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ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS
“Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor recompensas
cada um de acordo com o que faz” Salmos 62.11-12
Abrimos o mês de Junho vendo o amor e o cuidado dEle por cada família assistida por nós.
Realizamos a entrega de cestas básicas doadas pelos nossos amigos Abrão e Isabela e também pelo nosso
parceiro Mesa Brasil. Foi uma manhã cheia do amor de Deus!
Ouvimos relatos das famílias dizendo: “o alimento não tem faltado em casa porque vocês chegam sempre na
hora certa”; alguns dos nossos pequenos diziam: “que saudade daqui. Aqui é minha casa!” E tantos outros
relatos que enche nosso coração de esperança e fé que tudo isso vai passar e que em breve estaremos juntos
novamente!

DOAÇÕES
Recebemos também uma doação especial...uma
família nos doou alimentos que foram arrecadados no condomínio em que moram através da
ação realizada pela ﬁlha Sarah. Foi uma alegria
para nós receber esta doação e ver os olhinhos
dela brilhando! Obrigada Família Toledo de
Almeida, nossa família agradece!
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ATIVIDADES COM OS EDUCADORES
Durante este período de pandemia, nossos educadores estão sendo treinados e aperfeiçoados na prática para
o retorno presencial, com vivências de oﬁcinas e ambientes compartilhados entre eles. Foi um tempo muito
importante!

ENTREGA DE KITS
Nossos pequenos e adolescentes
receberam um kit contendo livros
e um jogo educativo abordando a
importância da família! Eles serão
acompanhados pelos nossos
educadores nas dinâmicas e leitura nos próximos 2 meses!
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REFORMA FINALIZADA
Finalizamos as obras na nossa cozinha, trocando as portas e revisando todos os puxadores!! Tudo pronto pra
volta das nossas crianças....
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DOAÇÕES PARCEIROS
Mais uma vez, agradecemos ao Mesa Brasil pelas doações ofertadas neste mês de junho. Elas têm sido de
grande importância para nós!! A unidade Dic agradece este ato de amor e gratidão!!
“Há maior felicidade em dar do que receber”. Atos 20:35

ATIVIDADES ONLINE
Nossas atividades continuam acontecendo de forma remota! Todas as oﬁcinas que nossos usuários
fariam presencialmente, seguem acontecendo de forma online!! E um dos temas do mês de Junho, foi a
paz mundial.
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PINTURA INTERNA/EXTERNA
Pinturas ﬁnalizadas! Nossa unidade ﬁcou linda!! Com as novas cores de padronização do ANA, a unidade
DIC está pronta para receber nossas crianças e adolescentes.
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RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
No mês de Maio as Unidades Educacionais retornaram o atendimento presencial com as crianças, com a
quantidade reduzida, conforme a capacidade física podemos atender uma média de nove crianças por sala.
Todas as semanas temos enviado nos grupos de Whatszapp uma escala das crianças que podem frequentar a escola presencialmente, vale a pena ressaltar que a presença é facultativa.

ENTREGA CESTAS BÁSICAS
O CEI Professor Anísio Spínola Teixeira
segue entregando 260 cestas básicas, 260
kits de hortifruti por mês, Latas de Fórmula
Infantil enviados pela CEASA para as crianças menores de 1 (um) ano. A entrega de
alimentos tem o intuito de amenizar, suprir
a diﬁculdade/necessidade das famílias e
das crianças da Unidade.

ENTREGA CESTAS BÁSICAS
O CEI Professor Anísio Spínola Teixeira segue entregando 260 cestas básicas, 260 kits de hortifruti por mês,
Latas de Fórmula Infantil enviados pela CEASA para as crianças menores de 1 (um) ano. A entrega de alimentos tem o intuito de amenizar, suprir a diﬁculdade/necessidade das famílias e das crianças da Unidade.
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TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES
“Há maior felicidade em dar do que receber”. Atos
20:35
Seguimos com este versículo que tem feito a diferença em nosso trabalho.
Devido ao momento mais restritivo da pandemia,
nossos educadores seguem trabalhando em home
ofﬁce e como nosso trabalho não pode parar, os
treinamentos e capacitação estão acontecendo de
forma online.

ATIVIDADES COM
OS EDUCADORES
Iniciamos também o curso de
formação em libras oferecido
pela Feac. Em breve, nossos
educadores estarão aptos para
receber as Pessoas Com Deﬁciência.

DOAÇÕES
Nossa unidade recebeu a doação de 50 cestas básicas do nosso parceiro Mesa Brasil, além das entregas
semanais de hortifruti, 10 caixas de achocolatado Nestlé, 71 kits de cestas e produtos de higiene e limpeza e
15 cobertores da INCC que estão fazendo toda a diferença no sustento das nossas famílias.
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CARTÃO MOBILIZA CAMPINAS
Fomos contemplados com mais 10 cartões da Feac em parceria com o projeto #Mobiliza Campinas. Conseguimos ajudar mais 10 famílias que durante os próximos 04 meses receberão R$ 120,00 para auxiliar nas despesas da casa com alimentos, higiene e limpeza. O cartão é ofertado de forma gratuita, espontânea e emergencial.
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INÍCIO DAS ATIVIDADES
A equipe da Unidade CEI PROFESSOR PIERRE WEIL criou e recriou os espaços para o retorno às aulas presenciais. Com muito carinho, preparamos os espaços, o momento de acolhimento presencial, utilizando os EPI’s e
dramatizando o passo a passo para a orientação aos pais e crianças, esperando o grande dia!

PREPARAÇÃO DA EQUIPE
Preparado pela equipe de Agentes de Educação Infantil, os Kits individuais contendo máscara, garraﬁnha
para água, frasco com álcool em gel e um folder informativo para entregar às crianças com todas as orientações a elas e seus familiares.
As salas de referência foram adequadas para receber as crianças, seguindo todos os protocolos do Departamento de Vigilância Sanitária. O momento foi de escuta e muita alegria.
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ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
A proposta pedagógica do CEI PROFESSOR PIERRE WEIL é partir do tema gerador "Criança, o conhecimento em construção". A Equipe Pedagógica desenvolveu projetos para: cuidados com a saúde, a construção da
identidade, emoções, sentimentos e muitas brincadeiras, sempre na perspectiva da Educação Inclusiva.

ATIVIDADES ONLINE
Em paralelo às aulas presenciais, as
atividades remotas continuaram
acontecendo através de vídeos educativos, sugestões de brincadeiras e
momentos de leitura deleite, sempre
com muita criatividade e sensibilidade.
Momentos de escuta e diálogo durante as Formações entre Pares, dentre
essas Formações, a participação
especial do Psicólogo Dr. Leonardo
Duarte Bastos, que de maneira sensível abordou o contexto da pandemia e
as emoções envolvidas.

ENTREGA CESTAS BÁSICAS
Relacionado a todas essas ações, o CEI Pierre
Weil segue na continuidade com as entregas de
cestas básicas e kits com hortifrutigranjeiros
cedidos pela Secretaria Municipal de Educação/CEASA beneﬁciando 214 famílias.
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PALESTRA COM OS EDUCADORES
Objetivando promover o bem-estar de toda a equipe educativa do CEI, uma vez, que em virtude da Pandemia do Coronavírus, o emocional da mesma estava um tanto quanto abalado, oferecemos as educadoras,
bem como, as monitoras uma palestra via Google Meet, ministrada por um psicólogo e também pedagogo
– Jhonatas Lira. A palestra veio de encontro com as necessidades de toda a equipe, pois contribui para que
a mesma reﬂetisse sobre todo esse momento que estamos vivendo, bem como ainda, possibilitou com que
a mesma, adquirisse entendimento sobre o que é e como podemos exercitar nosso cérebro, para desenvolver a inteligência emocional que se faz cada dia mais necessária nesse cenário em que vivemos de dúvidas, angústias e incertezas.

RETORNO ATIVIDADES PRESENCIAIS
Após um período de longos 14 meses distantes das nossas crianças, em razão da Pandemia do Covid-19, as
escolas ﬁnalmente puderam reabrir suas portas para atender presencialmente as mesmas. Esse momento,
foi com certeza um misto de emoções e sensações, experienciadas tanto pela equipe educativa; quanto
pelas famílias e crianças, frente a todos os protocolos sanitários estabelecidos pelo DEVISA (Departamento
de Vigilância Sanitária), para que pudéssemos atender as crianças com segurança. Porém, a maior e
melhor de todas as sensações que a equipe educativa pode sentir, foi ver a alegria e entusiasmo das crianças ao retornarem para um local do qual sentiam tanta falta, bem como, de igual modo, foi gratiﬁcante
poder perceber a nossa escola voltando a ter vida, cuja mesma somente as crianças podem trazer ao
ambiente.
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FORMAÇÃO DA EQUIPE
Ainda no tempos pedagógicos de formação da equipe docente, tivemos um importante e rico momento,
através do Google Meet, proporcionado pela supervisora da PMC, onde a mesma trouxe para a equipe
orientações e contribuições importantes e signiﬁcativas para que as professoras pudessem sanar possíveis
dúvidas com relação as planilhas que são preenchidas mensalmente com as propostas de interações
remotas oferecidas as crianças de nossa escola, a ﬁm de, fortalecer os vínculos comas crianças e suas
famílias.
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INÍCIO DAS ATIVIDADES
Preparamos a nossa unidade educacional com muito amor para receber as nossas crianças, nosso coração
estava com muita saudade e ansiosos pelo nosso retorno presencial, que aconteceu de forma muito segura
e descontraída.
Seguindo todos os protocolos de segurança e apresentando de forma lúdica, as crianças aprenderam rapidinho o novo modelo de estar na escola, desde a entrada até a forma de realizar atividades e brincadeiras.

PROJETO “PÉ DE QUE?”
Demos início ao nosso projeto “Pé de que?”, plantamos em nossa unidade pé de frutas pequenas como
acerola, jabuticaba e amora nos espaços de fácil acesso pelas crianças. Estamos acompanhando as etapas
do crescimento até que possamos colher os frutos e não é que mesmo pequenino os frutos já estão nascendo?!

JABUTICABA

AMORA

AMORA

AMORA
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NOSSAS PLANTAÇÕES
Seguimos nossa plantação, agora com chás e temperos! As crianças participam desse cultivo e da colheita
para levar pra casa com dicas de culinária!
O agrupamento III iniciou a horta com o plantio de alface, elas foram cultivadas nas garrafas Pet e replantadas na horta da escola. Logo teremos deliciosas verduras para o consumo e uma grande trabalho sobre
alimentação saudável.
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RETORNO DAS ATIVIDADES
Depois de um longo período de espera e expectativas abrimos nossos portões para receber de forma
presencial, nossas crianças. Para que esse retorno acontecesse de forma segura, os agrupamentos foram
organizados em escala de revezamento semanal para que fosse possível cumprir as regras de distanciamento social e também de higiene previstas pela DEVISA.

“SEXTA EM CENA”
Por meio das situações dramáticas e teatrais, as crianças podem aprender a se conhecer, a revelar e aprimorar múltiplas formas de expressão, a ampliar o repertório cultural, a manifestar a criatividade e a imaginação. Com isso, realizamos nosso projeto Sexta em Cena, pensando em toda comunidade escolar, para as
crianças presencial e por meio de vídeos enviados para o whatsApp de cada agrupamento ,a ﬁm de atingir
as crianças que estão no remoto.
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CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS
As formações dos proﬁssionais, proporcionaram aos educadores construções de novos aprendizados por meio de trocas
de conhecimentos, possibilitando momentos para pensar,
reﬂetir, inovar e avaliar as suas práticas pedagógicas, um dos
temas abordados pensando nessa inovação e como proposta
de ensino de nossa unidade escolar, realizamos um estudo
com base na pedagogia de Réggio Emília é uma das propostas
de atividades foi a construção de brinquedos não estruturados com a principal fonte: a Natureza.

DENTRO E FORA DA UNIDADE
Com intuito de uma aproximação maior entre comunidade e escola, resolvemos colocar um pouquinho de
nossa escola para fora dos nossos portões, preparamos um circuito de atividades motoras em nossa calçada, com muitas cores e alegria.

FECHAMENTO DO SEMESTRE
Para o fechamento do nosso
semestre, realizamos uma
exposição no gradil de nossa
escola cartazes confeccionado
presencialmente por nossas
crianças, e ﬁnalizamos com um
divertido Drive Thru com todo
cuidado e seguindo todos os
protocolos de higiene onde as
crianças receberam kit de
atividades e jogos devidamente
higienizados, repleto de muita
gratidão.
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ENTREGA DE CESTAS BÁSICIAS
Nesse momento de Pandemia, além das cestas básicas que foram doadas pela Prefeitura de Campinas, a
nossa escola pode contemplar algumas famílias, com a doação de cestas básicas doadas por pessoas
anônimas, as quais foram carinhosamente apelidadas por nós, como: “OS AMIGOS VOLUNTÁRIOS”.
Ver o contentamento e a alegria estampada nos rostos das famílias ao receberem as doações de cestas nos
motivam cada vez mais a sermos solidários.

RETORO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
O nosso maior compromisso no momento é com a segurança e saúde das crianças, familiares e funcionários
de nossa unidade escolar. Assim, elaboramos as adequações para um retorno presencial que garantisse os
cuidados necessários. No entanto, entendemos também que, esses primeiros momentos foram de acolhimento e muito afeto para com a criança, a qual necessita ser recebida com amor e carinho. Para isso, nos
preparamos com alegria, amor, prevenção e cuidado!
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“SEXTA EM CENA”
Os momentos do “Sexta em cena”, são apresentações de grande
entusiasmo pelas nossas educadoras e crianças, pois elas se
preparam e ensaiam, a ﬁm de mostrar uma grande apresentação. No ﬁnal, tudo acaba em alegria, música, dança e diversão!

FESTA NA ROÇA
No Mês de Junho, ﬁzemos
uma atividade escolar com
as crianças, a qual denominamos “Festa na Roça”.
Nela, pudemos homenagear o homem do campo, seu
trabalho, seus hábitos,
costumes e tradições.

RELAÇÃO DE PROXIMIDADE E AFETIVIDADE COM A NATUREZA E
CULINÁRIA
Pensando na conscientização e preservação ao Meio ambiente foi possível realizar com as crianças, a
colheita de fruta (maracujá) e plantio de sementes.
Tanto nas atividades remotas como nas presenciais, as crianças puderam vivenciar momentos de proximidade com a natureza, onde iniciou-se uma relação afetuosa com a mesma.
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REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
Os espaços da unidade Bernhard Johnson Jr. foram revitalizados com a readequação da iluminação com a
troca das luzes ﬂuorescentes por lâmpadas e reﬂetores de LED, pintura de brincadeiras no chão da escola
com o objetivo de que o retorno às aulas oferecesse às crianças espaços pedagógicos além sala de aula.
Todos os espaços da unidade foram transformados em espaços pedagógicos e de interação e aprendizagem,
sempre respeitando os protocolos sanitários.

RETORNO AULAS PRESENCIAIS
A partir do dia 03 de Maio as aulas presenciais voltaram com 35% das crianças matriculadas, em sistema de
rodízio semanal. Todos os espaços da escola foram reorganizados de forma a atender as crianças respeitando o rodízio e os protocolos sanitários. Álcool gel na entrada, aferição de temperatura, declaração diária de
saúde, orientações e conscientização através de desenho e cartazes, uma proposta pedagógica acolhedora
visando apresentar às crianças os novos combinados do protocolo sanitário de uma forma lúdica e atrativa.
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PROJETO HORTA
Iniciamos o Projeto Horta, um espaço onde bebes e crianças pequenas a atendidas pela unidade serão
estimulados a entender os processos através da exploração, produção, germinação, desenvolvimento, consumo e a importância das hortaliças na alimentação. No projeto os bebês e crianças pequenas serão responsáveis pela preparação da terra, plantio e através da compostagem serão conscientizados sobre o uso de
restos de alimentos como adubo.

INTERAÇÃO REMOTA
Mesmo com o retorno presencial das
aulas, foram mantidas as interações
remotas semanalmente, onde a família
que optou por não trazer a criança
presencialmente na escola, por motivo
de segurança, recebeu os conteúdos
para a realização das atividades em
casa e nos enviam fotos com os registros.
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INÍCIO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Em maio iniciamos as interações didáticas pedagógicas presenciais.
A higienização das mãos, assim como os demais protocolos sanitários fazem parte da nossa rotina, em todos
os momentos as educadoras orientam o quão importante é o seguimento para a segurança de todos. Enviamos às famílias vídeos apresentando toda a rotina e realização dos protocolos realizados pelas crianças e
funcionários, com o intento de compartilhar nossos processos e transmitir segurança no cumprimentos dos
mesmos.

ATIVIDADES REMOTAS
Nossas interações didáticas pedagógicas remotas têm sido realizadas com intencionalidade e adesão das
crianças e famílias. Temos recebido fotos e devolutivas positivas via formulário do google e mensagens no
whatsapp das propostas realizadas em casa.

“SEXTA EM CENA”
Sexta em cena faz parte de um dos
projetos coletivos do CEI. Esse projeto
nos convida a dar asas ao imaginário,
instiga a criatividade, o jogo simbólico e propicia a participação das
crianças e famílias.

AMBIENTE DA UNIDADE!
Além de embelezar nosso ambiente, apresentamos os
direitos de aprendizagens que norteiam nossas propostas, compõem nosso planejamento e direcionam o
ensino aprendizagem desenvolvido. Os bambolês foram
confeccionados pelas docentes e estão dispostos no

