
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

EXECUÇÃO FISÍCA E FINANCEIRA   

OBJETO: Atendimento Educacional a crianças de 0(zero) a 3 (três) anos e 11 
(onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, em complementação 
à Rede Municipal de Ensino de Jaguariúna/SP.  

LOCAIS: CEI ALGODÃO DOCE, CEI CARROSEL, CEI DONA CECILIA NADER 
HOSSRI, CEI DOUTOR JOÃO ALDO NASSIF e CEI PROFª MARIA CELIA NOBILI 
CASSIANI  

PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2018  

Organização Social: Grupo de Apoio NISFRAM 

Programa de Proteção Social: Básica   Segmento: OSC 

Processo Administrativo: nº 7732/2018  

Termo de Colaboração: nº 001/2018.     

Valor recebido no período: R$ 1.188.316,20  

Fonte de Recursos: (X) Municipal (  ) Estadual   ( ) Federal 

  

1- Identificação 

Entidade Executora: Grupo de Apoio NISFRAM 
Endereço: Rua Palmiro Novi, 297  Residencial Ipiranga. 
Telefone: (19) 38321235 - 38321748  
Email: grupodeapoionisfram@uol.com.br 

                  
 

1-1 Responsável pela Organização: 
Nome: Rosa Maria Góes da Silva 
Cargo: Presidente 
Endereço: Rua Querubina Maria de Jesus Coelho, 221-Residencial 
Ipiranga, Sumaré  SP. 
Telefone: (19)3832-3062 
Email: rosa@nisfram.org.br 



 

1-2 Técnicos Responsáveis: 
 
CEI  ALGODÃO DOCE  
Nome: Fabrina Andreoti dos Santos 
Cargo: Supervisão Educacional  
Email: fabrina@nisfram.org.br 
 
CEI  CARROSSEL  
Nome: Andrea Aparecida Gonçalves Teixeira Chaves 
Cargo: Supervisão Educacional  
Email: andrea.nisfram.org.br 
 
CEI  DONA CECILIA NADER HOSSRI  
Nome: Silvia Regina da Silva Carmo 
Cargo: Supervisão Educacional  
Email: silvia@nisfram.org.br 
 
CEI  CEI DOUTOR JOÃO ALDO NASSIF  
Nome: Priscila Marques Panini 
Cargo: Supervisão Educacional  
Email: priscila@nisfram.org.br 
 
CEI  PROFª MARIA CELIA NOBILI CASSIANI 
Nome: Lenivalda Neris Bonfim 
Cargo: Supervisão Educacional  
Email: lenivalda@nisfram.org.br 

 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 

 



 
2  EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA:  

 
Considerando um trabalho realizado em parceria, para realização das 

ações propostas, atuam no Serviço: 
  

a) Equipe Técnica da SEDUC  Secretaria Municipal de Educação do 
Município (supervisão, controle e acompanhamento dos serviços) 

b) Equipe Técnica, Pedagógica e de Apoio em cada uma das Unidades; 
(execução, controle e supervisão dos serviços) 

c) Equipe Técnica da Organização - Grupo de Apoio NISFRAM (Gestão de 
RH, Finanças, Compras; Supervisão, Suporte e Acompanhamento da 
Execução)   

Profissionais distribuídos de acordo com critérios estabelecidos pela 
SEDUC, agrupamentos e módulo de atendimento criança x adulto.  

Cargo  Nível 
escolaridade  

Carga Horária  Tipo de 
Contratação  

Supervisor Educacional    Superior 
Completo 

44 h/s CLT  

Coordenador Pedagógico   Superior 
Completo 

44 h/s CLT 

Agentes de Educação 
Infantil 

Superior 
completo  

44 h/s  CLT  

Monitoras de Educação 
Infantil  

Ensino médio 
completo 

44 h/s CLT 

Nutricionista Ensino superior   CLT 

Cozinheiras Fundamental 
completo 

44 h/s CLT

Ajudantes de Cozinha Fundamental 
completo 

44 h/s CLT

Auxiliar de serviços gerais 
(limpeza e conservação) 

Fundamental 
completo 

44 h/s CLT

Supervisão de Serviços  
Cozinha e Limpeza 

Técnico/Superior 
completo 

44 h/s CLT 

Administrativos/Pedagógico Médio Completo 44 h/s CLT 

Assistentes Administrativo 
(RH, Finanças, Compras)  

Superior 
Completo 

44 h/s CLT 



Auxiliares Administrativos 
(RH, Finanças, Geral)  

Médio Completo 44 h/s CLT 

Técnicos em manutenção e 
conservação 

Técnicos/Médios 
completo 

44 h/s CLT   

Gestor/Supervisor  RH, 
Finanças e Administração 

Superior 
completo 

25 h/s PJ  

Contador e Auditor  Superior 
completo 

De acordo 
com a 
demanda. 

PJ 

Serviços Administrativos 
Especializados (Jurídico, 
Pedagógico, Social).   

Superior 
completo 

De acordo 
com a 
demanda. 

PJ  

Serviços técnicos 
Especializados 
(Manutenção, consertos e , 
reparos)  

Técnicos/Médio 
completo 

De acordo 
com a 
demanda. 

PJ 

 

3  AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO:   

De acordo com as metas pré-estabelecidas em plano de trabalho 

apresentado para o chamamento público 01/2018, no período de 

setembro a dezembro 2018 foram realizadas as ações e atividades para 

implantação dos serviços, ações e atividades pedagógicas e ações e 

obrigações administrativas como segue:   

 Meta: Assimilação ao projeto político pedagógico da SEDUC. 

Projeto político pedagógico em construção pelas equipes 

pedagógicas contratadas em outubro/2018, juntamente com técnicos 

indicados pela SEDUC que acompanham, orientam e direcionam todas as 

ações e atividades para a devida assimilação e construção do PPP 

utilizado pela SECUC; Ações comprovadas em relatórios de ações e 

atividades realizadas, mensais já entregues e final anexo a este. 

Avaliação/resultados:  



Processo devidamente conduzido, ações e atividades pedagógicas de 

acordo com os parâmetros da SEDUC.  

 

 Meta: Recrutamento e seleção de profissionais 

 Divulgação das vagas no PAT/Jaguariúna  09 e 10/2018;  

 Triagem dos currículos e marcação de entrevistas 09 e 10/2018;  

 Entrevistas e Retorno de Entrevistas 09 e 10/2018;  

 Coleta de documentação 09 e 10/2018; 

 Seleção de profissionais; 

 Processo seletivo interno voltado às monitoras contratadas para 

promoção aos cargos de agente educacional que serão necessárias 

para a nova creche a ser inaugura no início de 2019; Triagem de 

currículos e entrevistas nas cinco CEIs. 

Avaliação/resultados:  

Processo seletivo realizado nos meses de setembro e outubro de 

2018, metas para o período foram atingidas:  

 Recebidos aproximadamente 2000 currículos; 

 Selecionadas 300 pessoas; 

 Entrevistadas 235. 

 Dez funcionárias promovidas.  

 

 Meta: Contratação de Profissionais  

 Recebimento e conferencia dos documentos necessários para 

admissão; 

 Realização de exames médicos e ocupacionais:  



 Encaminhamentos para abertura de contas; 

 Entrevistas com a equipe de gestão da Organização; 

 Rotinas de administrativa para as admissões. 

   Avaliação/resultados:  

Processo de contratação que também exigiu o reforço das equipes para 

cumprimento dos prazos e atingiu os objetivos, todos os selecionados 

contratados e com as documentações, exames e contas abertas.  

Contratados em outubro/2018  158 funcionários,  

Ativos em 31/12/18: 169 funcionários; 

Substituições no período: 11 funcionários.    

   

 Meta: Treinamento e capacitação dos envolvidos: 

Antes de iniciar o trabalho nas unidades, em outubro/2018 

ocorreram encontros com todos os contratados(as) para apresentação da 

Organização, missão e visão, A proposta de trabalho em Jaguariúna junto 

às CEIs e as atribuições de cada cargo nas Unidades, separadamente, 

por grupo de funções; Evento de integração entre as CEI´s no Teatro 

Municipal com a participação de todos os contratados, apoiadores, 

parceiros, equipe técnica da SEDUC, Secretária Municipal de Educação e 

Prefeito Municipal de forma lúdia e explicativa após o início. 

Capacitação, acompanhamento e orientação diária na condução 

dos processos, pedagógicos, administrativos e de gestão.   

Avaliação/resultados: 

As reuniões de acolhimento das equipes pedagógicas, 

administrativos e de apoio, para apresentação da Organização e da 

proposta em Jaguariúna nas CEIs foi importante para maior entendimento 

do papel de cada um e principalmente da Organização nas CEIs;  



O Evento de Integração foi um momento de descontração e 

importante tanto para aproximação da Organização com os contratados e 

participantes;  

Capacitação, acompanhamento e orientação diária na condução dos 

processos, pedagógicos, administrativos e de gestão imprescindíveis para 

o bom andamento do trabalho.   

 

 Metas: Planejamento de ações pedagógicas e administrativas 

 Reuniões periódicas com SEDUC.  

Para cumprimento ao plano de trabalho apresentado e atingimento 

das metas pré estabelecidas, no período, sob orientação e 

acompanhamento da equipe técnica da SEDUC foram realizadas:    

 Avaliação das candidatas contratadas para as equipes de gestão 

das cinco unidades (Supervisoras, Coordenadoras pedagógicas e 

administrativos);  

 Alinhamento para condução do processo de transição das equipes 

(Servidores da SEDUC e Profissionais da OSC) nas CEIs;  

 Distribuição de pessoal (monitoras, agentes e apoio) contratadas 

para as unidades;  

 Levantamento de necessidades emergenciais; 

 Reuniões para discussão das dificuldades e problemas estruturais 

encontrados;    

 Levantamento nas CEIs das necessidades materiais, e problemas 

estruturais.  

 Alinhamento das obrigações  calendário rotinas; 

 Alinhamento das ações de organização e adaptação de 

almoxarifado central das CEIs; 



 Alinhamentos para elaboração de relatórios de prestações de 

contas físico/financeira e pedagógicos; 

 Alinhamento para condução do projeto férias(janeiro/2019); 

 Controle e acompanhamento da distribuição de alimentos e rotina 

de alimentação das crianças em parceria com Departamento 

Alimentação.  

Avaliação/resultados: 

Planejamentos, encontros, reuniões e diálogos necessários a 

continuidade ao trabalho já desenvolvido dentro das Unidades 

educacionais pela SEDUC, pedagógicos, administrativos e de gestão. 

A transição entre os servidores da SEDUC e as funcionárias 

contratadas pela Organização ocorreu de maneira tranquila, organizada, 

sem prejuízo ao trabalho em desenvolvimento junto às crianças atendidas 

e obteve uma boa aceitação dos pais e ou responsáveis.  

As ações e atividades organizacionais, administrativas foi garantida 

sem prejuízo aos prazos e obrigações estabelecidas, seguiram de acordo 

com a normalidade, mesmo se tratando do período inicial dos serviços.  

Em todas as ações a atividades recebemos o apoio efetivo da 

equipe técnica da SEDUC e das ex-diretoras da Unidades, para que o 

trabalho que já estava em andamento não fosse prejudicado e nem 

modificado.   

 

 Meta: Aquisição de Uniformes e EPIs 

 Processo de aquisições de uniformes iniciado em novembro para 

melhor otimização dos recursos pois as funcionárias ainda estavam 

em fase de adaptação;  

 Levantamento e seleção de fornecedor; 



 Levantamento de medidas dos funcionários nas CEIs; 

 Contratação de fornecedor. 

 Pagamento de sinal para início a confecção dos uniformes  

Avaliação/Resultados 

Dentro da normalidade, uniformes com previsão de entrega nas 

unidades entre os meses de fevereiro e março/2019.  

  

 Meta: Elaboração de listagens e relatórios.   

 Organização e elaboração diária de documentos para fechamentos 

mensais, trimestrais e anuais;   

 Elaboração de relatório de prestação de contas financeira referente 

mês de setembro/2019 e trimestral outubro a dezembro/2108; 

 Elaboração de instrumentais pedagógicos; 

 Atendimento as demandas da SEDUC para acompanhamento às 

ações propostas; 

Avaliação/resultados: 

Cumpridos os prazos estabelecidos 

 

 Meta: Supervisão, suporte e acompanhamento por 
profissionais de apoio.  

Para que as metas sejam atingidas o trabalho é realizado 
por duas frentes de profissionais; Uma que atua diretamente nas 
unidades, composta por supervisoras, coordenação pedagógica, 
agentes educacionais, monitoras e pessoal de apoio( cozinha e 
limpeza), e outra que atua no apoio às ações realizadas nas 
unidades com supervisão, apoio, acompanhamento que, no 
período, foram realizadas pelas equipes de apoio:      



 Visitas a todas as CEIs objeto do Termo de colaboração 
juntamente com equipe de técnicos da SEDUC antes da entrada 
das funcionárias contratadas;  

 Visitas as unidades pelos técnicos em medicina e segurança do 

trabalho contratados, para avaliação dos ambientes; 

 Reunião com pais e/ou responsáveis em todas as CEIs para 

apresentação do trabalho da Organização; 

 Reuniões e encontros com as equipes de gestão, supervisão, 
assistentes e técnicos devido à grande demanda de processos e 
prazos a serem cumpridos especialmente com relação as 
contratações; 

 Acompanhamento e apoio nas rotinas administrativas de RH, 
financeiro e compras, necessárias e exigíveis para elaboração de 
prontuários, inserção de dados em sistemas, alimentação de 
programas, registro de pontos eletrônicos e outros;   

 Criação temporária de uma equipe para atendimento e ligações 
telefônicas na sede da Organização para retornos e convocações 
de entrevistas; 

 Avaliação e monitoramento dos profissionais e ações realizadas 
pelas equipes pedagógicas e administrativas; 

 Apoio e acompanhamento junto às CEIs do levantamento das 
necessidades estruturais e materiais; 

 Reuniões de planejamento de abertura de contas com gestores da 
Organização e gerentes das agências do Banco do Brasil 
Jaguariúna e Correspondente Bancário do Banco em Campinas.   

 Consertos, e reparos em imóveis e equipamentos em todas as 
CEIs; 

 Contato com fornecedores e prestadores de serviços para revisão 
e transferência dos contratos em andamento, firmados com 
SEDUC, para a Organização. 



 Aquisição de produtos e materiais para as CEIs com objetivo de 
não prejudicar nem causar interrupção do trabalho em andamento 
nas CEIs; 

 Acompanhamento, sob supervisão e orientação da equipe da 
nutrição da SEDUC do trabalho realizado nas cozinhas das 
unidades pela nutricionista contratada pela  Organização;  

 Contratação de Contadores de histórias para os eventos de 
integração das equipes, e encerramento do ano letivo nas CEIs; 

 Instalações de alarmes e sistemas de monitoramento em todas as 
unidades; 

 Instalação de internet e telefone CEI  Maria Célia; 

 Contratação de seguros predial/patrimonial para todas as CEIs; 

 Organização de almoxarifado central para melhor otimização dos 
recursos e controles; 

 Participação nas festas de confraternização de funcionárias, em 
todas as  CEI,s; 

 Participação nos eventos de encerramento do ano letivo com os 
alunos e pais ou responsáveis em todas as CEIs; 

Avaliação/resultados:   

Através da supervisão, suporte e acompanhamento é 
possível:  medir e avaliar o andamento das ações realizadas nas 
unidades junto às crianças, o comprometimento e profissionalismo 
das equipes contratadas, as compras necessárias, as contratações 
de serviços, a reação dos pais e ou responsáveis e coletar todas as 
informações necessárias para a elaboração de relatórios e 
documentos necessários à gestão das atividades, objeto do Termo 
de Colaboração firmado.   

Setembro a Dezembro/2018 foi a fase inicial do trabalho que 
exigiu bastante dedicação e empenho; As cinco CEIs estavam em 
funcionamento e nosso papel foi dar continuidade sem prejudicar o 
trabalho que já estava sendo realizado que, no geral avaliamos 



que, apesar das dificuldades de adaptação encontradas, se deu 
dentro da normalidade, sem destaques para acertos ou erros. 

Processo natural de transição que continuará sendo 
acompanhado.  

 

4  TOTAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS NO PERÍODO:   

 

Unidade - CEI OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

CEI  Algodão Doce 105 104 104 

CEI  Carrossel  141 140 139 

CEI  Dna Cecília N.Horsi 134 138 137 

CEI  João Aldo Nasiif  163 160 162 

CEI  Maria Célia /Berlim 32 44 48 

Total de atendidos no Mês:  575 586 590 

 

5  FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL. 

Saúde: 

Avaliação e atestado médico para inserção de novas crianças nas unidades; 

Atendimento a casos de encaminhamentos se houver.  

Sistema de Garantia de Direitos: 

Articulação com o Conselho Tutelar para denúncias e relato de ocorrências em 
casos de violência contra crianças ou negligência, se houver. 

Assistência Social: 

Articulação com o Secretaria Municipal de Assistência Social para 
encaminhamento de famílias em situação de vulnerabilidade se detectadas no 
atendimento diário às crianças. 



Educação:  

Inserção e Encaminhamento de crianças para matrículas, acompanhamento e 
supervisão das ações e atividades pedagógicas.  

 

6  CONTROLE FINANCEIRO: 

Saldo Anterior : R$ 0,00 Despesas com RH: 737.013,10  

Recebido no período: R$ 1.188.316,20 Consumo e Serviços: R$ 142.449,75  

Rendimento de Aplicação: R$ 
4.378,22 

Tarifas bancárias : R$ 0,00  

Devolução de Encargos: R$ 0,00 Saldo Acumulado: R$ 313.231,57 

R$ 1.192.694,42 R$ 1.192.694,42 
 

7  DOCUMENTAÇÃO DE REGISTRO ( ANEXOS): 

( x  ) Fotos                                       

( x ) Lista de Participantes (entregues mensalmente)          

( x )  Relatório do período, de cada uma das cinco unidades.  

 

 

Sumaré, 29 de Março de 2019. 

 

 

        
Rosa Maria Góes da Silva 
Presidente / Responsável 


