
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
Litoral Norte do Estado de São Paulo Capital do Surfo

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PARCERIA

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Entidade: ASEL- AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL 
Projeto: TERMO PARCERIA CELEBRADO ENTRE PMEBU E ASEL 
Período: JANEIRO 2022
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Em atendimento à legislação vigente, esta Secretaria fiscalizou a execução da parceria em epígrafe, e o resultado 

do monitoramento é o seguinte:

A unidade onde são desenvolvidas as atividades, localizada na Avenida Vasco da Cama, n° 47, foi visitada pela 

supervisora Luciana, no dia 27 de Janeiro. A mesma foi recebida pela diretora da unidade, sra Marceli. A 

coordenadora da unidade, a sra. Camila, estava recebendo alguns pais para efetuar as matrículas de 2022. A 

diretora informou que o Projeto Férias está ocorrendo, no momento, somente o Maternal I, com média de 

frequência de 20 crianças. Informou que as matrículas estão dentro do previsto do mês e que estão com vagas 

apenas de maternal I. Informou também que alguns funcionários se encontravam em período de férias, com 

retorno no dia 03 de Fevereiro. A supervisora concluiu seu relatório orientando a diretora a realizar a reunião de 

planejamento da equipe no dia 03 de Fevereiro e a reunião de pais no dia 4, sendo momentos de grande 

importância para um atendimento de qualidade, além de ser assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, de 1996.

Conforme relatório da entidade, a creche passou por dedetização no dia 20 do mês anterior, e por limpeza e 

organização do espaço no dia 03 de Janeiro, sendo iniciado o Projeto Férias de Janeiro no dia seguinte, com as 

crianças do Maternal I.

Na semana do dia 04 ao dia 07, foram realizadas brincadeiras como bola na rede (trabalhando coordenação 

motora), pintura de azulejo com diversos materiais (exercitando imaginação e criatividade), brincadeiras 

coletivas com brinquedos nos cantinhos e pintura com uso de tinta e esponja, onde as professoras, com o uso de 

fita crepe, mostrou aos alunos os resultados da pintura, revelando formas geométricas. Os alunos também 

tiveram atividades no espaço externo da creche, usufruindo dos brinquedos do parquinho;
Na segunda semana, Foi feita brincadeira de dança das cadeiras (exercitando as habilidades motoras), 

brincadeira coletiva de batata quente, o mestre mandou, atividade de amassar e desamassar folhas de revistas, 

elaborando formas com as mesmas, e foi fornecida corda às crianças para que as mesmas escolhessem a melhor 

forma de brincar com a mesma e pendurá-la no parque de areia;

Na semana seguinte, continuaram a ser exploradas brincadeiras no parque de areia com diversos brinquedos 

adicionais, incluindo com água, dando às crianças a liberdade de criarem suas brincadeiras. Foi ainda feita 

brincadeira de surpresa no gelo, onde os alunos utilizam água para derreter o gelo e poder brincar com o 

brinquedo que ali estava preso, e tiveram lanche especial de bolo gelado. Foi proposta a brincadeira de "corre- 

cotia”, exercitando coordenação motora, direção, atenção, esquema corporal e agilidade, de forma lúdica. Os 

alunos ainda tiveram momento de colorir ou desenhar de forma livre, utilizando diversos materiais, e foi 

elaborado circuito de obstáculos e de corrida com caixa de ovos, onde os ovos foram feitos de papel.

A semana iniciada no dia 24 iniciou com atividade de dança com bexigas; atividade “onde está meu sapato”; 

atividade com bexigas e água (exercitando experimentação táctil sensorial de diferentes pesos e texturas.
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atividade utilizando potes e garrafas com tampas de rosca, exercitando a coordenação e trabalhando a 

musculatura das mãos; e por fim, foram elaborados diversos cantinhos com brinquedos e materiais diferentes 

onde os alunos puderam escolher com o que e como brincar, exercitando diferentes formas de linguagem;

Na semana do último dia do mês, iniciando Fevereiro, houve contação de história “Gato Xadrez”, atividades com 

quebra-cabeça de madeira, brincadeiras no espaço externo e com materiais reciclados, que foram usados para 

criar brinquedos tradicionais, como vai-e-vem e bilboquê.

Além dos relatórios elaborados pela entidade, foram verificados também as listas de presença das turmas, que 

pode ser considerada alta, visto que apenas o maternal I, que está indo para o maternal II, participou das 

atividades do Projeto Férias. A coordenadora explicou em seu relatório que os alunos do Maternal II estão indo 

para a etapa, em unidade da rede municipal.

Considerando que a creche tem funcionado conforme as demais unidades da rede e orientação da supervisão de 

ensino, em observância ao relatório enviado pela entidade, com fotos e listas de presença dos alunos, entende-se 

que o Plano de Trabalho está sendo cumprido satisfatoriamente.

Considerando que as crianças matriculadas na creche estariam na fila de vagas para escolas do município, bem 

como os comentários da pesquisa de satisfação realizada, entende-se que o impacto social do trabalho da mesma 

é positivo de alta relevância.

Não houve nenhuma despesa fora do plano de trabalho.

Conclusão:

Diante das ações de fiscalização e monitoramento supraelencadas, e do resultado das análises acima expostas, 

conclui-se que a entidade, no período em questão, CUMPRIU o objeto pactuado.
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Segue para a Comissão de Monitoramento e Avaliação. Após, ao Gestor da parceria para emissão de parecer 

conclusivo acerca da prestação de contas.

Atenciosamente,

Autor: Maria de Fátima Souza Barros 

Cargo: Secretária Municipal de Educação 

RE: 912-682

Ubatuba, 23 de Março de 2022
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