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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 n.º 8/2020 - SEE/CRE
GAMA/UNIEB

Brasília-DF, 26 de outubro de
2020.

                              

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (RTMA)

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA

OSC:  Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi (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

Celular Presidente: (61) 99651162

Número do Termo de Colaboração: 140/2017   Vigência: 09/08/2017 a 08/02/2022

Período de Execução: 01/07/2020 a 30/09/2020

Responsáveis pelo acompanhamento da Parceria:

Andréa Batista dos Santos Maia, Maria Arlete Campos Barros e Paula Soares Marques Ziller.

    

INSTITUIÇÃO 1:

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

       O presente relatório tem como obje�vo informar o acompanhamento da execução da
parceria entre a SEEDF e a Obras Assistenciais Padre Natale Ba�ezzi (OAPNB) por meio das ins�tuições
parceiras Centro de Convivência e Educação Infan�l Sagrada Família, Centro de Convivência e Educação Infan�l
Nossa Senhora do Carmo e Centro de Convivência e Educação Infan�l Maria Mãe da Providência  nos meses de
Julho, Agosto e Setembro do ano le�vo de 2020, pautando-se nas considerações sobre os aspectos
quan�ta�vos e qualita�vos da execução do objeto, que é a oferta de Educação Infan�l, conforme dispõe o
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), do Ato Norma�vo Setorial da SEEDF,
ins�tuído pela Portaria 168, de 16 de maio de 2019, observando a legislação  educacional vigente, em especial, 
o Currículo em Movimento da Educação Infan�l 2ª edição, as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as
Ins�tuições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infan�l  e os Indicadores de Qualidade da Educação
Infan�l, 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, úl�ma
visita in loco nas ins�tuições 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 �pos 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 a�tudes tomadas em outras partes do mundo, concentrando suas ações e esforços no
sen�do de bem orientar a população na adoção de medidas profilá�cas e preven�vas, 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 par�r de 23 de
março de 2020, como medida necessária à con�nuidade 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 a�vidades
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 Administra�vas 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, emi�u, 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 Paula
Soares Marques Ziller, matrícula 24.298-5, Andréa Ba�sta dos Santos Maia, matrícula 26.053-3 e Maria Arlete
Campos Barros, matrícula 201979-5, integrantes da Comissão Gestora Gama DF, con�nuaram as a�vidades de
fiscalização, acompanhamento e Avaliação dos Termos de Cooperação entre a SEEDF e as Organizações da
Sociedade Civil (OSC) por meio das ins�tuições 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 a�pico. Portanto, as a�vidades 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 a�vidades 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, u�lizando as mídias tecnológicas,
Redes Sociais, telefonemas, conversas em APP como WhatsApp, E-mails, Rede Internacional de Computadores
dentre outros recursos que viabilizam a efe�va comunicação entre a Comissão Gestora e a ins�tuição
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parceira, foi que subs�tuímos os Relatórios de Visitas In Loco pelos Relatórios Semanais de Visita Técnica
Remota, que descrevem os atendimentos feitos por esta Comissão Gestora à ins�tuição parceira em tela de
forma direta e ainda informar que o detalhamento destas ações estão disponibilizadas nos Relatórios de
A�vidades de Teletrabalho das servidoras constantes nos Processos SEI GDF 00080-00060617/2020-48 (Paula
Soares Marques Ziller), SEI GDF 00080-00059881/2020-39 (Andréa Ba�sta dos Santos Maia) e SEI GDF 00080-
00060066/2020-12 (Maria Arlete Campos Barros) integrantes desta Comissão Gestora Parceiras Gama DF,
desde o início do Distanciamento Social.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS QUANTITATIVOS :

Meta de Atendimento:

No período de vigência deste relatório a OSC Obras Assistenciais Padre Natale Ba�ezzi (OAPNB)
por meio do Centro de Convivência e Educação Infan�l Sagrada Família atendeu remotamente a par�r 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 ins�tuições parceiras e que prontamente
encaminhariam estudantes da lista de espera para preenchimento da vaga.

Alimentação Escolar:

Não foram ofertadas pela ins�tuição 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 a�vidades 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, ins�tuindo 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 Ins�tuições
Educacionais Parceiras, de forma linear, a par�r da suspensão das a�vidades nas creches, no percentual de
25% (vinte e cinco por cento) do valor da per capita, sendo estes valores suprimidos, u�lizados na fonte de
receita do bene�cio: Bolsa Alimentação Escolar Creche.

Nos meses de julho, agosto e setembro 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 grada�va ao longo
do mês em uma ação de interação entre CRE/UNIPLAT e Ins�tuição, mas coordenado pela CRE-Gama.

Vale destacar que com os  alimentos que permaneceram nos depósitos e que paula�namente
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, Administra�vo 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
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Carga horária de atendimento/ dias le�vos:

 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 ins�tuições parceiras no período de 01/07/2020 a 30/09/2020, 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 a�vidades de serviços das creches das Ins�tuições 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 a�vidades não presenciais foram retomadas em 13 de julho de 2020, em acordo com o
Calendário Escolar Anual para as Ins�tuições Parceiras 2020 reorganizado SEDF – Portaria nº 158, de 10 de
julho de 2020. Com a preparação de vídeo aulas 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
a�vidades impressas ) conforme a Circular nº 155/2020 SEE/SUBEB, não aconteceu de acordo com o
informado pela SEEDF, pois os programas para a Educação Infan�l na TV não se concre�zaram. Restando
apenas as ações na Plataforma Google Classroom e a�vidades impressas para atendimento aos alunos das
creches. Ao contrário do que a OSC frisou no RIE do 2º e 3º trimestres/2020.

 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DAS METAS E DOS RESULTADOS
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Recursos materiais de uso da criança:

A ins�tuição 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 plás�cos. 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 a�vidades nas aulas
não presenciais, neste período de Pandemia, foi disponibilizado junto à secretaria escolar da ins�tuição.

Após realização da triagem com as famílias o KIT de material escolar foi distribuído da seguinte
forma de acordo com o apresentado pela ins�tuição. 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 a�vidades impressas. Dependendo do planejamento é acrescentado
algum material solicitado, por exemplo: massinha, tesoura e papéis picotados etc.

Foto dos Kits enviados para as Crianças

   

Serviços de Terceiros:

Conforme relato da diretora em reuniões no google meet com esta Comissão Gestora, não
houve a contratação de serviços de terceiros neste período de julho a setembro/2020.

 

Recursos Humanos:

A ins�tuição parceira Centro de Convivência e Educação Infan�l Sagrada Família conta com a
contratação de 53 funcionários dentre eles: 47 profissionais de contratação Obrigatória e 06 de contratação
Faculta�va, todos com comprovação de formação compa�vel 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 ins�tuição em tela, em cumprimento ao con�do 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 pra�cado pelas categorias e os funcionários não são
custeados com recursos próprios da ins�tuição.

No mês de Agosto �veram algumas mudanças no quadro de funcionários, do qual a Diretora
Maria Lima foi subs�tuída pela então coordenadora Aieska Gonçalves. A professora Maiana foi promovida ao
cargo de Coordenadora Pedagógica e a monitora Luzineide também foi promovida a professora surgindo assim,
uma vaga de monitora do qual foi contratada Priscilla Caixeta. Ainda no mês de Agosto, a carga horária do
psicólogo Marcel passou a ser de trinta (30) horas e ficou lotado na outra ins�tuição da Obra (CCEI MMP).
Sendo assim, foi contratada uma psicóloga, Renata, para a CCEISF.

Foi realizada a contratação de monitores(as) no mês de agosto para cobrir a falta de profissionais
do quadro afim de dar andamento às a�vidades e cumprir o novo calendário escolar da SEEDF, com o mesmo
salário pra�cado pela categoria.
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Seguem então, as situações confirmadas com Marta, Assistente do Administra�vo da OAPNB,
por meio de ligação telefônica (3384-4973):

Promoção:

Aieska Gonçalves Gomes Mauro – de Coord. Pedagógica para Diretora

Maiana Mar�ns da Silva – de professora para Coordenadora Pedagógica

Luzineide Ramos de Oliveira – de monitora para professora

Desligamento:

Maria Lima Rios – Diretora Pedagógica

Remanejamentos da CCEI SF para a CCEI MMP:

Marcell Rodrigues Mascarenhas – de Psicólogo 44h para 30h

Anésia – monitora para professora

Contratação:

Priscilla Tayara Freitas Caixeta – monitora

Renata Oliveira Santos – Psicóloga 30 h

 

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 Aieska Gonçalves Gomes
Mauro

Diretora
pedagógica Obrigatório X   x

02 Maiana Martins da Silva Coord.
Pedagógica Obrigatório X   x

03 Joucileide Rodrigues de
Morais O. 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



23/07/2021 SEI/GDF - 49674852 - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

https://sei.df.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=407257&id_documento=57223525&infra_hash=95417c81399d20… 7/79

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

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
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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

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
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41 Maria do Socorro Farias Cozinheira Obrigatório X   x

42 Valdenice Maria da Silva
Oliveira Cozinheira Obrigatório X   x

43 Andreza da Costa
Herminio

Conservação e

Limpeza
Obrigatório X   x

44 Cleonice Alves de Souza
Cruz

Conservação e

Limpeza
Obrigatório X   x

45
Josefa Ecineide Ambrozio
dos Santos

Fabio

Conservação e

Limpeza
Obrigatório X   x

46 Francisco das Chagas da
Conceição

Conservação e

Limpeza
Obrigatório X   x

47 Maria da Penha Talys de
Matos

Conservação e

Limpeza
Obrigatório X   x

48 Ailton Rebouças Peixoto Zeladoria Obrigatório X   x

49 José Claudio Da Silva Motorista Facultativo X   x

50 Whydger Melo de Souza Porteiro Obrigatório 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 Con�nuada / Coordenação Pedgagógica / Planejamento Pedagógico :

 

A Coordenação Pedagógica deste 3º trimestre/2020 foi divida em momentos de planejamentos
das aulas, reuniões e formação con�nuada de forma remota. A creche parceira u�lizou a plataforma do Google
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meet de segunda a sexta-feira das 16h às 17h (à princípio), com professores e monitores e equipe
mul�disciplinar.

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 a�vidades
educa�vas de forma não presencial para a Educação Infan�l. Foram abordados temas per�nentes 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 devolu�vas 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 matu�no devido à maioria das lives da SEEDF estarem
ocorrendo no período vesper�no, muitas vezes chocando o horário das a�vidades. Esta Comissão Gestora
acolheu tal solicitação e a par�r 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
par�r 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 julho, agosto e setembro houve a con�nuação do  Projeto Coordenação em
Foco como estratégia proposta por esta Comissão Gestora com vistas a sistema�zar os períodos diários de
Coordenação Pedagógica, bem como oportunizar a Formação Con�nuada (Indicador 2.2) para cumprimento
integral da meta pactuada no Plano de Trabalho.

Seguem as temá�cas abordadas nos vídeos produzidos por meio do Projeto  Coordenação em
Foco neste 3º trimestre/2020, disponibilizados, no Canal YouTube - CRE GAMA DF:

Julho: Currículo em Movimento/Uma Didá�ca histórico crí�ca e histórico cultural

20/07/20: h�ps://youtu.be/wo-kQbyjjUk  - Prá�ca Social inicial CEI TM;

21/07/20: h�ps://youtu.be/SKwU1XsNy18  - Problema�zação CCEI DES;

22/07/20: h�ps://youtu.be/TkCgSHQyQ7s  - Instrumentalização CCEI MMP (OAPNB);

23/07/20: h�ps://youtu.be/-JPkZqrI2p4  – Cartase CCEI SF (OAPNB);

24/07/20: h�ps://youtu.be/CyToBV4fwTo  - Prá�ca Social Final CCEI NSC (OAPNB).

 

Agosto: Currículo em Movimento/Campos de Experiência.

24/08/20: h�ps://youtu.be/yFkRZBKhQuU - Eu, o Outro e o Nós – CCEI TM;

25/08/20: h�ps://youtu.be/WVD8K8moFeM - Corpo, Gestos e Movimento – CCEI NSC (OAPNB);

 26/08/20: h�ps://youtu.be/dio-ohma-kwe - Traços, Sons, Cores e Formas – CCEI SF (OAPNB);

27/08/20: h�ps://youtu.be/kxF68Jay6tM - Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação – CCEI DES;

 28/08/20: h�ps://youtu.be/ZbO3oO5yMEw - Espaços, Tempos, Quan�dades, Relações e
Transformações – CCEI MMP (OAPNB).

https://youtu.be/wo-kQbyjjUk
https://youtu.be/SKwU1XsNy18
https://youtu.be/TkCgSHQyQ7s
https://youtu.be/-JPkZqrI2p4
https://youtu.be/CyToBV4fwTo
https://youtu.be/yFkRZBKhQuU
https://youtu.be/WVD8K8moFeM
https://youtu.be/dio-ohma-kwe
https://youtu.be/kxF68Jay6tM
https://youtu.be/ZbO3oO5yMEw


23/07/2021 SEI/GDF - 49674852 - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

https://sei.df.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=407257&id_documento=57223525&infra_hash=95417c81399d2… 12/79

 

Setembro: Avaliar para promover – As setas do caminho – de Jussara Hoffman.

28/09/10: h�ps://youtu.be/-Q89ThZAlsU - CCEI MMP (OAPNB) – Rumos da Avaliação neste
século (Cap.1);

29/09/20: h�ps://youtu.be/brNJxpPztFI - CCEI NSC (OAPNB) – Outra concepção de tempo em
avaliação (Cap.2);

30/09/20: h�ps://youtu.be/Ufw0jUeIUPQ - CCEI DES – As múl�plas dimensões do olhar
avalia�vo (Cap.3);

 01/10/20: h�ps://youtu.be/miT6LSRyFcU - CCEI TM – Avaliação e Mediação (Cap.4);

 02/10/20: h�ps://youtu.be/GPJ0nBcE7f0 - CCEI SF (OAPNB) – Registros em avaliação mediadora
(Cap.5).

Em relação a este trimestre pode-se observar nos relatos da diretora pedagógica, nos Fóruns de
Gestores com esta Comissão Gestora, as seguintes situações apresentadas pelos profissionais:

- Em agosto relatos de sobrecarga, em alguns momentos, após o acesso à plataforma;

- Sen�mento de inseguraça na modalidade ao Home-office;

-  Atendimentos aos profissionais pela Equipe Mul�disciplinar (individual ou em grupo) para
buscar entender melhor essa sobrecarga e até mesmo entrar com alterna�vas;

-  Após os atendimentos observou-se que os profissionais não estavam sabendo separar os
problemas familiares (estudo dos filhos, ro�na, tarefa de casa) com o trabalho e atendimento com as famílias e
plataforma;

- Promoção de encontros informa�vos pela Equipe Mul�disciplinar, sobre como se organizar e
planejar a sua ro�na e ao mesmo tempo se cuidar;

- Organização de planejamento semanal relacionado ao trabalho com horário, para que assim
visualizassem o tempo que os mesmos teriam para executá-las;

- Explanação das atribuições do professor e do monitor e como ambos poderiam se ajudar nesse
momento remoto como uma equipe.

Dessa forma, em setembro foi percep�vel a mudança de a�tude dos profissionais, onde as
equipes demonstraram união e gra�dão pelo local de trabalho.

A produção de vídeos e a�vidades realizadas com base em formulários do Google Forms e jogos
intera�vos na plataforma Google Classroom, para as crianças e famílias, aumentaram a mo�vação dos
profissionais também.

 

Registro da Prá�ca Educa�va/Escrituração Escolar:

Neste 3º 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 administra�vo, por esta Comissão Gestora nos Fóruns com Gestores realizados na maioria das
vezes na quinta-feira, período matu�no, 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 le�vos/carga horária. Esta Comissão Gestora solicitou orientações
quanto à reposição destes dias, à UNIPLAT e à SUPLAV.

Vale ressaltar que, segundo a diretora pedagógica, a atualização dos Diários de Classe está sendo
feita mês a mês. Os professores foram orientados a u�lizarem o diário (xerox), para registro diário e em seguida
passarem a limpo no documento oficial.

 

Proposta Pedagógica:

https://youtu.be/-Q89ThZAlsU
https://youtu.be/brNJxpPztFI
https://youtu.be/Ufw0jUeIUPQ
https://youtu.be/miT6LSRyFcU
https://youtu.be/GPJ0nBcE7f0
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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 
Ins�tuições Parceiras que Ofertam Educação Infan�l, com a par�cipação da comunidade escolar, orientada e
revisada por esta Comissão Gestora no primeiro semestre deste ano le�vo.

 

Par�cipação das famílias e integração com a comunidade escolar:

Esta ins�tuição parceira realiza integração com a comunidade escolar e também promove a
par�cipação das famílias por meio das redes sociais oapnb.nataleba�ezzi (instagram), Natale Ba�ezzi Oapnb
(facebook) e site da ins�uição www.oasas.org.br, grupos de WhastApp criados com as famílias dos alunos e
demais ações propiciando a troca de experiências no processo de desenvolvimento das crianças em relação à
sua iden�dade, as suas especificidades, respeito às suas conquistas e produções.

 

Limpeza/ Mobiliário:

A diretora pedagógica mantém a ins�tuição em funcionamento através de uma escala pré-
estabelecida entre a equipe administra�va, 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 asssim, 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 ins�tuição ficou constatada que a manutenção do ambiente tem sido feita de forma
sa�sfatória.

Organização da CCEI SF

 

  

 

http://www.oasas.org.br/
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Em caso de retorno às a�vidades a ins�tuição está preparada para receber todas as crianças,
pois a estrutura �sica 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
matu�no, por videoconferência no google meet, segundo relato da diretora pedagógica e diretor
administra�vo os ex�ntores de incêndio encontram-se dentro da validade (vistoriados pelo órgão competente)
e o sistema de câmeras com gravação para monitoramento das a�vidades internas e externas em todo o
ambiente escolar em pleno funcionamento.

Durante a Pandemia os agentes patrimoniais tem feito a vigilância do espaço �sico, durante a
noite conforme escala pré estabelecida. O serviço de portaria tem se man�do fixo, com a pactuação dos
horários feito em conjunto com o administra�vo. 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
incen�var o protagonismo e a autonomia da criança:

Antes do início da pandemia estes materiais haviam sido observados por esta Comissão Gestora.
Estavam iden�ficados 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.

 



23/07/2021 SEI/GDF - 49674852 - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

https://sei.df.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=407257&id_documento=57223525&infra_hash=95417c81399d2… 15/79

Sa�sfação do Público:

A Pesquisa de Sa�sfação referente ao ano de 2019 foi realizada pela ins�tuição 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 A�va:

A Ins�tuição desenvolve os deveres de transparência, previstos no Decreto n.º 37.843/2016 e
Manual MROSC, divulgando as ações pedagógicas e administra�vas nas redes sociais oapnb.nataleba�ezzi
(instagram), Natale Ba�ezzi Oapnb (facebook), OAPNB (YouTube) e site da ins�uição 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.

De forma geral, a ins�tuição relata que não houve maiores dificuldades durante o período de
Pandemia. Algumas ações posi�vas da ins�tuição merecem destaque como:

- Acolhimento às famílias que apresentam vulnerabilidade social, em parceria com algumas
en�dades no auxílio a alimentação (Leite, verduras, frutas e man�mentos de primeiro grau);

- A ins�tuição tem feito visitas in loco às famílias;

- Tem acompanhado os profissionais através de grupo de WhatsApp e atendimentos semanais;

- Acolhimento de equipes para escuta das demandas correlatas ao período de distanciamento
social;

- Estudo dos materiais que norteiam a Educação Infan�l como o Currículo da Educação Básica;

- Rodas de conversas  com as famílias;

- Par�cipação de especialistas falando de vários temas;

- A par�cipação nas lives da SEEDF como formação con�nuada;

- Ro�na de chamadas de vídeos para as crianças online;

Chamada de vídeo com as famílias e atendimentos aos profissionais

http://www.oasas.org.br/
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- Escuta com a Psicóloga e a Orientadora Educacional para todos os segmentos via google meet.

- Acesso das famílias, desde março, pelas redes sociais e WhatsApp com o desenvolvimento das
competências e habilidades através dos vídeos educacionais. E de julho até o presente momento na Plataforma
Google Classroom da SEEDF e contato no Google Meet através dos e-mails @edu das crianças, bem como
a�vidades nos grupos de WhatsApp entre creche e família man�dos desde o início da pandemia.

As maiores dificuldades encontradas pela ins�tuição durante o período de Pandemia, segundo
relato da diretora pedagógica está sendo a busca a�va das famílias do Maternal II, por que muitos pais
acreditam que pelo fato de seus filhos não con�nuarem na creche em 2021, então, não precisam mais realizar
as a�vidades.

A busca a�va e a realização de acordos e convencimentos por parte da parceira tem sido feito
conforme orientação da SEEDF que prima pela garan�a dos direitos de aprendizagem e que vem sendo
validado pela ins�tuição conforme expresso nos manuais de acolhimento e atendimento remoto em tempos de
pandemia.

 

INSTITUIÇÃO 2: 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

       O presente relatório tem como obje�vo informar o acompanhamento da execução da
parceria entre a SEEDF e a Obras Assistenciais Padre Natale Ba�ezzi (OAPNB) por meio das ins�tuições
parceiras Centro de Convivência e Educação Infan�l Sagrada Família, Centro de Convivência e Educação Infan�l
Nossa Senhora do Carmo e Centro de Convivência e Educação Infan�l Maria Mãe da Providência  nos meses de
Julho, Agosto e Setembro do ano le�vo de 2020, pautando-se nas considerações sobre os aspectos
quan�ta�vos e qualita�vos da execução do objeto, que é a oferta de Educação Infan�l, conforme dispõe o
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Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), do Ato Norma�vo Setorial da SEEDF,
ins�tuído pela Portaria 168, de 16 de maio de 2019, observando a legislação  educacional vigente, em especial, 
o Currículo em Movimento da Educação Infan�l 2ª edição, as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as
Ins�tuições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infan�l  e os Indicadores de Qualidade da Educação
Infan�l, 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, úl�ma
visita in loco nas ins�tuições 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 �pos 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 a�tudes tomadas em outras partes do mundo, concentrando suas ações e esforços no
sen�do de bem orientar a população na adoção de medidas profilá�cas e preven�vas, 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 par�r de 23 de
março de 2020, como medida necessária à con�nuidade 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 a�vidades
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 Administra�vas 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, emi�u, 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 Paula
Soares Marques Ziller, matrícula 24.298-5, Andréa Ba�sta dos Santos Maia, matrícula 26.053-3 e Maria Arlete
Campos Barros, matrícula 201979-5, integrantes da Comissão Gestora Gama DF, con�nuaram as a�vidades de
fiscalização, acompanhamento e Avaliação dos Termos de Cooperação entre a SEEDF e as Organizações da
Sociedade Civil (OSC) por meio das ins�tuições 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 a�pico. Portanto, as a�vidades 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 a�vidades 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, u�lizando as mídias tecnológicas,
Redes Sociais, telefonemas, conversas em APP como WhatsApp, E-mails, Rede Internacional de Computadores
dentre outros recursos que viabilizam a efe�va comunicação entre a Comissão Gestora e a ins�tuição
parceira, foi que subs�tuímos os Relatórios de Visitas In Loco pelos Relatórios Semanais de Visita Técnica
Remota, que descrevem os atendimentos feitos por esta Comissão Gestora à ins�tuição parceira em tela de
forma direta e ainda informar que o detalhamento destas ações estão disponibilizadas nos Relatórios de
A�vidades de Teletrabalho das servidoras constantes nos Processos SEI GDF 00080-00060617/2020-48 (Paula
Soares Marques Ziller), SEI GDF 00080-00059881/2020-39 (Andréa Ba�sta dos Santos Maia) e SEI GDF 00080-
00060066/2020-12 (Maria Arlete Campos Barros) integrantes desta Comissão Gestora Parceiras Gama DF,
desde o início do Distanciamento Social.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS QUANTITATIVOS :

Meta de Atendimento:

No período de vigência deste relatório a OSC Obras Assistenciais Padre Natale Ba�ezzi (OAPNB)
por meio do Centro de Convivência Educacional Infan�l Nossa Senhora do Carmo atendeu remotamente a
par�r 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
nos casos de crianças que foram desligadas, a Uniplat Gama e Santa Maria foram acionadas pelas ins�tuições
parceiras e prontamente encaminharam estudantes da lista de espera para preenchimento da vaga.

Alimentação Escolar:

Não foram ofertadas pela ins�tuição 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 a�vidades 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, ins�tuindo 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 Ins�tuições
Educacionais Parceiras, de forma linear, a par�r da suspensão das a�vidades nas creches, no percentual de
25% (vinte e cinco por cento) do valor da per capita, sendo estes valores suprimidos, u�lizados na fonte de
receita do bene�cio: Bolsa Alimentação Escolar Creche.

Nos meses de julho, agosto e setembro 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 grada�va ao longo
do mês em uma ação de interação entre CRE/UNIPLAT e Ins�tuição, mas coordenado pela CRE-Gama.

Vale destacar que com os  alimentos que permaneceram nos depósitos e que paula�namente
estavam perdendo a validade foram montados vinte e cinco (25) Kits de alimentação.

Este 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, Administra�vo e
Motoristas).

    

Carga horária de atendimento/ dias le�vos:

 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 ins�tuições parceiras no período de 01/07/2020 a 30/09/2020, 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 a�vidades de serviços das creches das Ins�tuições Educacionais
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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 a�vidades não presenciais foram retomadas em 13 de julho de 2020, em acordo com o
Calendário Escolar Anual para as Ins�tuições 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
a�vidades impressas ) conforme a Circular nº 155/2020 SEE/SUBEB, não aconteceu de acordo com o
informado pela SEEDF, pois os programas para a Educação Infan�l na TV não se concre�zaram. Restando
apenas as ações na Plataforma Google Classroom e a�vidades impressas para atendimento aos alunos das
creches. Ao contrário do que a OSC frisou no RIE do 2º e 3º trimestres/2020.

 

RECURSOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DAS METAS E DOS RESULTADOS

 

Recursos materiais de uso da criança:

De um modo em geral todos os brinquedos foram lavados, recolhidos e guardados; os depósitos
foram revisados e feita a análise das datas de validade dos produtos; os banheiros foram lavados uma vez por
semana e outros sendo conservados.

Quanto aos materiais de sala de aula de uso das crianças foram todos organizados para a
distribuição dos kits. Todo o material de higiene de sala foi recolhido; os  colchonetes e lençóis higienizados,
recolhidos e armazenados; utensílios no geral lavados e armazenados também.
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A distribuição dos kits de material escolar para as crianças executarem suas a�vidades nas aulas
não presenciais, neste período de Pandemia, foi disponibilizado junto à secretaria escolar da ins�tuição

Após realização da triagem com as famílias o KIT de material escolar foi distribuído da seguinte
forma de acordo com o apresentado pela ins�tuição: - 20 Folhas coloridas de chamequinho; 01 caderno de
desenho; 03 potes de plás�co de �nta guache; 01 pincel fino; papel crepon; 05 cane�nhas hidrocor; 04 colas
plás�cas; 04 colas plás�cas com gliter; 05 lápis de cor; 05 massinhas 05 giz de cera;  02 durex colorido; 01 rolo
de barbante; 05 palitos de algodão doce (re�rados da sala e complementados com os do depósito).

  

Serviços de Terceiros:

A ins�tuição informou que a contratação de serviços de terceiros em julho ocorreu para a
 manutenção e reparo no sistema de exaustão (rede de dutos confeccionados em aço inox) na cozinha do
prédio no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme apresentado no RIE do 3º
trimestre/2020 da parceira.
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                     Local do Exaustor antes                         Local do exaustor Depois

A ins�tuição informou que a contratação de serviços de terceiros em agosto ocorreu para a
manutenção e montagem das prateleiras para o arquivo do Centro Administra�vo. Informou que a nota fiscal
nº 28.477 da Perfibraz refere-se à compra deste material. Que a nota fiscal nº 173.145 de compra de parafusos
também foi referente a manutenção e reparo das prateleiras do Centro Administra�vo, no mês de setembro.

 

Recursos Humanos:

A ins�tuição parceira Centro de Convivência e Educação Infan�l Nossa Senhora do Carmo conta
com a contratação de 55 funcionários dentre eles: 49 profissionais de contratação Obrigatória e 06 de
contratação Faculta�va, todos com comprovação de formação compa�vel 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 ins�tuição em tela, em cumprimento ao con�do 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 pra�cado pelas categorias e os funcionários não são
custeados com recursos próprios da ins�tuição.
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Foi realizada a contratação de monitores(as) no mês de julho para cobrir a falta de profissionais
do quadro afim de dar andamento às a�vidades e cumprir o novo calendário escolar da SEEDF, com o mesmo
salário pra�cado pela categoria, conforme relatado no RTMA do 2º trimestre/20.

O quadro de funcionários está completo, sendo que a funcionária Fabiana Silva Pereira –
Monitora subs�tuta de Licença Maternidade iniciada no dia 10 de julho de 2020. (Indicador 3.1).

Houve subs�tuição de funcionários em agosto e setembro. Em agosto a OSC deu con�nuidade
às ações de demissão e contratação de pessoal com habilitação adequada conforme Indicador 2.1. Desta forma
houve o Desligamento da funcionária Rosângela da Silva Souza Costa (Monitora) e sua subs�tuição foi realizada
em acordo com a Legislação vigente da CLT (Indicador 3.1). Em setembro a OSC não mencionou os nomes do
demi�do e contratado no RIE, apenas citou a ocorrência.

Quadro de funcionários

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 SILVA
PRATES COZINHEIRA OBRIGATÓRIO X   X

07 ANGELICA LEITE DA
FONSECA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

08 BARBARA ALCANTARA
HOLANDA FARIAS MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

09 BERNADETE RODRIGUES
DOS SANTOS CONS. LIMPEZA OBRIGATÓRIO X   X

Ó
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10 CATIA DE SOUZA BATISTA
BEZERRA

MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

11 CRISLAINE NASCIMENTO S.
MARTINS MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

12 DALYON MACHADO
BEZERRA MONITOR OBRIGATÓRIO X   X

13 DAMIANA TAVARES DA
SILVA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

14 DENISE ALVES MARTINS
VASCONCELOS PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

15 ELISANGELA CHAVES DO
NASCIMENTO COZINHEIRA OBRIGATÓRIO X   X

16 FABIANA PORTELA PERES MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

17 FERNANDO ROCHA DA
SILVA VIGILANTE 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 VIGILANTE FACULTATIVO X   X

21 JERSSY ALVES
BOAVENTURA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

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
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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 SOLANGE BATISTA
DE SOUSA PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

36 MICHELE FERNANDA SILVA
BRASIL MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

37 MIRIAM DE SOUZA SILVA
BANDEIRA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

38 MIRTES DOS SANTOS
GOMES CONS. LIMPEZA OBRIGATÓRIO X   X

39 MONICA CRISTINA
S.QUEIROZ SOUZA PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

40 NATAN ALVES DE
ANDRADE MONITOR OBRIGATÓRIO X   X

41 NATHALLYA DOS S F. DA
SILVA (LICENÇA) MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

42 POLLYANA DA SILVEIRA
FERNANDES PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

Ó



23/07/2021 SEI/GDF - 49674852 - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

https://sei.df.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=407257&id_documento=57223525&infra_hash=95417c81399d2… 25/79

43 RAFAEL BARBOSA DA
SILVA

CONS. LIMPEZA OBRIGATÓRIO X   X

44 RAISSA LOPES ALVES DA
SILVA MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

45 RAYANE P DE SOUSA
(PROVISÓRIA) MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

46 REGINTON SILVA ARRUDA VIGILANTE FACULTATIVO X   X

47 RHONNY SAMUELL
PEREIRA DE OLIVEIRA MOTORISTA FACULTATIVO X   X

48 ROSANGELA CHAVES DE
OLIVEIRA PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

49 KAROLINE S MARCELINO
(PROVISÓRIA) MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

50 SARA VIANA PESSEGO
PINTO MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

51 STEFANNY FERREIRA
TELES PROFESSORA OBRIGATÓRIO X   X

52 TERCIANE LAGO PARAGUAI
(LICENÇA) MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

53 THAIS REZENDE ALVES MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

54 WESLEY OLIVEIRA RIBEIRO PORTEIRO OBRIGATÓRIO X   X

55 FABIANA SILVA PEREIRA
(PROVISÓRIA) MONITORA OBRIGATÓRIO X   X

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS QUALITATIVOS

 

Formação Con�nuada / Coordenação Pedagógica / Planejamento Pedagógico :

 

A Coordenação Pedagógica deste 3º trimestre/2020 foi divida em momentos de planejamentos
das aulas, reuniões e formação con�nuada de forma remota. A creche parceira u�lizou a plataforma do Google
meet de segunda a sexta-feira das 16h às 17h (à princípio), com professores e monitores e equipe
mul�disciplinar.
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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 a�vidades
educa�vas de forma não presencial para a Educação Infan�l. Foram abordados temas per�nentes 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.

Em  setembro a OSC solicitou que o horário para a realização da Coordenação Pedagógica fosse
alterado para ocorrer das 09h às 10h do período matu�no devido à maioria das lives da SEEDF estarem
ocorrendo no período vesper�no, muitas vezes chocando o horário das a�vidades. Esta Comissão Gestora
acolheu tal solicitação e a par�r 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
par�r do dia 08, conforme autorização do SINPROED, bem como anuência desta Comissão Gestora, enquanto
perdurar a pandemia.

Nos meses de julho, agosto e setembro houve a con�nuação do  Projeto Coordenação em
Foco como estratégia proposta por esta Comissão Gestora com vistas a sistema�zar os períodos diários de
Coordenação Pedagógica, bem como oportunizar a Formação Con�nuada (Indicador 2.2) para cumprimento
integral da meta pactuada no Plano de Trabalho.

Seguem as temá�cas abordadas nos vídeos produzidos por meio do Projeto  Coordenação em
Foco neste 3º trimestre/2020, disponibilizados, no Canal YouTube - CRE GAMA DF:

Julho: Currículo em Movimento/Uma Didá�ca histórico crí�ca e histórico cultural

20/07/20: h�ps://youtu.be/wo-kQbyjjUk  - Prá�ca Social inicial CEI TM;

21/07/20: h�ps://youtu.be/SKwU1XsNy18  - Problema�zação CCEI DES;

22/07/20: h�ps://youtu.be/TkCgSHQyQ7s  - Instrumentalização CCEI MMP (OAPNB);

23/07/20: h�ps://youtu.be/-JPkZqrI2p4  – Cartase CCEI SF (OAPNB);

24/07/20: h�ps://youtu.be/CyToBV4fwTo  - Prá�ca Social Final CCEI NSC (OAPNB).

 

Agosto: Currículo em Movimento/Campos de Experiência.

24/08/20: h�ps://youtu.be/yFkRZBKhQuU - Eu, o Outro e o Nós – CCEI TM;

25/08/20: h�ps://youtu.be/WVD8K8moFeM - Corpo, Gestos e Movimento – CCEI NSC (OAPNB);

 26/08/20: h�ps://youtu.be/dio-ohma-kwe - Traços, Sons, Cores e Formas – CCEI SF (OAPNB);

27/08/20: h�ps://youtu.be/kxF68Jay6tM - Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação – CCEI DES;

 28/08/20: h�ps://youtu.be/ZbO3oO5yMEw - Espaços, Tempos, Quan�dades, Relações e
Transformações – CCEI MMP (OAPNB).

 

Setembro: Avaliar para promover – As setas do caminho – de Jussara Hoffman.

28/09/10: h�ps://youtu.be/-Q89ThZAlsU - CCEI MMP (OAPNB) – Rumos da Avaliação neste
século (Cap.1);

29/09/20: h�ps://youtu.be/brNJxpPztFI - CCEI NSC (OAPNB) – Outra concepção de tempo em
avaliação (Cap.2);

30/09/20: h�ps://youtu.be/Ufw0jUeIUPQ - CCEI DES – As múl�plas dimensões do olhar
avalia�vo (Cap.3);

 01/10/20: h�ps://youtu.be/miT6LSRyFcU - CCEI TM – Avaliação e Mediação (Cap.4);

 02/10/20: h�ps://youtu.be/GPJ0nBcE7f0 - CCEI SF (OAPNB) – Registros em avaliação mediadora
(Cap.5).

 

Registro da Prá�ca Educa�va/Escrituração Escolar:

Neste 3º 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

https://youtu.be/wo-kQbyjjUk
https://youtu.be/SKwU1XsNy18
https://youtu.be/TkCgSHQyQ7s
https://youtu.be/-JPkZqrI2p4
https://youtu.be/CyToBV4fwTo
https://youtu.be/yFkRZBKhQuU
https://youtu.be/WVD8K8moFeM
https://youtu.be/dio-ohma-kwe
https://youtu.be/kxF68Jay6tM
https://youtu.be/ZbO3oO5yMEw
https://youtu.be/-Q89ThZAlsU
https://youtu.be/brNJxpPztFI
https://youtu.be/Ufw0jUeIUPQ
https://youtu.be/miT6LSRyFcU
https://youtu.be/GPJ0nBcE7f0
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devidamente preenchidos pelos professores, conforme orientações dadas à diretora pedagógica, secretária (o)
escolar e diretor administra�vo, por esta Comissão Gestora nos Fóruns com Gestores realizados na maioria das
vezes na quinta-feira, período matu�no, 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 le�vos/carga horária. Esta Comissão Gestora solicitou orientações
quanto à reposição destes dias, à UNIPLAT e à SUPLAV.

 

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 
Ins�tuições Parceiras que Ofertam Educação Infan�l, com a par�cipação da comunidade escolar, orientada e
revisada por esta Comissão Gestora no primeiro semestre deste ano le�vo.

 

Par�cipação das famílias e integração com a comunidade escolar:

Esta ins�tuição parceira realiza integração com a comunidade escolar e também promove a
par�cipação das famílias por meio das redes sociais oapnb.nataleba�ezzi (instagram), Natale Ba�ezzi Oapnb
(facebook) e site da ins�tuição www.oasas.org.br, grupos de WhastApp criados com as famílias dos alunos e
demais ações propiciando a troca de experiências no processo de desenvolvimento das crianças em relação à
sua iden�dade, as suas especificidades, respeito às suas conquistas e produções.

 

Limpeza/ Mobiliário:

A diretora pedagógica mantém a ins�tuição em funcionamento através de uma escala pré-
estabelecida entre a equipe administra�va, 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 ins�tuição ficou constatada que a manutenção do ambiente tem sido feita de forma
sa�sfatória.

Em caso de retorno às a�vidades a ins�tuição está preparada para receber todas as crianças,
pois a estrutura �sica do prédio encontra-se bem conservada neste tempo em que as aulas estão suspensas.

   

 

http://www.oasas.org.br/
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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
matu�no, por videoconferência no google meet, segundo relato da diretora pedagógica e diretor
administra�vo os ex�ntores de incêndio encontram-se dentro da validade (vistoriados pelo órgão competente)
e o sistema de câmeras com gravação para monitoramento das a�vidades internas e externas em todo o
ambiente escolar em pleno funcionamento.

A segurança do prédio é permanente e conta com a presença do porteiro no período diurno e a
escala de vigilantes no período noturno (Indicador 3.8).

 

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

Antes do início da pandemia estes materiais haviam sido observados por esta Comissão Gestora.
Estavam iden�ficados 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.

 

Sa�sfação do Público:

A Pesquisa de Sa�sfação referente ao ano de 2019 foi realizada pela ins�tuição 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 atendimentoao ao seu público.

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

 

Transparência A�va:

A Ins�tuição desenvolve os deveres de transparência, previstos no Decreto n.º 37.843/2016 e
Manual MROSC, divulgando as ações pedagógicas e administra�vas nas redes sociais oapnb.nataleba�ezzi
(instagram), Natale Ba�ezzi Oapnb (facebook), OAPNB (YouTube) e site da ins�tuição 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.

De forma geral, a ins�tuição relata que não houve maiores dificuldades durante o período de
Pandemia. Algumas ações posi�vas da ins�tuição merecem destaque como:

- Acolhimento às famílias no auxílio a alimentação (Leite, verduras, frutas e man�mentos de
primeiro grau);

- Acesso das famílias, desde março, pelas redes sociais e WhatsApp com o desenvolvimento das
competências e habilidades através dos vídeos educacionais. E de julho até o presente momento na Plataforma
Google Classroom da SEEDF e contato no Google Meet através dos e-mails @edu das crianças, bem como
a�vidades nos grupos de WhatsApp entre creche e família man�dos desde o início da pandemia.

http://www.oasas.org.br/
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DEVOLUTIVAS DAS CRIANÇAS ATRAVES DAS ATIVIDADES

 

INSTITUIÇÃO 3:

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

       O presente relatório tem como obje�vo informar o acompanhamento da execução da
parceria entre a SEEDF e a Obras Assistenciais Padre Natale Ba�ezzi (OAPNB) por meio das ins�tuições
parceiras Centro de Convivência e Educação Infan�l Sagrada Família, Centro de Convivência e Educação Infan�l
Nossa Senhora do Carmo e Centro de Convivência e Educação Infan�l Maria Mãe da Providência  nos meses de
Julho, Agosto e Setembro do ano le�vo de 2020, pautando-se nas considerações sobre os aspectos
quan�ta�vos e qualita�vos da execução do objeto, que é a oferta de Educação Infan�l, conforme dispõe o
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), do Ato Norma�vo Setorial da SEEDF,
ins�tuído pela Portaria 168, de 16 de maio de 2019, observando a legislação  educacional vigente, em especial, 
o Currículo em Movimento da Educação Infan�l 2ª edição, as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as
Ins�tuições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infan�l  e os Indicadores de Qualidade da Educação
Infan�l, 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, úl�ma
visita in loco nas ins�tuições parceiras vinculadas à OSC. É de conhecimento geral que o Brasil, em especial o



23/07/2021 SEI/GDF - 49674852 - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

https://sei.df.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=407257&id_documento=57223525&infra_hash=95417c81399d2… 30/79

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 �pos 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 a�tudes tomadas em outras partes do mundo, concentrando suas ações e esforços no
sen�do de bem orientar a população na adoção de medidas profilá�cas e preven�vas, 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 par�r de 23 de
março de 2020, como medida necessária à con�nuidade 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 a�vidades
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 Administra�vas 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, emi�u, 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 Paula
Soares Marques Ziller, matrícula 24.298-5, Andréa Ba�sta dos Santos Maia, matrícula 26.053-3 e Maria Arlete
Campos Barros, matrícula 201979-5, integrantes da Comissão Gestora Gama DF, con�nuaram as a�vidades de
fiscalização, acompanhamento e Avaliação dos Termos de Cooperação entre a SEEDF e as Organizações da
Sociedade Civil (OSC) por meio das ins�tuições 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 a�pico. Portanto, as a�vidades 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 a�vidades 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, u�lizando as mídias tecnológicas,
Redes Sociais, telefonemas, conversas em APP como WhatsApp, E-mails, Rede Internacional de Computadores
dentre outros recursos que viabilizam a efe�va comunicação entre a Comissão Gestora e a ins�tuição
parceira, foi que subs�tuímos os Relatórios de Visitas In Loco pelos Relatórios Semanais de Visita Técnica
Remota, que descrevem os atendimentos feitos por esta Comissão Gestora à ins�tuição parceira em tela de
forma direta e ainda informar que o detalhamento destas ações estão disponibilizadas nos Relatórios de
A�vidades de Teletrabalho das servidoras constantes nos Processos SEI GDF 00080-00060617/2020-48 (Paula
Soares Marques Ziller), SEI GDF 00080-00059881/2020-39 (Andréa Ba�sta dos Santos Maia) e SEI GDF 00080-
00060066/2020-12 (Maria Arlete Campos Barros) integrantes desta Comissão Gestora Parceiras Gama DF,
desde o início do Distanciamento Social.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS QUANTITATIVOS :

Meta de Atendimento:

No período de vigência deste relatório a OSC Obras Assistenciais Padre Natale Ba�ezzi (OAPNB)
por meio do Centro de Convivência e Educação Infan�l Maria Mãe da Providência atendeu remotamente a
par�r 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
também não foi efetuado nenhum desligamento.
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Alimentação Escolar:

Não foram ofertadas pela ins�tuição 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 a�vidades 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, ins�tuindo 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 Ins�tuições
Educacionais Parceiras, de forma linear, a par�r da suspensão das a�vidades nas creches, no percentual de
25% (vinte e cinco por cento) do valor da per capita, sendo estes valores suprimidos, u�lizados na fonte de
receita do bene�cio: Bolsa Alimentação Escolar Creche.

Nos meses de julho, agosto e setembro 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 grada�va ao longo
do mês em uma ação de interação entre CRE/UNIPLAT e Ins�tuição, mas coordenado pela CRE-Gama.

Vale destacar que com os  alimentos que permaneceram nos depósitos e que paula�namente
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, Administra�vo 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  AGOSTO 2020

 

CESTA VERDE/ BISCOITO E CHOCOLATE / LEITE INTEGRAL
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Carga horária de atendimento/ dias le�vos:

 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 ins�tuições parceiras no período de 01/07/2020 a 30/09/2020, 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 a�vidades de serviços das creches das Ins�tuições 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 a�vidades não presenciais foram retomadas em 13 de julho de 2020, em acordo com o
Calendário Escolar Anual para as Ins�tuições Parceiras 2020 reorganizado SEDF – Portaria nº 158, de 10 de
julho de 2020. Com a preparação de vídeo aulas 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
a�vidades impressas ) conforme a Circular nº 155/2020 SEE/SUBEB, não aconteceu de acordo com o
informado pela SEEDF, pois os programas para a Educação Infan�l na TV não se concre�zaram. Restando
apenas as ações na Plataforma Google Classroom e a�vidades impressas para atendimento aos alunos das
creches. Ao contrário do que a OSC frisou no RIE do 2º e 3º trimestres/2020.
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RECURSOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DAS METAS E DOS RESULTADOS

 

Recursos materiais de uso da criança:

Todo material está acondicionado em armário fechado, e separado de acordo com finalidade em
caixas plás�cas ou caixas iden�ficadas facilitando o acesso dos educadores; material de higiene pessoal
devidamente protegido; colchonetes em armário especifico; lençóis devidamente embalados e acondicionados
na rouparia dentro de seus respec�vos armários;  utensílios em geral todos dentro dos armários e dispostos de
maneira que facilite o acesso do profissional e com manutenção de todo o espaço �sico semanalmente.

As crianças receberam KIT de material escolar para execução das aulas não presenciais neste
período de Pandemia, após o levantamento feito junto as famílias com relação aos acessos à plataforma e
outros meios digitais. Foram atendidas um quan�ta�vo de 14 (catorze) crianças com necessidade de material
para a realização das a�vidades impressas em casa, cujas as famílias alegaram a impossibilidade de visualizar
diariamente os conteúdos dispostos na plataforma ou grupo de WhatsApp. A entrega ocorre quinzenalmente
com a parceria das famílias que buscam na creche o pacote de a�vidade, realizam as a�vidades propostas e
entregam no prazo acordado, junto à secretaria escolar da ins�tuição.

Após realização da triagem com as famílias o KIT de material escolar foi distribuído da seguinte
forma de acordo com o apresentado pela ins�tuição:

Material Quan�dade

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

A�vidades Impressas

 
06 a�vidades (02 por semana)

 

KIT DE ATIVIDADES IMPRESSAS 2020
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Serviços de Terceiros:

A ins�tuição informou que a contratação de serviços de terceiros ocorreu para a manutenção e
reparos no refeitório com a aplicação de reves�mento nas paredes o que mantém o ambiente mais limpo e
o�miza o prazo de nova manutenção visto que se trata de uma alteração permanente. O valor gasto foi de R$
760,00 (setecentos e sessenta reais), conforme apresentado no RIE do 3º trimestre/20 e constatado no extrato
bancário e apresentação de Nota Fiscal nº 3.428 da Madeireira Real (página 823 do RIE – setembro/20)

 

Obra no refeitório

 

Recursos Humanos:

A ins�tuição parceira Centro de Convivência e Educação Infan�l Maria Mãe da Providência
conta com a contratação de 51 funcionários dentre eles: 49 profissionais de contratação Obrigatória e 02 de
contratação Faculta�va, todos com comprovação de formação compa�vel 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 ins�tuição em tela, em cumprimento ao con�do 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 pra�cado pelas categorias e os funcionários não são
custeados com recursos próprios da ins�tuição.
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A OSC informou que houve subs�tuição de funcionários durante este trimestre e toda a
especificação de formação compa�vel foi devidamente observada.

Seguem os Desligamentos:

- Patrícia da Rocha Nascimento (professor);

- Elisângela Carvalho (monitor);

- Ellen Cris�na da C. Santos (volante);

- Solange Cavalcante Brito (cozinheira);

- Amaro Agos�nho Ferreira (conservação).

 

Seguem as Subs�tuições:

- Sthephanie Ingrid da C. Cezar (promoção de monitor para professor);

- Natalia R. de Souza Oliveira (monitor);

- Maria José de Silva Soares (monitora);

- Priscila Santos Aguiar (monitora);

- Alex Amaral de Morais (conservação).

 

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
OLIVEIRA

 

PROFESSOR
OBRIGATORIO X   X

05 CRISLANE A. NUNES
PERDIGÃO

 

PROFESSOR

OBRIGATORIO X   X
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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
 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

17 ANA PAULA MARTINS
MOURA

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

18 ANDREIA A. DOS SANTOS
SOARES

 OBRIGATORIO X   X
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MONITOR

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
  OBRIGATÓRIO X   X

27 RAILANE DOS SANTOS
MEDEIROS

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

28 RAYSSA SOUZA BARROS
 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

29 RÔNIA REGIA DA SILVA
 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X

30 RUTE MARIA DE SOUSA
SILVA

 

MONITOR
OBRIGATORIO X   X
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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
MORAES

 

SERV.GERAIS
OBRIGATORIO X   X

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

 OBRIGATORIO X   X
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SERV.GERAIS

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

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS QUALITATIVOS

 

Formação Con�nuada / Coordenação Pedgagógica / Planejamento Pedagógico:

 

A Coordenação Pedagógica deste 3º trimestre/2020 foi divida em momentos de planejamentos
das aulas, reuniões e formação con�nuada de forma remota. A creche parceira u�lizou a plataforma do Google
meet de segunda a sexta-feira das 16h às 17h (à princípio), com professores e monitores e equipe
mul�disciplinar.

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 a�vidades
educa�vas de forma não presencial para a Educação Infan�l. Foram abordados temas per�nentes 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.

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

Nos meses de julho, agosto e setembro houve a con�nuação do  Projeto Coordenação em
Foco como estratégia proposta por esta Comissão Gestora com vistas a sistema�zar os períodos diários de
Coordenação Pedagógica, bem como oportunizar a Formação Con�nuada (Indicador 2.2) para cumprimento
integral da meta pactuada no Plano de Trabalho.

Seguem as temá�cas abordadas nos vídeos produzidos por meio do Projeto  Coordenação em
Foco neste 3º trimestre/2020, disponibilizados, no Canal YouTube - CRE GAMA DF:

Julho: Currículo em Movimento/Uma Didá�ca histórico crí�ca e histórico cultural

20/07/20: h�ps://youtu.be/wo-kQbyjjUk  - Prá�ca Social inicial CEI TM;

21/07/20: h�ps://youtu.be/SKwU1XsNy18  - Problema�zação CCEI DES;

22/07/20: h�ps://youtu.be/TkCgSHQyQ7s  - Instrumentalização CCEI MMP (OAPNB);

23/07/20: h�ps://youtu.be/-JPkZqrI2p4  – Cartase CCEI SF (OAPNB);

24/07/20: h�ps://youtu.be/CyToBV4fwTo  - Prá�ca Social Final CCEI NSC (OAPNB).

 

Agosto: Currículo em Movimento/Campos de Experiência.

24/08/20: h�ps://youtu.be/yFkRZBKhQuU - Eu, o Outro e o Nós – CCEI TM;

25/08/20: h�ps://youtu.be/WVD8K8moFeM - Corpo, Gestos e Movimento – CCEI NSC (OAPNB);

 26/08/20: h�ps://youtu.be/dio-ohma-kwe - Traços, Sons, Cores e Formas – CCEI SF (OAPNB);

27/08/20: h�ps://youtu.be/kxF68Jay6tM - Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação – CCEI DES;

 28/08/20: h�ps://youtu.be/ZbO3oO5yMEw - Espaços, Tempos, Quan�dades, Relações e
Transformações – CCEI MMP (OAPNB).

 

Setembro: Avaliar para promover – As setas do caminho – de Jussara Hoffman.

28/09/10: h�ps://youtu.be/-Q89ThZAlsU - CCEI MMP (OAPNB) – Rumos da Avaliação neste
século (Cap.1);

29/09/20: h�ps://youtu.be/brNJxpPztFI - CCEI NSC (OAPNB) – Outra concepção de tempo em
avaliação (Cap.2);

30/09/20: h�ps://youtu.be/Ufw0jUeIUPQ - CCEI DES – As múl�plas dimensões do olhar
avalia�vo (Cap.3);

 01/10/20: h�ps://youtu.be/miT6LSRyFcU - CCEI TM – Avaliação e Mediação (Cap.4);

 02/10/20: h�ps://youtu.be/GPJ0nBcE7f0 - CCEI SF (OAPNB) – Registros em avaliação mediadora
(Cap.5).

De acordo com o relato da diretora pedagógica, os funcionários estão mais ambientados às
mudanças de modalidade quanto aos espaços de Formação Con�nuada ofertados pela ins�tuição. Atualmente
o grupo sempre sugere algo que deixe os momentos mais atra�vos, tanto para as crianças que estão
acompanhando de casa quanto para todo o grupo que revela segurança nesse ambiente virtual.

 

Registro da Prá�ca Educa�va/Escrituração Escolar:

Neste 3º 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 administra�vo, por esta Comissão Gestora nos Fóruns com Gestores realizados na maioria das
vezes na quinta-feira, período matu�no, por videoconferência no google meet. Os educadores tem u�lizado o
diário de bordo e fazem o registro dos avanços observados nos aspectos que indicam desenvolvimento infan�l
na sua integralidade, por meio de vídeo chamadas, áudios, observação dos desenhos e relatos da família, aulas

https://youtu.be/wo-kQbyjjUk
https://youtu.be/SKwU1XsNy18
https://youtu.be/TkCgSHQyQ7s
https://youtu.be/-JPkZqrI2p4
https://youtu.be/CyToBV4fwTo
https://youtu.be/yFkRZBKhQuU
https://youtu.be/WVD8K8moFeM
https://youtu.be/dio-ohma-kwe
https://youtu.be/kxF68Jay6tM
https://youtu.be/ZbO3oO5yMEw
https://youtu.be/-Q89ThZAlsU
https://youtu.be/brNJxpPztFI
https://youtu.be/Ufw0jUeIUPQ
https://youtu.be/miT6LSRyFcU
https://youtu.be/GPJ0nBcE7f0
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via meet com todo o grupo que possibilitando observar as interações que mesmo à distância acontece entre as
crianças e educadores.

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 le�vos/carga horária.
Esta Comissão Gestora solicitou orientações quanto à reposição destes dias, à UNIPLAT e à SUPLAV.

 

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
 Ins�tuições Parceiras que Ofertam Educação Infan�l, com a par�cipação da comunidade escolar, orientada e
revisada por esta Comissão Gestora no primeiro semestre deste ano le�vo.

 

Par�cipação das famílias e integração com a comunidade escolar:

Esta ins�tuição parceira realiza integração com a comunidade escolar e também promove a
par�cipação das famílias por meio das redes sociais oapnb.nataleba�ezzi (instagram), Natale Ba�ezzi Oapnb
(facebook) e site da ins�uição www.oasas.org.br, grupos de WhastApp criados com as famílias dos alunos e
demais ações propiciando a troca de experiências no processo de desenvolvimento das crianças em relação à
sua iden�dade, as suas especificidades, respeito às suas conquistas e produções.

 

Limpeza/ Mobiliário:

O estado geral do prédio encontra-se apto para atendimento, visto que as salas estão em plena
conservação com todo mobiliário necessário para bem atender as crianças: parque/pá�o com área ampla e
adequada para a nossa faixa etária; brinquedos variados e em bom estado  de conservação; bebedouros em
inox nos três andares da ins�tuição, além dos filtros individuais por sala; depósitos devidamente separados por
gêneros, com a variedade de produto com funções especificas; despensas abastecidas de acordo com  a
necessidade; solário construído no período da pandemia com área totalmente forrada de grama esmeralda e
que permite o banho de sol diário pelas crianças.

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

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO

  

http://www.oasas.org.br/
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LIMPEZA SEMANAL ESPAÇO FÍSICO SETEMBRO 2020

 

 

 

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.

A diretora pedagógica mantém a ins�tuição em funcionamento através de uma escala pré-
estabelecida entre a equipe administra�va, 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.

 

Segurança:

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

Os agentes patrimoniais tem feito a vigilância do espaço fisico , durante a noite conforme escala
pré estabelecida. O serviço de portaria tem  se man�do fixo, com a  pactuação dos horários feito em conjunto 
com o administra�vo. Já a conservação do prédio tem sido feita, periodicamente, e passou a seguir escala
semanal de limpeza de toda a área.
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Qualidade dos materiais de higiene, cama e banho e principalmente o uso adequado visando
incen�var o protagonismo e a autonomia da criança:

Antes do início da pandemia estes materiais haviam sido observados por esta Comissão Gestora.
Estavam iden�ficados 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.

 

Sa�sfação do Público:

A Pesquisa de Sa�sfação referente ao ano de 2019 foi realizada pela ins�tuição 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 A�va:

A Ins�tuição desenvolve os deveres de transparência, previstos no Decreto n.º 37.843/2016 e
Manual MROSC, divulgando as ações pedagógicas e administra�vas nas redes sociais oapnb.nataleba�ezzi
(instagram), Natale Ba�ezzi Oapnb (facebook), OAPNB (YouTube) e site da ins�tuição 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.

Nesses úl�mos 3 (três) meses, segundo a diretora pedagógica, o desafio tem sido manter as
famílias acessando a plataforma diariamente, porém os momentos de escuta tem acontecido junto as mesmas
de modo que os acordos vem sendo firmados e o convencimento por parte da parceira tem sido feito conforme
orientação da SEEDF, que prima pela garan�a dos direitos de aprendizagem e quem sendo validado pela
ins�tuição, conforme expressam os manuais de acolhimento e atendimento remoto em tempos de pandemia.

Algumas ações posi�vas da ins�tuição merecem destaque neste período como:

- Grupos de WhatsApp;

- Postagem diária de vídeos nas redes sociais;

- Acolhimentos de equipes para escuta das demandas correlatas ao período de distanciamento
social;

- Estudo dos documentos que norteiam a Educação Infan�l como Currículo da Educação Básica;

- Ajuda de parceiros na distribuição de alimentos;

- Coordenação em Foco com a troca de experiências entre as parceiras da CRE-Gama;

- Rodas de conversas com as famílias;

- Par�cipação de especialistas quanto aos temas sobre inclusão;

- Par�cipação nas lives da SEEDF como formação con�nuada;

- Ro�na de chamadas  de vídeos para as crianças;

- Seminários de apresentação com temas como Avaliação na Educação Infan�l e Campos de
experiências;

- Ro�na de escuta com o nosso psicólogo e orientador educacional para todos os segmentos via
meet e/ou via zoom.

CHAMADAS DE VÍDEO SEMANAL

http://www.oasas.org.br/
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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 ins�tuição parceira e subs�tuem 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, u�lizando as mídias
tecnológicas, Redes Sociais, telefonemas, conversas em APP como WhatsApp, E-mails, Rede Internacional de
Computadores dentre outros recursos que viabilizam a efe�va comunicação entre a Comissão Gestora e a
ins�tuição parceira.

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 29/06/2020 a 03/07/2020 

No dia 29/06/2020 foi encaminhada às ins�tuições parceiras, para ampla divulgação, a Circular
n.º 169/2020 - SEE/SUBEB (42552690), que dá orientações para o período de ampliação do acolhimento a
estudantes e profissionais da educação.

Atendimento por meio do aplica�vo do WhatsApp privado ao administrador da OAPNB, sobre o
não reenvio do arquivo das notas fiscais digitalizadas de março/2020.
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Apreciação do vídeo "A Educação e o professor em tempos de pandemia", enviado pela diretora
Mara da creche Nossa Senhora do Carmo - OAPNB usado na coordenação pedagógica de hoje pela
ins�tuição: h�ps://youtu.be/py1-F3SITOK

Atendimento por meio do aplica�vo do WhatsApp privado com diretora Mara da Nossa Senhora
do Carmo - OAPNB, sobre o não reenvio do arquivo das notas fiscais digitalizadas de março/2020.

Atendimento por meio do aplica�vo do WhatsApp privado das diretoras das parceiras com o
encaminhamento do link do formulário dos e-mails dos alunos da Nossa Senhora do Carmo e Sagrada Família
para divulgação junto aos pais dos alunos.

No dia 30/06/2020 foi encaminhado por meio de WhatsApp acesso aos Termos de
Consen�mento preenchidos que podem ser acessados pelo link
h�ps://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/cregama-termos-de-conse�mento/p%C3%A1gina-inicial.  O acesso
só é permi�do com a conta @edu.se.df.gov.br da escola e uma unidade não terá acesso aos termos
preenchidos da outra.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane Carvalho Pereira da
ins�tuição Maria Mãe da Providência, encaminhando o link que dá acesso ao formulário de Termo de
Consen�mento a ser encaminhado aos pais e/ou responsáveis pelos estudantes com menos de 13 anos para
receberem e-mail e senha de acesso à Plataforma Google Classroom, viabilizando o ano le�vo escolar.

Reelaboração do Relatório Trimestral de Monitoramento e Avaliação - RTMA de Jan/Fev/março
de 2020 da parceira Maria Mãe da Providência (2ª parte).

Atendimento por meio do aplica�vo do WhatsApp privado com diretora Liliane, da creche Maria
Mãe da Providência, a respeito de informações sobre a lista dos e-mails dos monitores das creches para
inscrição no curso da EAPE e também sobre preenchimento do formulário dos alunos (gêmeos).

Produção de slides e download de clipe de música para apresentação no Fórum com Gestores e
Equipe Mul� das parceiras com esta Comissão Gestora.

Produção de slide para apresentação no Fórum de Gestores e equipe de mul�profissionais em
02/07, referente ao preenchimento dos Diários de Classe durante o trabalho remoto.

No dia 01/07/2020 foi acessado o drive do e-mail ppunieb.gama@edu.se.df.gov.br para
renomear os arquivos em PDF das Propostas Pedagógicas/2020 das parceiras Nossa Senhora do Carmo,
Sagrada Família e Maria Mãe da Providência conforme orientação da chefia.

Reelaboração do Relatório Trimestral de Monitoramento e Avaliação - RTMA de Jan/Fev/Março
de 2020 da parceira Maria Mãe da Providência (2ª parte).

Consulta ao RIE (Jan/Fev/Mar/2020) da parceira Maria Mãe da Providência.

Consulta ao arquivo em PDF das notas fiscais de Janeiro/2020 da Maria Mãe da Providência.

No dia 02/07/2020 foi realizado agendamento do Fórum de Gestores e Equipes
Mul�profissionais das creches parceiras via meet.google.com/ocy-bwib-sfw pela agenda do drive da Unieb e
envio de convite aos e-mails das parceiras bem como nos grupos de WhatsApp Gestores em Ação e Equipes
Mul� Parceiras.

Foi realizada reunião de orientação e monitoramento entre Comissão Gestora Parceiras Gama,
Equipe Gestora e Equipe Mul�profissionais (Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional, Psicólogo e
Nutricionista), 10h, Google Meet: h�ps://meet.google.com/ocy-bwib-sfw , por telefone +1 361-271-3542 PIN
822249772, em pauta: orientações para os registros escolares das a�vidades remotas como Diário de Classe,
Relatório Descri�vo Individual do Aluno (RDIA), estratégias de registro do desenvolvimento dos estudantes e
Registro das a�vidades do Vesper�no.

Reelaboração do Relatório Trimestral de Monitoramento e Avaliação - RTMA de Jan/Fev/março
de 2020 da parceira Nossa Senhora do Carmo (2ª parte).

Consulta ao RIE (Jan- Fev- Mar/2020) da parceira Nossa Senhora do Carmo.

Consulta ao arquivo em PDF das notas fiscais de Janeiro/2020 da Nossa Senhora do Carmo.

Divulgação nos grupos do aplica�vo de WhatsApp Gestores em Ação e Equipes Mul� Parceiras
da live “Educação Infan�l: Brincadeira e Imaginação” no canal do Youtube h�ps://youtu.be/pNzi8glylYM com a
professora Elisângela Dias e Aline Tomaze�e.

https://youtu.be/py1-F3SITOK
https://meet.google.com/ocy-bwib-sfw
https://youtu.be/pNzi8glylYM
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Encaminhamento via whatsapp nos grupos Gestores em ação e Equipe Mul� parceiras, da
apresentação (slide) das orientações quanto o registro do diário de classe.

No dia 03/07/2020 foi divulgado por meio de WhatsApp o DECRETO Nº 40.939, DE 02 DE JULHO
DE 2020 Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo coronavírus e dá outras providências.

Foi realizada ação de monitoramento e avaliação usando por meio ferramenta tecnológica, com
fins de verificação do alcance de resultados das parcerias, por meio das redes sociais (instagram e facebook)
das ins�tuições parceiras, em atendimento ao ar�go 49 do Decreto Distrital 37.843, DODF 234 de 14/12/2016.

Realização de elaboração e encaminhamento às ins�tuições parceiras do documento de registro
do Planejamento da Coordenação em FOCO (Coordenação Pedagógica REMOTA) e Relatório de Execução e
acompanhamento da Coordenação Pedagógica Remota, orientando que este não subs�tui o planejamento da
aula.

Upload dos arquivos das Notas Fiscais digitalizadas (jan/fev/2020) da OAPNB para extração do
conteúdo e posterior análise. O administrador explicou que ainda está concluindo a organização do material
referente ao mês de março/2020 e logo encaminhará para análise.

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

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 06/07/2020 a 10/07/2020

No dia 06/07/2020 foi encaminhada Circular n.º 24/2020 - SEE/EAPE (42551079), que dispõe
sobre o Cronograma de encontros virtuais (42566188) pela EAPE, no período de Junho/Julho solicitando a
par�cipação do Diretor Pedagógico, Coordenador Pedagógico, Professores e Monitores, no encontro virtual do
dia 09/07/2020, às 10h, que trará a temá�ca: Avaliação Forma�va na Educação Infan�l.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane Carvalho Pereira da
ins�tuição Maria Mãe da Providência, que informa Ata de reuniões, Processo SEI GDF 00080-00126081/2020-
31, realizadas pelo Comitê Gestor Regional.

No dia 07/07/2020 foi encaminhada via WhatsApp orientações para as novas datas de entrega
dos Cartões de Alimentação Creche e Cartão Material Escolar nos dias 14, 21 e 28 de julho das 9h às 12h e 13h
às 17h, h�p://www.se.df.gov.br/bolsa-alimentacao-creche-saiba-os-locais-e-horarios-para-pegar-seu-cartao/ .

Encaminhada às ins�tuições parceiras em tela, informações sobre a live de formação con�nuada 
 “Roda de Conversa - Prá�cas educa�vas na Educação Infan�l, ar�culando especificidades às novas demandas”,
promovida pelo Fórum de Educação Infan�l do Distrito Federal - FEIDF, com a par�cipação da Prof.ª Dra. Titular
da UFRGS e assessora na elaboração da BNCCEI, Maria Carmen Barbosa, da Doutora em Educação pela UnB e
Membro do FEIDF/MIEIB, Cida Camarano e a Especialista em Educação Infan�l pela UnB e Prof.ª no CEI 416 de
Samambaia, Eliana Rosa dos Santos, a realizar no dia 14/07/2020, às 15h, no Canal do FEIDF no Youtube.

Atendimento por meio do aplica�vo de WhatsApp privado com a diretora Liliane, da creche
Maria Mãe da Providência, a respeito de informações sobre a lista dos e-mails dos monitores das creches para
inscrição no curso da EAPE: não receberam ainda. Foi orientado que aguardasse o envio pela Uniplat ou
SINOVA no e-mail ins�tucional @edu da ins�tuição, pois após averiguação no grupo de WhatsApp da sede
“Gestores PARCERIA-CRECHES” que informou que várias regionais de ensino já teriam recebido essa lista.

Acesso ao e-mail materiais.uniebgama@edu.se.df.gov.br divulgado pela chefia para
conhecimento da pasta das CRECHES no drive compar�lhado com os coordenadores da Unieb bem como
demais unidades escolares: alimentação e compar�lhamento de a�vidades de forma conjunta.

Verificação da pasta das CRECHES no drive compar�lhado no e-mail
materiais.uniebgama@edu.se.df.gov.br divulgado pela chefia.

Verificação do áudio com Feedback da diretora Liliane da Maria Mãe da Providência sobre
reunião do Comitê Local, enviado no grupo de WhatsApp Gestores em Ação para fins de repasse das
informações do Comitê Local.

No dia 08/07/2020 foi feita divulgação e solicitação de par�cipação das ins�tuições parceiras na
Live de Formação Con�nuada,  Educação Infan�l: “Brincadeira e Imaginação” com Elisângela Dias, Ta�ana

http://www.se.df.gov.br/bolsa-alimentacao-creche-saiba-os-locais-e-horarios-para-pegar-seu-cartao/
https://youtu.be/pNzi8gIylYM
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Arruda e Aline Tomaze�e disponíveis no Canal do YOUTUBE da EAPE:  h�ps://youtu.be/pNzi8gIylYM, Dia 09/07
às 10h.

Acompanhamento do preenchimento dos Termos de Consen�mento para as unidades parceiras
de Educação Infan�l vinculadas à CRE Gama - 00080-00121212/2020-93 com acesso
à h�ps://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/cregama-termos-deconse�mento/p%C3%A1gina-inicial e
encaminhamento das senhas e e-mails para estudantes pelas ins�tuições parceiras vinculadas à CRE Gama com
a conta @edu.se.df.gov.br da escola para acesso à Plataforma Escola em Casa com vista à con�nuidade do ano
le�vo.

Orientações às ins�tuições parceiras em tela quanto ao recebimento dos Cartões de
Alimentação da CRECHE, nos dias 14, 21 e 28/07/2020, Link: h�p://www.se.df.gov.br/bolsa-alimentacao-
creche-saiba-os-locais-e-horarios-para-pegar-seu-cartao/

Avaliação dos planejamentos da Coordenação em Foco enviados pelas parceiras no e-
mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br para devolu�va com ajustes se necessário.

Atendimento por meio do aplica�vo de WhatsApp privado com a diretora Mara da parceira
Nossa Senhora do Carmo, solicitando orientações sobre os planos da Coordenação em Foco enviados para
análise por esta Comissão Gestora; A diretora Mara solicitou ainda a inclusão da Nutricionista Josy no grupo de
WhatsApp Equipes Mul� Parceiras.

Realizada a inclusão da nutricionista Josy, da parceira Nossa Senhora do Carmo, no grupo de
WhatsApp Equipes Mul� Parceiras.

Realizado envio de mensagem nos grupos de WhatsApp Gestores em Ação e Equipes Mul�
Parceiras com divulgação do Webinário Desafios da Pandemia: Refle�ndo sobre o jogo, o movimento e o corpo
no cenário atual.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à diretora Mara da parceira Nossa Senhora do Carmo
que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação Pedagógica da
ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião: h�ps://meet.google.com/wsc-yirf-bon

Par�cipação na Coordenação Pedagógica da parceira Nossa Senhora do Carmo no endereço de
Google Meet h�ps://meet.google.com/wsc-yirf-bon conforme orientação da Circular nº14/2020 da CMAP e
Circular nº38/2020 CRE-Gama/UNIEB sobre a anuência dos diretores quanto à par�cipação dos Coordenadores
da CRE nas coordenações mediadas por tecnologias.

Atendimento por meio do aplica�vo de WhatsApp privado com a Sarah da parceira Maria Mãe
da Providência onde foi dado o feedback posi�vo do planejamento e relatórios da Coordenação Pedagógica
realizada pela ins�tuição.

Envio de e-mail para as parceiras divulgando a Circular nº 24/2020 SEE/EAPE sobre o Encontro
Virtual da Educação Infan�l pelo canal da EAPE.

No dia 09/07/2020 foi realizado agendamento no Google Meet da reunião com Gestores e
Equipes Mul� Parceiras por meio da agenda do unieb.gama@edu.se.df.gov.br e enviado convites para os e-
mails e divulgado o link de acesso nos grupos de WhatsApp Gestores em Ação e Equipes Mul� Parceiras.

Atendimento por meio do aplica�vo de WhatsApp privado com a diretora Mara da parceira
Nossa Senhora do Carmo, solicitando os arquivos do Planejamento/Execução da coordenação pedagógica bem
como RIE de abr/mai/jun/2020.

Foi realizada reunião de orientação e monitoramento entre Comissão Gestora Parceiras Gama,
Equipe Gestora e Equipe Mul�profissionais (Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional, Psicólogo e
Nutricionista), 9h, Google Meet: h�ps://meet.google.com/cfu-qokn-csu , em pauta: avaliação das ações
pedagógicas remotas; preparação dos vídeos e sorteio dos temas sobre os Campos de Experiências a serem
trabalhados na Coordenação em Foco da semana de 24/08/20 a 28/08/20 no mês de agosto, que serão
divulgados no canal do Youtube da CRE-Gama.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à diretora Mara da parceira Nossa Senhora do Carmo,
no qual foram dadas informações quanto ao roteiro da produção do vídeo para ser apresentado na
Coordenação em Foco deste mês no canal do Youtube CRE - Gama.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à diretora Mara da parceira Nossa Senhora do Carmo
que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação Pedagógica da

https://youtu.be/pNzi8gIylYM
https://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/cregama-termos-deconsetimento/p%C3%A1gina-inicial
http://www.se.df.gov.br/bolsa-alimentacao-creche-saiba-os-locais-e-horarios-para-pegar-seu-cartao/
mailto:gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br
https://meet.google.com/wsc-yirf-bon
https://meet.google.com/wsc-yirf-bon
mailto:unieb.gama@edu.se.df.gov.br
https://meet.google.com/cfu-qokn-csu
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ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião: h�ps://meet.google.com/uuy-xq�-ucj 

Par�cipação na Coordenação Pedagógica da parceira Nossa Senhora do Carmo no endereço de
Google Meet h�ps://meet.google.com/uuy-xq�-ucj  conforme orientação da Circular nº14/2020 da CMAP e
Circular nº38/2020 CRE-Gama/UNIEB sobre a anuência dos diretores quanto à par�cipação dos Coordenadores
da CRE nas coordenações mediadas por tecnologias.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane Carvalho Pereira da
ins�tuição Maria Mãe da Providência, que informa decisão do Comitê Gestor Regional quais sejam: em
consonância com as deliberações do comitê regional para a implementação e operacionalização do regresso
dos estudantes às a�vidades educacionais não presenciais e presenciais, solicita a todas as unidades escolares
vinculadas à CRE Gama, inclusive ins�tuições parceiras, um briefing com ações posi�vas das ins�tuições
parceiras que mereçam destaque. Solicitados vídeos e áudios (com até 4 min de duração cada), imagens/fotos,
textos sejam enviados até às 12h do dia 10 de julho para o e-mail imprensa.gama@edu.se.df.gov.br .

Divulgação da Live de Formação Con�nuada com tema: “Educação Infan�l: Letramento e criação
literária na Educação Infan�l” par�cipação das Formadoras EAPE Elisangela Dias, Ta�ane Arruda, Aline
Tomaze�e e moderador André Rocha 10h, Canal EAPE YOUTUBE.

Divulgação da Live de Formação Con�nuada com tema: Es�mulos à Aprendizagem e
Desenvolvimento de Autonomia nos estudos com Adriana Almeida, Karla Shele Siqueira e Michelle Confessor,
Canal YouTube, 14h30.

No dia 10/07/2020 foi encaminhado, via WhatsApp, o Manual de Orientações Pedagógicas para
o atendimento remoto da Educação Infan�l (43191082), REVISADO, com acréscimo de orientações específicas
às Ins�tuições Educacionais Parceiras, incen�vando a leitura e promoção de estudo no período des�nado à
coordenação pedagógica. Foi encaminhado também por esta Comissão Gestora, via WhatsApp, o
documento: Referências para o trabalho na Educação Infan�l durante a pandemia de COVID-19, conteúdo que
se enquadra bem à presente realidade e está alinhado ao Currículo em Movimento da Educação Infan�l para
estudo com equipe pedagógica.

Foi realizada ação de monitoramento e avaliação usando por meio ferramenta tecnológica, com
fins de verificação do alcance de resultados das parcerias, por meio das redes sociais (instagram e facebook)
das ins�tuições parceiras, em atendimento ao ar�go 49 do Decreto Distrital 37.843, DODF 234 de 14/12/2016.

Atendimento à demanda da servidora da GINSP Graziela quanto ao preenchimento das planilhas
com dados dos Gestores, Professores e Secretários escolares das unidades parceiras por meio do contato
telefônico com as ins�tuições e solicitação do encaminhamento das informações em caráter de URGÊNCIA.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane Carvalho Pereira da
ins�tuição Maria Mãe da Providência, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia
de hoje a Coordenação Pedagógica da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião: h�ps://meet.google.com/avd-yrmi-ehy , Telefone: +1 641-715-7095 PIN: 414 824 738#

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição nossa
Senhora do Carmo, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a
Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião:     h�ps://meet.google.com/uuy-xq�-ucj

Par�cipação na Coordenação Pedagógica da parceira Nossa Senhora do Carmo no endereço de
Google Meet  h�ps://meet.google.com/uuy-xq�-ucj   conforme orientação da Circular nº14/2020 da CMAP
(43450238) e Circular nº38/2020 CRE-Gama/UNIEB (41497166) sobre a anuência dos diretores quanto à
par�cipação dos Coordenadores da CRE nas coordenações mediadas por tecnologias.

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

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 13/07/2020 a 17/07/2020

No dia 13/07/2020 foi encaminhado para ampla divulgação da Live de Formação Con�nuada, via
WhatsApp, Prá�cas Educa�vas na Educação Infan�l: ar�culando especificidades às novas demandas, dia 14/7
às 15h com Maria Carmem Barbosa, Cida Camarano e Eliane Rosa dos Santos, Canal YOUTUBE FEIDF.

https://meet.google.com/uuy-xqti-ucj
https://meet.google.com/uuy-xqti-ucj
mailto:imprensa.gama@edu.se.df.gov.br
https://meet.google.com/avd-yrmi-ehy
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Divulgação da Circular n.º 52/2020 - SEE/SUPLAV (processo SEI 00080-00129448/2020-78)
orientações à rede pública de ensino para o registro das a�vidades pedagógicas não presenciais, que trata
da escrituração do período de acolhimento.

Divulgação da Circular n.º 27/2020 - SEE/EAPE que informa Cronograma de encontros virtuais
Julho da EAPE Canal YOUTUBE, dos dias 14, 15 e 16 de julho de 2020 Processo SEI GDF-(43420782),  Com
programação: 14 de julho, terça-feira, às 16h: Como simular o quadro branco em aulas remotas 15 de julho,
quarta-feira, às 16h: Noções básicas de direitos autorais para a produção de materiais pedagógicos 16 de julho,
quinta-feira, às 16h: Potencial inclusivo das prá�cas musicais no contexto escolar 16 de julho, quinta-feira, às
19h30: Diálogo sobre acolhimento e letramento na EJA.

Foi realizado atendimento por WhatsApp ao Diretor Administra�vo da OAPNB, Francisco Nunes
da Silva Neto, que solicita orientações quanto aos Gêneros alimen�cios que estão armazenados nos depósitos
da OSC e que estão vencendo os prazos de validade. A proposta da OSC é fazer Kits com os que estão vencendo
e entregar para as famílias mais carentes que são atendidas pela OSC. Esta Comissão Gestora informa à OSC
que buscará esta orientação na CMAP e que retornará para as devidas orientações.

Foi realizada a impressão do extrato bancário do mês de março/2020 enviado pela OAPNB no e-
mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br após revisão dos dados para fins de análise do RIE do 1º
trimestre.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à diretora Mara da parceira Nossa Senhora do Carmo
que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação Pedagógica da
ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião: h�ps://meet.google.com/mkw-acvv-awt

Foi realizado atendimento por WhatsApp à diretora Mara da parceira Nossa Senhora do Carmo
que fez feedback do retorno às aulas não presenciais, no dia de hoje, por meio das tecnologias, informando ter
sido uma experiência exitosa; apreciação do acolhimento realizada por meio do vídeo de apresentação da
equipe gestora, equipe mul� e de cada turminha. (duração de 3’58”)

Foi realizado atendimento por WhatsApp à diretora Mara da parceira Nossa Senhora do Carmo
solicitando a inclusão, na Plataforma Google Classroom, das a�vidades desenvolvidas neste primeiro dia de
retorno às aulas não presenciais por todas as turmas.

  Foi realizado atendimento por WhatsApp à diretora Liliane da parceira Maria Mãe da
Providência que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação
Pedagógica da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião: h�ps://meet.google.com/hgi-eudn-
aqm

 Par�cipação na Coordenação Pedagógica da parceira Maria Mãe da Providência no endereço de
Google Meet  h�ps://meet.google.com/hgi-eudn-aqm conforme orientação da Circular nº14/2020 da CMAP
(43450238) e Circular nº38/2020 CRE-Gama/UNIEB (41497166) sobre a anuência dos diretores quanto à
par�cipação dos Coordenadores da CRE nas coordenações mediadas por tecnologias.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à diretora Liliane da parceira Maria Mãe da
Providência solicitando a inclusão, na Plataforma Google Classroom, das a�vidades desenvolvidas neste
primeiro dia de retorno às aulas não presenciais por todas as turmas.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à diretora Aieska da parceira Sagrada Família
solicitando a inclusão, na Plataforma Google Classroom, das a�vidades desenvolvidas neste primeiro dia de
retorno às aulas não presenciais por todas as turmas

No dia 14/07/2020 foi realizada ação de monitoramento e avaliação usando por meio
ferramenta tecnológica, com fins de verificação do alcance de resultados das parcerias, por meio das redes
sociais (instagram e facebook) das ins�tuições parceiras, em atendimento ao ar�go 49 do Decreto Distrital
37.843, DODF 234 de 14/12/2016.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à diretora Mara da parceira Nossa Senhora do Carmo
que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação Pedagógica da
ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião: h�ps://meet.google.com/ugx-kkpx-twk 

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane Carvalho Pereira da
ins�tuição Maria Mãe da Providência, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia
de hoje a Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião: h�ps://meet.google.com/twh-jknr-mjx

mailto:gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br
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Divulgação às ins�tuições parceiras do Congresso internacional, on line e gratuito, do Ins�tuto
Casa Grande “Um Novo tempo na Educação” com par�cipação especial do cantor e compositor Ivan Lins e de
Augusto Cury, Celso Antunes, Maria Inês Fini, Cláudia Cos�n, Dra. Ana Escobar, Fred Amâncio e dezenas de
educadores e líderes educacionais nacionais e internacionais.

Orientações às ins�tuições parceiras por WhatsApp quanto aos procedimentos a serem
adotados quanto aos Gêneros Alimen�cios que se encontram nos depósitos das ins�tuições e que estão
perdendo validade.

Foi realizado atendimento por WhatsApp ao Diretor Administra�vo da OAPNB, Francisco Nunes
da Silva Neto, dando orientações quanto aos Gêneros alimen�cios que estão armazenados nos depósitos da
OSC e que estão vencendo os prazos de validade. A proposta da OSC em fazer Kits com os que estão vencendo
e entregar para as famílias mais carentes que são atendidas pela OSC foi autorizada pela CMAP, por WhatsApp,
e esta Comissão Gestora ainda orienta que a OSC elabore um recibo que descreva os Gêneros e quan�dades de
alimento que cada família está recebendo, além disso fotografe as entregas e faça constar em seu Relatório
Informa�vo da Execução do Trimestre.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Aieska da ins�tuição Sagrada
Família, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação
Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião:
    h�ps://meet.google.com/afw-jidq-kyr .

No dia 15/07/2020 foi encaminhado convite para o 11° Webnário educacional que acontecerá
hoje, 15/07, às 18h com a temá�ca " Parecer CNE 11/20 – com Maria Helena Guimarães de Castro (CNE). Trata
de orientações para o retorno ao ensino presencial ". 

Divulgação da formação con�nuada por meio da Live EAPE, no dia 16, canal YouTube: Potencial
inclusivo das prá�cas musicais no contexto escolar.

Divulgação e recomendada leitura crí�ca com equipe pedagógica da Circular n.º 14/2020 -
SEE/SUAG (43450238), dispõe sobre orientações administra�vas para o atendimento remoto à Educação
Infan�l nas Ins�tuições Educacionais Parceiras.

Foi enviado e-mail sobre o atraso do encaminhamento do RIE trimestral (abril, maio e
junho/2020) para as parceiras da OAPNB.

Reelaboração do Relatório Trimestral de Monitoramento e Avaliação - RTMA de Jan/Fev/março
de 2020 d a parceira Nossa Senhora do Carmo (2ª parte); Consulta ao RIE (Jan- Fev- Mar/2020) da parceira
Nossa Senhora do Carmo; Consulta ao arquivo em PDF das notas fiscais de Janeiro/2020 da NSC.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição nossa
Senhora do Carmo, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a
Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião:     h�ps://meet.google.com/juo-yytu-sot

Par�cipação na Coordenação Pedagógica da parceira Nossa Senhora do Carmo no endereço de
Google Meet  h�ps://meet.google.com/juo-yytu-sot  conforme orientação da Circular nº14/2020 da CMAP
(43450238) e Circular nº38/2020 CRE-Gama/UNIEB (41497166) sobre a anuência dos diretores quanto à
par�cipação dos Coordenadores da CRE nas coordenações mediadas por tecnologias.

Foi realizado atendimento por WhatsApp ao administrador da OAPNB, Francisco, no qual
informa mudanças no pessoal da Contabilidade e do Auditor tendo por consequência ocasionado o atraso da
entrega do RIE.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane Carvalho Pereira da
ins�tuição Maria Mãe da Providência, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia
de hoje a Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião: h�ps://meet.google.com/tmu-zgmn-kee?pli=1&authuser=4 .

No dia 16/07/2020 foi realizado agendamento no Google Meet da reunião com Gestores e
Equipes Mul� Parceiras por meio da agenda do unieb.gama@edu.se.df.gov.br e enviado convites para os e-
mails e divulgado link de acesso nos grupos de WhatsApp Gestores em Ação e Equipes Mul� Parceiras.

Foi realizada reunião de planejamento, monitoramento e avaliação das ações das 05 ins�tuições
parceiras vinculadas à CRE Gama, com Gestores e Equipe de Mul�profissionais (Coordenador Pedagógico,

https://meet.google.com/afw-jidq-kyr
https://meet.google.com/juo-yytu-sot
https://meet.google.com/juo-yytu-sot
https://meet.google.com/tmu-zgmn-kee?pli=1&authuser=4
mailto:unieb.gama@edu.se.df.gov.br


23/07/2021 SEI/GDF - 49674852 - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

https://sei.df.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=407257&id_documento=57223525&infra_hash=95417c81399d2… 51/79

Orientador Educacional, Psicólogo, Nutricionista), Google Meet: h�ps://meet.google.com/�s-yqbi-syh, em
pauta :

Encaminhamento de documentos oficiais aos gestores da Comissão do Gama;

Projeto Coordenação em FOCO: planejamento e avaliação;

Orientações quanto aos alimentos armazenados com prazo de validade expirando;

Orientações para elaboração do Relatório Informa�vo da Execução (RIE);

Circular nº 14 e 52;

Retomada do ano le�vo 2020;

Plataforma Google Classroom.

Foram divulgados os e-mails ins�tucionais das Gestoras do Gama no grupo de WhatsApp
Gestores em Ação para fins de acesso e monitoramento às turmas das creches parceiras na Plataforma Google
Classroom.

Encaminhamento da correspondência eletrônica via SEI (43685566) da Circular n.º 14/2020 -
SEE/SUAG (43450238), dispõe sobre orientações administra�vas para o atendimento remoto à Educação
Infan�l nas Ins�tuições Educacionais Parceiras, para leitura e discussão com a equipe pedagógica.

Realizado upload do RIE 1º trimestre/2020 da OAPNB para o drive
do gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br

Leitura do e-mail enviado pela OAPNB informando envio do RIE 2º trimestre/2020.

Foram gerados os Relatórios e feito o download dos arquivos em PDF dos resultados da
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2019 das creches da OAPNB no link enviado pela CMAP (site suplav.se.df.gov.br)
sendo as informações para acesso: usuário CMAP e a senha Cmap@679 por esta Comissão Gestora.

Foi realizado o upload dos arquivos em PDF dos resultados da PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2019
das creches das 06 ins�tuições parceiras (inclusive o PAX)  para o drive
do gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br

Foram encaminhados os arquivos em PDF dos resultados da PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2019 pelo
e-mail da gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br à OAPNB, de cada ins�tuição parceira: Nossa Senhora do
Carmo, Sagrada Família, Maria Mãe da Providência.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição nossa
Senhora do Carmo, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a
Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião:     h�ps://meet.google.com/mam-rmdc-qqm .

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane Carvalho Pereira da
ins�tuição Maria Mãe da Providência, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia
de hoje a Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião: h�ps://meet.google.com/yxy-zdyv-ovs?pli

          No dia 17/07/2020 foi dado conhecimento, às ins�tuições parceiras em tela e solicitada
ampla divulgação da PORTARIA Nº 158, DE 10 DE JULHO DE 2020 (publicada em 14/07/2020 - DODF 131) que
aprova os calendários escolares reorganizados para o ano le�vo de 2020 que aprova os calendários escolares
reorganizados para o ano le�vo de 2020, em função das medidas adotadas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, conforme Processo SEI 00080-
00081241/2020-13: Calendário Escolar Anual da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; Calendário Escolar
Semestral da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; Calendário para os Centros Interescolares de Línguas;
Calendário Escolar Anual para as Ins�tuições Educacionais Parceiras e Centros de Educação da Primeira
Infância.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição nossa
Senhora do Carmo, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a
Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião:     h�ps://meet.google.com/p�-axng-mth .
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Par�cipação na Coordenação Pedagógica da parceira Nossa Senhora do Carmo no endereço de
Google Meet  h�ps://meet.google.com/p�-axng-mth    conforme orientação da Circular nº14/2020 da CMAP
(43450238) e Circular nº38/2020 CRE-Gama/UNIEB (41497166) sobre a anuência dos diretores quanto à
par�cipação dos Coordenadores da CRE nas coordenações mediadas por tecnologias.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição nossa
Senhora do Carmo, que solicitou esclarecimentos sobre o pagamento do Bolsa Alimentação (devido às muitas
queixas dos pais dos alunos). Foi enviado então o Banner da SEDF (Educa DF) informando pagamento de Bolsa
Alimentação CRECHE até o fim deste mês.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane Carvalho Pereira da
ins�tuição Maria Mãe da Providência, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia
de hoje a Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião: h�ps://meet.google.com/rbr-z�i-gax?pli=1&authuser=0

Par�cipação na Coordenação Pedagógica da parceira Maria Mãe da Providência no endereço de
Google Meet  h�ps://meet.google.com/rbr-z�i-gax    conforme orientação da Circular nº14/2020 da CMAP
(43450238) e Circular nº38/2020 CRE-Gama/UNIEB (41497166) sobre a anuência dos diretores quanto à
par�cipação dos Coordenadores da CRE nas coordenações mediadas por tecnologias.

Divulgação da Circular nº 184/2020 - SEE/SUBEB, integrante do processo SEI 00080-
00131138/2020-13, que apresenta orientações para as aulas por meio de a�vidades não presenciais, para
professores e estudantes,  documentos de caráter informa�vo, com dicas e sugestões, passo a passo para
acesso à plataforma, orientações sobre o fluxo de produção de materiais, dentre outras informações com vistas
à ambientação e à adaptação da comunidade escolar para o período de aulas não presenciais.

Orientações às ins�tuições parceiras sobre escrituração por meio do Manual elaborado pela
Diretoria de Supervisão Ins�tucional e Normas de Ensino (DINE).

Divulgação às ins�tuições parceiras do PROJETO É HORA DA OFICINA, Despacho - SEE/SINOVA,
integrante do processo SEI 00080-00034801/2020-32, referente às oficinas ofertadas, nesse contexto de
pandemia, por meio exclusivamente digital, com a u�lização do Hangouts Meet.

Compar�lhamento com as ins�tuições parceiras sobre apoio do CRTE Gama em sanar dúvidas
que professores possam ter sobre Ferramentas Google para viabilização da Plataforma em aulas remotas.

Divulgação do Banner da SEDF (Educa DF) informando pagamento de Bolsa Alimentação CRECHE
até o fim deste mês, com vistas à ampla divulgação na comunidade escolar.

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

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 20/07/2020 a 24/07/2020

No dia 20/07/2020 foram solicitadas fotos dos espaços �sicos, profissionais, material de
consumo e equipamentos às ins�tuições parceiras para fins de acompanhamento do Termo de Colaboração.

 Foi feita a verificação no e-mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br o anexo do RIE
referente ao mês de Abril, Maio e Junho de 2020 da OAPNB encaminhado no dia 17/07/2020.

Foi realizado upload, para o drive do e-mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br, do arquivo
do RIE 2º trimestre  referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2020 da OAPNB.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição nossa
Senhora do Carmo, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a
Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião:     h�ps://meet.google.com/fej-fmjt-cve .

Par�cipação na Coordenação Pedagógica da parceira Nossa Senhora do Carmo no endereço de
Google Meet  h�ps://meet.google.com/fej-fmjt-cve    conforme orientação da Circular nº14/2020 da CMAP
(43450238) e Circular nº38/2020 CRE-Gama/UNIEB (41497166) sobre a anuência dos diretores quanto à
par�cipação dos Coordenadores da CRE nas coordenações mediadas por tecnologias.
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Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane Carvalho Pereira da
ins�tuição Maria Mãe da Providência, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia
de hoje a Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião: h�ps://meet.google.com/roz-ygdv-tuq

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Aieska da ins�tuição Sagrada
Família, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação
Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião:      h�ps://meet.google.com/tkk-oxzb-fmc

Par�cipação na Coordenação Pedagógica da parceira Sagrada Família no endereço de Google
Meet  h�ps://meet.google.com/tkk-oxzb-fmc  conforme orientação da Circular nº14/2020 da CMAP
(43450238) e Circular nº38/2020 CRE-Gama/UNIEB (41497166) sobre a anuência dos diretores quanto à
par�cipação dos Coordenadores da CRE nas coordenações mediadas por tecnologias.

Foi realizada apreciação do vídeo “Apresentação do Campo de Experiência: O eu, o outro e nós”
produzido pelos professores da Sagrada Família e discu�do na coordenação pedagógica da mesma.

Foi enviado no WhatsApp privado da diretora Aieska, da Sagrada Família, sugestão de história
animada O MENINO NITO de Sônia Rosa em colaboração à discussão realizada na Coordenação Pedagógica
sobre o projeto “Cuidando das emoções”.

No dia 21/07/2020 foi realizado o upload dos arquivos em PDF dos resultados da Pesquisa de
Sa�sfação 2019 para os processos do SEI de cada ins�tuição parceira da OAPNB, inclusive o PAX.

Foi realizado atendimento por WhatsApp ao Diretor Administra�vo da OAPNB, Francisco Nunes
da Silva Neto, que comunica o pedido de afastamento da Diretora Pedagógica Maria Lima, que idosa nesta
Pandemia teme por sua saúde, solicita demissão. A Diretora atuava na ins�tuição Sagrada Família e sua
subs�tuição será pela atual Coordenadora Pedagógica Aieska. OSC solicita opinião desta Comissão Gestora
quanto à subs�tuição e como a vaga de Coordenadora Pedagógica fica em aberto submete a indicação também
da Professora Maiana para o Cargo da Coordenação Pedagógica. Esta Comissão se manifesta favorável às duas
indicações.

Foi realizado atendimento por WhatsApp ao Diretor Administra�vo da OAPNB, Francisco Nunes
da Silva Neto, sobre o atraso no envio da prestação de contas dos meses de abril, maio e junho/2020, no qual
informou estar providenciando a digitalização dos documentos para enfim encaminhar à esta Comissão
Gestora.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição nossa
Senhora do Carmo, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a
Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião:     h�ps://meet.google.com/tdk-usdf-yiq, às 09h da manhã.

No dia 22/07/2020, tendo em vista a situação de impedimento de visita in loco na ins�tuição
parceira, por ocasião de distanciamento social proveniente da Pandemia por COVID 19, mesmo realizando
acompanhamento de forma REMOTA, esta comissão gestora solicita registro de informações sobre a ins�tuição
e conduta neste tempo a�pico, tais como Recursos Humanos, Metas de atendimento, espaços e ambientes,
recursos materiais de uso das crianças, Coordenação Pedagógica,  gêneros alimen�cios em depósito, Proposta
Pedagógica, Recursos Financeiros, dentre outros. As respostas serão a posteriormente dialogadas por meio de
reunião de acompanhamento individual por ferramenta Google Meet, com Diretores Pedagógicos e
Administra�vos, no dia 06/08/20.

Foi elaborado despacho e enviado por meio de correspondência eletrônica (43991849),
juntamente com os arquivos em PDF dos resultados da Pesquisa de Sa�sfação 2019 de cada ins�tuição parceira
da OAPNB, inclusive o PAX, pela sistema SEI no processo de cada parceira.

Foram encaminhados por e-mail da gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br arquivos em PDF
dos resultados da Pesquisa de Sa�sfação 2019 para as ins�tuições parceiras da OAPNB.

Foi recebido no e-mail da gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br arquivos referentes aos meses
de abril, maio e junho/2020 da Prestação de Contas – OAPNB.

Foi realizado atendimento por WhatsApp ao Diretor Administra�vo da OAPNB, Francisco Nunes
da Silva Neto, no qual informou o envio da prestação de contas dos meses de abril, maio e junho/2020 (Notas
fiscais digitalizadas) à esta Comissão Gestora, para o e-mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br .
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Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição nossa
Senhora do Carmo, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a
Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião:     h�ps://meet.google.com/xpb-nkgz-qob .

Foi enviado no WhatsApp privado da diretora Mara, da Nossa Senhora do Carmo, sugestão de
história animada O MENINO NITO de Sônia Rosa em colaboração à discussão realizada na Coordenação
Pedagógica sobre as emoções.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara, da ins�tuição Nossa
Senhora do Carmo, no qual informou ainda não ter recebido lista dos e-mails dos monitores.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane Carvalho Pereira da
ins�tuição Maria Mãe da Providência, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia
de hoje a Coordenação Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião: h�ps://meet.google.com/opm-urgj-nvy .

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Aieska da ins�tuição Sagrada
Família, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação
Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião:           h�ps://meet.google.com/syu-jobj-avg

No dia 23/07/2020 foi realizado atendimento por WhatsApp ao Diretor Administra�vo da
OAPNB, Francisco Nunes da Silva Neto, que comunica envio de O�cio solicitando novo Plano de Trabalho com
autorização legal para proceder às contratações e ajustes do Apos�lamento. Esta Comissão Gestora orienta que
o Termo de Apos�lamento já é o documento legal que autoriza efe�var as solicitações do O�cio 20-
ADM/OAPNB.

Foi solicitada informação à DIINF, diinf.subeb@edu.se.df.gov.br   a respeito da criação dos e-
mails dos Monitores das Parceiras do Gama por e-mail da gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br, após
verificação feita junto à chefia da Uniplat, Aparecida, e demais diretoras das parceiras.

No dia 24/07/2020 foi realizada ação de monitoramento e avaliação usando por meio
ferramenta tecnológica, com fins de verificação do alcance de resultados das parcerias, por meio das redes
sociais (instagram e facebook) das ins�tuições parceiras, em atendimento ao ar�go 49 do Decreto Distrital
37.843, DODF 234 de 14/12/2016.

Foi feita análise dos dados dos monitores e professores remanescentes das parceiras Gama
enviados pela DIINF, diinf.subeb@edu.se.df.gov.br, no e-mail da gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br

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

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 27/07/2020 a 31/07/2020

No dia 27/07/2020 foi enviado link da publicação no canal you tube CRE Gama DF da
apresentação do vídeo produzido pela ins�tuição parceira Tocando Mundo e orientado por esta Comissão
Gestora, com o Tema: “Prá�ca social e inicial”, ação do Projeto Coordenação em Foco de formação con�nuada
dos profissionais vinculados à CRE Gama.

Foi reenviado para  a Uniplat, nos e-
mails grp.gama@gmail.com, unieb.gama@edu.se.df.gov.br, CRECHE.GAMA@edu.se.df.gov.br a relação de e-
mails dos monitores das creches parceiras para o devido repasse de acordo com cada ins�tuição.

Foi realizada leitura e análise do Relatório de Ações Período Pandemia da Nossa Senhora do
Carmo, recebido no e-mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br .

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da Nossa senhora do
Carmo, que solicitou mais tempo para conclusão da edição do vídeo do projeto da coordenação em Foco.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da Nossa senhora do
Carmo, que solicitou orientações quanto ao uso dos e-mails dos monitores. Esta comissão Gestora orientou
apenas a a�vação dos e-mails e uso nas reuniões do Google Meet.
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Foi realizada a leitura e análise do Relatório de Ações Período Pandemia da Maria Mãe da
Providência, recebido no e-mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br .

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Aieska da ins�tuição Sagrada
Família, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação
Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião:      h�ps://meet.google.com/mbq-geby-gvr  

Foi realizada a leitura e análise do Relatório de Ações Período Pandemia da sagrada Família,
recebido no e-mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br .

Foi feita avaliação da versão final da proposta de diário de classe para os monitores da parceira
Maria Mãe da Providência,  “Registro Diário - monitores”, enviada pela coordenadora pedagógica, Dália, por e-
mail da gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br, que solicitou contribuição desta Comissão Gestora no
documento elaborado pela própria ins�tuição.

No dia 28/07/2020 foi solicitado em virtude da apresentação das Ins�tuições Parceiras Gama ao
Secretário de Educação DF, através da representante do Comitê Local - Diretora pedagógica Liliane da IEP-
CCEIMMP, a UNIEB/Gama o quan�ta�vo de professores, monitores e estudantes via e-mail ins�tucional.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da Nossa Senhora do
Carmo, informando que ao concluir a edição do vídeo do projeto da coordenação em Foco, seria compar�lhado
no drive da Unieb.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Aieska da ins�tuição Sagrada
Família, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação
Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião:      h�ps://meet.google.com/nwp-essj-nhp

foi encaminhado post com convite drive thru em comemoração ao aniversário de 1 ano da
ins�tuição, aos grupos: Gestores em Ação (criado pela Comissão do Gama para comunicação com Gestores das
Parceiras Gama) e Grupo Equipe Mul� (criado pela Comissão Gestora Gama para comunicação com
Coordenadores Pedagógicos, Orientadores Educacionais, Psicólogos, Nutricionistas).

Foi enviado link da publicação no canal you tube CRE Gama DF da apresentação do vídeo
produzido pela ins�tuição parceira Divino Espírito Santo e orientado por esta Comissão Gestora com o Tema:
“Problema�zação” ação do Projeto Coordenação em Foco de formação con�nuada dos profissionais vinculados
à CRE Gama.

Divulgada a Live de Formação con�nuada “Organização do mundo Interno: a calma que surge
quando organizamos nosso mundo – 28/02 – 14h n Canal You Tube CRE Gama com psicóloga Verena Kacinsk.

No dia 29/07/2020 foi encaminhado via SEI GDF processo nº 151105/2018-75 o�cio
28 (44382003) - Solicitação de entrega dos documentos referentes ao RIE e Notas Fiscais dos 1º e 2º trimestres
de 2020 à esta Comissão Gestora, diretamente na Unieb - Gama para melhor atendimento à OSC na análise da
prestação de contas.

Foi Dada orientação a diretora pedagógica Liliane (representante do comitê Local), da ins�tuição
Maria Mãe da Providência acerca da produção de vídeo para apresentação das ins�tuições Parceiras em evento
na UNIEB/Gama. 

Foi encaminhado cronograma de reuniões para orientação e monitoramento entre Comissão
Gestora Parceiras Gama, Equipe Gestora e Equipe Mul�profissionais (Coordenador Pedagógico, Orientador
Educacional, Psicólogo e Nutricionista), no Google Meet e no e-mail ins�tucional.

Foi enviado link da publicação no canal you tube CRE Gama DF da apresentação do vídeo
produzido pela ins�tuição parceira Maria Mãe da Providência e orientado por esta Comissão Gestora com o
Tema: “Instrumentalização Teórica” ação do Projeto Coordenação em Foco de formação con�nuada dos
profissionais vinculados à CRE Gama.

Conferência por meio do WhatsApp no quan�ta�vo de professores/monitores e estudantes
atendidos na ins�tuição solicitado no e-mail ins�tucional.

Foi solicitada à CMAP (Renata) e ao Parceiras (Anita), por meio do WhatsApp privado,
orientações quanto ao uso dos e-mails @edu dos monitores, agora de posse das creches parceiras. Ambas
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orientaram procurar pela DIINF (Terezinha) para esclarecimentos quanto ao assunto, no qual foi recebido o
contato do número de WhatsApp da funcionária citada.

Foi recebida orientação dada pela DIINF (Terezinha) quanto ao uso dos e-mails @edu dos
monitores: aguardar manifestação da SINOVA, pois estão definindo junto a Google a possibilidade de se criar
ou não um perfil para os monitores das parceiras.

Foi feita divulgação nos grupos de WhatsApp, Gestores em Ação e Equipe Mul�, da live
Metodologias A�vas: Como ensinar a�vamente para engajar os alunos, com José Moran, às 15h, no canal do
APROVA BRASIL (h�ps://bit.ly/2ONzwS3).

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da Nossa senhora do
Carmo, informando que compar�lhou no drive da Unieb o vídeo do projeto da coordenação em Foco: Prá�ca
Social Final.

Foram realizados download e upload para o drive da Unieb – Gama do vídeo do projeto da
Coordenação em Foco, da Nossa Senhora do Carmo: Prá�ca Social Final, para fins de divulgação no canal
Youtube da CRE – Gama.

Foi realizada a análise do vídeo “Prá�ca Social Final” do projeto da Coordenação em Foco de
julho, da Nossa Senhora do Carmo, no qual foram encontradas falhas no áudio.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição parceira
Nossa Senhora do Carmo, informando as falhas encontradas por esta Comissão Gestora e sugerido o ajuste do
áudio. A diretora Mara concordou em realizar os ajustes necessários no vídeo.

Análise do vídeo aula “Receita do dia: Bolo de beterraba” da parceira Maria Mãe da Providência,
postado no grupo de WhatsApp Gestores em Ação, produzido pela Nutricionista Karyne e incluído na
plataforma Google Classroom da aula de hoje.

No dia 30/07/2020 foi feita divulgação e acompanhamento do link da publicação no canal you
tube CRE Gama DF da apresentação do vídeo produzido pela ins�tuição parceira Sagrada Família e orientado
por esta Comissão Gestora com o Tema: “Catarse” ação  do Projeto Coordenação em Foco de formação
con�nuada dos profissionais vinculados à CRE Gama.

Encaminhamento de orientações quanto aos e-mails dos monitores, indicando que a SINOVA
aguarda resposta da consulta feita a GOOGLE sobre possibilidade de se criar um perfil na plataforma para os
monitores ou não. Neste momento os monitores podem a�var os e-mails e u�lizá-los em reuniões no meet e
que possivelmente teremos resposta da SINOVA até segunda, dia 03/08, sobre esta situação.

Foi feita a organização dos vídeos da Coordenação em Foco das parceiras na pasta “Semana de
27 a 31/07/20” no drive do e-mail unieb.gama@edu.se.df.gov.br da Unieb – Gama.

Foram realizados novamente download e upload para o drive da Unieb – Gama do vídeo
corrigido do projeto da Coordenação em Foco, da Nossa Senhora do Carmo: Prá�ca Social Final, para fins de
divulgação no canal Youtube da CRE – Gama.

Foi dado feedback da análise do vídeo “Instrumentalização” do projeto da Coordenação em Foco
de julho, da parceira Maria Mãe da Providência. O vídeo foi considerado apto para apresentação sem a
necessidade de edição para a sua divulgação no canal do Youtube da CRE – Gama. No momento também foram
dadas orientações quanto ao vídeo produzido para a apresentação das parceiras para o Secretário  de Educação
na próxima semana na reunião do Comitê Local.

Foi feita avaliação da versão final da proposta de diário de classe para os monitores da parceira
Maria Mãe da Providência,  “Registro Diário - monitores”, enviada pela coordenadora pedagógica, Dália, por e-
mail da gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br, que solicitou contribuição desta Comissão Gestora.

Orientação à Liliane diretora da Ins�tuição Maria Mãe da Providência referente a produção do
vídeo de apresentação das a�vidades pedagógicas desenvolvidas (projeto coordenação em Foco e Dia "D") e o
quan�ta�vo de professores/monitores e estudantes atendidos nas IEP.

Foi feita a análise do vídeo “Catarse” do projeto da Coordenação em Foco de julho, da parceira
Sagrada Família. O vídeo foi considerado apto para apresentação sem a necessidade de edição para a sua
divulgação no canal do Youtube da CRE – Gama.

Foi realizado atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Aieska da ins�tuição Sagrada
Família, para feedback da análise desta comissão Gestora sobre o vídeo do projeto da Coordenação em Foco:
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Catarse.

No dia 31/07/2020 foi enviado link da publicação no canal you tube CRE Gama DF da
apresentação do vídeo produzido pela ins�tuição parceira Nossa Senhora do Carmo e orientado por esta
Comissão Gestora com o Tema: “Prá�ca Social Final” ação  do Projeto Coordenação em Foco de formação
con�nuada dos profissionais vinculados à CRE Gama.

Foi realizado atendimento ao Diretor Administra�vo Francisco quanto à entrega do Relatório
Informa�vo da Execução (RIE) referente ao 2º Trimestre Abril, maio e junho de 2020 e atendimento à Circular
nº14/2020  SEE/SUAG.

Foi realizado atendimento à Coordenadora Pedagógica Dália quanto aos e-mail dos Monitores
que não foram encaminhados pela SINOVA.

Orientação à Liliane diretora da Ins�tuição Maria Mãe da Providência referente a produção do
vídeo de apresentação das a�vidades pedagógicas desenvolvidas (projeto coordenação em Foco e Dia "D") e o
quan�ta�vo de professores/monitores e estudantes atendidos nas IEP.

Foi realizada a conferência na produção do vídeo de apresentação das a�vidades pedagógicas
desenvolvidas (projeto coordenação em Foco e Dia "D") e o quan�ta�vo de professores/monitores e
estudantes atendidos nas IEP e encaminhado à UNIEB via WhatsApp.

Foi realizado agendamento do Fórum de Gestores e Equipes Mul�profissionais das creches
parceiras via h�ps://meet.google.com/ocy-bwib-sfw  pela agenda do drive da Unieb e envio de convite aos e-
mails das parceiras bem como nos grupos de WhatsApp Gestores em Ação e Equipes Mul� Parceiras.

Foi realizada reunião de orientação e monitoramento entre Comissão Gestora Parceiras Gama,
Equipe Gestora e Equipe Mul�profissionais (Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional, Psicólogo e
Nutricionista), 10h, Google Meet: h�ps://meet.google.com/ocy-bwib-sfw

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

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 03/08/2020 a 07/08/2020 

No dia 03/08/2020 foi realizado acompanhamento pelas redes
sociais oapnb.nataleba�ezzi (instagram) e Natale Ba�ezzi Oapnb (facebook) do vídeo postado sobre
musicalidade para estudantes e professores pela ins�tuição Maria Mãe da Providência.

Informadas às ins�tuições parceiras do encaminhamento pela UNIPLAT dos e-mails @edu
disponibilizados para acesso à Plataforma Google Classroom dos estudantes e famílias com vistas à viabilização
do Ano Le�vo. Foi orientado que os e-mails devem ser disponibilizados às famílias individualmente por
WhatsApp ou por meio e-mail. Reencaminhada a circular 22/2020 que trata da manutenção de acesso de
contas de estudantes menores de 13 anos de idade.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/jjn-csjw-eor .

Orientação à diretora Aieska da CCEI SF para solicitar e-mail da monitora para acesso à
plataforma ao pessoal da UNIPLAT – GAMA.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: 
meet.google.com/xhk-kbcc-fgk

Atendimento individualizado por meio de WhatsApp, dando orientações à Coordenadora
Pedagógica Dália, da ins�tuição CCEI Maria Mãe da Providência (OAPNB) com dúvidas e ques�onamentos
quanto aos estudantes que não par�cipam regularmente das a�vidades propostas pela ins�tuição no Google
Classroom e quando são aplicadas as faltas dos estudantes.

Atendimento individualizado por meio de WhatsApp, dando orientações à Orientadora
Educacional Dália, da ins�tuição Maria Mãe da Providência, quanto aos estudantes que não realizam a�vidades
na plataforma. 
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Atendimento individualizado por meio de WhatsApp, dando orientações ao Psicólogo Marcell da
ins�tuição CCEI Sagrada Família (OAPNB) com dúvidas e ques�onamentos quanto

No dia 04/08/2020 foi realizada divulgação da Live de Formação Con�nuada às ins�tuições
parceiras de Roda de Conversa Diálogos Intersetoriais para as novas demandas da Educação Infan�l, dia
04/08/2020 às 15h no Canal You Tube FEIDF com Vital Didonet, Rita de Cássia Coelho e Cida Camarano.

Atendimento individualizado por meio de WhatsApp à Coordenadora Pedagógica Dália, da
ins�tuição CCEI Maria Mãe da Providência (OAPNB), ques�onamentos quanto aos monitores que estão com
problemas de acesso às contas @edu encaminhados pela SINOVA.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/pkz-kzdu-xuk?pli=1&authuser=1:

Atendimento à diretora Liliane da ins�tuição Maria Mãe da Providência por meio do WhatsApp
privado no qual solicitou orientações quanto à sua mudança no procedimento de distribuição dos e-
mails/senhas dos alunos.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/kpo-azej-xzy .

Solicitação de orientação sobre o uso dos e-mails dos monitores das creches, à Terezinha da
DIINF/SEEDF, por meio de mensagem no aplica�vo de WhatsApp privado. No qual pediu que aguardasse a
verificação junto SINOVA.

No dia 05/08/2020 foi  realizado lembrete por WhatsApp às ins�tuições parceiras da reunião de
Monitoramento e avaliação aos termos de Colaboração, individualizadas, com par�cipação do Diretor
Pedagógico e Coordenador Administra�vo, à realizar-se no dia 06/08/2020,  das 10h às 11h com OAPNB e que
todos devem estar de posse das informações solicitadas em Relatório de Ações encaminhado para o
supracitado acompanhamento.

Download, leitura e impressão do Relatório de Ações do período da pandemia da OAPNB, das
três ins�tuições, no e-mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br, para fins de análise e discussão na reunião
do dia 06/08/20.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da Ins�tuição Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/fiy-d�n-dyg?pli=1&authuser=1

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da Ins�tuição Maria Mãe da
Providência pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/pny-bohp-xoi?pli=1&authuser=1

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/skc-xjty-aym

No dia 06/08/2020 foi  realizada reunião setorizada de acompanhamento e avaliação do Termo
de Colaboração nº 140/2017- OAPNB  entre a Comissão Gestora Gama e as Diretoras Pedagógicas das três
unidades vinculadas Centro de Convivência e Educação Infan�l Nossa Senhora do Carmo Diretora Mara
Taba�nga), Centro de Convivência e Educação Infan�l Sagrada Família (Diretora Aieska)e Centro de Convivência
e Educação Infan�l Maria Mãe da Providência (Diretora Liliane), e Coordenador Administra�vo Francisco, das
09h às 11h, pelo Google Meet: meet.google.com/yfi-wcvr-qtu, em pauta: Recursos Financeiros da ins�tuição
(aplicações, aquisições, pagamentos contratos e salário de funcionários) Recursos Humanos, Metas de
Atendimento pactuada,  Espaços e ambientes (Situação da estrutura �sica predial, manutenção, limpeza e
conservação e reparos realizados), Recursos Materiais de uso das crianças (Distribuição dos Kits pedagógicos),
Coordenação Pedagógica Remota, Gêneros Alimen�cios nos depósitos, Proposta Pedagógica,  SISLANCA,
manutenção da Plataforma Google Classroom para viabilização do ano le�vo.

Levantamento do quan�ta�vo de alunos que recebem material impresso com a diretora Liliane
da CCEI MMP (09 alunos) por meio do WhatsApp privado.

Levantamento do quan�ta�vo de alunos que recebem material impresso com a diretora Liliane
da CCEI NSC (nenhum aluno) por meio do WhatsApp privado.

Levantamento do quan�ta�vo de alunos que recebem material impresso com a diretora Liliane
da CCEI SF (09 alunos) por meio do WhatsApp privado.

Realização de levantamento junto às unidades parceiras vinculadas à CRE Gama, do número de
estudantes/família que não tem acesso à internet para acessar a Plataforma Google Classroom, dos 1.238
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estudantes atendidos pelas ins�tuições parceiras, com vistas à viabilização das a�vidades impressas a serem
disponibilizadas, quais sejam: 09 estudantes da ins�tuição Sagrada Família, 09 estudantes da Maria Mãe da
Providência e 0 estudantes da Nossa Senhora do Carmo, 07 estudantes da Divino Espírito Santo e 13
estudantes da Tocando Mundo, perfazendo um total de 38 estudantes que não tem acesso à internet.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: 
meet.google.com/vpq-heoo-hsw

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/sis-uczk-mvr

Divulgação da Live de Formação con�nuada promovida pela SUBEB/DIINF para o 1º dia de
Formação da Educação Infan�l "Diálogos sobre Avaliação na Educação Infan�l a realizar-se no dia 12/08/2020
às 14h30 transmi�do no Canal da SEDF no YOU TUBE EducaDF

Solicitação, novamente, de orientação sobre o uso dos e-mails dos monitores das creches, à
Terezinha da DIINF/SEEDF, por meio de mensagem no aplica�vo de WhatsApp privado. No qual disse não ter
ainda posicionamento da SINOVA, mas que o professor regente poderia convidar o (a) monitor (a) para acessar
a plataforma.

Recebimento de áudio no WhatsApp privado com orientação do chefe Dalvani (UNIEB) sobre as
devolu�vas dos alunos na plataforma.

No dia 07/08/2020 foi realizado acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da
ins�tuição parceira Nossa Senhora do Carmo, excepcionalmente as 10h pelo Google
Meet: h�ps//meet.google.com/tpt-syyf-txk   

Acompanhamento de vídeo orientador com passo a passo produzido pela ins�tuição Maria Mãe
da Providência postado nas redes sociais oapnb.nataleba�ezzi (instagram) e Natale Ba�ezzi Oapnb (facebook)
para auxiliar responsáveis na habilitação dos e-mails @edu para acesso à Plataforma Google Classroom.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/cgr-iohj-gfe

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 10/08/2020 a 14/08/2020

No dia 10/08/2020 foi realizado acompanhamento da Coordenação Pedagógica da ins�tuição
parceira Nossa Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/cjv-tuxc-abq

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/mfo-kimf-fvy

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/wjy-ntrx-zmr

Atendimento, pelo WhatsApp privado, à coordenadora Dália da CCEI MMP quanto ao uso dos e-
mails dos monitores para acesso à plataforma google. No qual foi orientado a aguardar as orientações da
SINOVA.

Análise do vídeo PASSO A  PASSO da CCEI MMP, enviado pela diretora Liliane no grupo de
WhatsApp Gestores em Ação, com a intenção de auxiliar aos pais a acessarem a plataforma google na inclusão
das a�vidades devolu�vas das crianças.

Feedback posi�vo da diretora Liliane da CCEI MMP sobre o vídeo PASSO A PASSO enviado aos
pais dos alunos, pois realizaram devolu�vas a contento.

No dia 11/08/2020 foi realizado acompanhamento da Coordenação Pedagógica da ins�tuição
parceira Nossa Senhora do Carmo pelo Google Meet:meet.google.com/wgb-rqrt-vzd

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/pwd-grnc-enn 

Feedback da Família quanto às a�vidades planejadas na Coordenação Pedagógica Sagrada
Família.
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Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/uks-ujbo-uok

No dia 12/08/2020 foi realizada novamente a divulgação, nos grupos de Whatsapp “Gestores
em Ação e Equipes Mul� Parceiras”, da Live de Formação con�nuada promovida pela SUBEB/DIINF para o 1º
dia de Formação da Educação Infan�l (previsto Calendário Escolar) "Diálogos sobre Avaliação na Educação
Infan�l às 14h30 transmi�do no Canal da SEDF no YOU TUBE EducaDF: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=1xjSRnIso2k&feature=push-lsb&a�r_tag=Cn-4SxVX-E6WYiMq%3A6

Foi realizada Coordenação Pedagógica das ins�tuições parceiras do Gama por meio da Live de
Formação con�nuada promovida pela SUBEB/DIINF para o 1º dia de Formação da Educação Infan�l (previsto
Calendário Escolar) "Diálogos sobre Avaliação na Educação Infan�l às 14h30 transmi�do no Canal da SEDF no
YOU TUBE EducaDF: h�ps://www.youtube.com/watch?v=1xjSRnIso2k&feature=push-lsb&a�r_tag=Cn-4SxVX-
E6WYiMq%3A6

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/bzm-zrfi-�c

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/mfx-kibz-kuo

No dia 13/08/2020 foi realizado acompanhamento da Coordenação Pedagógica da ins�tuição
parceira Nossa Senhora do Carmo pelo Google Meet: meet.google.com/tky-owmc-bqt

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/bzm-zrfi-�c

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/mfx-kibz-kuo

Leitura no grupo de WhatsApp “Gestores em Ação” do relato da diretora Liliane da CCEI MMP,
sobre a 1ª Reunião com os funcionários da Cozinha, realizada pelo aplica�vo Zoom: Acolhimento numa roda de
conversa sobre as impressões durante a pandemia. No qual acordaram realizar o encontro duas vezes por
semana na ins�tuição. Conforme prints da reunião abaixo.

1ª Reunião com colaboradores da cozinha da creche CCEI MMP: momento de escuta.

Análise do vídeo aula da CCEI MMP, enviada no WhatsApp privado, com a história contada pela
secretária Cláudia: “O Peixe e a Ostra” com a proposta de construção dos personagens u�lizando materiais
recicláveis pelas crianças.

No dia 14/08/2020 foi realizada a divulgação do vídeo/convite para a formação com CRTE –
UNIEB/GAMA, no  dia 19/08/20 às 14h30, sobre o “Encontro virtual – inserção de vídeos e materiais
pedagógicos na plataforma” n link h�ps://meet.google.com/opx-fpwt-phy. Formação solicitada para os
professores das parceiras por meio desta Comissão Gestora devido às dificuldades relatadas pelas gestoras de
cada ins�tuição.

Acompanhamento da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa Senhora do
Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/hen-ibhk-cna    

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/hwg-rsrn-tra

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/mcg-vser-mbq

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 17/08/2020 a 21/08/2020

No dia 17/08/2020 foi divulgado o vídeo do CRTE, no grupo de WhatsApp Gestores em Ação e
Equipes Mul� Parceira com chamamento para a formação com as parceiras sobre o “Encontro Virtual –
Inserção de vídeos e materiais pedagógicos na plataforma” no dia 19/08/20, às 14h30 no google meet.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/kmt-qoej-h�     

https://meet.google.com/uks-ujbo-uok
https://www.youtube.com/watch?v=1xjSRnIso2k&feature=push-lsb&attr_tag=Cn-4SxVX-E6WYiMq%3A6
https://www.youtube.com/watch?v=1xjSRnIso2k&feature=push-lsb&attr_tag=Cn-4SxVX-E6WYiMq%3A6
https://meet.google.com/bzm-zrfi-fkc
https://meet.google.com/mfx-kibz-kuo
https://meet.google.com/bzm-zrfi-fkc
https://meet.google.com/mfx-kibz-kuo
https://meet.google.com/opx-fpwt-phy
https://meet.google.com/hwg-rsrn-tra
https://meet.google.com/mcg-vser-mbq
https://meet.google.com/kmt-qoej-hfb
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Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/zrd-hywy-spt  

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/ety-zeai-hge  

No dia 18/08/2020 houve par�cipação e acompanhamento das parceiras na Live no canal
Youtube da CRE Gama com a Drª Elisângela Dias: Avaliação: Diálogos sobre avaliação em tempo de pandemia,
com a mediação do professor Otoniel Linhares. Em colaboração com as discussões sobre o tema do dia le�vo
temá�co "Avaliação: limites e possibilidades".

Envio por meio do aplica�vo de WhatsApp privado das diretoras das parceiras da Nossa Senhora
do Carmo, Maria Mãe da Providência e Sagrada Família, da Circular nº 219/2020 SEE/SUBEB (44902356):
Avaliação, Registros Escolares e Dia Le�vo Temá�co e respec�vo anexo "Orientações para Avaliação das
Aprendizagens e Registros Escolares".

Solicitação por meio do aplica�vo de WhatsApp privado das diretoras das parceiras da Nossa
Senhora do Carmo, Maria Mãe da Providência e Sagrada Família, do resumo das a�vidades programadas para a
semana do dia le�vo temá�co "Avaliação: limites e possibilidades".

Envio do resumo do acompanhamento das a�vidades programadas para a semana do dia le�vo
temá�co "Avaliação: limites e possibilidades", para o grupo de WhatsApp EQUIPE UNIEB para ciência da chefia
imediata.

Atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição Nossa Senhora do Carmo,
que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação Pedagógica
REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião:     h�ps://meet.google.com/stc-kjnv-ptx.

Atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Aieska da ins�tuição Sagrada Família, que
informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação Pedagógica
REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião:     h�ps://meet.google.com/zxg-oiyb-djg.

Recebimento do feedback posi�vo sobre o dia le�vo temá�co (Avaliação) da diretora Liliane da
parceira Maria Mãe da Providência no grupo de WhatsApp "Gestores em Ação": postagem do print da reunião
de pais da turma do Maternal I "A", seguido de mensagem enviados pelo WhatsApp privado.

Print no grupo de WhatsApp “Gestores em Ação” – 18/08/20

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Liliane da ins�tuição Maria Mãe da
Providência, que informa a par�cipação dos pais e alunos no Dia Le�vo Temá�co sobre Avaliação na turma do
Maternal II "A" em reunião promovida no link h�ps://meet.google.com/evt-eyfy-jrj.

Print no grupo de WhatsApp “Gestores em Ação” – 18/08/20

Atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane da ins�tuição Maria Mãe da
Providência, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação
Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião:     h�ps://meet.google.com/zzx-ybvo-yrs.

No dia 19/08/2020 houve par�cipação e acompanhamento das parceiras na formação do CRTE:
Encontro Virtual - inserção de vídeos e materiais pedagógicos na Plataforma Google para as Unidades Parceiras
às 14h30 no link h�ps://meet.google.com/opx-fpwt-phy . Solicitado por esta Comissão Gestora para sanar
dúvidas dos profissionais de sala de aula das parceiras.

Atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição Nossa Senhora do Carmo,
que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação Pedagógica
REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião: h�ps://meet.google.com/yec-etjc-pzw.

Atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Aieska da ins�tuição Sagrada Família, que
informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação Pedagógica
REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião: h�ps://meet.google.com/xgc-daix-kvv.

Análise das a�vidades enviadas pela Diretora Pedagógica Liliane da ins�tuição Maria Mãe da
Providência com devolu�va de a�vidade dos alunos das turmas do Maternal II "B" e Maternal II "E" sobre as
Jornadas do Patrimônio DF - 2020: As orientações para a sua realização são regulamentadas pela Lei Distrital Nº
5.080, de 11 de março de 2013, que inclui, no calendário oficial de eventos e no calendário escolar do Distrito
Federal, o Dia do Patrimônio Cultural e ins�tui as Jornadas de Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade:

https://meet.google.com/zrd-hywy-spt
https://meet.google.com/ety-zeai-hge
https://meet.google.com/stc-kjnv-ptx
https://meet.google.com/zxg-oiyb-djg
https://meet.google.com/evt-eyfy-jrj
https://meet.google.com/uuy-xqti-ucj
https://meet.google.com/opx-fpwt-phy
https://meet.google.com/yec-etjc-pzw
https://meet.google.com/xgc-daix-kvv
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fotos enviadas no Grupo de WhatsApp Gestores Gama - painéis com desenho do Congresso Nacional com
preenchimento a lápis de cor e/ou papéis recortados.

Atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane da ins�tuição Maria Mãe da
Providência, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação
Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião: h�ps://meet.google.com/gfq-
nqja-twy.

Agendamento do Fórum de Gestores das creches parceiras via h�ps://meet.google.com/vde-
xgig-afi pela agenda do drive da Unieb e envio de convite às parceiras e demais integrantes da Comissão
Gestora no e-mail @edu.

Aviso às parceiras sobre a data de entrega dos vídeos do "Coordenação em Foco/Agosto" nos
grupos de WhatsApp Gestores em Ação e Equipe Mul� Parceiras, com seus respec�vos temas e datas de
divulgação no canal do Youtube da CRE-Gama.

Estudo da Circular nº 219/2020 SEE/SUBEB (44902356): Avaliação, Registros Escolares e Dia
Le�vo Temá�co e do caderno de "Orientações para Avaliação das Aprendizagens e Registros Escolares para
esclarecimento de dúvidas no Fórum de Gestores do dia 20/08/20.

No dia 20/08/2020 houve realização do Fórum de Gestores das creches parceiras, às 10 horas,
no link h�ps://meet.google.com/vde-xgig-afi criado pelo e-mail ins�tucional da unieb.gama@edu.se.df.gov.br
com as demais integrantes da Comissão Gestora do Gama para alinhamento das ações. Em pauta:

- Feedback das ações das parcerias quanto à macroação das a�vidades da plataforma google;

-  Coordenação em Foco agosto/setembro,

- Dia le�vo temá�co;

- Lives de formação con�nuada indicadas pela assessora Francisca CRE-Gama; Circular nº 219 e
anexo;

- Entrega do RIE 2º trimestre (�sico) e Notas Fiscais mensais;

- RTMA; Auditoria e Metas (Indicadores de Qualidade).

Divulgação no WhatsApp privado de cada ins�tuição parceira (CCEI NSC, CCEI MMP, CCEI SF, CCEI
TM e CCEI DES) das Lives de formação con�nuada indicadas pela assessora Francisca CRE-Gama: Diálogos sobre
Avaliação em tempo de pandemia (Organização do Trabalho Pedagógico e Avaliação) no link de acesso
h�ps://youtu.be/BFStqB4KfAg e Pesquisa: um meio para a solução de problemas na escola pública com Janaína
Barros no link de acesso h�ps://youtu.be/vEI_2TSCs8c.

Atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição Nossa Senhora do Carmo,
que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação Pedagógica
REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião: h�ps://meet.google.com/cup-zfrz-odv.

Atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Aieska da ins�tuição Sagrada Família, que
informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação Pedagógica
REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da reunião: h�ps://meet.google.com/fzp-rgpi-wfz.

Atendimento por WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane da ins�tuição Maria Mãe da
Providência, que informa endereço de Google Meet que está sendo realizada, no dia de hoje a Coordenação
Pedagógica REMOTA da ins�tuição, conforme Plano de Trabalho: URL da
reunião: h�ps://meet.google.com/xro-zxzu-ngk.

No dia 21/08/2020 houve realização de download e análise do vídeo “Campo de Experiência:
Corpo, gestos e movimentos" da parceira Nossa Senhora do Carmo do projeto da Coordenação em Foco de
agosto onde não foram encontrados problemas em sua execução.

Realização de download e análise do vídeo “Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas"
da parceira Sagrada Família do projeto da Coordenação em Foco de agosto no qual foram encontradas
falhas/ausência de áudio.

Realização de feedback da análise do vídeo por meio do WhatsApp à Diretora Pedagógica Aieska
da CCEI SF informando as falhas encontradas por esta Comissão Gestora e sugerido o ajuste do áudio. A
diretora Aieska concordou em realizar os ajustes necessários no vídeo.

https://meet.google.com/uuy-xqti-ucj
https://youtu.be/vEI_2TSCs8c
https://meet.google.com/uuy-xqti-ucj
https://meet.google.com/uuy-xqti-ucj
https://meet.google.com/uuy-xqti-ucj
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Realização de download e análise do vídeo “Campo de Experiência: Espaço, tempos,
quan�dades, relações e transformações" da parceira Maria Mãe da Providência do projeto da Coordenação em
Foco de agosto no qual foram encontrados problemas na leitura dos textos das a�vidades prá�cas.

Realização de feedback da análise do vídeo por meio do WhatsApp à Diretora Pedagógica Liliane
e Coordenadora Dália da CCEI MMP informando as falhas encontradas por esta Comissão Gestora e sugerido o
ajuste do áudio. Concordaram em realizar os ajustes necessários no vídeo.

Realização de upload para o drive da Unieb – Gama dos vídeos do projeto da Coordenação em
Foco, das parceiras (TM, NSC, MMP), para fins de divulgação no canal Youtube da CRE – Gama, tendo em vista a
3ª temporada do Coordenação em Foco que se iniciará em 24/08/20.

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

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 24/08/2020 a 28/08/20

No dia 24/08/2020 houve conversa com a Gestora Maria Arlete sobre as análises dos vídeos das
parceiras do projeto da Coordenação em Foco e andamento dos uploads realizados por meio de WhatsApp
privado.

Realização de feedback da análise do vídeo por meio do WhatsApp à Diretora Pedagógica
Mara da CCEI NSC informando que não há ajustes a serem feitos pela ins�tuição.

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Aieska da CCEISF: análise de vídeo do
dia Distrital da Educação Infan�l produzido pela ins�tuição para asa famílias e feedback imediato.

Realização de feedback da revisão das correções do vídeo por meio do WhatsApp à Diretora
Pedagógica Aieska da CCEI SF informando que se encontra ajustado para a publicação no canal da CRE-Gama.

Compar�lhamento, por meio do WhatsApp privado das diretoras das parceiras da OAPNB,
de sugestão de a�vidades sobre brincadeiras cantadas e/ou músicas da Semana Distrital da Educação Infan�l.

Formação Con�nuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e
Maria Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 24 a 28/08 no canal youtube da CRE - Gama às 16h:
com o vídeo  tema: Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós - da parceira Tocando o Mundo. LINK:
h�ps://youtu.be/yFkRZBKhQuU.

No dia 25/08/2020 foi realizado acompanhamento na Plataforma Google das Turmas das
Ins�tuições Parceiras: CRECHE MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

Visita às turmas do Maternal I D (Professora Crislane) e Maternal I F (Professora Anésia).
A�vidades dos dias 13/07/20 e 25/08/20 respec�vamente da CCCEI Maria Mãe da Providência.

Verificação da a�vidade do dia Maternal I D Crislane: código da turma 7hv6njf -

Aula de 13/07 editado em 10/08/20; Aula de 24/08/20; Aula de 24/08: devolu�vas das famílias;

Aula 13/07: Vídeo Família – professora Anésia de 1:26 

Aula 25/08 Anésia - Folclore

Par�cipação e acompanhamento das parceiras no Webinar do Dia Distrital da Educação Infan�l
com a Live às 15h: O papel da dança, música e movimento no desenvolvimento infan�l com a palestrante
Rossana Alves, Especialista em Educação Somá�ca pela Califórnia - EUA no canal da EAPE no YouTube.

Formação Con�nuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e
Maria Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 24 a 28/08 no canal youtube da CRE – Gama às 16h:
com o vídeo tema: Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos - da parceira Nossa Senhora do
Carmo. LINK: h�ps://youtu.be/WVD8K8moFeM.

No dia 26/08/2020 foi realizada Formação Con�nuada, promovida por esta Comissão Gestora -
UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e Maria Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 24 a 28/08 no canal
youtube da CRE - Gama às 16h: com o vídeo tema: Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas - da
parceira Sagrada Família. LINK: h�ps://youtu.be/SSYBe9RaWe4.
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No dia 27/08/2020 foi realizado agendamento do Fórum de Gestores das creches parceiras
via google meet pela agenda do drive da Unieb e envio de convite às parceiras e demais integrantes da
Comissão Gestora no e-mail @edu.

Realização do Fórum de Gestores das creches parceiras, às 10 horas, no link
h�ps://meet.google.com/xqm-wbfi-pki criado pelo e-mail ins�tucional da unieb.gama@edu.se.df.gov.br com
as demais integrantes da Comissão Gestora do Gama para alinhamento das ações. Em pauta:  

- Feedback (formação da DIINF com Rossana Alves 25/08;

- Devolu�vas da plataforma google;

- Semana Distrital da Educação Infan�l; 

- Materiais compar�lhados no drive;

- Coordenação em Foco do mês de Agosto, ajustes no horário da Coordenação Pedagógica,

- Calendário Pedagógico - Plenarinha e Semana Temá�ca Le�va,

- Estudos de Caso/2020,

- Ajustes nos Relatórios de Planejamento e Execução do Planejamento Semanais.

Reenvio do vídeo tutorial "Como salvar documentos no drive do e-mail" no
materiais.uniebgama@edu.se.df.gov.br, de autoria da UNIEB-Gama, no grupo Gestores em Ação por meio do
aplica�vo de WhatsApp.

Formação Con�nuada, promovida por esta Comissão Gestora - UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e
Maria Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 24 a 28/08 no canal youtube da CRE - Gama às 16h:
com o vídeo  tema: Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação - da parceira Divino Espírito
Santo. LINK: h�ps://youtu.be/kxF68Jay6tM.

No dia 28/08/2020 foi realizada Formação Con�nuada, promovida por esta Comissão Gestora -
UNIEB (Gestoras Paula, Andréa e Maria Arlete): Projeto "Coordenação em Foco" dos dias 24 a 28/08 no canal
youtube da CRE - Gama às 16h com o vídeo tema: Campo de Experiência: Espaço, tempos, quan�dades,
relações e transformações - da parceira Maria Mãe da Providência. LINK: h�ps://youtu.be/ZbO3oO5yMEw.

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

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 31/08/2020 a 04/09/2020

No dia 31/08/2020 foi realizado acompanhamento da Coordenação Pedagógica da ins�tuição
parceira Sagrada Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/mqg-yqda-hen

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/rjx-iajh-iys   

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/sai-qfej-ndb?pli=1&authuser=1

No dia 01/09/2020 foi realizada divulgação da Circular n.º 39/2020 - SEE/EAPE, integrante do
processo SEI 00080-00158085/2020-88, referente ao projeto Oficinas Pedagógicas nas Escolas: trilhas lúdicas
para aulas remotas. Dadas orientações às ins�tuições parceiras que os agendamentos poderão ser realizados
pelo acesso ao link: h�p://gg.gg/trilhasludicas a par�r de 1º/09/2020, e as vagas serão preenchidas de acordo
com a ordem de inscrição das unidades que só poderá escolher dois turnos por oficina. A lista das Oficinas e as
datas disponíveis estão no documento anexo a circular.

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Aieska da CCEISF: orientações sobre
uso dos formulários Google na Plataforma; feedback da análise dos comandos.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/nbg-ndsy-idm

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/thu-eynh-vuy 

https://meet.google.com/mqg-yqda-hen
https://meet.google.com/rjx-iajh-iys
https://meet.google.com/sai-qfej-ndb?pli=1&authuser=1
http://gg.gg/trilhasludicas
https://meet.google.com/nbg-ndsy-idm
https://meet.google.com/thu-eynh-vuy
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Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/wvr-mvtg-eox?pli=1&authuser=1

No dia 02/09/2020 foi encaminhado, via WhatsApp, à Diretora da ins�tuição parceira, o
Informa�vo - SEE/SUBEB, que versa sobre a divulgação da Webinar do Segundo Dia de Formação da Educação
Infan�l (46346815),  com o Tema: Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar, a realizar-se no
dia 16/09/2020, às 10h, pelo Canal do EducaDF no Youtube, link: h�ps://www.youtube.com/educadf, com
acolhimento do Grupo Amoras e as Palestrantes: Prof.ª Dr.ª Andréia Mar�nez (Diretora da Diretoria
de Educação Infan�l - SEEDF/DIINF) e Prof.ª Ma. Sara do Vale, com Mediação do Prof. Esp. Agilson Carlos de
Andrade Arruda (Coordenador Central da Diretoria de Educação Infan�l - SEEDF).

Envio da Circular n.º 39/2020 - SEE/EAPE (46021006) - Projeto “Oficinas Pedagógicas nas Escolas:
trilhas lúdicas para aulas remotas”, por meio da correspondência eletrônica nº 46465707 para o e-mail @edu
das creches conveniadas Gama.

Encaminhamento do e-mail da GINSP sobre o Informa�vo - SEE/SUBEB (45880708) - Perguntas e
respostas sobre Avaliação e a Plataforma Escola em Casa DF para Educação Infan�l, para as creches parceiras
nos endereços de e-mails @edu.

Divulgação por meio dos grupos de WhatsApp das parceiras (Gestores em Ação, Equipes Mul�
Parceiras, Gestoras Gama e Comissão Gestora Creches) do Informa�vo - SEE/SUBEB (46346815) - Webinar do
Segundo dia de Formação da Educação Infan�l e do Convite do 2º Dia de Formação da Educação Infan�l
(46347869).

Conversa com a Coordenadora Intermediária, Laécia, da Oficina Pedagógica UNIEB - Gama, no
WhatsApp Privado, sobre detalhes da par�cipação das parceiras no curso da EAPE (Projeto “Oficinas
Pedagógicas nas Escolas: trilhas lúdicas para aulas remotas”).

Divulgação nos grupos de WhatsApp das parceiras (Gestores em Ação, Equipes Mul� Parceiras)
do Curso  Projeto “Oficinas Pedagógicas nas Escolas: trilhas lúdicas para aulas remotas” por meio do vídeo
explica�vo da UNIEB-Gama  e também do link: h�p://gg.gg/trilhasludicas) bem como o
link h�ps://www.eape.crteweb.com/app_Login/ para cadastro de cada professor - usuário externo para fins de
cer�ficação pela EAPE.

Agendamento do Fórum de Gestores das creches parceiras via google meet pela agenda do drive
da Unieb e envio de convite às parceiras e demais integrantes da Comissão Gestora no e-mail @edu: link
gerado - meet.google.com/nxf-rnvm-uiv.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/znt-nxrp-aoc

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/xvj-wmfr-qhg 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/qwe-wozb-yto?pli=1&authuser=0

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Liliane da ins�tuição Maria Mãe da
Providência, com retorno sobre orientações de registro no Diário de Classe e RDIA quanto aos alunos que não
realizam as devolu�vas das a�vidades na plataforma.

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Liliane da ins�tuição Maria Mãe da
Providência, com retorno sobre orientações acerca da criação de e-mail @edu para monitora da ins�tuição:
procurar Uniplat do Gama ou Santa Maria.

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Liliane da ins�tuição Maria Mãe da
Providência, ques�onando sobre a par�cipação de monitores no curso Trilhas da EAPE: a orientação dada foi
para aguardar resposta da Coordenadora Laécia.

No dia 03/09/2020 foi encaminhado via WhatsApp, à Diretora e Coordenadora Pedagógica da
ins�tuição parceira, a Live: "Perspec�vas para Educação Infan�l: a cons�tuição de novos processos de
aprendizagem a par�r da BNCC", a realizar-se hoje, 03/09/2020, às 16h, com a par�cipação da Prof.ª Dra.
Zilma Oliveira e Prof.ª Dra. Rita Coelho, com mediação da Prof.ª Veratânia Morais, transmi�da pelo Canal da
UNDIME Pernambuco no Canal do You Tube. 

https://meet.google.com/wvr-mvtg-eox?pli=1&authuser=1
https://www.youtube.com/educadf
http://gg.gg/trilhasludicas
https://www.eape.crteweb.com/app_Login/
http://meet.google.com/nxf-rnvm-uiv
https://meet.google.com/znt-nxrp-aoc
https://meet.google.com/xvj-wmfr-qhg
https://meet.google.com/qwe-wozb-yto?pli=1&authuser=0
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Realização de Fórum entre Comissão Gestora e Diretores Pedagógicos  às 10h, por meio do
Google Meet, link: h�ps://meet.google.com/nxf-rnvm-uiv , em pauta:

1.    EAPE “Oficinas Pedagógicas nas Escolas: Trilhas Lúdicas para aulas Remotas (Informações
Gerais);

2.    2º Dia de Formação da Educação Infan�l;

3.    Semana Temá�ca Le�va;

4.    Revista Concenso, Proposta de escrita cole�va de ar�go socializando experiências
Pedagógicas exitosas das ins�tuições Parceiras vinculadas à CRE Gama;

5.    Webinar Musicalidades das infâncias de cá, de lá de todo lugar;

6.    FAQ – Avaliação da Educação Infan�l.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/sgw-fqwi-qkw : estudo e discussão acerca do Capítulo I do
livro Avaliar para Promover, de Jussara Hoffman. 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/ozc-yzsv-ddg

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/aya-udpk-kvd?pli=1&authuser=0

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Liliane da ins�tuição Maria Mãe da
Providência, orientando a inscrição dos monitores no curso Trilhas da EAPE, conforme informação da
Coordenadora Intermediária Laécia da Unieb – Gama, responsável pelo curso.

No dia 04/09/2020

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/jdr-tbgd-dfs

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/oqw-pwnh-khf

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/apm-rejv-bgu?pli=1&authuser=0

Realização do acompanhamento das redes sociais oapnb.nataleba�ezzi (instagram) e Natale
Ba�ezzi Oapnb (facebook) destas ins�tuições parceiras para verificação das informações prestadas à
comunidade escolar, bem como ao público em geral: vídeo com Teatro de fantoches e a importância da higiene
corporal e vídeo com devolu�vas de a�vidades das famílias proposto pela ins�tuição Nossa Senhora do Carmo,
explorando o Campo de Experiência “O eu, o outro e o nós”; vídeo com a história Chapeuzinho Vermelho
proposto pela Maria Mãe da Providência Maternal II “D”.

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 08/09/2020 a 11/09/2020 

No dia 08/09/2020 foi feito reforço na divulgação de Webinar Educação Infan�l / Ensino
Remoto/ Estratégias Pedagógicas/Fórum da Educação Infan�l do DF, Dia 11 de setembro às 17h30, Mesa
Redonda dialogada. "TRILHAS INFANTIS - Ensino Remoto na Educação Infan�l: explorando possibilidades", com
as professoras Dra. Andréia Mar�nez (Diretoria da Educação Infan�l, DIInF/SUBEB/SEEDF) e Dra Maria
Aparecida Camaro Mar�ns (UnB), canal do YouTube "Trilhas Dialógicas".

Divulgação da Webinar Educação Inclusiva para as ins�tuições parceiras:

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/byi-oezy-cxz

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição Nossa Senhora
do Carmo, que informa que a par�r desta data a Coordenação Forma�va da ins�tuição será realizada sempre
às 09h, enquanto durar a pandemia, para melhor atendimento aos professores e andamento das a�vidades,
conforme orientação do Sindicato e solicitação feita à esta Comissão Gestora.

https://meet.google.com/nxf-rnvm-uiv
https://meet.google.com/sgw-fqwi-qkw
https://meet.google.com/ozc-yzsv-ddg
https://meet.google.com/aya-udpk-kvd?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/jdr-tbgd-dfs
https://meet.google.com/oqw-pwnh-khf
https://meet.google.com/apm-rejv-bgu?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/byi-oezy-cxz
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Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/xwf-hjkv-uuf 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/ueo-poyz-gqq?pli=1&authuser=1

No dia 09/09/2020 houve par�cipação na live Webinar Educação Inclusiva com as ins�tuições
parceiras no canal do Youtube da CRE Gama às 09h, com Lucelmo Lacerda referência em TEA no Brasil.
Organização da Equipe do SOE da Escola Classe 12 do Gama.

Divulgação do pré-flyer, nos grupos de WhastApp Gestores em Ação e Equipe Mul� Parceiras, da
Live Se Amar 2 – Um Elo com a vida Setembro Amarelo no canal do Youtube CRE – Gama.

Acompanhamento da Live Se Amar 2 – Um Elo com a vida - Setembro Amarelo no canal do
Youtube CRE – Gama.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/gym-qxce-pbq

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/tvz-vnxf-wuv

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/qhs-nhox-fia?authuser=1

No dia 10/09/2020 foi realizado o acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica
da ins�tuição parceira Sagrada Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/sjy-kgpd-eio

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/day-gguv-�f

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/nrq-azoa-wrz?pli=1&authuser=1

Realização de Fórum de Gestores com vistas ao acompanhamento das ações de forma remota,
10h, pelo Google Meet, link h�ps://meet.google.com/vye-ezmm-sru , em pauta:

1. Planos de Ação das ins�tuições parceiras;

2. Feedback das a�vidades realizadas na Plataforma Escola em Casa e a�vidades impressas;

3. Semana Le�va Temá�ca;

4. Orientações para elaboração de RIE;

5. Situação da estrutura �sica e financeira;

6. Dificuldades encontradas no trabalho Remoto com estudantes e responsáveis.

No dia 11/09/2020 foram dadas informações às ins�tuições parceiras sobre mudanças no G-
Suite para SEDF a par�r de 30 de setembro, alternando funcionalidades, número de par�cipantes dentre
outros.

Subs�tuição do vídeo da CCEI MMP no canal do Youtube da CRE-Gama devido ao erro na
publicação na semana da Coordenação em Foco de Agosto, pela equipe técnica do Gabinete da CRE-Gama,
após solicitação por parte desta Comissão Gestora. 

Acompanhamento da live Dia 11 de setembro às 17h30, Mesa Redonda dialogada. "TRILHAS
INFANTIS - Ensino Remoto na Educação Infan�l: explorando possibilidades", com as professoras Dra. Andréia
Mar�nez (Diretoria da Educação Infan�l, DIINF/SUBEB/SEEDF) e Dra Maria Aparecida Camarano Mar�ns (UnB),
canal do YouTube "Trilhas Dialógicas" no link h�ps://youtu.be/ngVyrwNBWss 

Ensino Remoto na Educação Infan�l: explorando possibilidades. As professoras Dra. Andréia
Mar�nez (Diretoria de Educação Infan�l - SEEDF) e Dra. Maria Aparecida Camarano Mar�ns (UnB)

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/jgb-mypt-ten

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/nmq-rjth-bxk 

https://meet.google.com/xwf-hjkv-uuf
https://meet.google.com/ueo-poyz-gqq?pli=1&authuser=1
https://meet.google.com/gym-qxce-pbq
https://meet.google.com/tvz-vnxf-wuv
https://meet.google.com/qhs-nhox-fia?authuser=1
https://meet.google.com/sjy-kgpd-eio
https://meet.google.com/day-gguv-tff
https://meet.google.com/nrq-azoa-wrz?pli=1&authuser=1
https://meet.google.com/vye-ezmm-sru
https://youtu.be/ngVyrwNBWss
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Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/reo-dzgd-yna?pli=1&authuser=1

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

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 14/09/2020 a 18/09/2020 

No dia 14/09/2020 foi feita divulgação da Live O Brincar adulto e a inovação: cuidando do
professor que inova a realizar-se dia 17/09 às 19h com João Paulo Almeida e Fernanda Furia.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/mct-tmbb-ags

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/tuo-kask-srr

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/xdy-mgvp-oxb?pli=1&authuser=1

No dia 15/09/2020 foi realizado o reenvio do pré-flyer do Webinar do 2º dia de Formação da
Educação Infan�l nos grupos de WhatsApp das parceiras.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/bkx-ca�-jbz

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/mnm-zzax-qfu

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/awx-svte-cog?pli=1&authuser=1

No dia 16/09/2020 foi realizada divulgação da Live “A voz DOCENTE” com Professor Mauro
Gleissom, 14h no Canal do You Tube CRE GAMA DF. LINK: h�ps://youtu.be/3oFO9Z5lQ0o

Acompanhamento da live Musicalidade das Infâncias.

Não houve acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira
Sagrada Família pelo fato de não ter encaminhado link da sala de vídeo conferência.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/cab-ovns-npa 

Não houve acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira
Maria Mãe da Providência pelo fato de não ter encaminhado link da sala de videoconferencia.

No dia 17/09/2020 foi realizada Reunião de Monitoramento e avaliação dos Termos de
Colaboração nº 140/2017- OAPNB,  nº 141/2017 - OFAJC e  nº 006/2019- OASIS denominada Fórum de
Gestores, 10h30, pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/kve-eiuq-kaa ,em pauta:

- Uso dos Indicadores de Qualidade e Relatório Informa�vo da Execução (RIE) ;

- Orientações para a Semana Temá�ca Le�va (Informa�vo SUBEB);

- Encontro Pedagógico Regionalizado, Dia 23/09 das 14h30 as 17h30 para Coordenadores
Pedagógicos, Comissões Gestoras e DIINF;

- Coordenação em FOCO de Outubro: entrega dos vídeos para correção pela Comissão Gestora
no dia 22/10/20;

- Dia 26/10 – CCEIDES – Tema: Educação Inclusiva: desafios e possibilidades;

- Dia 27/10 – Tocando Mundo – Tema: Transtorno do Espectro Au�sta (TEA);

- Dia 28/10 – Sagrada Família – Tema: Deficiências Sensoriais;

- Dia 29/10 – Nossa Senhora do Carmo – Tema: Transtornos Funcionais Específicos;

- Dia 30/10 – Maria Mãe da Providência – Tema: Deficiência Intelectual.

https://meet.google.com/reo-dzgd-yna?pli=1&authuser=1
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https://meet.google.com/tuo-kask-srr
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- Fórum de Gestores e Comissão Gestora Gama

                    Divulgação da Live Ensino Remoto e Direitos Autorais no mundo digital com Helder
Saraiva, Advogado, 14h no Canal do You Tube CRE Gama DF.

Acompanhamento e par�cipação na live “Ensino Remoto e Direitos Autorais no mundo digital”
com Helder Saraiva, Advogado, 14h no Canal do You Tube CRE Gama DF: h�ps://youtu.be/0_p_rqoclV4

Atendimento à diretora Mara da CCEI NSC que enviou tema e data da formação no curso Trilhas
– EAPE, por meio do WhatsApp privado.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�p://meet.google.com/mfq-vfdq-kkt

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/tji-m�a-zrz

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/ebi-dqso-uro?pli=1&authuser=1

Divulgação do Cardápio Pedagógico da Semana Le�va Temá�ca disponível no
site h�ps://www.educacao.df.gov.br/semana-tema�ca-le�va/ . Orientação para o acompanhamento de duas
ações para cada ins�tuição parceira.

No dia 18/09/2020 foi enviada solicitação dos temas/datas do curso Trilhas da EAPE em que
cada ins�tuição par�cipará no grupo “Gestores em Ação” do aplica�vo de WhatsApp.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/frd-fdne-vpa

Acompanhamento do status no aplica�vo de WhatsApp privado da diretora Mara, CCEI NSC,
divulgação quanto à Semana de conscien�zação contra o uso de drogas 14/09 a 18/09.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/opk-gnac-gpc. Tema: Inclusão – deficiências,
causas e �pos; apresentação de vídeos ilustra�vos e com reportagem sobre experiências de superação pessoal
de pessoas com deficiência.

Atendimento à diretora Liliane, da ins�tuição parceira CCEI MMP por meio do WhatsApp privado
no qual solicitou análise do vídeo a ser postado na plataforma google como a�vidade referente à Semana de
luta da pessoa com deficiência. Devolu�va feita com ajustes quanto aos cuidados relacionados à Covid 19
conforme se observa nas imagens abaixo. Foram dadas quatro opções de ajuste para a ins�tuição realizar nova
gravação da a�vidade em questão.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/xaw-hkzg-ptv

Atendimento à diretora Liliane, da ins�tuição parceira CCEI MMP por meio do WhatsApp privado
no qual compar�lhou aula remota da turma do Maternal II “A” da Professora Josiene e Monitora Natália.

Divulgação no grupo de WhatsApp Equipes Mul� Parceiras e WhatsApp privado dos gestores das
parceiras, da live “Educação Especial: Desafios e Novas Perspec�vas Além do Olhar”, promovida pela CRE –
Recanto das Emas, com os convidados: Duo Flor de Cacau, Mariana Almada e Railton e Luís. Abertura da
Semana de luta da pessoa com deficiência, dia 21/09 às 18h50, no canal Youtube da CRE Recanto das Emas.

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

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

Semana de 21/09/2020 a 25/09/2020

No dia 21/09/2020 foi realizado o acompanhamento da par�cipação das unidades parceiras na
Roda de conversa, às 14h, pelo Canal You Tube CRE Gama DF.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/pvd-hhwn-asq 

https://youtu.be/0_p_rqoclV4
http://meet.google.com/mfq-vfdq-kkt
https://meet.google.com/tji-mtfa-zrz
https://meet.google.com/ebi-dqso-uro?pli=1&authuser=1
https://www.educacao.df.gov.br/semana-tematica-letiva/
https://meet.google.com/frd-fdne-vpa
https://meet.google.com/opk-gnac-gpc
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/pvd-hhwn-asq
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Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/orp-tdhb-ssp 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/owx-trje-kmr?pli=1&authuser=1

Divulgação de vídeo sobre o “Dia Luta da Pessoa com Deficiência” para as diretoras das parceiras
por meio do WhatsApp privado.

No dia 22/09/2020 foi divulgada Live dia 23 de setembro, às 10h, a realizar-se, ao vivo no canal
da CRE Recanto das Emas (YouTube), um bate papo com a Adriana Nunes, Pedagoga, Especialista em
Inteligência Emocional e Psicologia Posi�va, com tema: Educação Emocional na Prá�ca. link
: h�ps://youtu.be/oHvg055BG1w

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/vdd-eiqq-com 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/upq-fqtp-gja 

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/smf-wp�-oci?pli=1&authuser=1

Encaminhamento via WhatsApp privado para as diretoras das parceiras da OAPNB de sugestão
de vídeo sobre Au�smo com uma abordagem médica no instagram @entendendoau�smo.

Atendimento por WhatsApp privado à Coordenadora Pedagógica Dália da ins�tuição Maria Mãe
da Providência, que informa ter enviado, para o e-mail da comissão Gestora, vídeo da Coordenação em Foco
para análise.

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Aieska da ins�tuição Sagrada Família,
que solicitou orientações quanto à desligamento de aluno e programação da Semana Temá�ca Le�va.

No dia 23/09/2020 foi realizado o Encontro pedagógico Regionalizado, Dando con1nuidade às
ações de acompanhamento pedagógico, a Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, por meio da Diretoria de
Educação Infan1l - DIINF, realizará novos Encontros Pedagógicos com os Coordenadores Intermediários - CIs,
Coordenadores Intermediários de Apoio - CIAs, Comissão Gestora que acompanha as Parcerias e
Coordenadores Locais da Unidades Escolares Públicas e das Ins�tuições Educacionais Parceiras que ofertam
Educação Infan�l. Os encontros têm por obje�vo contribuir com a prá�ca pedagógica dos profissionais da
Educação Infan�l, fortalecendo a atuação dos Coordenadores Intermediários (CIA, CI e Comissão gestora das
Parcerias) e Coordenadores Locais como formadores, bem como minimizar os efeitos da pandemia por meio do
acompanhamento do ensino remoto desenvolvido nas Unidades Escolares do Distrito Federal - DF com vistas à
implementação do Currículo em Movimento do DF - Educação Infan�l, das 14h30 as 17h30 por meio de Google
Meet: h�ps://meet.google.com/ctd-ymqv-upu

Foram dadas orientações por meio do WhatsApp sobre a entrega do Relatório Execução Objeto
(REO) de cada ins�tuição parceira, Formulários, prazos de entrega que são de acordo com a assinatura de cada
Termo de Colaboração.

Atendimento/orientações por meio de whatsApp ao Diretor Administra�vo Francisco Nunes da
OAPNB quanto às fragilidades encontradas na elaboração do Relatório Informa�vo da Execução (RIE) e ajustem
que devem ser realizados para o próximo Trimestre.

Atendimento/orientações à Diretora Pedagógica da CCEI Sagrada Família com dúvidas em
relação ao Relatório Informa�vo da Execução que está em processo de elaboração para entrega do 3º Trimestre
Julho, agosto e setembro 2020.

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Aieska da ins�tuição Sagrada Família,
que enviou os temas do Cardápio Pedagógico da SEDF escolhidos pela equipe para par�cipação na Semana
Temá�ca Le�va/2020.

Verificação no e-mail gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br do compar�lhamento do vídeo
versão 2 da CCEI MMP, enviado pela coordenadora pedagógica Dália com os ajustes solicitados por esta
Comissão Gestora.

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/vgq-gjvp-yug

https://meet.google.com/orp-tdhb-ssp
https://meet.google.com/owx-trje-kmr?pli=1&authuser=1
https://youtu.be/oHvg055BG1w
https://meet.google.com/vdd-eiqq-com
https://meet.google.com/upq-fqtp-gja
https://meet.google.com/smf-wpft-oci?pli=1&authuser=1
https://meet.google.com/ctd-ymqv-upu
https://meet.google.com/vgq-gjvp-yug
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Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/fsc-jpvd-xpp

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/paw-uqui-rgp

Par�cipação no Encontro Pedagógico Regionalizado às 14h30 no
link h�ps://meet.google.com/ctd-ymqv-upu : Gama, Núcleo Bandeirante, Ceilândia e Recanto das Emas.
Discussão sobre Avaliação e Currículo em Movimento e Coordenação Pedagógica.

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Mara da ins�tuição Nossa Senhora
do Carmo, que enviou vídeo compar�lhado em Coordenação Pedagógica de hoje em Homenagem aos
Profissionais da creche fazendo menção à Campanha do Setembro Amarelo.

No dia 24/09/2020 foi realizado atendimento à Diretora Pedagógica Liliane, por meio do
WhatsApp do grupo Gestores em Ação, com acompanhamento do mural das a�vidades da criança do Maternal
II “C” compar�lhada pela mãe.

Par�cipação na Live "INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL" no YouTube canal da CRE-
Gama: h�ps://youtu.be/UoxqvVDmAZA com a Dra em Educação Jacy Alice Grande (UFAM) e Assessora
Pedagógica (GEC), às 10h.

Realização de download e análise do vídeo da parceira Nossa Senhora do Carmo do projeto da
Coordenação em Foco de setembro onde foram encontrados problemas de escrita.

Realização de feedback da análise do vídeo do projeto da Coordenação em Foco de setembro
por meio do WhatsApp à Diretora Pedagógica Mara solicitando os ajustes quanto à escrita em duas passagens
do vídeo.

Realização de download do vídeo do projeto da Coordenação em Foco de setembro, da parceira
CCEI SF, para fins de divulgação no canal da CRE-Gama.

No dia 25/09/2020 foi realizada divulgação do convite da Live “Se Amar 2 – Elo com a Vida”, às
09h no canal do Youtube CRE – Gama, nos grupos de WhatsApp Gestores em Ação e Equipes Mul� Parceiras.

Par�cipação na Live Setembro Amarelo às 09h no canal do Youtube CRE –
Gama: h�ps://www.youtube.com/watch?v=jUwuJDxeSrw

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Sagrada
Família pelo Google Meet:  h�ps://meet.google.com/hoo-ivsc-dsb .

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Nossa
Senhora do Carmo pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/huv-qcom-uha .

Acompanhamento da realização da Coordenação Pedagógica da ins�tuição parceira Maria Mãe
da Providência pelo Google Meet: h�ps://meet.google.com/qkh-eoyz-ghb . 

Realização de análise do vídeo da parceira CCEI SF do projeto da Coordenação em Foco de
setembro e feedback enviado à Diretora Aieska, por meio do WhatsApp privado, onde foram solicitados a
correção de várias palavras no vídeo e o ajuste da dinâmica da mochila que se inicia aos 31 minutos do vídeo e
só é concluída aos 42’21” u�lizando assim muito tempo e se tornando cansa�vo para quem está assis�ndo.
Dadas as sugestões de corte e/ou acréscimo de a�vidades das crianças nesta parte que será reelaborada,
aguardamos retorno da diretora pedagógica Aieska com os devidos ajustes.

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Aieska da ins�tuição Sagrada Família,
que enviou informação que fará os ajustes solicitados, bem como incluirá no vídeo, a gravação da especialista
no tema Avaliação na segunda-feira.

Atendimento por WhatsApp privado à Diretora Pedagógica Mara da CCEI NSC onde foram dados
esclarecimentos sobre os ajustes solicitados no vídeo.

Realização de upload do vídeo da parceira Nossa Senhora do Carmo, 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
29/09/20.

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

https://meet.google.com/fsc-jpvd-xpp
https://meet.google.com/paw-uqui-rgp
https://meet.google.com/ctd-ymqv-upu
https://youtu.be/UoxqvVDmAZA
https://www.youtube.com/watch?v=jUwuJDxeSrw
https://meet.google.com/hoo-ivsc-dsb
https://meet.google.com/huv-qcom-uha
https://meet.google.com/qkh-eoyz-ghb


23/07/2021 SEI/GDF - 49674852 - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

https://sei.df.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=407257&id_documento=57223525&infra_hash=95417c81399d2… 72/79

Relatório Semanal de Visita Técnica Remota

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

No dia 28/09/20 foi realizada formação con�nuada, 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: Rumos da avaliação neste século - da parceira CCEI
MMP. LINK: h�ps://www.youtube.com/watch?v=-Q89ThZAlsU

No dia 29/09/20 par�cipação, às 14h30, na live Educação para as relações étnico-raciais na
Educação Infan�l no link h�ps://youtu.be/AGW-Dg8k7vE

Formação Con�nuada, 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:
h�ps://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.

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 Con�nuada, 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 múl�plas dimensões do olhar avalia�vo - da parceira CCEI DES. LINK:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=Ufw0jUeIUPQ

 

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

Semana Temá�ca Le�va: Par�cipação na live, às 09h30, Metodologias A�vas: Gameficação na
Educação Infan�l (gravação - 28'39) no link h�ps://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 Con�nuada, 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: h�ps://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 O�cio nº 47/2020 OAPNB autorizando
a a�vidade presencial em 16/10/20 envolvendo o dia das crianças, enviada pelo e-mail
gestaoparceiras.gama@edu.se.df.gov.br.

Envio de ques�onamento 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 ques�onamento à Suplav, no WhatsApp privado do Servidor Cris�ano,
sobre orientações quanto ao registro dos dias parados em março/20 por conta dos decretos do GDF.

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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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 ins�tuições:

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 Con�nuada, 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: h�ps://www.youtube.com/watch?v=GPJ0nBcE7f0

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

Andréa Ba�sta dos Santos Maia 

DODF nº 247 de 30/12/2019

Maria Arlete Campos Barros 

DODF nº 247 de 30/12/2019

Paula Soares Marques Ziller

DODF nº 139 de 29/07/2019

 

 

 

ACHADOS

Iden�ficação dos pontos relevantes e destaques encontrados no período:

 

Em análise simplificada do quadro de despesas apresentado pela Obras Assistenciais Padre
Natale Ba�ezzi (OAPNB) no Relatório Informa�vo de Execução (RIE páginas 694 a 702), referente ao período de
vigência deste relatório, não foram observados indícios de irregularidades e a ins�tuição 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, visto que
no início deste ano o sistema SISLANCA passou por um período de manutenção. Dessa forma, a OSC foi
orientada a procurar auxílio  junto à UNIAG CRE-Gama e não logrou êxito, pois informaram não terem
competência para tal, somente do PDAF das escolas públicas; e logo em seguida o  acesso do responsável
indicado para trabalhar com tais questões junto ao SISLANCA encontrava-se ina�vo.

Tão logo se resolva esta situação de acesso ao sistema pela Comissão Gestora, a mantenedora
passará a realizar as devoluções de valores indevidos por meio do SISLANCA, conforme o orientação dada pelo
Diretor Peter Aquino da SEE/DIPRESC.
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No que se refere ao financeiro, a OAPNB recebeu recursos mensais referentes ao 3º
Trimestre/2020 repassados pela SEEDF nos dias 06/07/2020, 10/08/2020 e 08/09/2020 no valor de R$
499.019,04 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Dezenove Reais e Quatro Centavos) em cada mês.

CCEI SAGRADA FAMÍLIA

No período de Julho a Setembro a ins�tuição relatou que não devolveu recursos indevidos por
taxa de juros ou mora.

Julho: CCEI SF

Não houve ocorrências neste mês.

Agosto: CCEI SF

Não houve ocorrências neste mês.

Setembro: CCEI SF

Não houve ocorrências neste mês.

 

CCEI NOSSA SENHORA DO CARMO

Em julho a ins�tuição CCEI NSC informou que foi realizada a  manutenção e reparo no sistema
de exaustão (rede de dutos confeccionados em aço inox) na cozinha no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais).

Em agosto ocorreu também contratação de terceiros para a manutenção e montagem das
prateleiras para o arquivo do Centro Administra�vo. Informou que a nota fiscal nº 28.477, de 4550,00
(26/08/2020) da Perfibraz refere-se à compra deste material. Que a nota fiscal nº 173.145 de compra de
parafusos, de R$ 185,00 (08/09/2020) também foi referente a manutenção e reparo das prateleiras do Centro
Administra�vo, no mês de setembro.

Importante ressaltar que a OAPNB realizou pesquisa de mercado e apresentou as propostas de
orçamento de 03 (três) empresas prestadoras dos serviços mencionados.

No período de Julho a Setembro a ins�tuição devolveu recursos por taxa de juros ou mora e
pagamento duplicado de conta, nas datas abaixo realcionadas:

Julho: CCEI NSC

- RS1544,52 no dia 22/07/2020 pagamento duplicado da conta de luz da CEB do mês de julho,
devendo ser devolvido posteriormente.

Agosto: CCEI NSC

- R$ 1544,52 no dia 04/08/2020, de acordo com a apresentação por escrito de Exposição de
Mo�vos, via e-mail para esta Comissão Gestora, o Diretor Administra�vo da OAPNB informou a devolução de
valores referente ao pagamento duplicado da conta de luz da CEB do mês de julho no valor de RS1544,52,
realizado como depósito em dinheiro pela própria CEB.

Setembro: CCEI NSC

- R$ 1,45 no dia 24/09/2020 referente a devolução de encargos (juros/multa) de conta telefônica
referente ao mês de Maio/2020 do CCEI NSC.

 

CCEI MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

Em julho a ins�tuição CCEI MMP informou que foi realizada a manutenção e reparo no
refeitório. O valor gasto apresentado foi de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), conforme apresentado no
RIE do 3º trimestre/20 e constatado no extrato bancário e apresentação de Nota Fiscal nº 3.428 da Madeireira
Real (página 823 do RIE – setembro/20).

Importante ressaltar que a OAPNB realizou pesquisa de mercado e apresentou as propostas de
orçamento de 03 (três) empresas prestadoras dos serviços mencionados.

No período de Julho a Setembro a ins�tuição não devolveu recursos por taxa de juros ou mora.

Julho: CCEI MMP
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Não houve ocorrências neste mês.

Agosto: CCEI MMP

Não houve ocorrências neste mês.

Setembro: CCEI MMP

Não houve ocorrências neste mês.

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.

As rescisões de contratos realizadas pela OAPNB de julho a setembro/2020 destacam-se pela
incidência de aviso prévio indenizado. Após análise do RIE 3º trimestre, esta Comissão Gestora em consulta à
CMAP TC, realizada, por meio de WhatsApp privado do então Presidente Carlos Ney, recebeu informações da
SUAG quanto à esta situação. Orientou-se à ins�tuição que evite indenização de aviso prévio quando o
funcionário apresentar condições para cumprimento do mesmo. Houve caso em que uma monitora fora
promovida à professora de uma turma, antes mesmo do aviso prévio da professora regente ser cumprido
(conforme relatório no RIE páginas 820 e 821). E assim, pagou-se a indenização à professora para que não
ficassem as duas funcionárias ao mesmo tempo na turma. Segue, abaixo, quadro com a situação das rescisões
de contrato do 3º trimestre/2020.

 

Documento Vencimento Pagamento Valor Especificação

471859 21/07/2020 21/07/2020 15.433,69

Rescisão Contrato
Maria Lima Rios com
pagamento de aviso
prévio indenizado

ref. 09 dias

CCEI SF

 

476908 24/07/2020 21/07/2020 12.076,68

FGTS Rescisório de
Maria Lima Rios com
pagamento de aviso
prévio indenizado

CCEI SF

 

426506 09/09/2020 09/09/2020 3.519,54

Rescisão Contrato
Rosângela  da Silva
Souza com pagamento
de indenização aviso
prévio

ref 03 dias

CCEI NSC

 

156640 15/09/2020 09/09/2020 1.457,12 FGTS Rescisório
Rosângela da Silva
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Souza com indenização
de aviso prévio

CCEI NSC

 

131295 17/08/2020 17/08/2020 7.360,58

Rescisão Contrato
Patrícia da Rocha do
Nascimento com
pagamento aviso
prévio indenizado

ref. 39 dias

CCEI MMP

 

130401 17/08/2020 17/08/2020 3.788,27

FGTS Rescisório de
Patrícia da Rocha do
Nascimento

pagamento aviso
prévio indenizado

ref. 39 dias

CCEI MMP

 

919143 27/08/2020 27/08/2020 5.786,99

Rescisão Contrato
Elisangela Carvalho
Araujo

pagamento com aviso
indenização

(monitora)

ref. 39 dias

CCEI MMP

 

918550 31/08/2020 27/08/2020 2.824,44

FGTS com pagamento
indenização  Elisangela
Carvalho Araujo

(monitora)

ref. 39 dias

CCEI MMP
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370733 20/08/2020 20/08/2020 2.591,36 Ellen Cristina da C.
Santos (volante)

Aviso simples

CCEI MMP

 

xxxx xxxx xxxx xxxx

Solange Cavalcante
Brito (cozinheira)

CCEI MMP

 

Funcionária citada no
relatório de
desligamentos, mas não
foi encontrado
pagamento da rescisão
do contrato.

 

4265444 09/09/2020 09/09/2020 1.963,42

Amaro Agostinho
Ferreira (conservação)

Aviso simples

CCEI MMP

 

 

456593

 

09/09/2020

 

09/09/2020

 

1.459,83

Andreza da Costa
Herminio

Aviso simples

CCEI MMP

 

Funcionária não citada
no relatório de
desligamentos deste
trimestre.

 

 

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
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ressalvas), não tendo sido observada situação que comprometesse o alcance dos resultados ou indícios de
alguma irregularidade come�da 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 a�vidades de serviço de creche das Ins�tuições
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 comprome�da
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 ins�tuição 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 garan�r a con�nuidade
dos meios necessários ao cumprimento do objeto, tais como: con�nuidade 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.

Por derradeiro, reafirmamos que a aferição do cumprimento total do objeto, neste momento de
suspensão do atendimento, se torna impra�cável, razão pela qual primamos pela con�nuidade das ações da
OSC, com vistas a tão logo o atendimento seja normalizado, o objeto possa ser cumprido.  

 

RECOMENDAÇÕES:

Medidas administra�vas 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
Informa�vo de Execução – RIE dos meses de julho, agosto e setembro 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, concluímos que durante o período de abrangência deste relatório o objeto dessa
parceria não foi plenamente executado nos meses de julho, agosto e setembro 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 sa�sfatória.

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 Informa�vo
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.
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Andréa Ba�sta dos Santos Maia

DODF nº 247 de 30/12/2019

 

Maria Arlete Campos Barros

DODF nº 247 de 30/12/2019

 

Paula Soares Marques Ziller

DODF nº 139 de 29/07/2019

 

Documento assinado eletronicamente por ANDREA BATISTA DOS SANTOS MAIA - Matr.
00260533, Professor(a) de Educação Básica, em 22/12/2020, às 14:19, 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.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ARLETE CAMPOS BARROS - Matr. 02019795,
Professor(a) de Educação Básica, em 24/12/2020, às 09:23, 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:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
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