/2019 e enviadas por e-mail, digitalizadas. Segue:

Outubro: Manutenção e reparo de serralheria, R$ 1.300,00.

Novembro: Manutenção e reparo de equipamentos de cozinha e lavanderia, R$ 1.950,00 Manutenção e
reparo de serralheria, R$ 1.300,00.

Dezembro: Manutenção de renovação de teste de estanqueidade na central, rede geral e ramais de passagem
de GLP, com emissão de laudo técnico no CCEI NSC, SF e MMP, R$ 3.600,00.

Manutenção e reparo no sistema de monitoramento nas unidade CCEI NSC e CCEI SF, R$ 3.640,00.

 

Recursos Humanos:

A instituição parceira Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo conta com a
contratação de 54 funcionários dentre eles: 48 profissionais de contratação Obrigatória e 06 de contratação
Facultativa, todos com comprovação de formação compatível ao cargo. Nenhum funcionário declara-se
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até terceiro
grau, inclusive contratação temporária, para estágio e/ou prestação de serviços terceirizados ligados aos
gestores da instituição em tela, em cumprimento ao contido no Decreto 32.751 de 04 de fevereiro de 2011.

Foi realizada a contratação de monitores (as) no mês de Novembro, Conservação e Limpeza nos meses de
Novembro e Dezembro, para cobrir a falta de profissionais do quadro afim de dar andamento às atividades e
cumprir o novo calendário da SEEDF, com o mesmo salário praticado pela categoria.

No mês de Dezembro foi feita alteração no cargo de monitor Fabiana Silva substituiu Michele Brasil e no
mês de Novembro e Dezembro foram feitas alterações na Conservação e Limpeza saíram Mirtes Gomes e
Bernadete Santos e contratou Maria de Nazaré Silva e Raul Rocha.

O salário dos profissionais não foi reduzido por ocasião da suspensão das aulas. Os salários de todos os
profissionais estão acima do piso mínimo praticado pelas categorias e os funcionários não são custeados com
recursos próprios da instituição.

Seguem então, as situações:

Promoção:
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Sem promoções

Desligamentos:

Michele Brasil – monitora;

Mirtes - conservação e limpeza;

Bernadete – conservação e limpeza

Contratações:

Fabiana Silva – monitora;

Maria de Nazaré Silva - conservação e limpeza;

Raul Rocha - conservação e limpeza.

 

Quadro de profissionais

1.     Recursos Humanos

 

 

Nome Completo

 

 

Função

 

Categoria
(Obrigatório ou
facultativo)

 

Tem formação
comprovada

Tem
Parentesco
com
Presidente ou
membro da
Equipe

Gestora?

Sim Não Sim Não

01 ADRIENE RAMOS
SIQUEIRA PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

02 ANA CAROLINA DE
ANDRADE VIEIRA PSICOLOGA FACULTATIVO X   X

03 ANDREA DOS SANTOS
SATURNINO PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

04 ANDREA VELOSO
FIGUEREDO PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

05 ANDREIA DE SOUZA
SILVA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

06 ANDREIA VERÔNICA COZINHEIRA OBRIGATÓRIO X   X
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SILVA PRATES

07 ANGELICA LEITE DA
FONSECA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

08 BARBARA ALCANTARA
HOLANDA FARIAS MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

09 CATIA DE SOUZA
BATISTA BEZERRA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

10 CRISLAINE NASCIMENTO
S. MARTINS MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

11 DALYON MACHADO
BEZERRA MONITOR OBRIGATÓRIO X   X

12 DAMIANA TAVARES DA
SILVA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

13 DENISE ALVES MARTINS
VASCONCELOS PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

14 ELISANGELA CHAVES DO
NASCIMENTO COZINHEIRA OBRIGATÓRIO X   X

15 FABIANA PORTELA PERES MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

16 FABIANA SILVA PEREIRA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

17 FERNANDO ROCHA DA
SILVA

AG.
PATRIMONIAL FACULTATIVO X   X

18 FRANCISCO DAS CHAGAS
SANTOS COZINHEIRO OBRIGATÓRIO X   X

19 IRENE DE SOUSA CHAVES PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

20 JAIR SANTOS DE
ALMEIDA

AG.
PATRIMONIAL FACULTATIVO X   X

21 JERSSY ALVES
BOAVENTURA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

É Ó
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22 JOSÉ EDMILSON MORAES
LIMA

ZELADOR OBRIGATÓRIO X   X

23 JOSIANE RODRIGUES DE
MORAES NUTRICIONISTA OBRIGATÓRIO X   X

24 JURANDIR MAIA REIS CONS. LIMPEZA OBRIGATÓRIO X   X

25 KATIA DUARTE DIAS DA
SILVA COZINHEIRA OBRIGATÓRIO X   X

26 LEANDRO DA SILVA
LUCENA PROFESSOR OBRIGATÓRIO X   X

27 LETICIA FRANCO DE
FARIAS ORIENTADORA FACULTATIVO X   X

28 LOUIS DOS SANTOS
AMORIM SECRETÁRIO OBRIGATÓRIO X   X

29 LUCIANA COATIO DOS
SANTOS MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

30 LUIZ CELSON REGIS DE
SOUZA JUNIOR COORDENADOR OBRIGATÓRIO X   X

31 MAIRA FERREIRA DA
SILVA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

32
MARA REGINA
TABATINGA DE
MEDEIROS

DIRETORA OBRIGATÓRIO X   X

33 MARIA DE FATIMA NEVES MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

34 MARIA DE LOURDES B DE
CARVALHO PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

35 MARIA DE NAZARÉ
SANTANA DA SILVA CONS. LIMPEZA OBRIGATÓRIO X   X

36 MARIA SOLANGE
BATISTA DE SOUSA PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

Ó
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37 MIRIAM DE SOUZA SILVA
BANDEIRA

MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

 

 

38 MONICA CRISTINA
S.QUEIROZ SOUZA PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

39 NATAN ALVES DE
ANDRADE MONITOR OBRIGATÓRIO X   X

40 NATHALLYA DOS S F. DA
SILVA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

41 POLLYANA DA SILVEIRA
FERNANDES PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

42 RAFAEL BARBOSA DA
SILVA

CONS.
LIMPEZA OBRIGATÓRIO X   X

43 RAISSA LOPES ALVES DA
SILVA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

44 RAUL ROCHA SILVA CONS.
LIMPEZA OBRIGATÓRIO X   X

45 RAYANE P DE SOUSA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

46 REGINTON SILVA ARRUDA AG.
PATRIMONIAL FACULTATIVO X   X

47 RHONNY SAMUELL
PEREIRA DE OLIVEIRA MOTORISTA FACULTATIVO X   X

48 ROSANGELA CHAVES DE
OLIVEIRA PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

49 SARA VIANA PESSEGO
PINTO MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

50 SHIRLENE DE JESUS
MARTINS DE SOUZA

CONS.
LIMPEZA OBRIGATÓRIO X   X

Ó
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51 STEFANNY FERREIRA
TELES

PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

52 TERCIANE LAGO PARAGUAI MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

53 THAIS REZENDE ALVES MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

54 WESLEY OLIVEIRA RIBEIRO PORTEIRO OBRIGATÓRIO X   X

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS QUALITATIVOS

 

Formação Continuada / Coordenação Pedagógica / Planejamento Pedagógico/ Conselho de Classe
Participativo Virtual

A Coordenação Pedagógica deste 4º trimestre/2020 foi divida em momentos de planejamentos das aulas,
reuniões e formação continuada de forma remota. A creche parceira utilizou a plataforma do Google meet de
segunda a sexta-feira, com professores e monitores e equipe multidisciplinar.

Obedecendo sempre o Planejamento Curricular da Secretaria de Educação Escola em Casa- DF em acordo
com a Circular nº 151/2020, onde seus anexos trazem o Planejamento Curricular para as atividades
educativas de forma não presencial para a Educação Infantil. Foram abordados temas pertinentes aos
conteúdos desenvolvidos nas aulas, conforme a meta 2 do indicador 2.2, 3.3, 3.5 e situação favorável para o
Plano de Trabalho indicador 2.3.

Os professores adotaram instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento das crianças para posterior
registro no RDIA, além dos Diários de Bordo, como por exemplo as pastas/webfólios com o nome de cada
criança e com armazenamento no Drive do e-mail de todas as devolutivas das crianças realizadas juntamente
com as famílias.

Em  setembro a OSC solicitou que o horário para a realização da Coordenação Pedagógica fosse alterado
para ocorrer das 09h às 10h do período matutino devido à maioria das lives da SEEDF estarem ocorrendo
no período vespertino, muitas vezes chocando o horário das atividades. Esta Comissão Gestora acolheu tal
solicitação e a partir de então as Coordenações Pedagógicas passaram a ocorrer pela manhã via google meet.
Dessa forma, em setembro, houve alteração temporária no horário da Coordenação Pedagógica a partir do
dia 08, conforme autorização do SINPROED, bem como anuência desta Comissão Gestora, enquanto
perdurar a pandemia.

 

Coordenações Pedagógicas
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Nos meses de outubro, novembro e dezembro/2020 houve a continuação do  Projeto Coordenação em
Foco como estratégia proposta por esta Comissão Gestora com vistas a sistematizar os períodos diários de
Coordenação Pedagógica, bem como oportunizar a Formação Continuada (Indicador 2.2) para cumprimento
integral da meta pactuada no Plano de Trabalho.

Seguem as temáticas abordadas nos vídeos produzidos por meio do Projeto  Coordenação em Foco neste 4º
trimestre/2020, disponibilizados, no Canal YouTube - CRE GAMA DF:

 

Outubro: Semana de 26/10 a 30/10 no canal youtube da CRE - Gama às 16h: Inclusão;
Dezembro: Semana de 07/12 a 11/12 no canal youtube da CRE - Gama às 16h: Os quatro Pilares da
Educação – Edghar Morin e Delors.

 

Registro da Prática Educativa/Escrituração Escolar:

Neste 4º trimestre/2020 de acordo com atendimento individual à diretora pedagógica da parceira constatou-
se que os Planos de aulas, Diários de Classe e  Diários de Bordo estavam sendo devidamente preenchidos
pelos professores, conforme orientações dadas à diretora pedagógica, secretária (o) escolar e diretor
administrativo, por esta Comissão Gestora nos Fóruns com Gestores realizados na maioria das vezes na
quinta-feira, período matutino, por videoconferência no google meet. Em relação aos dias das aulas
suspensas no início da pandemia, somente poderão ser registradas as devidas observações nos Diários de
Classe, após orientações dadas pela SEEDF para recomposição do Calendário Escolar 2020 e cumprimento
da meta de atendimento relacionada aos dias letivos/carga horária. Esta Comissão Gestora solicitou
orientações quanto à reposição destes dias, à UNIPLAT e à SUPLAV.
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Fórum: Comissão Gestora e Gestores

 

Vale ressaltar que, esta Comissão Gestora realizou a inspeção dos Diários de Classe e RDIA (Relatório
Descritivo Individual do Aluno) de toda a OSC, por meio de amostragem de documentos digitalizados
enviados pelo e-mail institucional.

      

Conselho de Classe Participativo Virtual:

Esta Comissão Gestora realizou acompanhamento do Conselho de Classe Participativo Virtual das turmas
da instituição por meio de monitoramento remoto nos grupos de WhatsApp e informações encaminhadas
pelo e-mail e WhatsApp privado nos meses de novembro a dezembro/2020.

 

Proposta Pedagógica:

A Proposta Pedagógica/2020 foi construída em consonância com os documentos norteadores da SEEDF:
Currículo em Movimento de Educação Básica,  e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as 
Instituições Parceiras que Ofertam Educação Infantil, com a participação da comunidade escolar, orientada e
revisada por esta Comissão Gestora no primeiro semestre deste ano letivo.

 

Participação das famílias e integração com a comunidade escolar:

Esta instituição parceira realiza integração com a comunidade escolar e também promove a participação das
famílias por meio das redes sociais oapnb.natalebattezzi (instagram), Natale Battezzi Oapnb (facebook) e
site da instituição www.oasas.org.br, grupos de WhatsApp criados com as famílias dos alunos e demais
ações propiciando a troca de experiências no processo de desenvolvimento das crianças em relação à sua
identidade, as suas especificidades, respeito às suas conquistas e produções.

 

Limpeza/ Mobiliário:

A diretora pedagógica mantém a instituição em funcionamento através de uma escala pré-estabelecida entre a
equipe administrativa, equipe da conservação e limpeza, cozinha e portaria, observando os protocolos e as
normas da Secretaria de Saúde e demais procedimentos enviados por esta Comissão Gestora provenientes de
orientações da SEEDF para assim, zelar pela saúde e bem-estar de seus funcionários.

http://www.oasas.org.br/


23/07/2021 SEI/GDF - 54339151 - Relatório Técnico Monitoramento/Avaliação (MROSC)

https://sei.df.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=407257&id_documento=62376751&infra_hash=9a38e0dbf52c5… 27/90

Após análise das fotografias solicitadas por e-mail, à diretora pedagógica, sobre a organização e
higienização do espaço da instituição ficou constatada que a manutenção do ambiente tem sido feita de
forma satisfatória.

 

Em caso de retorno às atividades a instituição está preparada para receber todas as crianças, pois a estrutura
física do prédio encontra-se bem conservada neste tempo em que as aulas estão suspensas.

Segundo relato da diretora pedagógica o prédio não possui avarias ou espaços que ainda necessitam de
reparos, bem como entulhos ou matos. As calhas das áreas externas e internas encontram-se devidamente
revisadas e dessa forma também, há de evitar a proliferação do mosquito da dengue.

     

                  

       

Segurança:

Nas reuniões dos Fóruns com Gestores realizados na maioria das vezes na quinta-feira, período matutino, por
videoconferência no google meet, segundo relato da diretora pedagógica e diretor administrativo os
extintores de incêndio encontram-se dentro da validade (vistoriados pelo órgão competente) e o sistema de
câmeras com gravação para monitoramento das atividades internas e externas em todo o ambiente escolar em
pleno funcionamento.

Durante a Pandemia os agentes patrimoniais tem feito a vigilância do espaço físico, durante a noite conforme
escala pré estabelecida. O serviço de portaria tem se mantido fixo, com a pactuação dos horários feito em
conjunto com o administrativo. A equipe de conservação tem sido feita periodicamente e passa a seguir
escala semanal de limpeza de toda a área.

 

Qualidade dos materiais de higiene, cama e banho e principalmente o uso adequado visando incentivar
o protagonismo e a autonomia da criança:

Antes do início da pandemia estes materiais haviam sido observados por esta Comissão Gestora. Estavam
identificados individualmente conforme as regras estabelecidas. Todavia permanecem guardados desde a
suspensão das aulas, pois as crianças não tem como fazer uso deste material neste momento.
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Satisfação do Público:

A Pesquisa de Satisfação referente ao ano de 2019 foi realizada pela instituição e somente divulgada pela
SEEDF neste ano de 2020. Esta Comissão Gestora orientou que fosse realizado um momento com a
comunidade escolar para divulgação dos resultados da Pesquisa 2019 e elaboração de plano estratégico para
melhor atendimento ao seu público.

A OSC não teve Ouvidorias para responder neste período do relatório realizado.

 

Transparência Ativa:

A Instituição desenvolve os deveres de transparência, previstos no Decreto n.º 37.843/2016 e Manual
MROSC, divulgando as ações pedagógicas e administrativas nas redes sociais oapnb.natalebattezzi
(instagram), Natale Battezzi Oapnb (facebook), OAPNB (YouTube) e site da instituição www.oasas.org.br,
conforme os RSVTR (Relatórios Semanais de Visita Técnica Remota na íntegra nos processos das gestoras
citados no início deste relatório), desta Comissão Gestora, demonstram por meio do monitoramento efetuado
no decorrer deste período.

Devolutivas das crianças através das atividades, meets e WhatsApp

     

     

 

INSTITUIÇÃO 3:

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

O presente relatório tem como objetivo informar o acompanhamento da execução da parceria entre a SEEDF
e a Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi (OAPNB) por meio das instituições parceiras Centro de
Convivência e Educação Infantil Sagrada Família, Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa
Senhora do Carmo e Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência  nos meses de
Outubro, Novembro e Dezembro do ano letivo de 2020, pautando-se nas considerações sobre os aspectos
quantitativos e qualitativos da execução do objeto, que é a oferta de Educação Infantil, conforme dispõe o
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), do Ato Normativo Setorial da SEEDF,
instituído pela Portaria 168, de 16 de maio de 2019, observando a legislação  educacional vigente, em
especial,  o Currículo em Movimento da Educação Infantil 2ª edição, as Diretrizes Pedagógicas e

http://www.oasas.org.br/
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Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil  e os Indicadores de
Qualidade da Educação Infantil, editado pela Portaria 172, de 21 de maio de 2019.

Cabe ressaltar que desde o dia 17/03/2020 foi realizada por esta Comissão Gestora Gama, última visita in
loco nas instituições parceiras vinculadas à OSC. É de conhecimento geral que o Brasil, em especial o
Distrito Federal e a RA Gama vem sendo afetado por casos de contaminação pelo vírus da Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SARS) - Sars-CoV-2, causador da COVID-19, também conhecido por
“Coronavírus”. Trata-se de pandemia com efeitos semelhantes a outros tipos de gripe, que vem sendo
enfrentada pelas autoridades sanitárias e de saúde de todo o País, em coordenação com ações orientadas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). O Governo do Distrito Federal (GDF),  por meio do Decreto nº
40.539, de 19 de março de 2020, declarou a situação como “emergência de saúde pública de importância
internacional”, em consonância com atitudes tomadas em outras partes do mundo, concentrando suas ações
e esforços no sentido de bem orientar a população na adoção de medidas profiláticas e preventivas, dentre as
quais a suspensão das aulas, cujas medidas previstas no Decreto poderão ser prolongadas por ocasião da
disseminação da Pandemia Mundial ou reavaliadas a qualquer momento. O GDF também expediu o Decreto
nº 40.546, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório,
para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a partir
de 23 de março de 2020, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública
distrital, em virtude da atual situação de emergência em saúde pública e pandemia declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do coronavírus (COVID-19).

Em razão dos decretos supracitados e em atendimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública
000254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, proveniente das medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus, as atividades presenciais
nas unidades escolares parceiras foram suspensas.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio da Portaria nº 61, de 23 de março de 2020,
regulamentou, no âmbito das Unidades Administrativas de níveis Central e Intermediário da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020 e a Subsecretaria de
Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, emitiu, por meio do Sistema Eletrônico de
Informação, a Circular nº 21, em 23 de março de 2020, apresentando as orientações para o teletrabalho,
conforme Portaria nº 61, de 23 de março de 2020 e o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020.

Em atendimento à recomendação expressa pela Circular n.º 27/2020 - SEE/CRE GAMA/UNIEB (ID SEI
37778225), integrante do processo SEI 00080-00059753/2020-95, informamos que as servidoras Andréa
Batista dos Santos Maia, matrícula 26.053-3, Bárbara Nayara Dantas Oliveira, matrícula 239888-5 e
Maria Arlete Campos Barros, matrícula 201979-5, integrantes da Comissão Gestora Gama DF, continuaram
as atividades de fiscalização, acompanhamento e Avaliação dos Termos de Cooperação entre a SEEDF e as
Organizações da Sociedade Civil (OSC) por meio das instituições parceiras vinculadas à Coordenação
Regional de Ensino do Gama, remotamente, pelo regime de teletrabalho, tendo as ações, de fato e de
obrigação, ajustadas ao momento atípico. Portanto, as atividades das servidoras da Comissão Gestora,
vinculada à Unidade de Educação Básica do Gama são dispostas pelo Decreto Distrital 37.843, de 13 de
dezembro de 2016 e pela Portaria (SEDF) 168 de 17 de maio de 2019. Algumas destas ações descritas no
Decreto e Portaria supracitados, caracterizam-se por atividades de execução remota.

Informamos ainda que, em atendimento à Circular nº 001/2020 SEE/GAB/CMAP de 15/04/2020 parte
integrante do Processo SEI GDF 00080- 00070592/2020-91 que descreve o acompanhamento que deve ser
realizado por esta Comissão Gestora Parceiras Gama de forma remota, utilizando as mídias tecnológicas,
Redes Sociais, telefonemas, conversas em APP como WhatsApp, E-mails, Rede Internacional de
Computadores dentre outros recursos que viabilizam a efetiva comunicação entre a Comissão Gestora e a
instituição parceira, foi que substituímos os Relatórios de Visitas In Loco pelos Relatórios Semanais de
Visita Técnica Remota, que descrevem os atendimentos feitos por esta Comissão Gestora à instituição
parceira em tela de forma direta e ainda informar que o detalhamento destas ações estão disponibilizadas nos
Relatórios de Atividades de Teletrabalho das servidoras constantes nos Processos SEI GDF 00080-
00059881/2020-39 (Andréa Batista dos Santos Maia)SEI GDF, 00080-00060066/2020-12 (Maria Arlete
Campos Barros) e SEI GDF 00080-00060143/2020-34 (Bárbara Nayara Dantas Oliveira) integrantes desta
Comissão Gestora Parceiras Gama DF.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS QUANTITATIVOS :

Meta de Atendimento:

No período de vigência deste relatório a OSC Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi (OAPNB) por meio
do Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência atendeu remotamente a partir
da Plataforma Google desde o dia 13/07/20, 276 (duzentos e setenta e seis) crianças na faixa etária de 2 e 3
anos, conforme Plano de trabalho. Não houve vagas ociosas no período de vigência deste relatório e caso
fossem desligadas, a Uniplat Gama e Santa Maria seriam acionadas pelas instituições parceiras e que
prontamente encaminhariam estudantes da lista de espera para preenchimento da vaga.

Alimentação Escolar:

Não foram ofertadas pela instituição parceira as 05 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas
etárias, compreendendo: café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde e jantar previstas no Plano de
Trabalho vigente, também por ocasião da suspensão das atividades escolares determinadas pelos supracitados
Decretos Distritais e Decisões Judiciais porém é importante destacar que o GDF editou o Decreto 40.551, de
24 de março de 2020, regulamentado pela Portaria SEEDF n.º 62, de 24/03/2020, instituindo a Bolsa
Alimentação Escolar Creche no valor de R$ 150,00 por criança matriculada, a ser repassado ao
representante legal. Desta forma foi realizada a supressão dos repasses às Instituições Educacionais
Parceiras, de forma linear, a partir da suspensão das atividades nas creches, no percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor da per capita, sendo estes valores suprimidos, utilizados na fonte de receita do
benefício: Bolsa Alimentação Escolar Creche.

Nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro houve a  liberação da Bolsa Alimentação Escolar Creche
(Meta 2 do Plano de Trabalho) Indicador 3.6, para as crianças de creches no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais). As famílias não contempladas no agendamento inicial receberam de forma gradativa ao
longo do mês em uma ação de interação entre CRE/UNIPLAT e Instituição, mas coordenado pela CRE-
Gama.

Vale destacar que com os  alimentos que permaneceram nos depósitos e que paulatinamente estavam
perdendo a validade foram montados Kits de alimentação. Estes kits foram doados para as famílias das
crianças atendidas pela OSC, de acordo com a orientação desta Comissão Gestora da SEEDF, e também na
alimentação dos profissionais que estão trabalhando na conservação e manutenção das unidades (Portaria,
Limpeza, Zeladoria, Vigias, Administrativo e Motoristas). Segue os itens do kit: cesta verde contendo 13kg
de verduras e frutas, leite integral, chocolate Kinder ovo e biscoito amanteigado (Mesa Brasil), fraldas
descartáveis para as crianças do maternal I com o prazo de validade a expirar.

DOAÇOES

CESTA VERDE/ CESTA DE ALIMENTOS/ LEITE INTEGRAL/ LEITE PASTEURIZADO
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Carga horária de atendimento/ dias letivos:

 No que diz respeito à carga horária de atendimento, importante registrar que o Plano de Trabalho vigente
prevê a jornada de tempo integral, de 10 (dez) horas diárias, de segunda a sexta-feira, que não foi possível
ser atendida pelas instituições parceiras no período de 01/10/2020 a 31/12/2020, em atendimento ao Decreto
40.551, de 23 de março de 2020, com as alterações advindas do Decreto 40.600, de 05 de abril de 2020, que
suspendeu as atividades de serviços das creches das Instituições Educacionais Parceiras, até 31 de maio de
2020 e ao Decreto 40.817, de 22 de maio de 2020, que entrou em vigor no dia 26 de maio de 2020 e que
manteve suspenso o atendimento das creches do Distrito Federal, bem como em atendimento à decisão
judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do Trabalho de
Brasília/DF.

As atividades não presenciais foram retomadas em 13 de julho de 2020, em acordo com o Calendário Escolar
Anual para as Instituições Parceiras 2020 reorganizado SEDF – Portaria nº 158, de 10 de julho de 2020. Com
a preparação de vídeoaulas para as crianças enviados nos grupos de Pais representantes nos grupos via
WhatsApp e alimentação da Plataforma Google Classroom.

Vale lembrar que a TRÍADE (ação da televisão de 30’ em canais abertos, Plataforma Google e atividades
impressas ) conforme a Circular nº 155/2020 SEE/SUBEB, não aconteceu de acordo com o informado pela
SEEDF, pois os programas para a Educação Infantil na TV não se concretizaram. Restando apenas as ações
na Plataforma Google Classroom e atividades impressas para atendimento aos alunos das creches. Ao
contrário do que a OSC frisou no RIE do 4º trimestre/2020.
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Informa-se ainda que a OSC realizou a reposição dos dias 12/03/20 e 13/03/20, conforme informado no
processo 00080-00151105/2018-75.

 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DAS METAS E DOS RESULTADOS

 

Recursos materiais de uso da criança:

A instituição informou que todos os lençóis foram lavados, passados, ensacados e guardados na rouparia.
Todos brinquedos e materiais de sala de aula foram guardados dentro de sacos plásticos. Os materiais de
higiene pessoal e os utensílios em geral foram guardados em locais seco e arejado.

A distribuição dos kits de material escolar para as crianças executarem suas atividades nas aulas não
presenciais, neste período de Pandemia, foi disponibilizado junto à secretaria escolar da instituição.

Após realização da triagem com as famílias o KIT de material escolar foi distribuído da seguinte forma de
acordo com o apresentado pela instituição. Os kits foram distribuídos para 14 (catorze) crianças realizarem
suas atividades impressas.

 

Material Quantidade

Papeis variados

 
06 cores ( recortes )

Cola Colorida

 
Cx. c/ 05 cores

Palitos de Picolé

 
12 unid.

Barbante

 
01 metro

Picotes de papel crepon

 
-

Picotes de E.V.A

 
-

Folhas avulsas de papel 20 unidades
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Atividades Impressas

 
06 atividades (02 por
semana)

 

Kits das Atividades Impressas

Serviços de Terceiros:

Conforme registro da diretora à esta Comissão Gestora houve a contratação de serviços de terceiros neste 4º
trimestre/2020. Todos com propostas de orçamentos, realizadas conforme as orientações da Portaria nº 168
de 16/05/2019 e enviadas por e-mail, digitalizadas. Segue:

Outubro: Não houve.

Novembro: Manutenção e reparo de equipamentos de cozinha e lavanderia, R$ 1.280,00.

Dezembro: Manutenção de renovação de teste de estanqueidade na central, rede geral e ramais de passagem
de GLP, com emissão de laudo técnico no CCEI NSC, SF e MMP, R$ 3.600,00.

Manutenção e reparo no sistema de monitoramento nas unidade CCEI NSC e CCEI SF, R$ 1.365,00.

De acordo com a diretora, ainda há espaços que necessitam de reparos como a pintura de alguns ambientes
da unidade.

 

Recursos Humanos:

A instituição parceira Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência conta com
a contratação de 51 funcionários dentre eles: 49 profissionais de contratação Obrigatória e 02 de contratação



23/07/2021 SEI/GDF - 54339151 - Relatório Técnico Monitoramento/Avaliação (MROSC)

https://sei.df.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=407257&id_documento=62376751&infra_hash=9a38e0dbf52c5… 34/90

Facultativa, todos com comprovação de formação compatível ao cargo. Nenhum funcionário declara-se
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até terceiro
grau, inclusive contratação temporária, para estágio e/ou prestação de serviços terceirizados ligados aos
gestores da instituição em tela, em cumprimento ao contido no Decreto 32.751 de 04 de fevereiro de 2011.

O salário dos profissionais não foi reduzido por ocasião da suspensão das aulas. Os salários de todos os
profissionais estão acima do piso mínimo praticado pelas categorias e os funcionários não são custeados com
recursos próprios da instituição.

Seguem então, as situações:

Promoção:

Sem promoções

Desligamentos:

Eunice Morgana C. Caldeira - monitora

Contratações:

Sem contratações

 

Quadro dos profissionais

 

1.     Recursos Humanos

 

 

Nome Completo

 

 

Função

 

Categoria
(Obrigatório ou
facultativo)

 

Tem formação
comprovada

Tem
Parentesco com
Presidente ou
membro da
Equipe

Gestora?

Sim Não Sim Não

01 AILTON REBOUÇAS
PEIXOTO ZELADOR OBRIGATORIO X   X

02 AMILTON DE SOUZA
CARDOSO

 

PROFESSOR
OBRIGATORIO X   X

03 ANA CRISTINA ARAUJO
MARTINS

 

PROFESSOR
OBRIGATORIO X   X

04 ARLETIANE DA SILVA  OBRIGATORIO X   X
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OLIVEIRA PROFESSOR

05 CRISLANE A. NUNES
PERDIGÃO

 

PROFESSOR
OBRIGATORIO X   X

06
EDUARDA MENEZES DE
OLIVEIRAi

 

PROFESSOR
OBRIGATORIO X   X

07 JOICILENE MARTIM DOS
SANTOS

 

PROFESSOR
OBRIGATORIO X   X

08 JOSIENE BERNARDES
PAULA

 

PROFESSOR
OBRIGATORIO X   X

09 LUCIANA PEREIRA DA
CRUZ

 

PROFESSOR
OBRIGATORIO X   X

10 STEFHANIE INGRID DA
S.CEZAR

 

PROFESSOR
OBRIGATORIO X   X

11 RAQUEL CASTRO
R.SANTOS

 

PROFESSOR
OBRIGATORIO X   X

12 THAIS RODRIGUES DE
OLIVEIRA

 

PROFESSOR
OBRIGATORIO X   X

13 ANESIA DE SOUSA
MAGALHÃES

 

PROFESSOR
OBRIGATORIO X   X

14 ALLINE ALLEN M. DE
SOUZA

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

15 ALICE BEZERRA RAMOS
 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

16 ANA PAULA JOSÉ
CANDIDO

 OBRIGATORIO X   X
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MONITOR

17 ANA PAULA MARTINS
MOURA

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

18 ANDREIA A. DOS
SANTOS SOARES

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

19 DANILO LUCIO DOS
SANTOS

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

20 PRISCILA SANTOS
AGUIAR

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

21 NATALIA R. DE SOUZA
OLIVEIRA

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

 

22
EUNICE MORGANA
C.CALDEIRA

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

23 JAIZA GOUVEIA DE
SOUZA

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

24 IDALECIANE JERONIMO
DE SOUSA

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

25 LUCIENE RODRIGUES
DA SILVA

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

26 MARIA CONCEIÇÃO
B.VIANA

 

MONITOR
 X   X

27 RAILANE DOS SANTOS
MEDEIROS

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

28 RAYSSA SOUZA BARROS  OBRIGATORIO X   X
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MONITOR

29 RÔNIA REGIA DA SILVA
 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

30 RUTE MARIA DE SOUSA
SILVA

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

31 THAISA GONÇALVES DE
SOUZA

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

32 MARIA INES DA SILVA
RICARDO

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

33 NUBIA LAFAIET BORGES
MOTA

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

34 MARIA JOSÉ DA SILVA
SOARES

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

35 THAIS SOUSA ALVES
 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

36 STEFHANIE INGRID DA
S.CEZAR

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

37 LILIANE CARVALHO
PEREIRA

 

DIR.PEDAGOGICO
OBRIGATORIO X   X

38 DALIA SOARES DE
SOUSA

 

COORD.PED
OBRIGATORIO X   X

39 SARAH WILMA DE BRITO
SANTOS

 

ORIENTADOR
PED.

FACULTATIVO X   X

40 ALEX AMARAL DE  OBRIGATORIO X   X
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MORAES SERV.GERAIS

41 ELAINE COSTA DE O.
MORAES

 

SERV.GERAIS
OBRIGATORIO X   X

42 MARIA LEA PEREIRA DA
SILVA

 

SERV.GERAIS
OBRIGATORIO X   X

43 TATIANA MATOS DE
SOUSA

 

SERV.GERAIS
OBRIGATORIO X   X

44 VERINALVA OLIVEIRA
SANTOS

 

SERV.GERAIS
OBRIGATORIO X   X

45 KARYNE LIMA M. DE
CARVALHO

 

NUTRICIONISTA
OBRIGATORIO X   X

46 JOÃO BATISTA ALVES
 

COZINHERO (A)
OBRIGATORIO X   X

47 WANDERSON F.DOS
SANTOS

 

COZINHERO (A)
OBRIGATORIO X   X

48 GILSON DA SILVA P. DE
SOUSA

 

COZINHERO (A)
OBRIGATORIO X   X

49 PAULO ROBERTO DA
SILVA

 

PORTEIRO
OBRIGATORIO X   X

50 CLAUDIA REGINA
BELINO A.DE LIMA

 

SECRETARIA
OBRIGATORIO X   X

51 MARCEL MASCARENHAS PSICOLOGO FACULTATIVO X   X
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS QUALITATIVOS

Formação Continuada / Coordenação Pedagógica / Planejamento Pedagógico/ Conselho de Classe
Participativo Virtual

 

A Coordenação Pedagógica deste 4º trimestre/2020 foi divida em momentos de planejamentos das aulas,
reuniões e formação continuada de forma remota. A creche parceira utilizou a plataforma do Google meet de
segunda a sexta-feira, com professores e monitores e equipe multidisciplinar.

Obedecendo sempre o Planejamento Curricular da Secretaria de Educação Escola em Casa- DF em acordo
com a Circular nº 151/2020, onde seus anexos trazem o Planejamento Curricular para as atividades
educativas de forma não presencial para a Educação Infantil. Foram abordados temas pertinentes aos
conteúdos desenvolvidos nas aulas, conforme a meta 2 do indicador 2.2, 3.3, 3.5 e situação favorável para o
Plano de Trabalho indicador 2.3.

Os professores adotaram instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento das crianças para posterior
registro no RDIA, além dos Diários de Bordo, como por exemplo as pastas/webfólios com o nome de cada
criança e com armazenamento no Drive do e-mail de todas as devolutivas das crianças realizadas juntamente
com as famílias.

Em  setembro a OSC solicitou que o horário para a realização da Coordenação Pedagógica fosse alterado
para ocorrer das 09h às 10h do período matutino devido à maioria das lives da SEEDF estarem ocorrendo
no período vespertino, muitas vezes chocando o horário das atividades. Esta Comissão Gestora acolheu tal
solicitação e a partir de então as Coordenações Pedagógicas passaram a ocorrer pela manhã via google meet.
Dessa forma, em setembro, houve alteração temporária no horário da Coordenação Pedagógica a partir do
dia 08, conforme autorização do SINPROED, bem como anuência desta Comissão Gestora, enquanto
perdurar a pandemia.
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Nos meses de outubro, novembro e dezembro/2020 houve a continuação do  Projeto Coordenação em
Foco como estratégia proposta por esta Comissão Gestora com vistas a sistematizar os períodos diários de
Coordenação Pedagógica, bem como oportunizar a Formação Continuada (Indicador 2.2) para cumprimento
integral da meta pactuada no Plano de Trabalho.

Seguem as temáticas abordadas nos vídeos produzidos por meio do Projeto  Coordenação em Foco neste 4º
trimestre/2020, disponibilizados, no Canal YouTube - CRE GAMA DF:

 

Outubro: Semana de 26/10 a 30/10 no canal youtube da CRE - Gama às 16h: Inclusão;
Dezembro: Semana de 07/12 a 11/12 no canal youtube da CRE - Gama às 16h: Os quatro Pilares da
Educação – Edghar Morin e Delors.

 

Registro da Prática Educativa/Escrituração Escolar:

Neste 4º trimestre/2020 de acordo com atendimento individual à diretora pedagógica da parceira constatou-
se que os Planos de aulas, Diários de Classe e  Diários de Bordo estavam sendo devidamente preenchidos
pelos professores, conforme orientações dadas à diretora pedagógica, secretária (o) escolar e diretor
administrativo, por esta Comissão Gestora nos Fóruns com Gestores realizados na maioria das vezes na
quinta-feira, período matutino, por videoconferência no google meet. Em relação aos dias das aulas
suspensas no início da pandemia, somente poderão ser registradas as devidas observações nos Diários de
Classe, após orientações dadas pela SEEDF para recomposição do Calendário Escolar 2020 e cumprimento
da meta de atendimento relacionada aos dias letivos/carga horária. Esta Comissão Gestora solicitou
orientações quanto à reposição destes dias, à UNIPLAT e à SUPLAV.

Fórum: Comissão Gestora, Gestores, Administrativo e Coordenadores
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Vale ressaltar que, esta Comissão Gestora realizou a inspeção dos Diários de Classe e RDIA (Relatório
Descritivo Individual do Aluno) de toda a OSC, por meio de amostragem de documentos digitalizados
enviados pelo e-mail institucional.

      

Conselho de Classe Participativo Virtual:

Esta Comissão Gestora realizou acompanhamento do Conselho de Classe Participativo Virtual das turmas
da instituição por meio de monitoramento remoto nos grupos de WhatsApp e informações encaminhadas
pelo e-mail e WhatsApp privado nos meses de novembro a dezembro/2020.

 

Proposta Pedagógica:

A Proposta Pedagógica/2020 foi construída em consonância com os documentos norteadores da SEEDF:
Currículo em Movimento de Educação Básica,  e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as 
Instituições Parceiras que Ofertam Educação Infantil, com a participação da comunidade escolar, orientada e
revisada por esta Comissão Gestora no primeiro semestre deste ano letivo.

 

Participação das famílias e integração com a comunidade escolar:
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Esta instituição parceira realiza integração com a comunidade escolar e também promove a participação das
famílias por meio das redes sociais oapnb.natalebattezzi (instagram), Natale Battezzi Oapnb (facebook) e
site da instituição www.oasas.org.br, grupos de WhatsApp criados com as famílias dos alunos e demais
ações propiciando a troca de experiências no processo de desenvolvimento das crianças em relação à sua
identidade, as suas especificidades, respeito às suas conquistas e produções.

 

Limpeza/ Mobiliário:

A diretora pedagógica mantém a instituição em funcionamento através de uma escala pré-estabelecida entre a
equipe administrativa, equipe da conservação e limpeza, cozinha e portaria, observando os protocolos e as
normas da Secretaria de Saúde e demais procedimentos enviados por esta Comissão Gestora provenientes de
orientações da SEEDF para assim, zelar pela saúde e bem-estar de seus funcionários.

Após análise das fotografias solicitadas por e-mail, à diretora pedagógica, sobre a organização e
higienização do espaço da instituição ficou constatada que a manutenção do ambiente tem sido feita de
forma satisfatória.

 

Em caso de retorno às atividades a instituição está preparada para receber todas as crianças, pois a estrutura
física do prédio encontra-se bem conservada neste tempo em que as aulas estão suspensas.

Segundo relato da diretora pedagógica o prédio não possui avarias ou espaços que ainda necessitam de
reparos, bem como entulhos ou matos. As calhas das áreas externas e internas encontram-se devidamente
revisadas e dessa forma também, há de evitar a proliferação do mosquito da dengue.

   

 

Segurança:

Nas reuniões dos Fóruns com Gestores realizados na maioria das vezes na quinta-feira, período matutino, por
videoconferência no google meet, segundo relato da diretora pedagógica e diretor administrativo os
extintores de incêndio encontram-se dentro da validade (vistoriados pelo órgão competente) e o sistema de
câmeras com gravação para monitoramento das atividades internas e externas em todo o ambiente escolar em
pleno funcionamento.

Durante a Pandemia os agentes patrimoniais tem feito a vigilância do espaço físico, durante a noite conforme
escala pré estabelecida. O serviço de portaria tem se mantido fixo, com a pactuação dos horários feito em
conjunto com o administrativo. A equipe de conservação tem sido feita periodicamente e passa a seguir
escala semanal de limpeza de toda a área.

 

http://www.oasas.org.br/
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Qualidade dos materiais de higiene, cama e banho e principalmente o uso adequado visando incentivar
o protagonismo e a autonomia da criança:

Antes do início da pandemia estes materiais haviam sido observados por esta Comissão Gestora. Estavam
identificados individualmente conforme as regras estabelecidas. Todavia permanecem guardados desde a
suspensão das aulas, pois as crianças não tem como fazer uso deste material neste momento.

 

Satisfação do Público:

A Pesquisa de Satisfação referente ao ano de 2019 foi realizada pela instituição e somente divulgada pela
SEEDF neste ano de 2020. Esta Comissão Gestora orientou que fosse realizado um momento com a
comunidade escolar para divulgação dos resultados da Pesquisa 2019 e elaboração de plano estratégico para
melhor atendimento ao seu público.

A OSC não teve Ouvidorias para responder neste período do relatório realizado.

 

Transparência Ativa:

A Instituição desenvolve os deveres de transparência, previstos no Decreto n.º 37.843/2016 e Manual
MROSC, divulgando as ações pedagógicas e administrativas nas redes sociais oapnb.natalebattezzi
(instagram), Natale Battezzi Oapnb (facebook), OAPNB (YouTube) e site da instituição www.oasas.org.br,
conforme os RSVTR (Relatórios Semanais de Visita Técnica Remota na íntegra nos processos das gestoras
citados no início deste relatório), desta Comissão Gestora, demonstram por meio do monitoramento efetuado
no decorrer deste período.

 

Seguem fotografias das demais atividades da OSC

CHAMADAS DE VIDEO

http://www.oasas.org.br/
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DRIVE DA SAUDADE DIA DA CRIANÇA 2020

    

 

DRIVE DE NATAL
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VISITAS TÉCNICAS NA OAPNB:

Os Relatórios de Visitas Técnicas Remotas estão constantes na íntegra no Processo SEI GDF nº 00080-
00151160/2018-75 da instituição parceira e substituem momentaneamente o Relatório de Visita in LOCO,
conforme orientação do Gabinete da SEDF através da Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias
(CMAP) por meio da Circular nº 001/2020 SEE/GAB/CMAP de 15/04/2020 parte integrante do Processo
SEI GDF 00080- 00070592/2020-91 e descreve o acompanhamento realizado por esta Comissão Gestora
Parceiras Gama de forma remota por ocasião de Pandemia Mundial por COVID 19, utilizando as mídias
tecnológicas, Redes Sociais, telefonemas, conversas em APP como WhatsApp, E-mails, Rede Internacional
de Computadores dentre outros recursos que viabilizam a efetiva comunicação entre a Comissão Gestora e a
instituição parceira.

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana 28/09/20 a 02/10/2020

No dia 28/09/20 foi realizada formação continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB
(Gestoras Paula, Andréa e Maria Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 28/09 a 02/10 no canal
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youtube da CRE - Gama às 16h: com o vídeo tema: Rumos da avaliação neste século - da parceira CCEI
MMP. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=-Q89ThZAlsU

 No dia 29/09/20 participação, às 14h30, na live Educação para as relações étnico-raciais na Educação
Infantil no link https://youtu.be/AGW-Dg8k7vE

Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e Maria
Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 28/09 a 02/10 no canal youtube da CRE - Gama às 16h:
com o vídeo tema: Outra concepção de tempo em avaliação - da parceira CCEI NSC. LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=brNJxpPztFI

No dia 30/09/20 foi realizado atendimento, por meio do WhatsApp privado com a diretora pedagógica da
CCEI SF Aieska no qual foi informada da nova análise dos ajustes solicitados no vídeo da Coordenação em
Foco/Setembro com algumas observações ainda, mas sem a necessidade de correção devido ao tempo
disponível para upload no canal da CRE-Gama.

 

Obs: Correção do nome da Gestora Andréa.

Realização de download e de upload do vídeo da parceira CCEI SF, do projeto da Coordenação em Foco de
setembro, para o drive da UNIEB para fins de publicação no canal do Youtube da CRE Gama no dia
02/10/20.

Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e Maria
Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 28/09 a 02/10 no canal youtube da CRE - Gama às 16h:
com o vídeo tema: As múltiplas dimensões do olhar avaliativo - da parceira CCEI DES. LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=Ufw0jUeIUPQ

No dia 01/10/20 foi realizada leitura do Ofício nº 47/2020 OAPNB solicitando autorização para atividade
presencial em 16/10/20 envolvendo o dia das crianças, enviado no e-
mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br.

Semana Temática Letiva: Participação na live, às 09h30, Metodologias Ativas: Gameficação na Educação
Infantil (gravação - 28'39) no link https://bit.ly/2E3yMGO - CRE - Recanto das Emas.

Conversa no grupo de WhatsApp privado "Gestoras Gama" sobre procedimentos quanto à reposição de aulas
do início da pandemia e sobre vídeo da Coordenação em Foco da CCEI SF.

Atendimento por meio do WhatsApp privado à diretora pedagógica da CCEI SF Aieska no qual solicitou
orientações quanto ao registro dos dias parados em março/20 por conta dos decretos do GDF.

Conversa no grupo de WhatsApp "Gestoras Gama" sobre: orientações quanto ao registro dos dias parados
em março/20 por conta dos decretos do GDF.

Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e Maria
Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 28/09 a 02/10 no canal YouTube da CRE - Gama às 16h:
com o vídeo tema: Avaliação e Mediação - da parceira CCEI TM. LINK: https://www.youtube.com/watch?
v=miT6LSRyFcU

Atendimento por meio do WhatsApp privado à diretora pedagógica da CCEI SF Aieska no qual foi
informada que o upload do vídeo da Coordenação em Foco/Setembro fora realizado com sucesso no canal da
CRE-Gama no YouTube.

No dia 02/10/20 foi realizado o envio de resposta ao Ofício nº 47/2020 OAPNB autorizando a atividade
presencial em 16/10/20 envolvendo o dia das crianças, enviada pelo e-mail
gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br.

https://www.youtube.com/watch?v=-Q89ThZAlsU
https://youtu.be/AGW-Dg8k7vE
mailto:gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br
https://www.youtube.com/watch?v=miT6LSRyFcU
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Envio de questionamento à Suplav no grupo de WhatsApp "Gestores PARCERIA-CRECHES"
sobre orientações quanto ao registro dos dias parados em março/20 por conta dos decretos do GDF.

Envio de questionamento à Suplav, no WhatsApp privado do Servidor Cristiano, sobre orientações quanto ao
registro dos dias parados em março/20 por conta dos decretos do GDF.

Atendimento por meio do WhatsApp privado à diretora pedagógica da CCEI SF Aieska sobre orientações da
semana do dia dos professores, conforme novo Calendário Escolar das Parceiras/2020.

Conversa no WhatsApp privado com a Gestora Arlete sobre: levantamento dos dias parados em março/20
pelas OSC's.

Conversa no grupo de WhatsApp "Gestoras Gama" sobre: orientações da SUPLAV quanto à reposição de
aulas pelas parceiras; demanda para o chefe Dalvani e Chefe da Uniplat.

Atendimento por meio do WhatsApp privado das diretoras pedagógicas da OAPNB (Mara, Aieska e Liliane)
sobre levantamento dos dias parados em março/2020 a pedido do chefe Dalvani. Seguem assim os dias a
serem repostos pelas instituições:

CCEI SF 12/03 e 13/03/20

CCEI NSC 12/03 e 13/03/20

CCEI MMP 12/03 e 13/03/20

CCEI TM 12/03, 13/03 e 16/03/20

CCEI DES 12/03 e 13/03/20

Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e Maria
Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 28/09 a 02/10 no canal youtube da CRE - Gama às 16h:
com o vídeo tema: Registros em Avaliação Mediadora - da parceira CCEI
SF. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=GPJ0nBcE7f0

Importante ressaltar que durante toda a semana foi realizado o acompanhamento das redes
sociais oapnb.natalebattezzi (instagram) e Natale Battezzi Oapnb (facebook) destas instituições parceiras
para verificação das informações prestadas à comunidade escolar, bem como ao público em geral.

Semana 05/10/20 a 09/10/2020

No dia 05/10/20 foi realizado o acompanhamento da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/acz-nhjq-owt .

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/cyk-tdni-bkx .

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/kjt-bcdv-ezk .

Atendimento pelo WhatsApp privado da diretora pedagógica da CCEI Sagrada Família Aieska no qual
solicitou orientações quanto à entrega de declaração de comparecimento virtual aos pais dos alunos.

Atendimento à diretora do CCEI Sagrada Família Aieska por meio de WhatsApp realizando avaliação sobre
o vídeo produzido pela instituição para o projeto Coordenação em Foco com objetivo de qualificar os
próximos trabalhos (mídias) a serem produzidos.

Agendamento da Setorizada das Creches pelo e-mail da UNIEB para as 16h15 de hoje no
link https://meet.google.com/yjs-wkdp-mhn.

https://meet.google.com/yjs-wkdp-mhn
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Atendimento pelo WhatsApp privado da secretária escolar, Cláudia, da CCEI Maria Mãe da Providência no
qual solicitou orientações quanto ao afastamento de aluno das atividades por motivo de isolamento em
chácara.

 

Compartilhamento do link da Setorizada das Creches nos e-mails funcionais das gestoras e no grupo de
WhatsApp “Gestoras Gama”.

Reunião Setorizada creches link https://meet.google.com/yjs-wkdp-mhn , 05/10, às 15h30, para alinhamento
das ações da semana: RIE, Notas fiscais, Pesquisa de Satisfação 2019 (estratégias adotadas pela OSC).

 No dia 06/10/20 foi realizada reunião com chefe da UNIEB Dalvani, e Interlocutora das Creches Chiquinha
com a Comissão Gestora, às 09h no google meet: https://meet.google.com/vcd-itdr-wqg . Pauta: apresentação
da Interlocutora das creches, alinhamento das ações (Comissão Gestora, Gabinete e UNIEB) e demandas da
Comissão Gestora.

 Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/igk-ahsy-tad . 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/rxz-qmjt-fqq : A Importância do Brincar.

 Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/eha-szsx-ezr 

Acompanhamento do status do WhatsApp da diretora pedagógica Mara quanto `a campanha de arrecadação
de brinquedos para o dia da criança do dia 16/10/20.

Solicitação de orientações, por meio do WhatsApp privado, quanto às atribuições da interlocutora das
creches parceiras para: Anita (SUAG), Adna (SUPLAV), Terezinha (DIINF), Regina (GINSP), Marlene
(Gestora do Plano Piloto) no qual não houve muito êxito em tais questionamentos.

Reenvio da resposta da Adna (SUPLAV) e Marlene (Gestora do Plano Piloto) para a Coordenadora da CRE-
Gama, Cássia, quanto às atribuições da interlocutora das creches parceiras.

Discussão no grupo de WhatsApp "Gestores PARCERIA-CRECHES" sobre análise do REO (Relatório de
Execução do Objeto) no tocante aos artigos 63 a 68 da Portaria nº168/2019. 

No dia 07/10/20 foi realizado acompanhamento da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/fsh-wqwp-zhw 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/eng-mroj-cbp: Planejamento com brincadeiras.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/juy-bkbk-yqv 

Conclusão do registro das contribuições para a elaboração dos RSVTR de 28/09 a 02/10/20 da parceira
OAPNB.

Envio das contribuições para a elaboração dos RSVTR de 28/09 a 02/10/20 da parceira OAPNB para o e-
mail institucional da gestora Paula Ziller.

Consulta ao RIE do 1º Trimestre/2020 da OAPNB para verificação de dias não trabalhados por cada creche
parceira.

Divulgação nos grupos de WhatsApp “Gestores em Ação e  Equipes Multi Parceiras” promovida pela DIINF.

https://meet.google.com/yjs-wkdp-mhn
https://meet.google.com/vcd-itdr-wqg
https://meet.google.com/igk-ahsy-tad
https://meet.google.com/rxz-qmjt-fqq
https://meet.google.com/eha-szsx-ezr
https://meet.google.com/eng-mroj-cbp
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No dia 08/10/20 foi realizado acompanhamento da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/hno-juwe-rbd 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/whh-qiux-ksf 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/sot-uugr-hvf . Convidada: Professora Daniele Ynad.

Reunião com as creches: Fórum de Gestores, às 10h no link https://meet.google.com/eeq-nuyp-dix: REO,
RIE, notas fiscais, Feedback da plataforma, Pesquisa de Satisfação 2019, 3º Webinar, registros da Semana
Temática Letiva.

Atendimento pelo WhatsApp privado à diretora Pedagógica Aieska da CCEI SF, que solicitou orientação
quanto ao envio do bilhete às famílias dos alunos sobre as devolutivas das atividades da plataforma google
classroom.

Atendimento pelo WhatsApp privado à diretora Pedagógica Liliane, da CCEI MMP, no qual compartilhou
fotos da arrecadação de brinquedos para o dia das crianças.

Acompanhamento da divulgação de processo seletivo para a contratação de cozinheiro(a) e cadastro reserva
na rede social (instagram) da OAPNB.

Divulgação nos grupos de WhatsApp ‘Gestores em Ação e  Equipes Multi Parceiras’ sobre a live DIA DAS
CRIANÇAS promovida pela CRE – Taguatinga.

No dia 09/10/20 foi feito o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição
parceira Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/epz-jqwu-xzu.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/bym-xnwh-yaa.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/mjr-xrma-krq - Seminário com os educadores -
Tema: Brincar.

Acompanhamento do Encontro com os profissionais da cozinha da CCEI NSC realizada pelo google meet
em 09/10, vespertino.

Participação e acompanhamento das parceiras na live PARA AS CRIANÇAS - Participações: Amoras, Duo
Flor de Cacau, Grupo Paepalanthus, Nyedia Gennari, Batucadeiros. Promoção da DIINF/SEDF no canal do
YouTube da EAPE, às 16h: https://youtu.be/MU7_J9j35g

Envio de sugestão de livro para estudo sobre “Planejamento Participativo” à diretora pedagógica Aieska da
CCEI SF, por meio do WhatsApp privado.

Importante ressaltar que durante toda a semana foi realizado o acompanhamento das redes
sociais oapnb.natalebattezzi (instagram) e Natale Battezzi Oapnb (facebook) destas instituições parceiras
para verificação das informações prestadas à comunidade escolar, bem como ao público em geral.

Semana 13/10/20 a 16/10/2020

 No dia 13/10/20 foi realizado Estudo dos documentos norteadores para o monitoramento e avaliação das
parceiras: Manual MROSC - Apostilamento e Aditivo.

Registro das contribuições para a elaboração dos RSVTR de 05/10 a 09/10/20 da parceira OAPNB.

Estudo dos documentos norteadores para o monitoramento e avaliação das parceiras: Portaria nº 168/2019.

Registro das contribuições para a elaboração dos RSVTR de 05/10 a 09/10/20 da parceira OAPNB.
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No dia 14/10/20 foi feito acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/kot-doqt-yeb  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/sek-pkby-nve

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/onm-xxqa-zir  Cuidando das Emoções com o
terapeuta Alessandro Brinker.

Registro das contribuições para a elaboração dos RSVTR de 05/10 a 09/10/20 da parceira OAPNB.

Orientações por Telefone ao Diretor Administrativo Francisco  quanto à elaboração do Relatório Execução
do Objeto (REO).

Participação e acompanhamento das parceiras na Live "Explorando materiais didáticos para desenvolver o
pensamento crítico e criativo em matemática" com os Professores Cleyton Gontijo e Alexandre Tolentino no
canal da CRE-Gama no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sR7fwkGwRjw

 

 

No dia 15/10/20 foi feito acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/cqe-mxxi-szg  - Brincadeiras e Infâncias.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/gen-zivz-agk - Homenagem aos educadores e Drive thru
dos educadores.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/hsz-xtqj-hdw

No dia 16/10/20 foi feito acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família, pelo grupo de WhastApp “Gestores em Ação”, com a realização do Drive Thru do dia das
Crianças com a entrega dos brinquedos.

Acompanhamento e participação na Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/bbu-zfkr-rnv . Com a presença do convidado Mayron
Pereira, facilitador em Desenvolvimento de Gestão Humana, Pós graduado em Gestão Estratégica e
Diferenciais cognitivos, Life Coaching Emocional – Método Augusto Cury e Psicólogo, cujo tema abordado
fora a Profissão e o eu ser Professor; Drive thru do dia das Crianças.

Acompanhamento da ação do Dia das Crianças com a distribuição de brinquedos por parte da equipe da
CCEI MMP e, portanto, a Coordenação Pedagógica da instituição foi realizada de forma diferenciada nos
dois turnos para atendimento às famílias respeitando as medidas de segurança quanto ao coronavírus.

Registro das contribuições para a elaboração dos RSVTR de 05/10 a 16/10/20 da parceira OAPNB.

Realização do acompanhamento das redes sociais oapnb.natalebattezzi (instagram) e Natale Battezzi
Oapnb (facebook) destas instituições parceiras para verificação das informações prestadas à comunidade
escolar, bem como ao público em geral e inclusão de imagens dos conteúdos observados no RSVTR da
Comissão Gestora.

Semana 19/10/20 a 23/10/2020

No dia 19/10/20 foi feito acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/npx-tjqw-scm .

https://meet.google.com/kot-doqt-yeb
https://meet.google.com/sek-pkby-nve
https://meet.google.com/onm-xxqa-zir
https://www.youtube.com/watch?v=sR7fwkGwRjw
https://meet.google.com/cqe-mxxi-szg
https://meet.google.com/gen-zivz-agk
file:///C:/Users/leona/OneDrive/Documentos/COMISS%C3%83O%20GESTORA%20DAS%20CRECHES/docs/RSemanal%20OAPNB/AGOSTO_2020/setembro/outubro/Nsc%20https:/meet.google.com/bbu-zfkr-rnv
https://meet.google.com/npx-tjqw-scm
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Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/fce-abtc-rsa.

 

 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/vei-iicj-jrc .

Divulgação do post no grupo de WhatsApp “Gestores em Ação” sobre o 3º Dia de Formação da Educação
Infantil no dia 21/10 com Simão de Miranda pelo google meet, para os professores da CRE- Gama no
link https://meet.google.com/xti-seko-jmn .

Conversa no WhatsApp privado com a interlocutora das Creches Parceiras, Francisca F. R. Beleza, sobre o
agendamento da formação para as gestoras das regionais de ensino do Gama, Santa Maria e Recanto das
Emas com Peter Aquino da DIPRESC no google meet: Aspectos financeiros – Relatórios e notas fiscais, em
22/10/20 das 15h às 17h.

Envio de mensagem no grupo de WhatsApp "Gestores em Ação" quanto ao atraso na entrega do RIE 3º
trimestre e necessidade do Relatório com as devidas justificativas para tal atraso. 

Agendamento da Setorizada das Creches pelo e-mail da UNIEB para as 16h15 de hoje no
link https://meet.google.com/ayn-zpwk-xdb .

Compartilhamento do link da Setorizada das Creches nos e-mails funcionais das gestoras e no grupo de
WhatsApp “Gestoras Gama”.

Realização da reunião Setorizada das Creches (Comissão Gestora) no link https://meet.google.com/ayn-
zpwk-xdb das 16h15 às 17h15. Pauta: levantamento das dúvidas e questionamentos sobre a análise dos
aspectos financeiros nos documentos das parceiras; Formação do dia 21/10 com Simão de Miranda pelo
google meet, para os professores da Educação Infantil da CRE- Gama, , https://meet.google.com/xti-seko-
jmn; Fórum de gestores das creches do dia 22/10; Projeto Coordenação em Foco; Circular nº 66
SEE/SUPLAV; Relatório de ações da pandemia.

No dia 20/10/20 foi feito acompanhamento e participação da Coordenação Pedagógica da instituição
parceira Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/rqi-dwvu-zez . Live: A perspectiva da
Adequação curricular neste novo cenário de aprendizagem, com Adriana Góes e Valéria Valente, no
link https://youtu.be/9zHY8R4-hDA . A Valeria citou três tópicos onde podemos começar a adaptação
curricular ... 1° Perfil cognitivo, 2° Marcos do desenvolvimento (saber as habilidades do aluno) e 3 ° Gestão
da sala de aula na casa do aluno.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/eqb-rmfd-qin. Fórum: Qual livro marcou sua infância?

 

 

Acompanhamento e participação da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/xno-fknp-rns .

Atendimento presencial nos turnos matutino e vespertino às Diretoras Pedagógicas Mara, Aieska e Liliane
das unidades CCEI Nossa Senhora do Carmo, CCEI Sagrada Família e CCEI Maria Mãe da Providência e
Diretor Administrativo Francisco para orientações e tirar dúvidas quanto à elaboração do Relatório Execução
do Objeto (REO).

No dia 21/10/20 foi realizado o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição
parceira Maria Mãe da Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/kee-esxm-oed.

https://meet.google.com/fce-abtc-rsa
https://meet.google.com/vei-iicj-jrc
https://meet.google.com/xti-seko-jmn
https://meet.google.com/ayn-zpwk-xdb
https://meet.google.com/ayn-zpwk-xdb
https://meet.google.com/xti-seko-jmn
https://meet.google.com/rqi-dwvu-zez
https://youtu.be/9zHY8R4-hDA
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Participação e acompanhamento da coordenação pedagógica das parceiras no 3º Dia de Formação da
Educação Infantil no dia 21/10 com Simão de Miranda pelo google meet, para os professores da CRE- Gama
no link https://meet.google.com/xti-seko-jmn.

No dia 22/10/20 foi realizado o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição
parceira Sagrada Família com base no vídeo Corpo, deficiência e escola https://youtu.be/V96wFDRF5lw . A
diretora Aieska informou a alteração do planejamento devido ao curso do Trilhas, promovido pela EAPE,
não ter sido realizado na data em questão conforme o programado.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/ouu-ygbp-jxk.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/xep-bwtn-crr.

Leitura do texto da Ordem de Serviço nº 02 de 20/10/20, de publicação da CRE-Gama, de exoneração da
gestora Paula Ziller (24298-5) e nomeação da gestora Bárbara Nayara (239888-5) das creches parceiras
Gama no Grupo "Comissão Gestora Creches".

Reunião presencial com Comissão Gestora e CMAP TC de 09h30 às 12h na CRE-Gama: alinhamento das
ações com representantes da CMAP TC.

Divulgação da gravação do 3º Dia de Formação da Educação Infantil com Simão de Miranda pelo google
meet, para os professores da Educação Infantil no canal da CRE Gama: https://www.youtube.com/watch?
v=z1Eu0tNOz5E.

Participação na formação com Peter Aquino da DIPRESC com a s CRE’s de Santa Maria e Recanto das
Emas sobre os Aspectos financeiros – Relatórios e notas fiscais, das 15h às 17h, no
link https://meet.google.com/yye-hprw-hsy

No dia 23/10/20 foi realizado o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição
parceira Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/jwr-uitc-fst.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/kjo-spvt-pvb

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/gpf-trig-etw.

Realização do Fórum de Gestores (Comissão Gestora e as parceiras) no link https://meet.google.com/btw-
mkdk-afj   das 10h30 às 11h30. Pauta: Feedback do 3º Dia de Formação da Educação Infantil no dia 21/10
com Simão de Miranda pelo google meet, para os professores da CRE- Gama; Projeto Coordenação em
Foco; Circular nº 66 SEE/SUPLAV; Relatório de ações da pandemia; Plenarinha; Semana do livro e da
biblioteca;  Busca ativa; Sislanca; Dias parados; RIE.

Download a partir do e-mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br e realização da análise do Vídeo da
Coordenação em Foco de outubro/20 da CCEI SF e devidas orientações à diretora pedagógica Aieska.

Envio de orientações à diretora pedagógica Aieska sobre alteração necessária no vídeo da Coordenação em
Foco de outubro/20, com prazo de entrega até segunda próxima.

Download a partir do e-mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br e realização da análise do Vídeo da
Coordenação em Foco de outubro/20 da CCEI NSC.

Envio de mensagem à diretora pedagógica Mara, da CCEI NSC, sobre nenhuma alteração necessária no
vídeo da Coordenação em Foco de outubro/20 e upload imediato para o drive da UNIEB Gama.

Importante ressaltar que durante toda a semana foi realizado o acompanhamento das redes
sociais oapnb.natalebattezzi (instagram) e Natale Battezzi Oapnb (facebook) destas instituições parceiras

https://meet.google.com/xti-seko-jmn
https://youtu.be/V96wFDRF5lw
https://meet.google.com/ouu-ygbp-jxk
https://meet.google.com/xep-bwtn-crr
https://www.youtube.com/watch?v=z1Eu0tNOz5E
https://meet.google.com/yye-hprw-hsy
https://meet.google.com/jwr-uitc-fst
https://meet.google.com/kjo-spvt-pvb
https://meet.google.com/gpf-trig-etw
https://meet.google.com/btw-mkdk-afj
mailto:gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br
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para verificação das informações prestadas à comunidade escolar, bem como ao público em geral.

Semana 25/10/20 a 30/10/2020

No dia 26/10/20 foi realizado download a partir do e-mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br e
realização da análise do Vídeo da Coordenação em Foco de outubro/20 da CCEI MMP e devidas orientações
à diretora pedagógica Liliane.

Envio de mensagem à diretora pedagógica Liliane, da CCEI MMP, sobre nenhuma alteração necessária no
vídeo da Coordenação em Foco de outubro/20 e upload imediato para o drive da UNIEB Gama.

Divulgação nos grupos de WhastApp “Gestores em Ação e Equipes Multi Parceiras” do
link https://www.youtube.com/watch?v=ml0_cWL-s9c  referente ao vídeo da Coordenação em Foco de
outubro/20 da CCEI DES, no canal do YouTube da CRE-Gama.

Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e Maria
Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 26/10 a 30/10 no canal youtube da CRE - Gama às 16h:
com o vídeo  tema: Inclusão - da parceira CCEI DES. LINK: https://www.youtube.com/watch?
v=ml0_cWL-s9c

 

Envio de mensagem à diretora pedagógica Aieska, da CCEI SF, sobre alteração realizada com sucesso no
vídeo da Coordenação em Foco de outubro/20 e upload imediato para o drive da UNIEB Gama.

Atendimento à Diretora Pedagógica do CCEI Nossa Senhora do Carmo, professora Mara, por meio do
WhatsApp quanto à realização do trabalho pedagógico e depoimentos dos profissionais das propostas
apresentadas pela Comissão Gestora.

No dia 27/10/20 foi realizada a divulgação nos grupos de WhastApp “Gestores em Ação e Equipes Multi
Parceiras” do link https://www.youtube.com/watch?v=xPmJede_Ngs referente ao vídeo da Coordenação
em Foco de outubro/20 da CCEI TM, no canal do YouTube da CRE-Gama.

Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e Maria
Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 26/10 a 30/10 no canal youtube da CRE - Gama às 16h:
com o vídeo tema: Inclusão - da parceira CCEI TM. LINK: https://www.youtube.com/watch?
v=xPmJede_Ngs

Inclusão da gestora Bárbara Nayara no grupo de WhastApp "Gestores PARCERIA-CRECHES" por meio do
link compartilhado pela equipe da SEDF.

Reunião presencial no Espaço Olhar/CRE-Gama: Comissão Gestora (Andréa, Bárbara e Maria Arlete) e a
Interlocutora das Creches Parceiras, Francisca F. R. Beleza, das 09h às 12h. Pauta: Estudo da Portaria nº
168/2019; Atribuições das gestoras e planejamento outubro/20 a janeiro/21; Análise das Notas Fiscais e RIE.

Atendimento ao diretor administrativo, Francisco, da OAPNB, por meio do WhatsApp privado, sobre o
envio das notas fiscais físicas do 3º trimestre.

Orientações por WhatsApp ao Diretor Administrativo Francisco  quanto à elaboração do Relatório Execução
do Objeto (REO).

Atendimento à diretora pedagógica, Aieska, da CCEI SF, solicitando orientação quanto ao relatório de aluno
que será encaminhado ao Conselho Tutelar para ajudar na Busca Ativa; Leitura do e-mail com Relatório do
Davi Jhuan, enviado pela diretora pedagógica, Aieska, da CCEI SF; Download do Relatório do Davi Jhuan
para as devidas contribuições de acordo com as solicitações da diretora da CCEI SF; Upload e reenvio do
arquivo com o Relatório do Davi Jhuan para a CCEI SF, com as devidas contribuições desta Comissão
Gestora.

mailto:gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br
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 Divulgação nos grupos de WhatsApp "Gestores em Ação e Equipes Multi Parceiras" da dica de formação
para Educação infantil enviada pela SEDF, no grupo de WhastApp "Gestores PARCERIA-CRECHES", no
canal do YouTube da Escola de Educadores: LIVE EE – Refletindo sobre a documentação pedagógica na
relação com os bebês e as crianças bem pequenas – Palestrantes Beatriz Ferraz e Ana Teresa Gavião.

 

 

 

 

No dia 28/10/20 foi realizada a divulgação de informações preliminares sobre o Dia Letivo Temático em
05/11/20 no grupo de WhatsApp das parceiras (Gestores em Ação e Equipes Multi Parceiras): Programação
com palestras no matutino em parceria com o SEBRAE (Mário Sérgio Cortella), atividades das escolas
baseadas no tema “SE LIGA NA ESCOLA”.

 Conversa com a gestora Maria Arlete, no WhastApp privado, para alinhamento das ações da Comissão
Gestora: adiamento do fórum de gestores, RTMA, RSVTR outubro/20, reunião realizada com a gestora Mª
Arlete e a CCEI DES para repasse de informações (ausente no último fórum).

Consulta à LEI Nº 13.019, DE 31/07/2014 e ao DECRETO Nº 37.843, de 13/12/2016 para esclarecimentos
quanto ao RTMA das parceiras.

Envio do LINK: https://www.youtube.com/watch?v=f7kVurPqU5M os grupos de WhatsApp "Gestores
em Ação e Equipes Multi Parceiras" para acompanhamento da formação da Coordenação em Foco/Outubro.

Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e Maria
Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 26/10 a 30/10 no canal youtube da CRE - Gama às 16h:
com o vídeo tema: Inclusão - da parceira CCEI SF. LINK: https://www.youtube.com/watch?
v=f7kVurPqU5M

No dia 29/10/20 foi enviada a informação sobre a notificação do YouTube à diretora pedagógica Mara, da
CCEI NSC, quanto aos direitos autorais reivindicados por causa da música do Paulinho Moska – Nenhum
direito a menos.

 Envio do LINK:https://www.youtube.com/watch?v=1QVOb_vxdt4 nos grupos de WhatsApp "Gestores
em Ação e Equipes Multi Parceiras" para acompanhamento da formação da Coordenação em Foco/Outubro.

Envio, por meio do WhatsApp privado, de informação à diretora pedagógica Mara (CCEI NSC) da
notificação do YouTube quanto à reinvindicação de direitos autorais da música do Moska que consta no
vídeo da Coordenação em Foco. O vídeo ficou com quase 3 minutos sem som, por causa da retirada da
música.

Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e Maria
Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 26/10 a 30/10 no canal youtube da CRE - Gama às 16h:
com o vídeo tema: Inclusão - da parceira CCEI NSC. LINK: https://www.youtube.com/watch?
v=1QVOb_vxdt4

 

 

Atendimento à diretora pedagógica Mara, CCEI NSC, por meio do WhatsApp privado, que enviou registro
do momento de assinatura do RDIA pelos pais dos alunos das turmas dos Maternais I e II.

Divulgação nos grupos de WhastApp “Gestores em Ação e Equipes Multi Parceiras” do post referente ao
DIA Letivo Temático com a formação pela DIINF para os professores da Educação Infantil.
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Encaminhamento, via e-mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br para as 05 (cinco) parceiras Gama, da
Cartilha (49125656) elaborada pela equipe técnica de nutricionistas da Diretoria de Alimentação Escolar
 com orientações sobre alimentação e nutrição a serem observadas pelas famílias nesse momento de
pandemia (Memorando Nº 119/2020 - SEE/SIAE/DIAE).

Envio de comunicado no grupo de WhatsApp "Gestores em Ação" sobre o adiamento da reunião das 10h de
hoje, com as parceiras e Comissão Gestora.

Envio de questionamento à ex-gestora Paula Ziller quanto ao encaminhamento das contribuições referentes
ao RSVTR de outubro dos dias em que ainda estava na Comissão Gestora, por meio do grupo de WhatsApp
"Gestoras Gama".

Solicitação à gestora Maria Arlete, contribuição com o e-mail resposta que será enviado à CMAP TC a
respeito do modelo de Relatório de Visita Semanal, por meio do WhatsApp privado.

Envio, por meio do e-mail da Comissão Gestora, das contribuições das Gestoras (Andréa e Arlete) junto ao
modelo de Relatório de Visita Semanal para o e-mail da CMAP TC: cmap.sedf@gmail.com.

Atendimento, por meio do WhatsApp privado, à diretora pedagógica Aieska (CCEI SF) quanto à orientação
em redação de ofício a ser encaminhado ao Conselho Tutelar relacionado à Busca Ativa. 

Leitura do ofício enviado pela diretora pedagógica Aieska (CCEI SF) que será encaminhado ao Conselho
Tutelar relacionado à Busca Ativa.; Download do arquivo para as devidas contribuições; reenvio do arquivo
para a CCEI SF com as sugestões de ajuste na redação do ofício.

No dia 30/10/20 houve acompanhamento e participação na Coordenação Pedagógica/Palestra da CCEI
MMP: Um momento de cuidado – Outubro Rosa com o representante do Instituto Sabin, Rodrigo, no google
meet no link https://meet.google.com/mxj-czkb-cnv

 

 

 

Divulgação nos grupos de WhastApp “Gestores em Ação e Equipes Multi Parceiras” do
link https://www.youtube.com/watch?v=huryrEW3KKQ referente ao vídeo da Coordenação em Foco de
outubro/20 da CCEI MMP, no canal do YouTube da CRE-Gama.

Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e Maria
Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 26/10 a 30/10 no canal youtube da CRE - Gama às 16h:
com o vídeo  tema: Inclusão - da parceira CCEI MMP . LINK: https://www.youtube.com/watch?
v=huryrEW3K.

Importante ressaltar que durante toda a semana foi realizado o acompanhamento das redes
sociais oapnb.natalebattezzi (instagram) e Natale Battezzi Oapnb (facebook) destas instituições parceiras
para verificação das informações prestadas à comunidade escolar, bem como ao público em geral.

Semana 03/11/2020 a 06/11/2020

No dia 03/11/20 houve acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/pkn-nff-huz   

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/aou-npdi-iov  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/dpr-wxpm-xko   
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Participação no curso de formação da CMAP/DIPRESC, com Peter Aquino: MROSC à La Convênio, no
CILG Gama, períodos matutino e vespertino.

Consulta aos Relatórios OAPNB 66, 70, 71, 76, 77, 81, 82 ,86, 87, 88, 90, 91, 105 para elaboração do RTMA
3º Trimestre/20 (julho, agosto e setembro).

Análise do vídeo da Coordenação em Foco/Outubro enviado pela diretora pedagógica da CCEI NS, por meio
WhatsApp e-mail da Comissão Gestora, a ser substituído no canal da CRE Gama.

Envio do vídeo da Coordenação em Foco/Outubro CCEI NSC para o e-mail da imprensa da CRE Gama.

Download e Upload do vídeo da Coordenação em Foco/Outubro CCEI NSC para o drive da UNIEB para a
pasta das Creches Conveniadas.

No dia 04/11/20 houve acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/qdg-koyx-kmj   

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/nuw-pqet-uyy ofertado pela PROJETO TRILHAS:
Oficinas pedagógicas nas escolas - trilhas lúdicas para aulas remotas - EAPE. Com Cláudia Nascimento e
Cristina Leite (A importância dos brincos e acalantos para os pequeninos).

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/nfx-qvpu-qpz  

Realização de reunião Setorizada das Creches Parceiras com as gestoras Andréa Maia e Maria Arlete para
alinhamento das demandas da semana junto às creches, às 10h, no link https://meet.google.com/ikw-kweo-
ggg

No dia 05/11/20 houve o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica das
instituições parceiras (Sagrada Família, Nossa Senhora do Carmo e Maria Mãe da Providência), às 09h, na
LIVE do Dia Letivo Temático em parceria com o SEBRAE (Mário Sérgio Cortella - Você está fazendo o
possível ou o melhor?), baseada no tema “SE LIGA NA ESCOLA”: minhapalestra.online.

Participação e acompanhamento das instituições parceiras (Sagrada Família, Nossa Senhora do Carmo e
Maria Mãe da Providência), às 14h30, na LIVE do Dia Letivo Temático para a Educação Infantil, promovida
pela DIINF: Dia Letivo Temático e o Currículo da Educação Infantil.

No dia 06/11/20 houve o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/hyf-jduc-ptq

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/uyx-tytg-gkf   

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/pkq-fkxo-pcd

Levantamento da necessidade de adquirir Colchões e Colchonetes - QUANTITATIVO E A
JUSTIFICATIVA,  para atendimento de reposição às Creches/Cepis, de acordo com o Memorando Nº
77/2020 - SEE/SUAG/DIPASG/GEAL (47808136), em caso afirmativo: Ofícios encaminhados via
correspondência eletrônica no SEI para as parceiras.

Importante ressaltar que durante toda a semana foi realizado o acompanhamento das redes
sociais oapnb.natalebattezzi (instagram) e Natale Battezzi Oapnb (facebook) destas instituições parceiras
para verificação das informações prestadas à comunidade escolar, bem como ao público em geral.

Semana 09/11/2020 a 13/11/2020

No dia 09/11/20 foi orientado, por meio do WhatsApp privado, à diretora pedagógica Mara, da CCEI NSC,
que se organize para participar da reunião junto à DIINF, UNIEB e Comissão Gestora nesta quarta-feira, dia
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11/11/20, no vespertino. O link para a reunião no google meet será enviado posteriormente para tratar da
Pesquisa sobre “O BRINCAR” em tempos de pandemia.

Atendimento à diretora pedagógica Liliane da CCEI MMP, por meio do WhatsApp privado, no qual
informou que a Culminância da Plenarinha/2020 será realizada dia 13/11/20, por meio de videoconferência
com atividades alusivas ao tema proposto.

Verificação da substituição do vídeo da Coordenação em Foco da parceira CCEI NSC, no canal da CRE
Gama no YouTube por conta da reivindicação de direitos autorais na primeira versão publicizada.

Divulgação por meio do grupo de WhatsApp “Gestores em Ação” e “Equipes Multi Parceiras” sobre o 2º
Bonecos de Todo o Mundo – Festival Internacional de Teatro Popular de Bonecos.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/cfd-ybtw-mbc 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/fsz-ncxs-bsg   

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/dfi-kdcs-itb   

No dia 10/11/20 foi realizado Fórum de Gestores Creches com a Comissão Gestora e diretores pedagógicos
das parceiras, de 10h às 11h para alinhamento das demandas desta semana, no
link https://meet.google.com/noz-gcqx-onr .

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/tbz-wrwo-szt

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/ppx-hqtc-ntj  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/jsj-vnct-fpd  

Levantamento das vagas ociosas/2020 das creches parceiras de acordo com a solicitação da SUPLAV,
processo 00080-00197597/2020-60: ofícios foram encaminhados por meio de correspondência eletrônica às
parceiras.

No dia 11/11/20 houve a participação na reunião junto à DIINF, UNIEB, Comissão Gestora e CCEI NSC
nesta quarta-feira, dia 11/11/20, 14h30 às 16h. Tema: Pesquisa sobre “O BRINCAR em tempos de
pandemia” - Brincar como direito; Brincar livre; Brincadeiras intergeracionais; Fenômeno lúdico (criança e
adulto). Apresentação realizada pela Associação Brasileira de Brinquedoteca – Sheila Pomilho no
link https://meet.google.com/jnr-tqdu-kxx .

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/ntz-eczd-uyz 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/wtz-nuof-pju 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/rhv-qxqq-tug

Solicitação de documentos, às parceiras, para análise por amostragem (RDIA e Diários de Classe), de
acordo com a Portaria nº168/2019: ofícios encaminhados por meio de correspondência eletrônica.

Solicitação de documentos, às parceiras, para a realização de Estudo de Casos e Enturmação para 2021,
conforme a Estratégia de Matrícula 2020: ofícios encaminhados por meio de correspondência eletrônica.
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No dia 12/11/20 houve o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/imj-boec-mmo  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/dtx-cfsg-bki  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/enz-ebye-mqp  

Orientação ao diretor administrativo, Francisco, da OAPNB sobre como colocar o nome da Comissão
Gestora das Parceiras Gama nos documentos, devido ao erro encontrado no Ofício nº61/2020; orientação
quanto à reformulação do Plano de Trabalho: aguardar manifestação da SUAG.

Upload dos ofícios para o processo da OAPNB no SEI: vagas ociosas: Ofício Vagas ociosas OAPNB
(50659606); Ofício vagas ociosas MMP (50659788); Relatório Uniplat (50660900) e colchões e colchonetes
(50679994): Respostas da OSC.

No dia 13/11/20 houve o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/kmv-tujq-cuu  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/ruk-jgga-vuu   

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/yfr-cncn-hxe  

Importante ressaltar que durante toda a semana foi realizado o acompanhamento das redes
sociais oapnb.natalebattezzi (instagram) e Natale Battezzi Oapnb (facebook) destas instituições parceiras
para verificação das informações prestadas à comunidade escolar, bem como ao público em geral.

Semana de 16/11/2020 a 20/11/2020

No dia 16/11/20 envio da documentação referente à Estudo de Casos/Enturmação dos alunos das Creches
Parceiras Gama para o e-mail institucional UNIEB - Gama com vistas à CI Juliana.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/msa-irid-ytd   

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/xzs-gxiq-yko   

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/viu-vgqb-vqa

Recebimento do link da Pesquisa “O brincar na pandemia” enviado pela diretora pedagógica Mara da CCEI
NSC, que avisou que todos os pais receberam por meio do WhastApp.

No dia 17/11/20 foi divulgada a Circular nº 70 sobre orientações de registro no diário de classe no Dia da
Consciência Negra, de acordo com a Lei nº 10.639/2003, no grupo de WhatsApp “Gestores em Ação”.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/pfe-kfqg-dqv  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/kdw-dobr-cod  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/agt-oxkg-unc
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Divulgação da LIVE da UNIEB-NB sobre A importância das atividades da vida prática para o letramento na
Educação Infantil, dia 18/11/20, às 14h no canal da CRE- NB. Palestrante: Paula Lobato Armond –
Professora sócia-fundadora da Educ21.

Foi realizada uma reunião, presencial na UNIEB Gama, entre a Comissão Gestora Andréa, a Interlocutora
das Creches Parceiras, Francisca F. R. Beleza, o chefe da UNIEB Dalvani e a ex-gestora Paula Ziller para
alinhamento das atividades da Comissão Gestora: SISLANCA e outras demandas.

No dia 17/11/2020 foi realizada uma reunião, por videoconferência, entre a Comissão Gestora (Andréa,
Bárbara e Maria Arlete), a Interlocutora das Creches Parceiras, Francisca F. R. Beleza, e o chefe da UNIEB
para alinhamento das atividades da Comissão Gestora.

No dia 18/11/20 realizada a divulgação da Circular nº70 SEE/SUPLAV - 50379811: Alteração no registro do
dia 20/11/20 - Dia da Consciência Negra - Lei nº10.639/2003, no grupo de WhatsApp "Gestores em Ação".

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/hfy-mmfh-qgj   

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/vua-yvif-gnv  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet ofertado pela PROJETO TRILHAS: Oficinas pedagógicas nas escolas -
trilhas lúdicas para aulas remotas - EAPE. Com Cláudia Nascimento e Cristina Leite (A importância dos
brincos e acalantos para os pequeninos).

Acompanhamento do mural da aula do Maternal II B da CCEI NSC cujo tema abordado foi o Dia da
Consciência Negra, fotos enviadas no grupo de WhatsApp “Gestores em Ação”.

Atendimento à coordenadora Dália, da CCEI MMP, que envio link do formulário google forms que será
usado no Conselho de Classe Participativo junto aos pais na próxima semana.

Atendimento à diretora pedagógica Liliane, pelo WhatsApp privado, que informou o andamento da
assinatura do RDIA dos alunos da CCEI MMP.

Envio do link https://youtu.be/B7URFOtoZAc nos grupos de WhastApp "Gestores em Ação e Equipes Multi
Parceiras " da LIVE da UNIEB-NB sobre A importância das atividades da vida prática para o letramento na
Educação Infantil, dia 18/11/20, às 14h no canal da CRE- NB. Palestrante: Paula Lobato Armond –
Professora sócia-fundadora da Educ21.

Participação e acompanhamento das parcerias na LIVE da UNIEB-NB sobre A importância das atividades
da vida prática para o letramento na Educação Infantil, às 14h no canal da CRE- NB. Palestrante: Paula
Lobato Armond – Professora sócia-fundadora da Educ21.

No dia 19/11/20 houve acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/jhs-ikio-nps   

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/ghp-tjyy-xez   

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/suu-rapb-dqf  

Atendimento à diretora pedagógica Liliane, pelo grupo de WhatsApp “Gestores em Ação”, que postou a
devolutiva da atividade quanto ao Dia da Consciência Negra, da CCEI MMP.

No dia 19/11/2020, foi encaminhada a Circular nº260 SEE/SUBEB sobre a Avaliação da VIII Plenarinha
2020, por e-mail, para todas as creches parceiras.
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No dia 20/11/20 foi ponto facultativo: Decreto nº 40.440 de 04/02/20, publicado no DODF nº 25 de
05/02/20. Sendo comemorado o Dia da Consciência Negra, de acordo com a Lei nº 10.639/2003.

Importante ressaltar que durante toda a semana foi realizado o acompanhamento das redes
sociais oapnb.natalebattezzi (instagram) e Natale Battezzi Oapnb (facebook) destas instituições parceiras
para verificação das informações prestadas à comunidade escolar, bem como ao público em geral.

Semana 23/11/2020 a 27/11/2020

No dia 23/11/20 houve o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/xoy-pstb-fmr : Semana de Conselho de
Classe.

Acompanhamento da realização do Conselho de Classe das turmas do Maternal da CCEI SF: I A e I B, I C e
I D.

  Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/ctb-ctjj-jiro : Semana de Conselho de Classe.

Acompanhamento da realização do Conselho de Classe das turmas do Maternal I A e do Maternal I B, da
CCEI NSC.

Acompanhamento da realização do Conselho de Classe das turmas do Maternal I C e do Maternal I D, da
CCEI NSC.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/kha-jfin-egh : Semana de Conselho de Classe.

Acompanhamento da realização do Conselho de Classe da turma do Maternal I C, da CCEI MMP.

Reunião com a gestora Bárbara Nayara, por meio do grupo de WhatsApp "GESTORAS GAMA", para
orientações quanto às demandas do dia referente às OSC's e planejamento da semana desta Comissão
Gestora.

Elaboração e envio do Ofício 50 (51253653), referente solicitação de propostas de reposição dos dias de
aulas suspensos em março/2020: Correspondência Eletrônica no SEI SEE/CRE GAMA/UNIEB
(51259279): OAPNB.

No dia 24/11/20 foi feito o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição
parceira Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/zph-hwoe-mrg .

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/iqb-azox-jak

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/zxo-qanw-fed.

   Realização da reunião SETORIZADA DAS CRECHES com as gestoras Maria Arlete e Bárbara Nayara
para alinhamento das ações desta Comissão Gestora, bem como orientações básicas para a nova gestora
Bárbara. Link da reunião: https://meet.google.com/jpr-gyap-oco. Pauta: Semana da Lei Distrital 6325/2019
Maria da Penha, Lives da CRE-Gama, Formulário de Avaliação da VIII Plenarinha, Fórum de Gestores,
Coordenação em Foco/Novembro-Dezembro.

 

 Divulgação da entrevista gravada “Semana da Lei Distrital 6325/2019 Maria da Penha - Entrevista com a
Promotora Mariana Távora (MPDFT)” nos grupos de WhatsApp “Gestores em Ação e Equipes Multi
Parceiras”. Disponibilizada no link https://www.youtube.com/watch?v=26pDKaS2mAs do canal do Youtube
da CRE-Gama.
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 Divulgação da live RACISMO E ANTIRRACISMO NO ESPAÇO ESCOLAR – VESPERTINO, por
meio dos grupos de WhatsApp “Gestores em Ação e Equipes Multi Parceiras” das creches parceiras.

Divulgação da live RACISMO E ANTIRRACISMO NO ESPAÇO ESCOLAR – MATUTINO, por meio
dos grupos de WhatsApp “Gestores em Ação e Equipes Multi Parceiras” das creches parceiras.

No dia 25/11/20 chamamento para a participação na live RACISMO E ANTIRRACISMO NO ESPAÇO
ESCOLAR – MATUTINO enviado nos grupos de WhatsApp “Gestores em Ação e Equipes Multi
Parceiras”. Disponibilizada no link https://www.youtube.com/watch?v=PbrMp77xAgk canal do YouTube da
CRE-Gama.

Solicitação às diretoras pedagógicas das parceiras da OAPNB, por meio de WhastApp privado, inclusão do
e-mail institucional da nova gestora Bárbara Nayara na lista de envio dos links da Plataforma Google
Classroom para acompanhamento, monitoramento e avaliação das aulas postadas.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/oux-oahe-ory .

Acompanhamento da realização do Conselho de Classe Participativo Virtual Maternal II A e Maternal II B,
da CCEI SF.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/sbf-dayr-top.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/uzt-zvvo-vpi: Oficina com trilha das artes –
Adaptação de material para a Educação Especial, realizada pela Oficina Pedagógica da CRE-Gama.

Atendimento, por meio do WhatsApp no grupo Gestores em Ação, à diretora pedagógica Aieska nos
informando a realização do Conselho de Classe Participativo (virtual) da CCEI SF, pelo Google Meet:
turmas do Maternal II A e Maternal II B.

Chamamento para a participação na live RACISMO E ANTIRRACISMO NO ESPAÇO ESCOLAR –
VESPERTINO enviado nos grupos de WhatsApp “Gestores em Ação e Equipes Multi Parceiras”.
Disponibilizada no link https://www.youtube.com/watch?v=ibGTY-iORsc canal do YouTube da CRE-Gama.

 

 

No dia 26/11/20 houve o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/kiz-mypb-hst .  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/vba-tsnm-nue.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/guj-emyh-dcp.

Acompanhamento do Conselho de Classe Participativo Virtual das turmas do Maternal II E e Maternal II
F, realizado no período matutino na CCEI SF, orientado pela diretora pedagógica Aieska.

Realização do Fórum de Gestores Creches com a Comissão Gestora e diretores pedagógicos das parceiras, de
10h às 11h para alinhamento das demandas desta semana, no linkhttps://meet.google.com/dfn-hgrt-
wbs: Pauta: Semana da Lei Distrital 6325/2019 Maria da Penha; Lives da CRE-Gama; Formulário de
Avaliação da VIII Plenarinha; Coordenação em Foco/Novembro-Dezembro; Assinaturas do RDIA 1º
semestre; Parecer nº 102/2020 CEDF (alteração da Carga horária e dispensa de frequência); inclusão do e-
mail institucional da nova gestora Bárbara Nayara na Plataforma Google Classroom; informações sobre o
aluno Enzo Gabriel (CCEI DES) encaminhado para atendimento na EC 07 turma especial de surdocego;
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Circular nº 262/2020 SEE/SUBEB - Orientações/Informações com vistas ao encerramento do 2º
Semestre/Ano Letivo de 2020.

Envio, por meio do WhatsApp privado das diretoras pedagógicas da OAPNB, dos seguintes
documentos: Parecer nº 102/2020 CEDF (alteração da Carga horária e dispensa de frequência); Circular nº
262/2020 SEE/SUBEB - Orientações/Informações com vistas ao encerramento do 2º Semestre/Ano Letivo
de 2020 e Informativo SEE/SUBEB (51411615) e Programação (51411903): 16 dias de Ativismo pelo Fim
da Violência contra as Mulheres.

 No dia 27/11/20 houve o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/izs-wrfm-iyt.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/krh-ddnn-okc.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/uzt-yfem-iis.

Elaboração, assinatura e envio do Despacho - SEE/CRE GAMA/UNIEB (51614929) para a UNIPLAT
Gama: propostas de reposição para os dias referentes às aulas suspensas em março/20 das creches parceiras
e ofícios em anexo para encaminhamento à SEE/DIOFE.

Importante ressaltar que durante toda a semana foi realizado o acompanhamento das redes
sociais oapnb.natalebattezzi (instagram) e Natale Battezzi Oapnb (facebook) destas instituições parceiras
para verificação das informações prestadas à comunidade escolar, bem como ao público em geral.

Semana 01/12/2020 a 04/12/202

No dia 01/12/20 houve o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira
Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/wvu-dvmy-rez . 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/qhf-gqxx-qvj . 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/cym-ahpj-rks . 

Elaboração do Relatório 132 OAPNB/novembro: Upload das imagens selecionadas nas redes sociais e
coordenações pedagógicas da OSC.

Elaboração do RTMA 3º Trimestre/20 - OAPNB: Consulta aos RSVTR de julho, agosto e setembro desta
Comissão Gestora.

Análise financeira das Notas Fiscais e Extrato mensal (BRB) enviado pela OAPNB referente ao mês
de julho/2020 do RIE do 3º Trimestre.

 No dia 02/12/20 houve o Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição
parceira Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/uco-yvxc-rmg . 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/rrm-camq-bzk . 

Conversa, por meio do WhatsApp privado, com Carlos Ney CMAP TC sobre: nova Portaria, Slides do curso,
SUAG e plano de trabalho das OSC's, pesquisa de satisfação 2020; aviso sobre a conclusão do RTMA 1º
trimestre OAPNB.

Elaboração do Parecer Técnico nº 16 sobre a Reposição das aulas suspensas em março/2020;

Elaboração do RTMA 3º Trimestre/20 - OAPNB: Consulta aos RSVTR de julho, agosto e setembro desta
Comissão Gestora.

https://meet.google.com/izs-wrfm-iyt
https://meet.google.com/krh-ddnn-okc
https://meet.google.com/uzt-yfem-iis
https://meet.google.com/wvu-dvmy-rez
https://meet.google.com/qhf-gqxx-qvj
https://meet.google.com/cym-ahpj-rks
https://meet.google.com/uco-yvxc-rmg
https://meet.google.com/rrm-camq-bzk
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Análise financeira das Notas Fiscais e Extrato mensal (BRB) enviado pela OAPNB referente ao mês
de julho/2020 do RIE do 3º Trimestre.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência PROJETO TRILHAS pelo Google Meet: https://youtu.be/Kzc7dseX24M .

Elaboração, assinatura e envio do Parecer Técnico n.º 16/2020 - SEE/CRE GAMA/UNIEB (51829247) para
a UNIPLAT com vistas à SUPLAV/DIOFE: Reposição das aulas suspensas em março/2020;

Divulgação nos grupos de WhatsApp "Gestores em Ação e Equipes Multi Parceiras", do post da Formação
promovida pela CRE-Recanto das Emas - Um olhar sobre a transição: desafios e possibilidades, às 09h30
de 03/12/20 no canal do YouTube. Palestrante: Mariles de Medeiros Fidalgo, Orientadora Educacional da
SEEDF.

No dia 03/12/20 houve participação e acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da
instituição parceira Sagrada Família pelo Google Meet: https://meet.google.com/fsa-hfvk-qnp . 

Participação e acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/tvs-ydkw-par : Dicas para a construção do
RDIA.

Participação e acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/qpd-vrcs-ncg .

Divulgação do link https://www.youtube.com/watch?v=ySjysHRV6TY, nos grupos de WhatsApp "Gestores
em Ação e Equipes Multi Parceiras", da Formação promovida pela CRE-Recanto das Emas - Um olhar
sobre a transição: desafios e possibilidades.

Participação e acompanhamento das creches parceiras na live de Formação promovida pela CRE-Recanto
das Emas - Um olhar sobre a transição: desafios e possibilidades, às 09h30, no canal do YouTube.
Palestrante: Mariles de Medeiros Fidalgo, Orientadora Educacional da SEEDF: link
- https://www.youtube.com/watch?v=ySjysHRV6TY .

Análise financeira das Notas Fiscais e Extrato mensal (BRB) enviado pela OAPNB referente ao mês
de julho/2020 do RIE do 3º Trimestre.

Elaboração do RTMA 3º Trimestre/20 - OAPNB: Consulta aos RSVTR de julho, agosto e setembro desta
Comissão Gestora.

 No dia 04/12/20 foi realizada a análise do vídeo da Coordenação em Foco da CCEI NSC e sugerido à
diretora pedagógica Mara, que houvesse as seguintes correções no vídeo:  identificação do pai, Samuel, da
aluna Maria Helena; grafia dos nomes de pessoas nos créditos do vídeo (inclusive do vice presidente da
instituição). A diretora decidiu por não reeditar o vídeo devido à problemas no computador.

Análise financeira das Notas Fiscais e Extrato mensal (BRB) enviado pela OAPNB referente ao mês
de agosto/2020 do RIE do 3º Trimestre.

Análise do vídeo da Coordenação em Foco da CCEI SF e sugerido à diretora pedagógica que fizesse as
seguintes alterações: identificação da coordenadora pedagógica, Maiana; acentuação e correção de algumas
palavras em certos trechos do vídeo. A diretora informou que haveria ainda a inclusão do vídeo de uma
segunda especialista (10’). Vídeo contém Poema sobre os quatro pilares da Educação e mais um Repente
sobre o tema.

 

 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/epe-page-wyx    

https://youtu.be/Kzc7dseX24M
https://meet.google.com/fsa-hfvk-qnp
https://meet.google.com/tvs-ydkw-par
https://meet.google.com/qpd-vrcs-ncg
https://www.youtube.com/watch?v=ySjysHRV6TY
https://www.youtube.com/watch?v=ySjysHRV6TY
https://meet.google.com/epe-page-wyx
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Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet:  
meet.google.com/eej-comi-bpm

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/vpv-hpgr-vbg

Análise do vídeo da Coordenação em Foco da CCEI MMP e sugerido à coordenadora pedagógica, Dália,
que fizesse as seguintes alterações: Atraso no áudio e imagem do dedo aparecendo no lado direito do vídeo.

Análise financeira das Notas Fiscais e Extrato mensal (BRB) enviado pela OAPNB referente ao mês
de agosto/2020 do RIE do 3º Trimestre.

Importante ressaltar que durante toda a semana foi realizado o acompanhamento das redes
sociais oapnb.natalebattezzi (instagram) e Natale Battezzi Oapnb (facebook) destas instituições parceiras
para verificação das informações prestadas à comunidade escolar, bem como ao público em geral e inclusão
de imagens dos conteúdos observados no RSVTR da Comissão Gestora.

Semana 07/12/2020 a 11/12/2020

No dia 07/12/20:

Realização da análise do vídeo da Coordenação em Foco da CCEI SF e sugerido à diretora pedagógica que
fizesse as seguintes alterações: identificação da coordenadora pedagógica, Maiana; acentuação e correção de
algumas palavras em certos trechos do vídeo. A diretora informou que haveria ainda a inclusão do vídeo de
uma segunda especialista (10’). Vídeo contém Poema sobre os quatro pilares da Educação e mais um
Repente sobre o tema.

Elaboração do RTMA 3º Trimestre/20 - OAPNB: Consulta aos RSVTR de julho, agosto e setembro desta
Comissão Gestora.

Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Andréa, Maria Arlete e
Bárbara Nayara): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 07/12 a 11/12 no canal youtube da CRE - Gama
às 16h: com o vídeo tema: Os quatro Pilares da Educação: abordagem geral - da parceira CCEI
NSC. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=6hR3WLptN4g.

Solicitação ao Diretor Administrativo da OAPNB, por meio do WhatsApp privado, documentação para
análise financeira referente aos meses de outubro e novembro/20 para fins de subsidiar a elaboração do
RTMA 4º Trimestre/20.

Atendimento à diretora pedagógica Aieska, por meio de WhastApp privado, sobre anexo com as
justificativas referentes à situação do aluno David Juan (busca ativa) e sugestões para a elaboração do RDIA
2º semestre/20, enviados por e-mail pela instituição CCEI SF.

Análise financeira das Notas Fiscais e Extrato mensal (BRB) enviado pela OAPNB referente ao mês
de agosto/2020 do RIE do 3º Trimestre.

 No dia 08/12/20:

Envio para as creches parceiras, por meio do e-mail desta Comissão Gestora, da Nota Técnica Nº 1/2020  ‐
SES/SVS/DIVEP (50127505): Orientações na ocorrência de casos e surtos de COVID 19 em creches,
instituições de ensino, instituições de longa permanência, ambientes institucionais e laborais do Distrito
Federal.

Análise financeira das Notas Fiscais e Extrato mensal (BRB) enviado pela OAPNB referente ao mês
de agosto/2020 do RIE do 3º Trimestre.

Elaboração do RTMA 3º Trimestre/20 - OAPNB: Consulta aos RSVTR de julho, agosto e setembro desta
Comissão Gestora.

https://meet.google.com/eej-comi-bpm
https://meet.google.com/vpv-hpgr-vbg
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Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Andréa, Maria Arlete e
Bárbara Nayara): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 07/12 a 11/12 no canal youtube da CRE - Gama
às 16h: com o vídeo tema: APRENDER A CONHECER - da parceira CCEI
DES. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ud7GnqjiVlo.  

No dia 09/12/20:

Aviso, por meio dos grupos de WhatsApp "Gestores em Ação e Equipes Multi Parceiras", da Webinar:
Trajetórias escolares: transições da Educação Infantil para o Ensino Fundamental: DIINF E GINSP.
Com Stela de Miranda - Professora Doutoranda (Educação Infantil); Pedagoga Orientadora Educacional:
Marina Rampazzo (GOE); Professor Mestre Leonardo Bezerra do Carmo (Anos Iniciais); Mediação: Andréia
Martinez (DIINF) e Erika Goulart (GOE).

Análise financeira das Notas Fiscais e Extrato mensal (BRB) enviado pela OAPNB referente ao mês
de setembro/2020 do RIE do 3º Trimestre.

Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Andréa, Maria Arlete e
Bárbara Nayara): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 07/12 a 11/12 no canal youtube da CRE - Gama
às 16h: com o vídeo tema: APRENDER A FAZER - da parceira CCEI TM. LINK:  
 https://www.youtube.com/watch?v=9uTs11PF5-8.

Organização do FÓRUM DE GESTORES com as demais gestoras das parceiras do Gama: elaboração da
pauta da reunião e apreciação dos documentos para repasse às creches.

 No dia 10/12/20:

Análise financeira das Notas Fiscais e Extrato mensal (BRB) enviado pela OAPNB referente ao mês
de setembro/2020 do RIE do 3º Trimestre.

Elaboração do RTMA 3º Trimestre/20 - OAPNB: Consulta aos RSVTR de julho, agosto e setembro desta
Comissão Gestora.

Participação e acompanhamento das parceiras na Webinar: Trajetórias escolares: transições da Educação
Infantil para o Ensino Fundamental: DIINF E GINSP. Com Stela de Miranda - Professora Doutoranda
(Educação Infantil); Pedagoga Orientadora Educacional: Marina Rampazzo (GOE); Professor Mestre
Leonardo Bezerra do Carmo (Anos Iniciais); Mediação: Andréia Martinez (DIINF) e Erika Goulart
(GOE). https://www.youtube.com/watch?v=NKPJKwMTjpA

Realização do Fórum de Gestores Creches com a Comissão Gestora e diretores pedagógicos das parceiras, de
15h30 às 17h para alinhamento das demandas do 2º semestre e final do ano letivo/20, no link
https://meet.google.com/chm-hsno-qss. Pauta: - Parecer 102/CEDF: carga horária e frequência da EI; - Nota
Informativa n ° 05/20 SUPLAV: Parecer 102; - Circular 262/SUPLAV: 2° semestre e final do ano/2020;
- Registro diferente no Diário das creches no 1° e no 2° semestres; - Parecer Técnico: Reposição das aulas; -
Webinar: Trajetórias escolares - DIINF; - Formação E.I.: 21 e 22/12 ( dia não letivo); - Nota Técnica 01/2020
SES/DF: orientações sobre casos e surtos de Covid 19; - SISLANCA: pessoa responsável, devolução de
valores pela creche; - REO 2019/2020: correções; - Pesquisa de Satisfação 2020: em análise; - Plano de
Trabalho: SUAG; - Nova Portaria em 2021; - Coordenação em Foco: notificações dos direitos autorais desta
semana; Feedback dos gestores das creches quanto ao trabalho realizado junto à Comissão Gestora.

Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Andréa, Maria Arlete e
Bárbara Nayara): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 07/12 a 11/12 no canal youtube da CRE - Gama
às 16h: com o vídeo tema: APRENDER A CONVIVER - da parceira CCEI
MMP. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=1NavTFi10yI 

No dia 11/12/20:

Análise financeira das Notas Fiscais e Extrato mensal (BRB) enviado pela OAPNB referente ao mês
de setembro/2020 do RIE do 3º Trimestre.

https://www.youtube.com/watch?v=NKPJKwMTjpA
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Formação Continuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Andréa, Maria Arlete e
Bárbara Nayara): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 07/12 a 11/12 no canal youtube da CRE - Gama
às 16h: com o vídeo tema: APRENDER A SER - da parceira CCEI
SF. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=FqBXh9WtJfg

Importante ressaltar que durante toda a semana foi realizado o acompanhamento das redes
sociais oapnb.natalebattezzi (instagram), Natale Battezzi Oapnb (facebook), OAPNB (You tube)
e www.oapnb.org.br (site) destas instituições parceiras para verificação das informações prestadas à
comunidade escolar, bem como ao público em geral.

Semana 14/12/2020 a 18/12/2020

No dia 14/12/20:

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/zkw-kopo-uew : Valores.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/rve-oqgj-qfh: Musicalidade.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/bfj-qhhe-bdb (não houve encontro pela manhã
devido ao problema na Google), https://meet.google.com/uzk-brjv-ebe: acolhimento com Orientador
Educacional e Psicólogo.

Elaboração do RTMA 3º Trimestre/20 - OAPNB: Consulta aos RSVTR de julho, agosto e setembro desta
Comissão Gestora.

Análise dos arquivos da OAPNB contendo a amostragem dos Diários de Classe e RDIA dos Maternais I e II,
conforme solicitado por esta Comissão Gestora.

 No dia 15/12/20:

Divulgação da live da CRE-Sobradinho https://youtu.be/tyRZf-kt2Kg nos grupos de WhatsApp Gestores em
Ação e Equipe Multi Parceiras.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/gos-tgqb-hxe

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/icm-sbxd-deb

Acompanhamento da CCEI NSC na live da CRE-Sobradinho https://youtu.be/tyRZf-kt2Kg: A importância
da Educação Infantil – Uma live para toda a comunidade escolar.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/gfj-vztp-axj

Elaboração do RTMA 3º Trimestre/20 - OAPNB: Consulta aos RSVTR de julho, agosto e setembro desta
Comissão Gestora.

Elaboração de formulário para análise dos Diários de Classe e RDIA das creches parceiras do 1º
semestre/2020.

Análise dos arquivos da OAPNB contendo a amostragem dos Diários de Classe e RDIA dos Maternais I e II,
conforme solicitado por esta Comissão Gestora.

Preenchimento do formulário de análise dos Diários de Classe e RDIA da OAPNB.

No dia 16/12/20:

http://www.oapnb.org.br/
https://meet.google.com/zkw-kopo-uew
https://meet.google.com/rve-oqgj-qfh
https://meet.google.com/bfj-qhhe-bdb
https://meet.google.com/uzk-brjv-ebe
https://youtu.be/tyRZf-kt2Kg
https://meet.google.com/gos-tgqb-hxe
https://meet.google.com/icm-sbxd-deb
https://youtu.be/tyRZf-kt2Kg
https://meet.google.com/gfj-vztp-axj
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Acompanhamento da realização do Curso PROJETO: Oficinas pedagógicas nas escolas – trilhas lúdicas para
aulas remotas da instituição parceira Sagrada Família.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica na instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/mux-yfad-noc

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/iap--iipr-upu : Bate papo sobre transição com a
Equipe do CEI 203 de Santa Maria.

Conversa com Carlos Ney, da CMAP TC, por meio do WhatsApp privado, sobre esclarecimentos quanto às
mudanças no quadro de profissionais da instituição: promoção, remanejamento, desligamento e contratação.

Conversa com Marta, Assistente Administrativo da OAPNB: mudanças no quadro de profissionais da
OAPNB, por meio do WhatsApp privado e depois por telefone fixo da instituição.

Elaboração do RTMA 3º Trimestre/20 - OAPNB: Consulta aos RSVTR de julho, agosto e setembro desta
Comissão Gestora.

Análise dos arquivos da OAPNB contendo a amostragem dos Diários de Classe e RDIA dos Maternais I e II,
conforme solicitado por esta Comissão Gestora.

Preenchimento do formulário de análise dos Diários de Classe e RDIA da OAPNB.

 No dia 17/12/20:

Elaboração do RTMA 3º Trimestre/20 - OAPNB: Consulta aos RSVTR de julho, agosto e setembro desta
Comissão Gestora.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/mok-fwxf-rkc  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/tmd-abtj-jct

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/eki-ahqu-idq

Análise dos arquivos da OAPNB contendo a amostragem dos Diários de Classe e RDIA dos Maternais I e II,
conforme solicitado por esta Comissão Gestora.

Preenchimento do formulário de análise dos Diários de Classe e RDIA da OAPNB.

 No dia 18/12/20:

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/vgk-cayt-yhv

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/csn-iwtu-ywg  

 

 

   Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/vgk-cayt-yhv

Elaboração do RTMA 3º Trimestre/20 - OAPNB: Consulta aos RSVTR de julho, agosto e setembro desta
Comissão Gestora.

https://meet.google.com/mux-yfad-noc
https://meet.google.com/iap--iipr-upu
https://meet.google.com/mok-fwxf-rkc
https://meet.google.com/tmd-abtj-jct
https://meet.google.com/eki-ahqu-idq
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https://meet.google.com/vgk-cayt-yhv
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Análise dos arquivos da OAPNB contendo a amostragem dos Diários de Classe e RDIA dos Maternais I e II,
conforme solicitado por esta Comissão Gestora.

Preenchimento do formulário de análise dos Diários de Classe e RDIA da OAPNB.

Realização do acompanhamento das redes sociais oapnb.natalebattezzi (instagram) e Natale Battezzi
Oapnb (facebook) destas instituições parceiras para verificação das informações prestadas à comunidade
escolar, bem como ao público em geral e inclusão de imagens dos conteúdos observados no RSVTR da
Comissão Gestora.

 Semana 21/12/2020 a 25/12/2020

No dia 21/12/20 houve acompanhamento da Formação de professores/monitores (dia não letivo) promovida
pelas OSC's de acordo com as orientações do Informativo DIINF/SEEDF. Segue abaixo:

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet: https://meet.google.com/nvi-vwkr-gbg

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/bec-fnem-pii

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet: https://meet.google.com/nvi-vwkr-gbg

Assinatura do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação n.º 8/2020 - SEE/CRE GAMA/UNIEB
(49674852) RTMA 3º TRIMESTRE -OAPNB.

Realização do Fórum com Gestores e secretários escolares das parceiras. Segue pauta: Nota Informativa nº
05/20; Parecer nº 102/20 CEDF; Circular nº 262/20 SUPLAV; Formação dos professores/monitores nos dias
21 e 22/12; Feedback da análise dos Diários de Classe por esta comissão Gestora; Quadro de Enturmação
2021 / Diretrizes Pedagógicas das Parceiras e Ampliação da Oferta; Plano de Trabalho; Despedida da gestora
Maria Arlete; Planejamento da pauta do Fórum com Gestores e Secretários escolares em janeiro/2021
(Proposta Pedagógica 2021, Pesquisa de Satisfação 2020; Diários de Classe, RDIA – 2º semestre e Conselho
de Classe). No link:  https://meet.google.com/ewm-mtjd-hza

No dia 22/12/20 houve acompanhamento da Formação de professores/monitores (dia não letivo) promovida
pelas OSC's de acordo com as orientações do Informativo DIINF/SEEDF. Segue abaixo:

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Sagrada Família pelo
Google Meet. Formação: A Construção do RDIA no contexto do ensino remoto. CCEI MMP e CCEI SF. 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: https://meet.google.com/tvm-hict-xxz  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da instituição parceira Maria Mãe da
Providência pelo google meet. Formação: A Construção do RDIA no contexto do ensino remoto. CCEI
MMP e CCEI SF. 

Acompanhamento da ação da entrega de presentes aos alunos da CCEI MMP: Drive Thru Natalino.

Acompanhamento da ação da entrega de presentes aos alunos da CCEI SF: Drive Thru Natalino.

Reunião presencial na UNIEB/CRE-GAMA com o chefe Dalvani e Comissão Gestora (Andréa, Maria
Arlete e Bárbara): alinhamento das ações sobre os relatórios de 2020/2021. E reunião com a chefe da
UNIPLAT para esclarecimentos sobre o preenchimento do Diário de Classe das creches de acordo com a
Nota Informativa nº 05/SEEDF e Parecer nº 102/CEDF: frequência dos estudantes e carga horária trabalhada.

No dia 23/12/2020 houve atendimento presencial na UNIEB/CRE-Gama, das diretoras pedagógicas da
OAPNB para conferência e assinatura do quadro de enturmação 2021, juntamente com os chefes da UNIEB
e UNIPLAT.

https://meet.google.com/nvi-vwkr-gbg
https://meet.google.com/bec-fnem-pii
https://meet.google.com/nvi-vwkr-gbg
https://meet.google.com/ewm-mtjd-hza
https://meet.google.com/tvm-hict-xxz
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No dia 23/12/2020 as creches parceiras entraram de RECESSO ESCOLAR conforme o Calendário Escolar
Reorganizado das Parceiras 2020.

O acompanhamento realizado por esta Comissão Gestora será retomado de acordo com o retorno das
atividades das creches no dia 04/01/2021.

Realização do acompanhamento das redes sociais oapnb.natalebattezzi (instagram) e Natale Battezzi
Oapnb (facebook) destas instituições parceiras para verificação das informações prestadas à comunidade
escolar, bem como ao público em geral e inclusão de imagens dos conteúdos observados no RSVTR da
Comissão Gestora.

Semana 28/12/2020 a 31/12/2020 

Na semana dos dias de 28/12/20 a 31/12/20 não houve acompanhamento remoto, pois, as creches parceiras
encontram-se de RECESSO ESCOLAR conforme o Calendário Escolar Reorganizado das Parceiras 2020,
desde 23/12/2020.

O acompanhamento realizado por esta Comissão Gestora será retomado de acordo com o retorno das
atividades das creches no dia 04/01/2021.

Importante ressaltar que durante esta semana não foi realizado o acompanhamento das redes
sociais oapnb.natalebattezzi (instagram), Natale Battezzi Oapnb (facebook), OAPNB (You tube)
e www.oapnb.org.br (site) destas instituições parceiras para verificação das informações prestadas à
comunidade escolar, bem como ao público em geral, devido ao RECESSO ESCOLAR.

 

Andréa Batista dos Santos Maia

DODF nº 247 de 30/12/2019

Maria Arlete Campos Barros

DODF nº 247 de 30/12/2019

Bárbara Nayara Dantas Oliveira

DODF nº 201 de 22/10/2020

 

 

ACHADOS:

Identificação dos pontos relevantes e destaques encontrados no período:

 

1- Todas as 03 (três) unidades passaram pela alteração no quantitativo por sala de aula em atendimento às
Diretrizes Pedagógicas e Operacionais das Instituições Parceiras que Ofertam a Educação Infantil e a
Estratégia de Matrícula que prevê maternal I com 22 crianças por sala e maternal II 24 crianças por sala, com
propostas dos Quadros de Enturmação/2021 assinadas pela UNIPLAT, UNIEB, Comissão Gestora e OSC, e
entregues em janeiro de 2021, conforme orientação da SEEDF, acostados ao processo 00080-
00151105/2018-75.

2- A CCEI NSC realizou os procedimentos adequados para eleição da nova diretoria, no mês de agosto,
divulgou em suas redes sociais e informou a esta Comissão Gestora no Fórum com Gestores em dezembro.
Foi solicitada a documentação por meio do e-mail desta Comissão Gestora. Os mesmos serão anexados no
próximo RTMA.

http://www.oapnb.org.br/
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3- Em análise simplificada do quadro de despesas apresentado pela Obras Assistenciais Padre Natale
Battezzi (OAPNB) no Relatório Informativo de Execução (54337643, 54337863, 54338261, 54338570,
54339036, 54339151), referente ao período de vigência deste relatório, não foram observados indícios de
irregularidades e a instituição não informou realização de remanejamento de Pequeno Valor, bem
como não solicitou reembolso.

Vale ressaltar que a OAPNB tem realizado a devolução dos valores indevidos, apontados por esta Comissão
Gestora, para a própria conta bancária que consta no Termo de Colaboração nº140/2017.

A gestora Bárbara Nayara, desde outubro, havia ficado responsável pela devolução de valores junto ao
SISLANCA, caso se fizesse necessário, conforme Ofício 4 (52567728) enviado às parceiras por esta
Comissão Gestora, mas no DODF nº 244, de 29 de dezembro de 2020, página 41 (54662099) saiu sua
exoneração desta Comissão Gestora e portanto, não houve substituto imediato no SISLANCA para realizar
tal demanda.

4- Repasses à OSC: No que se refere ao financeiro, a OAPNB recebeu recursos mensais referentes ao 4º
Trimestre/2020 repassados pela SEEDF nos seguintes dias/meses:

08/10/2020: R$ 499.019,04 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Dezenove Reais e Quatro
Centavos);
06/11/2020: R$ 499.019,04 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Dezenove Reais e Quatro
Centavos);
08/12/2020: R$ 499.019,04 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Dezenove Reais e Quatro
Centavos).

 

5- Segue, abaixo, os achados de cada creche conforme documentação financeira (extratos e recibos bancários
e notas fiscais) enviada remotamente à esta Comissão Gestora:

 

CCEI SAGRADA FAMÍLIA

No período de outubro a dezembro a instituição relatou que devolveu recursos indevidos por taxa de juros ou
mora e realizou contratação de serviços de terceiros.

Outubro: CCEI SF

Não houve ocorrências neste mês.

Novembro: CCEI SF

DEVOLUÇÕES REALIZADAS:

R$ 0,76 no dia 12/11/2020 referente a devolução de encargos (juros), referente ao benefício PATF –
Programa de Assistência ao Trabalhador e Família da Unidade CCEI Sagrada Família;
R$ 9,61 no dia 18/11/2020 referente a devolução de encargos, (juros/multa) referente ao Seguro de
Vida em grupo da Unidade CCEI Maria Mãe da Providência;

- Manutenção e reparo de equipamentos de cozinha e lavanderia, no valor de R$ 1.980,00.

 

Dezembro: CCEI SF

- Manutenção de renovação de teste de estanqueidade na central, rede geral e ramais de passagem de GLP,
com emissão de laudo técnico no CCEI NSC, SF e MMP no valor total de R$ 3.600,00.
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- Manutenção e reparo em copiadoras e sistema de monitoramento no CCEI MMP e CCEI SF no valor de R$
1.365,00;

- Manutenção e reparo no sistema de monitoramento nas unidade CCEI NSC e CCEI SF no valor total de R$
3.640,00.

 

CCEI NOSSA SENHORA DO CARMO

No período de outubro a dezembro a instituição relatou que não devolveu recursos indevidos por taxa de
juros ou mora e realizou contratação de serviços de terceiros.

Dezembro: CCEI NSC

- Manutenção de renovação de teste de estanqueidade na central, rede geral e ramais de passagem de GLP,
com emissão de laudo técnico no CCEI NSC, SF e MMP no valor total de R$ 3.600,00;

- Manutenção e reparo em copiadoras e sistema de monitoramento no CCEI MMP e CCEI SF no valor de R$
1.365,00;

- Manutenção e reparo no sistema de monitoramento nas unidade CCEI NSC e CCEI SF no valor total de R$
3.640,00.

 

CCEI MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

No período de outubro a dezembro a instituição relatou que devolveu recursos indevidos por taxa de juros ou
mora e realizou contratação de serviços de terceiros.

Outubro: CCEI MMP

Não houve ocorrências neste mês.

Novembro: CCEI MMP

DEVOLUÇÕES REALIZADAS:

R$ 9,61 no dia 18/11/2020 referente a devolução de encargos, (juros/multa) referente ao Seguro de
Vida em grupo da Unidade CCEI Maria Mãe da Providência;

Dezembro: CCEI MMP

- Manutenção de renovação de teste de estanqueidade na central, rede geral e ramais de passagem de GLP,
com emissão de laudo técnico no CCEI NSC, SF e MMP no valor total de R$ 3.600,00;

- Manutenção e reparo em copiadoras e sistema de monitoramento no CCEI MMP e CCEI SF no valor de R$
1.365,00;

- Manutenção e reparo no sistema de monitoramento nas unidade CCEI NSC e CCEI SF no valor total de R$
3.640,00.

A OAPNB tem o costume de realizar pagamentos antecipados ou na data de vencimento, mas dificilmente
em atraso, das contas de tarifas públicas bem como as demais contas.

 

APRESENTAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA OAPNB
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Observações quanto a pagamentos de despesas mês de outubro/2020

 

Documento Vencimento Pagamento Valor
Especificação

 

126314 29/10/2020 15/10/2020 772,96
Caesb Santa Maria

Sem encargos

126334 23/10/2020 15/10/2020 1.313,48
Ceb Santa Maria

Sem encargos

126418 20/10/2020 15/10/2020 247,04
Claro Fixo CCEI-NSC

Sem encargos

126464 23/10/2020 15/10/2020 1.032,22
CEB CCEI MMP

Sem encargos

126603 23/10/2020 15/10/2020 1.563,81 Ceb CCEI NSC

126633 20/10/2020 15/10/2020 129,57

Vivo fixo

CCEI SF

Sem encargos

126591 20/10/2020 15/10/2020 174,44

Vivo Fixo

CCEI MMP

Sem encargos

126655 22/10/2020 15/10/2020 5.126,16
CAESB Gama

Sem encargos

000000 07/10/2020 07/10/2020 359,78

Alvorada Com. Ferrag.

Comp. Materias

Com 03 orçamentos
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126562 10/11/2020 15/10/2020 662,53 Elevadores Atlas Schindler

(Manutenção)

NF 105230

126487 20/11/2020 15/10/2020 32,31 DARF IR Elevador Atlas

165768 05/11/2020 27/10/2020 8.300,00

Accounting Contadores

Associados NF 861

Prestação serv.

523059 20/10/2020 20/10/2020 1.300,00
NF 182

Adv. Associados Teixeira
Alvares

461213 19/11/2020 22/10/2020 170,00

NF 564

Gama Comércio de produtos
Automotivos

(troca de óleo, filtro e outros)

Apresentação 03 orçamentos

 

461239 19/11/2020 22/10/2020 84,00

NF 563

Gama Comércio de produtos
Automotivos

(peças carro)

Houve apresentação 03
orçamentos de empresas

000000 23/10/2020 23/10/2020 1.300,00

NF 44

MPS NETO
SERRALHERIA

Manutenção e Reparo de
prateleiras e montagem de 04
estantes

Houve apresentação de 03
orçamentos de empresas

000000 26/10/2020 26/10/2020 3.000,01 NF 000.0001.932
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Ferro e Aço CCEI NSC

Compras Materiais diversos

Houve apresentação de 03
orçamentos de empresas

165736 30/10/2020 27/10/2020 1.470,00

NF 000.014.746

Ferragens Idaia

Compra de material (telhas)

Houve apresentação de 03
orçamentos

420503 26/10/2020 26/10/2020 2.852,07

FGTS Rescisório com Aviso
Indenizado de Solange
Cavalcante Brito

Creche-OAPNB-Gama

370620 07/11/2020 30/10/2020 10.448,56

FGTS

Creche-CCEI SF

53 trabalhadores

370724 07/11/2020 30/10/2020 12.257,25

FGTS

Creche-CCEI NSC

59 trabalhadores

370773 07/11/2020 30/10/2020 9.639,39

FGTS

Creche-CCEI-MMP

49 trabalhadores

370696 20/11/2020 30/10/2020 10.942,89
INSS

 Creche-CCEI-MMP

370717 20/11/2020 30/10/2020 11.682,50
INSS

Creche-CCEI-SF

370796 20/11/2020 30/10/2020 11.160,93
INSS

Creche-CCEI-NSC
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370670 25/11/2020 30/10/2020 1.334,15 PIS

Creche-CCEI SF

370808 25/11/2020 30/10/2020 1.625,89
PIS

Creche-CCEI NSC

370821 25/11/2020 30/10/2020 1.262,29
PIS

Creche-CCEI MMP

420538 26/10/2020 26/10/2020 2.228,28

FGTS Rescisório com Aviso
Indenizado de Bernadete
Rodrigues dos Santos

Creche-OAPNB-Gama

420555 26/10/2020 26/10/2020 2.229,35

FGTS Rescisório com Aviso
Indenizado de Mirtes dos
Santo Gomes

Creche-OAPNB-Santa Maria

493977 26/10/2020 26/10/2020 1.847,37

FGTS Rescisório com Aviso
Indenizado de Maria da
Penha Talys de Mattos

Creche OAPNB-Santa Maria

615232 26/10/2020 26/10/2020 4.057,94

Rescisão Contratual c/ Aviso

Indenizado de 09 dias
Bernadete Rodrigues dos
Santos

Creche OAPNB-GAMA

625260 26/10/2020 26/10/2020 2.711,40

Rescisão Contratual c/ aviso
prévio indenizado de 09 dias
de Maria da Penha Talys de
Mattos

Creche-OAPNB-Santa Maria

615297 26/10/2020 26/10/2020 4.058,02

Rescisão Contratual c/ aviso
prévio de 09 dias de Mirtes
dos Santos Gomes

Creche –OAPNB- Santa
Maria
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615326 26/10/2020 26/10/2020 4.831,01 Rescisão Contratual c/aviso
prévio indenizado de 09 dias 
de Solange Cavalcante Brito

Creche-OAPNB -Gama

523104 30/10/2020 30/10/2020 1.707,13 Pagamento Salário Priscila
Santos Aguiar

 

 

Crédito Fornecedor GDF Planalto efetivado dia 08/10/2020 no valor de R$ 499.019,04

Débito Aplicação FI BRB Planalto no dia 09/10/2020 no valor de R$ 505.590,00

Resgate FI BRB Planalto dia 26/10/2020 no valor de R$ 20.000,00

Resgate FI BRB Planalto dia 27/10/2020 no valor de R$ 30.000,00

Resgate FI BRB Planalto dia 30/10/2020 no valor de R$ 460.000,00

 

Observações quanto a pagamentos de despesas mês de novembro/2020

 

Documento Vencimento Pagamento Valor
Especificação

 

552438 27/11/2020 16/11/2020 1.291,72
Caesb Santa Maria

Sem encargos

552476 23/11/2020 16/11/2020 1.309,17
Ceb-CCEI SF

Sem encargos

552383 20/11/2020 16/11/2020 247,04
Claro Fixo CCEI-NSC

Sem encargos

552883 23/11/2020 16/11/2020 1.012,93
CEB CCEI MMP

Sem encargos

552521 23/11/2020 16/11/2020 1.599,80 Ceb CCEI NSC

551844 20/11/2020 16/11/2020 138,38 Vivo fixo
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CCEI SF

Sem encargos

552039 20/11/2020 16/11/2020 184,83

Vivo Fixo

CCEI MMP

Sem encargos

552854 22/11/2020 16/11/2020 2.404 98
CAESB CCEI NSC

Sem encargos

      633509 20/11/2020 05/11/2020 974,15
NF 258143

NASA Caminhões

633580 10/11/2020 05/11/2020 629,34

NF 359

 Auto Posto Gama Centro
LTDA

(Combustível)

 

 

 

523104 25/11/2020 25/11/2020 199,80

     NF 224

LANE Papelaria

Houve 03 orçamentos
diferentes

 

620241 05/12/2020 25/11/2020 8.300,00

Accounting Contadores

Associados NF 872

Prestação serv.

523059 25/11/2020 25/11/2020 1.300,00
NF 187

Adv. Associados Teixeira
Alvares

000000 10/11/2020 10/11/2020          700,00 NF 045
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MSP Neto Serralheria

(Prestação Serviços)

Apresentação 03 orçamentos

 

2000254 10/11/2020
11/11/2020

c/ data
vencida

2.296,26

C/Juros

0,76 centavos

Plano de Saúde  CCEI SF

 

 

000104 12/11/2020 12/11/2020 0,76 Devolução  encargos Plano
Saúde  CCEI SF

303485 10/11/2020 18/11/2020

433,95

C/juros

R$ 9,61

Seguro de Vida

CCEI MMP

000816 18/11/2020 18/11/2020  9,61 Devolução  Encargos Seguro
de Vida CCEI MMP

579918 09/11/2020 06/11/2020 38,09

FGTS Rescisório sem aviso
prévio Indenizado de Karoline
Silva Marcelino

Creche-OAPNB-Gama

520713 07/12/2020 27/11/2020 15.440,70              FGTS CCEI SF

520752 07/11/2020 27/11/2020 14.118,68
FGTS CCEI MMP

 

604841 06/11/2020 06/11/2020 821,82

Rescisão Contratual s/aviso
prévio indenizado

 de Karoline Silva Marcelino

Creche OAPNB-GAMA

610977 25/11/2020 25/11/2020       117,28 Rescisão Contratual c/ aviso
prévio indenizado de 39 dias
de Patrícia da Rocha do
Nascimento

Creche-OAPNB-Santa Maria
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612907 25/11/2020 25/11/2020 55,64

Rescisão Contratual s/aviso
prévio indenizado de Kelly
Cristina de Pinho Costa

Creche –OAPNB- Santa
Maria

930859 25/11/2020 25/11/2020 53.553,08 13% Salário CCEI SF

931593 25/11/2020 25/11/2020 59.123,16 13% Salário CCEI NSC

932323 25/11/2020 25/11/2020 46.045,84 13% Salário CCEI MMP

354540 18/12/2020 26/11/2020 1.961,33 IRRF 13% Salário CCEI SF

357380 18/12/2020 26/11/2020 1.978 52 IRRF 13% Salário CCEI
MMP

361000 18/12/2020 26/11/2020 2.938,36 IRRF 13% Salário CCEI NSC

350080 24/12/2020 26/11/2020 1.209,03 PIS 13%, salário CCEI SF

353495 24/12/2020 26/11/2020 1.109,81 PIS 13%  Salário CCEI MMP

359121 24/12/2020 26/11/2020 1.437,32 PIS 13% Salário CCEI NSC

351046 18/12/2020 26/11/2020 8.616,82 INSS CCEI SF

      356446

 
18/12/2020 26/11/2020 9.592 34 INSS CCEI MMP

      360177 18/12/2020 26/11/2020    11.511 07 INSS CCEI NSC

      520524 24/12/2020 27/11/2020      1.270,79 PIS CCEI SF

      520593 24/12/2020 27/11/2020      1.186,37 PIS CCEI MMP

      520694 24/12/2020 27/11/2020       1.492,09 PIS CCEI NSC

      520562 18/12/2020 27/11/2020     11.006,91 INSS CCEI SF
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      520805 18/12/2020 27/11/2020     12.363,82 INSS CCEI NSC

      520967 18/12/2020 27/11/2020     10.273,67 INSS CCEI MMP

      520903 18/12/2020 27/11/2020             11,22 INSS CCEI MMP

      520661 18/12/2020 27/11/2020        2.008,92 IRRF CCEI MMP

      520777 18/12/2020 27/11/2020         1.957,03 IRRF CCEI SF

      520928 18/12/2020 27/11/2020         2.972,32 IRRF CCEI NSC

      520713 07/12/2020 27/11/2020      15.440,70 FGTS CCEI SF

      520752 07/12/2020 27/11/2020      14.118,68 FGTS CCEI MMP

      520989 07/12/2020 27/11/2020      17.854,15 FGTS CCEI NSC

      370808 25/11/2020  30/10/2020         1.625,89 DARF Lane Papelaria ver
extrato outubro/2020

        000000 27/11/2020 27/11/2020            150,02 Posto de combustível OANPB
Gama NF 83856

         568869 04/12/2020 27/11/2020            525,00
Extintores Brasil  NF 15.824

CCEI SF e CCEI MMP
presentados 03 orçamentos

       000000 27/11/2020 27/11/2030          
136,06          Auto Posto Gama NF 361

       000000 26/11/2020 26/11/2020           304,50

Elétrica Regional NF 3316

Creche CCEI NSC 
apresentação  03 orçamentos

(Compra materiais)

     

       000000 26/11/2020 26/11/2020           378,00 Elétrica  Regional  NF 3328

Creche CCEI SF e CCEI
MMP apresentados 03
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orçamentos

(Compra Materiais)

 

000000 05/11/2020 05/11/2020        1.280,00

Nota Avulsa 190414 em nome

Luciana Pereira Barbosa
(serviço  manutenção 
equipamentos)

apresentação  03 orçamentos

Creche CCEI MMP

000000 05/11/2020 05/11/2020       1.950,00

Nota Avulsa 1904185 em
nome de Luciana Pereira
Barbosa (serviço manutenção 
equipamentos) apresentação
03 orçamentos

 Creche CCEI NSC

000000 05/11/2020 05/11/2020       1.980,00

Nota Avulsa 1904156 em
nome de Luciana Pereira
Barbosa (serviço 
manutenção 
equipamentos)apresentação de
03 orçamentos

Creche CCEI SF

 

 

Crédito Fornecedor GDF Planalto efetivado dia 06/11/2020 no valor de R$ 499.019,04

Débito Aplicação FI BRB Planalto no dia 10/11/2020 no valor de R$ 500.000,00

Resgate FI BRB Planalto dia 25/11/2020 no valor de R$ 200.000,00

 

 

Observações quanto a pagamentos de despesas mês de dezembro/2020

 

Documento Vencimento Pagamento Valor
Especificação
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060268 22/12/2020 17/12/2020 1.068,26 Caesb Gama

Sem encargos

759062 23/12/2020 10/12/2020 1.417,16
Ceb  CCEI SF

Sem encargos

758676 20/12/2020 10/12/2020 247,04
Claro Fixo CCEI-NSC

Sem encargos

758698 23/12/2020 10/12/2020 963,41
CEB CCEI MMP

Sem encargos

758649 23/12/2020 10/12/2020 1.422,50 Ceb CCEI NSC

758892 20/12/2020 10/12/2020 137,64

Vivo fixo

CCEI SF

Sem encargos

759003 20/12/2020 10/12/2020 183,43

Vivo Fixo

CCEI MMP

Sem encargos

068078 29/12/2020 17/12/2020 503,16
CAESB Santa Maria

Sem encargos

000000 18/12/2020 18/12/2020 630,00

NF 3369

Elétrica Regional

(Compras lâmpadas)

Com 03 orçamentos

 

199084 30/12/2020 30/12/2020 670,00 NF 1974

Compra de 10 tênis
antiderrapante Soft Works

Com 03 orçamentos
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000000 30/12/2020 30/12/2020 385,00

NF 312

Barbosa Barbosa & Andrade
LTDA

(Compras de botas)

Com 03 orçamentos

238788 10/12/2020 01/12/2020 662,53

Elevadores Atlas Schindler

(Manutenção)

NF 105230

 

238907 18/12/2020 01/12/2020 323,31
DARF IR Elevador Atlas

 

199259 05/01/2021 30/12/2020 8.300,00

Accounting Contadores

Associados NF 894

Prestação serv.

 

523059 Recibo enviado
posteriormente 29/12/2020 1.300,00

NF 192

Adv. Associados Teixeira
Alvares

 

239029 10/12/2020 01/12/2020 637,97

Quality Auto Posto Gama
Centro NF 381

(combustivel/gasolina)

 

000000 31/12/2020 31/12/2020 936,95

Quality Auto Posto Gama
Centro NF 401

(combustivel/gasolina)
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758849 10/12/2020 10/12/2020 118,57 Posto de Combustivel EPIA
Candangolândia NF 83901

 

000000 31/12/2020 31/12/2020 150,00
Posto de Combustivel EPIA
Candangolândia NF 83938

 

943337 09/12/2020 02/12/2020 50,00

SINPRO-DF

(taxa assist. laboral ref ao
mês 11/20 da professora
Luzineide Ramos de Oliveira

 

943590 09/12/2020 02/12/2020 150,00

SINPRO-DF

(taxa assist. laboral ref ao
mês 11/20 das professores
Crislane A N Perdigão e
outras

 

000000 18/12/2020 18/12/2020 3.600,00

NF 000.000.177

Manutenção Sistema de gás
das CCEI-SF CCEI-MP
CCEI NSC

Houve apresentação de 03
orçamentos de empresas

199050 30/12/2020 30/12/2020 870,00

NF 38701

A.S GAS DEP E TRANSP
DE GAS LTDA

Compra gás

Houve apresentação de 03
orçamentos

000000 29/12/2020 29/12/2020 1.365,00 NF 1974956

Sandro Pereira dos Santos

Manutenção reparo
monitoramento

Creches CCEI NSC CCEI SF
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03 orçamentos

 

000000
29/12/2020 29/12/2020 3.640,00

NF 1974956

Sandro Pereira dos Santos

Manutenção reparo
monitoramento

Creches CCEI NSC CCEI SF

03 orçamentos

254378 20/01/2021 ---       164,37
DARF OAPNB Gama

 

429741 23/12/2020 23/12/2020 2.058,92

FGTS Rescisório com Aviso
Indenizado Geovane
Fortunato de Rezende

Creche-OAPNB-Santa Maria

432143 24/12/2020 22/12/2020 3.024,53

FGTS Rescisório com Aviso
Indenizado de Eunice
Morgana Coatio Caldeira

Creche-OAPNB-Santa Maria

067311 07/12/2020 03/12/2020 2.854,89

FGTS Rescisório com Aviso
Indenizado Michele
Fernanda Silva Brasil

Creche-OAPNB-Gama

 

411996 22/12/2020 22/12/2020 4.534,55

Rescisão Contratual c/ aviso
prévio indenizado de Eunice
Morgana Coatio Caldeira

Creche-OAPNB-Santa Maria

466656 22/12/2020 22/12/2020 3.830,83

Rescisão Contratual c/ aviso
prévio de 06 dias de Geovane
Fortunato de Rezende

Creche –OAPNB- Santa
Maria

040292 03/12/2020 03/12/2020 2.916,54 Rescisão Contratual c/aviso
prévio indenizado de 09 dias 
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de Michele Fernanda Silva
Brasil

Creche-OAPNB -Gama

526838 23/12/2020 23/12/2020 3.184,51
Férias de Jose Edmilson M.
Lima ref. 04/01 a 02/02/2021

OAPNB -Gama

530005 23/12/2020 23/12/2020 4.043,26
Férias de Kátia Cilene Sales
ref. 04/01 a 02/02/2021

OAPNB -Gama

532197 23/12/2020 23/12/2020 4.121,27
Férias de Marta Rocha Silva
ref. 04/01 a 02/02/2021

OAPNB -Gama

533260 23/12/2020 23/12/2020 2.654,30

Férias de Reginton Silva
Arruda ref. 02/01 a
31/01/2021

OAPNB -Gama

535527 23/12/2020 23/12/2020 1.926,49

Férias de Wesley Oliveira
Ribeiro ref. 04/01 a
02/02/2021

OAPNB -Gama

537749 23/12/2020 23/12/2020 2.983,93

Férias de Cláudia Regina
B.A. de Lima ref. 04/01 a
02/02/2021

OAPNB –Santa Maria

539864

 
23/12/2020 23/12/2020 1.529,79

Férias de Paulo Roberto da
Silva ref. 04/01 a 02/02/2021

OAPNB –Santa Maria

541014 23/12/2020 23/12/2020 2.760,66

Férias de Hélio Sousa
Medeiros ref. 02/01 a
31/01/2021

OAPNB –Santa Maria

542160 23/12/2020 23/12/2020 2.865,75 Férias de José Claudio Silva
ref. 04/01 a 02/02/2021
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OAPNB- Santa Maria

544502 23/12/2020 23/12/2020 3.153,37
Férias de Ludmila Agripino
de S. Castro ref. 04/01 a
02/02/2021

254378 20/01/2021 29/12/2020 164,37
IRRF (FÉRIAS)

CCEI SF

254392

 
20/01/2021 29/12/2020 97,38

IRRF (FÉRIAS)

CCEI MMP

 

254460 20/01/2021 29/12/2020 745,48
IRRF (FÉRIAS)

CCEI NSC

254417 20/01/2021 29/12/2020 3.026,84 IRRF CCEI NSC

254444 20/01/2021 29/12/2020 2.008,98 IRRF CCEI SF

254449 20/01/2021 29/12/2020 1.963.99 IRRF CCEI SF

254385 25/01/2021 29/12/2020 1.302,00 PIS CCEI SF

254457 25/01/2021 29/12/2020 1.208,79 PIS CCEI SF

254451 25/01/2021 29/12/2020 1.512,38 PIS CCEI NSC

254420 20/01/2021 29/12/2020 13.334,64 INSS CCEI NSC

254429 20/01/2021 29/12/2020 11.144,07 INSS CCEI SF

254434 20/01/2021 29/12/2020 10.302,95 INSS CCEI MMP

254404 07/01/2021 29/12/2020 11.889,61 FGTS CCEI NSC

254409 07/01/2021 29/12/2020 10.124,60 FGTS CCEI SF

254438 07/01/2021 29/12/2020 9.330,22 FGTS CCEI MMP
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Crédito Fornecedor GDF Planalto efetivado dia 08/12/2020 no valor de R$ 499.019,04

Débito Aplicação FI BRB Planalto no dia 09/12/2020 no valor de R$ 487.354,14

Aplicação CDB/RDB dia 10/12/2020 no valor de R$ 2.124.998,51

Est resgaste FI BRB Planalto dia 10/12/2020 no valor de R$ 2.124.998,57

Resgate FI BRB Planalto dia 10/12/2020 no valor de R$ 2.125.317,94

Resgate FI BRB Planalto dia 10/12/2020 no valor de R$ 2.124.998,57

Resgate CDB/RDB dia 21/12/2020 no valor de R$ 50.000,00

Resgate CDB/RDB dia 29/12/2020 no valor de R$ 500.000,00

Aplicação CDB/RDB dia 31/12/2020 no valor de R$ 50.000,00

 

 

CONCLUSÕES:

Alegações finais relevantes sobre os achados relacionados à execução do objeto no período:

 

Diante do exposto, esta Comissão Gestora conclui que durante o período de abrangência deste Relatório
Técnico de Monitoramento e Avaliação (RTMA), houve cumprimento total  do objeto pela OSC (com
ressalvas), não tendo sido observada situação que comprometesse o alcance dos resultados ou indícios de
alguma irregularidade cometida pela mesma.

Todavia durante o período de abrangência deste Relatório, não houve atendimento presencial aos
estudantes, em cumprimento ao Decreto 40.551, de 23 de março de 2020, com as alterações provenientes
do Decreto 40.600, de 05 de abril de 2020, que suspendeu as atividades de serviço de creche das
Instituições Educacionais Parceiras, até 31 de maio de 2020 e ao Decreto 40.817, de 22 de maio de 2020,
que entrou em vigor no dia 26 de maio de 2020 e que manteve suspenso o atendimento das creches do
Distrito Federal e decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254-50.2020.5.10.0007, que
tramita na 7ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, editados em razão da Pandemia da COVID-19. Desta
forma ficou comprometida também o cumprimento da carga horária diária integral de dez horas (10h)
de atendimento ao aluno, visto que as aulas passaram a ser realizadas remotamente pela Plataforma Google
Classroom.

Bem como não foi possível realizar a oferta das cinco (05) refeições diárias conforme o Plano de
Trabalho pactuado diante de tal situação de calamidade pública, uma vez que os alunos não puderam
comparecer à instituição devido à suspensão das aulas, conforme documentos citados anteriormente, embora
exista o Bolsa Alimentação Escolar Creche.

O acompanhamento remoto realizado por esta Comissão Gestora buscou garantir a continuidade dos meios
necessários ao cumprimento do objeto, tais como: continuidade do vínculo entre docentes, discentes e
comunidade escolar em geral, manutenção do pagamento dos salários dos funcionários, das tarifas públicas,
prestações de serviços, manutenção e segurança do prédio, atendimento às demandas emergidas do órgão
central da SEEDF, dentre tantos outros.
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Por derradeiro, reafirmamos que a aferição do cumprimento total do objeto, neste momento de suspensão do
atendimento, se torna impraticável, razão pela qual primamos pela continuidade das ações da OSC, com
vistas a tão logo o atendimento seja normalizado, o objeto possa ser cumprido.  

 

RECOMENDAÇÕES:

Medidas administrativas necessárias para aprimoramento ou saneamento da execução do objeto, do alcance
das metas e resultados esperados:

Recomenda-se à Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias – CMAP TC, nos termos do art. 57
da Portaria SEEDF n° 168, de 16 de maio de 2019, publicada no DODF n° 92, de 17 de maio de 2019,
páginas 07-11, que tome conhecimento e acompanhe as informações financeiras constantes do Relatório
Informativo de Execução – RIE dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, apensado ao Processo
do Termo de Colaboração nº 140/2017.

 

PARECER:

Manifestação conclusiva sobre a regularidade da execução do objeto no período:

Desta forma, conclui-se que durante o período de abrangência deste relatório o objeto dessa parceria não foi
plenamente executado nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, em razão da suspensão dos
atendimentos regulamentados pelos Decretos e decisão judicial supracitados e editados frente ao cenário da
pandemia da COVID-19, situação excepcional e imprevista, que não pode ser atribuída a nenhuma das partes
que configuram o Termo de Colaboração em comento. Porém, ainda  diante das limitações no
monitoramento por parte desta Comissão Gestora e da conjuntura ora apresentada se desenvolveu, na medida
do possível de forma regular e satisfatória.

Anexe-se aos autos e encaminhe-se, à ciência, homologação e providências decorrentes, o presente Relatório
de Técnico de Monitoramento e Avaliação – RTMA, acompanhado do Relatório Informativo de Execução do
Objeto (RIE), para a Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias – CMAP TC, nos termos do Art.
57 da Portaria SEEDF n° 168, de 16 de maio de 2019, publicada no DODF n° 92, de 17 de maio de 2019,
páginas 07-11.

 

COMISSÃO GESTORA DA PARCERIA:

 

Andréa Batista dos Santos Maia

DODF nº 247 de 30/12/2019

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDREA BATISTA DOS SANTOS MAIA - Matr.
00260533, Professor(a) de Educação Básica, em 15/03/2021, às 23:49, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
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