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A Comunidade Inamar Educação e Assistên-

cia Social apresenta neste relatório, as ações 

efetuadas e os eventos que aconteceram du-

rante o ano de 2020.   

O ano de 2020 foi um ano extremamente de-

safiador e incomum, pois foi o ano que se deu 

início uma Pandemia. 

Mesmo dentro dessa realidade de quarente-

na, afastamento, trabalho remoto e sem nos-

sas crianças, continuamos nosso trabalho 

remotamente, pelas vias sociais, vídeos, dis-

tribuição de cestas, máscaras, alimentos, 

roupas, e diversas outros materiais necessá-

rios nesse período tão incerto e apavorante. 

Mantivemos sempre as diretrizes do fundador 

Franco Rigolli, que durante toda a sua vida 

dedicou seus sonhos e suas atitudes para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, 

através de um trabalho que faz da creche um 

espaço de aprendizagem, de descobertas, de 

convívio solidário, de vivência cultural e de 

participação social. 

Para 2021, prosseguimos efetivando a missão 

da Comunidade Inamar, contando com par-

ceiros e colaboradores nesta constante con-

solidação do atendimento qualificado e eficaz. 

 

Carolina Rigolli Gomes 
PRESIDENTE 
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 “Aquilo que já construímos é o alicerce para novas construções”  
 

 

Franco Rigolli nasceu em Vernasca, perto da cidade de Parma na Itália, em 13 
de setembro de 1936. Missionário Xaveriano, veio para o Brasil aos 21 anos de 
idade para atuar na área social.  Graduou-se em Letras, Belas Artes, Teologia e 
Música.  
Em 1957, no Amazonas, realizou um trabalho de atendimento social e orientação 
religiosa voltado às comunidades ribeirinhas. Levou de São Paulo para o Pará 
uma Kombi adaptada com gabinete dentário para atender à população sem re-
cursos. No Paraná, em Jaguapitá, ajudou na construção e fundação do Seminá-
rio das Missões dos Xaverianos, e em Curitiba, atendeu à população 

 

 

carente do bairro de Tarumã e auxiliou na 
construção da capela local. 
Em São Paulo, organizou encontros e 
acampamentos de jovens, adultos e casais 
voltados para a evangelização.  
Em Diadema, na “Chácara dos Padres”, 
onde atualmente é o Parque do Paço, ensinava diversas técnicas artesanais a 
jovens carentes da vizinhança.  
Em 1968, deixou os Xaverianos e deu início a um trabalho profissionalizante e 
de assistência social no Bairro Jardim Inamar,  em Diadema,  com o auxílio de  
diversos amigos.  
O objetivo do trabalho era oferecer cursos 

 

para os jovens e melhorar as condições de vida da população da favela do 
Vergueiro, que havia sido desapropriada e transferida da Vila Mariana, em São 
Paulo, para o Bairro Jardim Inamar, em Diadema.   
Em 1973, foi contratada a primeira técnica, uma assistente social, para fazer 
parte da equipe da Comunidade Inamar. Um ano depois, essa assistente social 
se tornaria a esposa de Franco Rigolli, Asuncion Fernandez Barra Rigolli, com 
quem teve cinco filhos. Após alguns anos, mediante avaliações dos resultados 
do trabalho com os adolescentes, constatou-se que os problemas sociais e  
educacionais poderiam ser resolvidos ou atenuados se fossem assistidos durante a primeira infância. Em 1988, o 
atendimento passou a ser para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos e suas famílias.  
Franco Rigolli era um homem idealista e “tinha mais sonhos a realizar do que tempo para concluí-los”, como ele 
mesmo dizia. 

 

Um desses sonhos era disponibilizar a proposta  Brincar de Aprender  em forma de 
livro para que chegasse a muito mais lugares, além de seus muros, e, assim, mais cri-
anças pudessem ser beneficiadas.  
Em 2009, com o apoio e colaboração dos amigos Fernando Ulhôa Levy e Paulo Afonso 
Silva, o seu livro “Brincar de Aprender - por uma pedagogia na primeira infância” foi 
lançado.  
Franco Rigolli faleceu em 16 de junho de 2008, deixando um legado de dedicação de 
uma vida voltada para a busca de soluções para os problemas sociais por meio da edu-
cação. Seu idealismo, seus sonhos, sua obra permanecem naqueles que por aqui pas-
saram e nos que estão executando o trabalho iniciado por ele. Homem extremamente 
dedicado a concretização de seu ideal sempre zelou, administrou e cuidou da Comuni-
dade Inamar. 

"Se forem desenvolvidos programas que estimulem a capa-

cidade evolutiva da criança, teremos condições de sanar as 

graves deficiências da educação, proporcionando uma visão 

crítica do mundo e preparando para um convívio sereno."   

Franco Rigolli 
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Na década de 60, o bairro Jardim Inamar, em Diadema, começou a 
ser habitado pelos moradores da favela do Vergueiro, localizada 
até então no bairro Vila Mariana, em São Paulo.  Naquele tempo 
os movimentos de Cursilho de Cristandade, de Encontro de Casais 
e Treinamento de Liderança Cristã eram muito atuantes na Região 
do ABCD.  
Desses movimentos, um grupo de voluntários se formou para dar 
início às atividades sociais no bairro Jardim Inamar, considerado o 
mais precário do município de Diadema.   
A partir de um levantamento socioeconômico para conhecer as 
necessidades mais urgentes da população, constatou-se que os 
maiores problemas eram a repetência e evasão escolares e a bai-
xa qualificação profissional dos pais.  

Sempre acompanhando as necessidades dos mais 
carentes, com ênfase na melhoria da qualidade de 
vida e preservação dos vínculos familiares, Franco 
Rigolli preocupava-se em promover a educação e 
transformação social por meio de atividades específi-
cas para as crianças atendidas, bem como trabalhos 
socioeducativos com as famílias e a comunidade 
local. 

 da ignorância e do analfabetismo da população e, 
ainda, que a porcentagem de menores que abandona-
vam a escola, logo nos primeiros meses, chegava a 
40%, devido a não adaptação do ensino brasileiro com 
a realidade da criança carente, que, na maioria das 
vezes, não recebia qualquer tipo de estímulo na sua 
primeira infância. 
Para atenuar esse problema, a Comunidade Inamar 
criou, então, um criterioso programa para desenvolver 
na criança de três a seis anos aspectos físico, psicoló-
gico e cognitivo adequados à idade, além de oferecer 
alimentação saudável e manter um relacionamento 
benéfico com os profissionais envolvidos.   
A população infantil logo apareceu, muito mais nume-
rosa do que a capacidade de atendimento da Organi-
zação, motivo este que a fez buscar novas parcerias e 
convênios. 
Em 1980, o fundador da Comunidade Inamar, Franco 
Rigolli, lançou o programa de criação de núcleos em 
empresas.  Naquela época, um programa totalmente 
inédito em São Paulo, que além de possibilitar que as 
mães trabalhassem tendo onde deixar os filhos, tam-
bém objetivava diminuir o problema que as indústrias 
enfrentavam: a falta de mão de obra qualificada, alta 
rotatividade e um grande índice de marginalidade.  
Em 1988, a sede da Comunidade Inamar se reestrutu-
rou e passou a atender apenas crianças de dois a seis 
anos de idade em tempo integral, das 8h às 17h, como 
já acontecia nos núcleos abertos em parceria com 
empresas da região.  
Novos núcleos também foram formados a partir do 
convênio com as prefeituras dos municípios de Dia-
dema e Santo André. 
Atualmente, são cinco núcleos localizados nas cidades 
de Diadema e Santo André, o que totaliza  
1033 crianças atendidas.  Todos trabalham sob a co-
ordenação de uma estrutura central responsável pela 
aplicação e controle de suas ações.  
É sede também do Núcleo de Assistência Social da 
Comunidade Inamar (NASCI) para atividades socioe-
ducativas com as famílias das crianças atendidas e a 
comunidade de seu entorno. 
Dados que motivaram Franco Rigolli a fundar, oficial-
mente em 1971, a Comunidade Inamar Educação e 
Assistência Social, organização sem fins lucrativos 
para atender crianças provenientes de famílias de 
baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. 

 

 

No início, foi desenvolvido um trabalho com adoles-
centes com o objetivo de prepará-los e capacitá-los 
para a realização de atividades profissionais, artesa-
natos em geral, tapeçaria, esculturas em madeira, 
ferro batido e pinturas.  
Após alguns anos dedicados à formação dos adoles-
centes, o olhar da Comunidade Inamar voltou-se para 
as crianças menores, em decorrência do resultado de 
sucessivas pesquisas realizadas nos bairros mais 
desprovidos de Diadema.  

 

 

 

Constatou-se que os altos índices de marginalidade, 
miséria, falta de mão de obra qualificada eram frutos 
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Atender crianças e suas famílias  
em situação de vulnerabilidade social, promovendo  
a educação e a cidadania, por meio da qualificação  

e preparo dos  profissionais envolvidos   
 

       
 
 

 

Dar alicerces para criar cidadãos conscientes de seus  
direitos, capazes de transformar a sociedade e capacitar  
profissionais para desenvolver os potenciais de crianças. 

 

             
 
 

 

 

 

EDUCAÇÃO 
 

RESPEITO 

 

 

             UNIÃO 
 

IGUALDADE      ÉTICA 
 
 
 
 

 

 

COMPROMISSO CRESCIMENTO  
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Para a Comunidade Inamar uma escola de qualidade precisa ter uma segura e fundamentada 
proposta pedagógica, educadores preparados sobre essa proposta e capacitados para dialogar e 
desenvolver um trabalho de alto nível profissional. Pensando assim, realiza treinamentos anuais, 
planejamentos mensais e reuniões diárias.  
 

 

TREINAMENTO PEDAGÓGICO INTERNO 
Realizado para a equipe de educadores e coordenadoras 
de todos os núcleos, bem como educadores de outras 
organizações, escolas particulares e Rede Pública de 
Ensino.   
Os objetivos dos treinamentos internos são esclarecer e 
aprofundar detalhes da proposta pedagógica, centrada 
no “Brincar de Aprender”, do dia-a-dia dos educadores 
com suas crianças e das experiências bem-sucedidas no 
campo da Educação Infantil realizadas nos países mais 
desenvolvidos.  

 

TREINAMENTO PEDAGÓGICO INICIAL 

 

Realizado para estudantes da área educacional e educadores inte-
ressados em fazer parte de nossa equipe ou que desejam aprimo-
rar sua prática no dia-a-dia com as crianças.  
A finalidade deste treinamento inicial é, portanto, qualificar esses 
profissionais e multiplicar a proposta da Comunidade Inamar. São 
realizadas palestras referentes à proposta pedagógica Brincar de 
Aprender e dinâmicas de grupo para entrosar os participantes. 

 

PLANEJAMENTOS  
Os Planejamentos Pedagógicos acontecem a cada três 
semanas com os educadores de todos os nossos nú-
cleos.  Nesta ocasião, são entregues as apostilas peda-
gógicas “Brincar de Aprender” para cada educador. 

 

 

 

 

As apostilas “Brincar de Aprender” são elaboradas pela 
equipe de coordenação pedagógica da Comunidade 
Inamar com o que há de mais inovador na área da 
educação infantil.  
 

 

 

São renovadas de acordo com a necessidade e evolu-
ção das crianças e enriquecidas com as experiências e 
sugestões dos educadores. 
 

REUNIÕES DIÁRIAS 
Todos os dias, antes de entrar na sala, os educado-
res e a coordenadora do núcleo se reúnem por quin-
ze minutos para comentar as atividades do dia anteri-
or e das próximas quatro horas: novidades, visitas, 
combinados, sugestões, acertos e dificuldades. 
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JANEIRO 
“Educar é viajar no mundo do outro, sem nunca penetrar nele. É usar o que passamos para transformar 

no que somos”. 

Augusto Cury 

Início do Ano Letivo 

No dia 20 de Janeiro toda a equipe retornou ao trabalho, iniciamos 

o ano letivo com um café especial feito para que todos se sentissem aco-

lhidos nesse momento de incertezas.  

Para fortalecer a união entre todos os funcionários foi preparada 

uma dinâmica que proporcionou momentos de interação e diversão. 

Nos primeiros dias de Janeiro as equipes fizeram a organização 

dos espaços para que conseguissem desenvolver suas tarefas com segu-

rança e seguindo todos os protocolos estabelecidos, como por exemplo o 

uso dos  
 

tapetes sanitizantes, totens de álcool em gel na entrada, controle documentado da temperatura e dos sintomas 

apresentados diariamente. 

 

Reunião de Coordenação 

 

No dia 22 ocorreu a primeira reunião de co-

ordenação iniciada com uma dinâmica de 

acolhimento para que todas se sentissem mo-

tivadas ao retorno. Após esse momento foram 

discutidos alguns pontos importantes do dia a 

dia.  
Neste mesmo encontro, foram determinadas as datas de entrega dos relatórios e semanários. Durante a 

reunião foi disponibilizado um momento para que a presidente Carolina Rigolli apresentasse duas circulares 

onde constavam os protocolos de retorno e as novas medidas adotadas pela instituição para manter a seguran-

ça de todos.   

A manhã foi encerrada com a discussão de sugestões para a comemoração do aniversário de 50 anos 

da Comunidade Inamar, ficou combinado que cada núcleo gravaria um vídeo para ser postada no canal afim 

de que a data fosse lembrada e compartilhada com as famílias. 

 

A nossa maior riqueza é a experiência adquirida, sobretudo a experiência de aperfeiçoar o diálogo e a 

troca! 

Fraco Rigolli 

 

Fundação Abrinq - Rede Nossas Crianças 

No dia 27 de janeiro, foi realizada a primeira reunião da Abrinq de 2021, neste encontro virtual esti-

veram presentes os palestrantes  Raquel Farias Meira, Synésio Batista da Costa Presidente da Fundação 

Abrinq, Fernando Gonçalves Marques – Lider do Programa Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq, 

Eduardo Pereira, Raquel Teixeira Lyra Lucena e a Assistente Social da Comunidade Inamar Alice Nishida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pensador.com/autor/augusto_cury/
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FEVEREIRO 
“Um sonho sem atitudes é delírio, mas um sonho pode se tornar realidade com atitudes. ” 

Franco Rigolli 

 

Canal do Youtube 

A Comunidade Inamar, dentro do campo pedagógico, implantou diferentes formas de interação com 

as crianças, seus familiares e com todo o grupo de educadoras e gestores. Uma das opções foi a realização de 

momentos assíncronos, com a postagem nas redes sociais de vídeos gravados pelos educadores e coordena-

dores pedagógicos. 

A escolha desse modelo considerou a importância da manutenção de vínculos afetivos entre as crian-

ças, educadoras e familiares. 

 

   
 

Política Permanente de Capacitação – Primeira Formação de 2021 

Construindo caminhos para uma aprendizagem significativa 

 

 

           Nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro no período da manhã aconteceu na Sede da Co-

munidade Inamar a primeira formação interna para os educadores e coordenadores de 

todos os núcleos. 

           Durante os três dias foram apresentados workshops com temas diversos voltados à 

educação. 

           Atividades laborais, dinâmicas e rodas da conversa também foram propostas. É 

importante salientar que todas as medidas de segurança a saúde foram todas.  

             Os assuntos foram preparados e apresentados pelas coordena-

doras, visando as questões emocionais que foram afetadas devido a 

pandemia e pedagógicas enfatizando a inovação e preparo para o futu-

ro retorno das aulas presenciais. 

Assuntos:  

 Tecnologia na educação 

 Motivação da equipe 

 Inteligência emocional 

 Ver o olhar na educação 

 Dia-a-dia: Protocolos de retorno  
 

Protocolos Sanitários – Plano de ação para o retorno 

 

 

No dia 17 de fevereiro aconteceu a segunda formação na Sede com o 

foco nos protocolos sanitários. Os educadores, coordenadores e equi-

pe de apoio participaram desse encontro tão importante. 

Os assuntos foram apresentados por meio de palestras bastante dinâ-

micas e interativas. Além da apresentação dos equipamentos de pro-

teção, os funcionários ainda participaram de dinâmicas e brincadeiras 

que tinham como objetivos estabelecer os protocolos a serem segui-

dos em cada espaço e momento e a importância do uso correto do 

EPI.  
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Entrega da Merenda Escolar 

 A entrega do Kit Merenda Escolar oferecido pela Prefeitura Municipal de Santo André não só repre-

senta a doação deste benefício, como também uma grande oportunidade de manter o vínculo com as famílias, 

vendo de perto suas reais necessidades e uma forma de estabelecer uma relação cordial de carinho e atenção. 

 No dia 26 de fevereiro foi realizada a primeira entrega do kit do ano. O kit é composto de alimentos 

secos, líquidos contendo o leite e ainda o hortifrúti. As famílias ficaram muito felizes e aguardando ansiosa-

mente a entrega do próximo mês. 

   
 

Retorno às atividades presenciais 

De acordo com o Decreto 17.568 de 15 de janeiro de 2021, que fica estabe-

lecido o retorno presencial das atividades escolares, de forma gradual. A Comuni-

dade Inamar realizou com as famílias do Maternal A, B e Fase 1 a pesquisa de 

intencionalidade de retorno, ressaltando o escalonamento dentro da quantidade de 

criança permitida e o atendimento em horário reduzido. 

Após tabulação da pesquisa, as famílias que optaram por voltar às ativida-

des presenciais, as crianças foram divididas em dois grupos: Verde e Amarelo.  
Sendo que de acordo com a cor do grupo no calendário a família trará a criança. Seguindo a progra-

mação pedagógica já existente no núcleo, os espaços do corpo e movimento, parque, brinquedoteca, sala de 

aula e cantinhos foram utilizados por apenas uma turma a cada 30 minutos.  

 

Essa organização foi considerada eficiente, levando em consideração que 

as crianças estarão na creche das 8h às 12h. 

No corpo e movimento estão sendo propostas atividades e brincadeiras que 

envolvam ações corporais sem o uso de recursos. 

As propostas da brinquedoteca estão sendo realizadas nos espaços externos 

utilizando apenas os brinquedos de fácil limpeza e lavagem. Os brinquedos do 

parque foram lavados todos os dias após o uso da turma. Na sala de aula, por ser 

um espaço bastante amplo, as educadoras conseguiram colocar duas crianças por 

mesa, favorecendo o distanciamento. Em se tratando dos materiais pedagógicos, os 

lápis, gizes, tesouras foram individualizados e nomeados para que cada criança 

tenha o seu kit. 

   
 

Reunião de Coordenação 

No dia 24 de fevereiro aconteceu a segunda reunião de coordenação do ano de 2021. A equipe se reú-

ne semanalmente para tomadas de decisões, discussão de assuntos previamente pautados.  

Na reunião em questão foram tratados os determinados assuntos: 

 

 Mensagem reflexiva 

 Divisão de temas para gravações de vídeos 
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 Entrega e datas para preenchimento dos portfólios 

 Devolutiva do retorno das aulas presenciais no núcleo Luiz Boccalato 

 Lembrancinhas para dar na primeira entrega de cestas básicas  

 Programação do Dia da Mulher  

 Entrega de relatórios e semanários 

O encontro é sempre preparado para acolher e sanar as dúvidas de toda a equipe, trocar informações e 

experiências, são a partir delas que a equipe gestora organiza sua rotina de trabalho, todas as coordenadoras 

recebem instruções do que precisa ser feito durante determinado período, facilitando assim a organização da 

rotina com as equipes pelas quais são responsáveis. São através das reuniões que elas apontam dificuldades, 

sugerem possíveis mudanças e melhorias para a instituição. 

Devido a pandemia da Covid19 as reuniões estão acontecendo com um número menor de pessoas, a 

fim de zelar pela segurança e saúde de todos. 

 

Datas Comemorativas – Aniversário da Comunidade Inamar 

Foi com muita satisfação, alegria e orgulho que no dia 15 de fevereiro foi comemorado o quinquagé-

simo aniversário da Comunidade Inamar Educação e Assistência social.  

         Uma instituição que há 50 anos zela pela sua missão e pelos seus valo-

res, realiza um atendimento pautado na ética, na transparência e na efetiva-

ção de sua missão que é atender crianças e suas famílias em situação de 

vulnerabilidade social promovendo a educação e a cidadania por meio de 

qualificação e preparo dos profissionais envolvidos. 

        O trabalho realizado na Comunidade Inamar é importante para milha-

res de famílias assistidas. O Sr. Franco Rigolli fundador da Institui -  

 

ção deixou um grande legado de amor, respeito e dedicação nos pro-

fissionais que atuam diariamente na proposta pedagógica Brincar de 

aprender e que fazem dela o extraordinário do ordinário bem feito 

todos os dias! 

 Esta memorável data foi comemorada infelizmente com um grupo 

reduzido de crianças, pois a maioria  continua em atividades remotas, 

mas as homenagens e festividades aconteceram com todos os funcio-

nários e as crianças puderam comemorar de suas casas assistindo os 

vídeos do nosso canal no Youtube. 

 

Interação com o Órgão Gestor 

No dia 12 de fevereiro no Centro de Formação Clarice Lispector as coordenadoras das creches conve-

niadas juntamente as supervisoras Claudia Favero Luna de Moraes e Karinne Somensari Pereira participaram 

da reunião mensal e tiveram como pauta: 

 Acolhimento – A importância do trabalho em equipe 

 Pesquisa sobre as próximas reuniões presenciais 

 Discussão sobre o Plano de Retomada 

 Discussão sobre a organização pedagógica 

 Informes gerais: Organização do diário de classe, Início das visitas de supervisão, Compartilhamento 

de arquivos do Googledrive, Quais os procedimentos a serem seguidos em se tratando dos funcioná-

rios e crianças que fazem parte do grupo de risco. Devolutiva dos Relatórios de Execução do Objeto 

de 2020. 

 

“Fazemos parte de um grupo que tem muito a oferecer e que também precisa de colaboração. É muito 

importante saber que os grupos do nosso convívio serão tão melhores quanto maior for nosso esforço e 

participação dentro deles. ” 

Franco Rigolli 
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MARÇO 
“Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, e trabalhar em conjunto é a vitória”. 

Henry Ford 

 

Política Permanente de Capacitação 

 

A pandemia de Covid-19 provocou uma crise sem precedentes, sem previsibili-

dade, sem fronteiras, com reflexos significativos humanitários, sociais, econômi-

cos e culturais.  

Diante de um cenário tão desafiador e das medidas de restrição de circulação 

para conter o avanço do novo Corona vírus, a Comunidade Inamar está preser-

vando e priorizando a sustentabilidade do trabalho integral de todos os seus fun-

cionários aderindo desta forma, ao trabalho remoto, desta forma as formações 

estão acontecendo de forma online. 

As formações acontecem semanalmente e contam com cursos, leituras de artigos, filmes e apresentação de 

lives.  

 

Datas Comemorativas  

Devido à pandemia da Covid 19 que vem afetando mundialmente todos os setores, em 2021 a Comu-

nidade Inamar continuou enfatizando a importância das datas comemorativas de forma que garanta a segu-

rança de todos os seus funcionários e colaboradores. Dessa forma o canal do YouTube continua sendo uma 

ferramenta de aprendizagem e interação indispensável no dia a dia das crianças e suas famílias. 

 

 Dia internacional da Mulher 

O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa formalizada pelas Nações Unidas na década de 

1970. Esta data simboliza a luta histórica das mulheres para ter suas condições assimiladas àquelas dos ho-

mens.  

Para homenagear as mulheres que são responsáveis pelo sucesso da Instituição, a creche Luiz Boccalato pre-

parou um café da tarde especial seguindo todas as medidas de segurança e as presenteou com uma linda lem-

brancinha.  

   
 

 Dia Mundial da Água 

O dia Mundial da Água é celebrado em 22 de março e apresentada co-

mo objetivo de discutir assuntos importantes com este recurso natural. 

Como sabemos a vida no planeta só é possível graças à presença de 

água, ela é fundamental para a nossa sobrevivência.  

O tema em questão é abordado todos os anos através de cartazes, histó-

rias, teatros, atividades e uma imensidão de recursos utilizados pela 

equipe pedagógica da instituição.  
Esse ano as crianças estão sem as atividades presenciais devido à atual situação da Covid 19, a creche 

Luiz Boccalato enfatizou a importância dessa data, através de um vídeo educativo e interativo não só para as 

crianças, mas para toda sua família.  

No vídeo em questão a Educadora contou a história “A gotinha e o arco-íris” e enfatizou a importân-

cia da conscientização e do bom uso da água. 
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 Dia Mundial da Água 

           O outono é uma estação do ano que começa sempre entre os 

dias 20 e 21 de março, ou seja, quando termina o verão. Nessa esta-

ção os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas. A 

temperatura, antes alta no verão, começa a esfriar. O clima é ameno, 

não sendo tão quente quanto no verão, e ainda não tão frio quanto 

no inverno. 

          Para enfatizar a data um vídeo foi postado no canal da Insti-

tuição, nele a educadora utilizou o recurso figura oculta, conforme a 

mesma ia falando sobre as características da estação uma  
parte do desenho ia se mostrando. 

Esse recurso aguça a curiosidade e estimula a interação das crianças, pois através das dicas das elas 

vão assimilando e tentando acertar o assunto que está sendo tratado. 

 

 Dia do Circo 

O dia do circo é celebrado anualmente em 27 de março. Esta data foi 

estipulada para honrar este entretenimento responsável por encantar 

crianças e adultos de todas as idades. 

No mundo do circo, os palhaços tradicionais são caracterizados pelo 

público com situações cômicas e animados. 

Para comemorar essa data todos os anos as educadoras preparam um 

show circense para as crianças, onde as mesmas se fantasiam e se 

apre- 

 

sentam para os amiguinhos, porém, esse ano devido ao ensino remoto não foi possível seguir conforme está-

vamos habituados. Mas mesmo diante de todos os obstáculos a Comunidade Inamar preparou um vídeo que 

fosse capaz de levar alegria ás crianças. 

 

Entrega da Merenda Escolar 

 

No dia 12 de março todas as famílias foram contem-

pladas com a entrega do Kit Merenda Escolar. Essa 

foi uma ação promovida pela Prefeitura de Santo 

André para as crianças.  

A entrega dos kits ocorreu de forma muito organiza-

da com horários pré-estabelecidos. 

A entrega foi realizada respeitando todas as medidas 

de proteção e isolamento, com aferição de tempera-

tura, totem de álcool gel, tapete sanitizante e distan-

ciamento social.  
 

Retorno às atividades presenciais 

As atividades presenciais no núcleo Luiz Boccalato estão a todo a vapor! As atividades estão sendo 

realizadas respeitando todos os protocolos de segurança da Covid 19. 

Um planejamento diferenciado foi elaborado pela equipe pedagógica, com o objetivo de proporcionar 

diferentes atividades lúdicas nas áreas abertas, como parques, jardins, quadras, locais de maior ventilação. 

A proposta Brincar de Aprender está sendo realizada com muito empenho e carinho por toda a equipe 

do núcleo. É gratificante ver a alegria no rostinho de cada criança. O acolhimento, a interação e as brincadei-

ras, fazem toda a diferença no desenvolvimento global das crianças.   
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ABRIL 
A formação continuada, assim, ajuda os educadores e a gestão escolar a considerar e melhorar todos os 

aspectos do ensino, sugerir estratégias para lidar com as dificuldades e propor mudanças significativas 

para toda a comunidade escolar. 

 

Política Permanente de Capacitação 

 

Por meio da formação continuada, o processo de aprendizagem e desenvolvimento do 

educador é contínuo e permeia as atividades cotidianas da sala de aula. Dessa forma, os 

educadores têm a oportunidade de refletir e aprimorar suas práticas pedagógicas, po-

dendo também potencializar o processo de ensino valorizando as suas crianças. 

               Para a Comunidade Inamar a formação continuada é um processo permanen-

te de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente realizada ao longo 

da vida profissional, com o objetivo de assegurar uma ação efetiva que promova 

aprendizagens significativas. 

              Devido ao avanço da contaminação da COVID 19, o atendimento presencial 

foi suspenso e as educadoras retornaram a formação por meio das Plataformas Funda-

ção Bradesco, Nova Escola, além de participarem das lives no Youtube.  
Temas dos cursos online: 

 Técnicas de Redação  

 Experiência e Protagonismo: a BNCC na Educação Infantil 

 Planejando o ano letivo: diagnóstico da escola 

 Planejando o ano letivo: Organização do currículo na escola 

 Educação empreendedora alinhada a BNCC 

 Discussão virtual sobre o artigo: Importância da proatividade para o funcionário 

 Live: O mundo pós-pandemia – Traumas e superação 

 
Datas Comemorativas - Páscoa 

          Páscoa é renascimento, recomeço uma oportunidade para demonstrar 

carinho. Mesmo nos tempos difíceis da pandemia, as comemorações da 

Páscoa não foram impedidas de acontecer no núcleo Luiz Boccalato. 

          Neste ano com apoio de amigos, parceiros, colaboradores e os pró-

prios pais aconteceu uma ação solidária, arrecadando caixinhas de chocola-

te “BIS” para oferecer as 102 crianças atendidas.    
          No canal do Youtube também foi disponibilizado para as crianças e suas famílias um lindo vídeo. 

    
 
Aniversário Núcleo Luiz Boccalato 

No dia 11 de Abril, o núcleo Luiz Boccalato, localizado no 

Bairro Santa Maria, no município de Santo André comemorou 27 anos 

de existência, atendendo a 102 crianças, na faixa etária de 2 a 4 anos. 

           A iniciativa de montar esse núcleo surgiu pelo Sr. Luiz Boccala-

to, proprietário da empresa Copas Fertilizantes, mas se concretizou 

após seu falecimento pela iniciativa de seus filhos.  
Por questões financeiras, em 2001, a parceria passou a ser com o município de Santo André.  
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Em tempos de pandemia, a festa foi realizada apenas com a presença das crianças cujo as famílias op-

taram ao atendimento presencial. Ainda assim, como forma de oferecer boas lembranças foi publicado um 

vídeo, uma comemoração simples a distância, mas cheia de amor aos 27 anos de trabalho de excelência. 

 

Reunião de Coordenação 

Começamos 2021 com incertezas e muitos desafi-

os, mas demos continuidade no trabalho seguindo na 

mesma linha com foco e objetivo anual da Instituição: 

avançar no atendimento, aprendizado, no desenvolvimento 

das crianças, recursos de comunicação com as famílias, 

além das ações formativas com a equipe.  

 
Durante o mês as reuniões com a equipe de coordenação pedagógica ocorreram no formato digital. 

Cada encontro foi cuidadosamente pensado e planejado sobre as necessidades emergências da comunidade 

escolar.   

 

Reunião com os educadores 

Os educadores não ficaram desassistidos neste período, a pandemia nos fez repensar a nossa abordagem. 

Cientes da importância do momento de planejamento para o processo no pedagógico, as reuniões seguiram 

no formato online semanalmente com diferentes temáticas, além de orientações de formações remotas e dis-

cussões sobre o retorno das aulas presenciais. 

 

Entrega da Merenda Escolar e Atividades Pedagógicas 

Com objetivo de deixar a educação mais próxima em tempos de isolamento social, a Instituição criou 

uma rotina de entrega de atividades impressas as crianças atendidas. Os vídeos no Youtube tiveram como 

objetivo auxiliar as famílias, motivar e ajudar as crianças durante a realização das atividades propostas.  

Portanto no dia 16 aconteceu a entrega das atividades pedagógicas e o Kit Merenda Escolar no núcleo 

Luiz Boccalato. 

   
 

Devolutivas das famílias  

Longe dos espaços de convivências desde março de 2020, por medida de prevenção ao coronavírus, a 

entrega das atividades para as crianças segue um calendário e com apoio dos meios de comunicação para 

divulgar a retirada e entrega do material. 

Enviar as atividades e as competências para o ensino-aprendizagem da criança pequena de forma 

acessível, permitiu que a família desenvolvesse as propostas com a criança em casa. 

Ciente da importância da família no processo educacional, pais e crianças sentam juntos para realizar 

as atividades, além do prazer indiscutível de aprender juntos.  
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MAIO 
 “Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino”  

Paulo Freire. 

 

Política Permanente de Capacitação 

“A Formação Continuada é um processo dinâmico por meio do qual ao longo do tempo, um profissi-

onal vai adequando sua formação às exigências de sua atividade profissional”. (VEIGA, 1998, p. 100). 

Para a Comunidade Inamar a formação continuada é um processo permanente e constante de aperfei-

çoamento dos saberes necessários à atividade dos educadores e tem como objetivo de assegurar um ensino de 

qualidade na busca de novas reflexões no processo educativo. 

Devido as medidas protetivas contra o COVID-19, as formações presenciais ainda permanecem sus-

pensas, mantendo assim, as formações online. 

No mês de maio as educadoras e coordenadoras realizaram as seguintes formações: 

 Simpósio: Novos Saberes Docentes Para a Nova Escola 

 Professores na Pandemia: Quais os cuidados para a saúde emocional? 

 Educação Empreendedora na Gestão Escolar, com duração de 10 horas 

 Projeto Político Pedagógico para Organizações da Sociedade Civil  

 

Datas Comemorativas – Dia das Mães 

Dia das mães é uma data tradicionalmente comemorada nas institui-

ções de ensino. Além disso, é oportuno para reforçar os vínculos com as 

famílias, com a pandemia da COVID-19 impossibilitou a realização de 

atividades e eventos presenciais. 

Para uma data tão significativa foi aplicada uma dinâmica on-line 

com as educadoras, e a publicação do vídeo comemorativo no Youtube 

para celebrar a data.   
No núcleo Luiz Boccalato as mães foram homenageadas no dia da entrega da entrega da Merenda Escolar. 

   
 

Visita da equipe de supervisão da Secretaria de Educação de Santo André 

No dia 19 de maio aconteceu a visita da comissão de monitoramento, representada pela Karinne So-

mensari Pereira e Claudia Favero. 

Na visita foram vistoriadas as benfeitorias e manutenções, assim como a compra de alguns equipa-

mentos escolares. A coordenadora do núcleo informou quais são as atividades que os educadores estão reali-

zando no período em que estiveram em home-office e as formações que participaram.  

Foram apresentadas as atividades que as crianças estão realizando em casa e como acontece a devolu-

tiva das famílias. Por fim, foram analisados pela equipe de supervisão os protocolos sanitários para o início 

do atendimento presencial. 

 

Entrega da Merenda Escolar e Atividades Pedagógicas 

A entrega do Kit Merenda Escolar não só representa a doação deste benefício, 

como também uma grande oportunidade de manter o vínculo com as famílias, vendo de 

perto suas reais necessidades e uma forma de estabelecer uma relação cordial de carinho 

e atenção. 

     No dia 14 de Maio foi realizada a quarta entrega do ano da entrega da merenda as 

famílias.  
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Atividades presenciais 

 

De acordo com o Decreto Munici-

pal 17.679 de 14 de Maio de 

2021, que fica estabelecido, a con-

tar de 31 de Maio de 2021, o re-

torno presencial das atividades 

escolares, de forma gradual. 

A Comunidade Inamar – Núcleo 

Luiz Boccalato realizou somente 

com as famílias da Fase 1 a pes-

quisa de intencionalidade de re-

torno, ressaltando o atendimento   
de segunda a quinta-feira  com  horário reduzido, garantindo apenas 35% de crianças de cada turma. 

Seguindo a programação pedagógica já existente no núcleo, os espaços do Corpo e Movimento, Par-

que, Brinquedoteca, Sala de aula e Cantinhos estão sendo utilizados por apenas uma turma a cada 30 minu-

tos.  

 

Essa organização foi considerada eficiente, le-

vando em consideração que as crianças estarão 

na creche das 8h às 12h. 

No Corpo e Movimento estão sendo propostas 

atividades e brincadeiras que envolvam ações 

corporais sem o uso de recursos.  

As propostas da Brinquedoteca estão sendo rea-

lizadas nos espaços externos utilizando apenas  

os  brinquedos  de  fácil limpeza e lavagem. Os 

brinquedos do Parque estão sendo lavados todos 

os dias após o uso da turma. 

Na sala de aula, por ser um espaço bastante amplo, as educadoras estão colocando uma criança por 

mesa, favorecendo o distanciamento. Em se tratando dos materiais pedagógicos, os lápis, gizes, tesouras fo-

ram individualizados e nomeados para que cada criança tenha o seu kit. No dia 31 de maio retornaram apenas 

as crianças da Fase 1. 

 

Formação Externa 

A FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André promoveu no dia 11 mais um en-

contro de formação por meio de vídeo chamada, com o tema “Identificação de Recursos internos e sua am-

pliação por meio de exercícios de imaginação”. A coordenadora pedagógica Ivanisa Maria Soares e a assis-

tente social Alice Nishida Akiko estiveram representando a Comunidade Inamar. 

 

Fundação Abrinq- Rede Nossas Crianças 

No dia 18 aconteceu o Webinário com a temática “Autoproteção uma conversa necessária no enfre-

tamento da violência sexual” contra crianças e adolescentes, a assistente social da Comunidade Inamar Alice 

Nishida Akiko participou do evento no que ocorreu no formato virtual.  

 

Workshop FEASA – Federação das entidades de Santo André   

No dia 11 por meio Google Meet, ocorreu a primeira formação da Feasa, com o curso de “Neuroplas-

ticidade e a influência do meio ambiente na formação social do cérebro e do corpo”, tendo como facilitadora 

Irma Schrammel, do Núcleo de Psicotraumatologia do ABCD. 

No dia 25 ocorreu o segundo encontro do workshop, tendo como tema Luto e perdas: espiritualidade 

como recurso de superação com a facilitadora Oscarina Camillo. 

 

Reunião de Coordenação 

Durante a pandemia o espaço virtual continuou sendo uma das principais alternativas para reuniões e intera-

ções com a equipe gestora. 

A participação e o envolvimento do grupo facilitaram muitas ações, decisões, novos caminhos e novas possi-

bilidades de realizar um trabalho muito mais afinado.  

 

https://www.facebook.com/Feasafedera/?hc_ref=ARSqQ-9EgCJWS6zj0sld598oKymPQVD-A0FC3I0fcQcRi8nOb9dsHYBeSzif8eSdy-w&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBVIRaVQl7rrWYgBwTLqvDgwa4HQJKcC7sMl9EPdUrjifbNZKtnCV8tdz1k4Yisy3YJq4LsG5_6GBsuZLLHXjCZvLP2zntRQGFus8xzsfDXMoZYESWKV_GeKDVRykCOwex0o0uXO-y-6KrFZ2eQ5FdzPkBGHOnHnOFs9pWrZ8Wzfa4wR9iRO1i-vDEoFLDFGzhM_YG_IIbj2VxRP-xBeT278bOLo0-HoZhU-2J8ArY4tJkdBULOvde43dHYOdFnL6jtNwre35FIll1UCMGPFAKNmRPEG2MU_M8vm4UNlW3DZ4TU-QCV-g&__tn__=kC-R
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Devolutivas das famílias  

           Para manter o contato afetivo e cognitivo com as crianças, as atividades impressas e 

os materiais que irão utilizar estão sendo retiradas na creche pelos familiares nos dias da en-

trega do kit alimentar, e as devolutivas estão sendo feitas por meio de fotos no grupo do 

Whatsapp.  

          As atividades finalizadas são entregues, avaliadas e organizadas nas pastas das crian-

ças. 
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JUNHO 
“Quem se interessa pela arte participa da imensa riqueza que a humanidade produziu ao longo dos milê-

nios.”  

Franco Rigolli 

Datas comemorativas – Festa Junina  

Explorar datas comemorativas na Educação Infantil é uma ótima maneira de apresentar para as crian-

ças temas importantes da nossa cultura, com a vantagem de poder contextualizá-los. Cada data está conectada 

a algum aspecto fundamental do mundo, da sociedade ou da história. 

Devido ao cenário pandêmico causado pelo vírus da Covid-19, no dia 9 a equipe de educadoras e co-

ordenadoras realizou uma singela comemoração em homenagem as festividades juninas.  

No dia 09 o núcleo Luiz Boccalato já com suas atividades presenciais retomadas, decorou a creche 

com um lindo painel junino para que as crianças juntamente aos seus familiares tirassem fotos. 

   
 

Devolutivas das famílias  

Para as crianças do Minigrupo, Maternal e Fase 1 além das atividades propostas por meio dos vídeos, 

ainda é entregue mensalmente um kit com atividades impressas e materiais como papéis coloridos ou materi-

ais não convencionais. As famílias estavam cientes que a presença de um adulto é sempre importante para a 

leitura dos enunciados e o encaminhamento das atividades.  

As devolutivas estão sendo feitas por meio de fotos no grupo do Whatsapp. As atividades finalizadas 

são entregues, avaliadas e organizadas nas pastas das crianças. 

     
 

Atividades presenciais 

Mesmo em um horário reduzido, as crianças do Minigrupo e Maternal estão fami-

liarizadas com os ambientes e educadores. De acordo com os protocolos sanitários os ma-

teriais e espaços estão sendo higienizados após o uso de cada turminha. As atividades es-

tão de acordo com os objetivos e temas da apostila pedagógica.  

           Em se tratando das refeições, a princípio as crianças recusaram alguns alimentos, 

mas com a ajuda dos fantoches estão se propondo a experimentar as verduras e legumes.  

 

As crianças são bastante espertas e de-

sinibidas. Participam ativamente das propostas 

e estão se desenvolvendo muito bem. 

O horário de atendimento está sendo 

das 8h às 12h de segunda a quinta-feira. As 

crianças tomam o café da manhã e almoçam na 

creche. 
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    Reunião de Coordenação 
A reunião de coordenação do mês de junho aconteceu no dia 9, de 

forma online pela plataforma Google Meet. O encontro virtual tratou de 

assuntos referentes ao plano de retomada do atendimento total das crianças, 

formação remotas dos educadores, atividades remotas das crianças cujo as 

famílias optaram por permanecerem em casa, relatórios e semanários.  

 
Estas reuniões também tiveram como objetivo discutir os métodos de prevenção da Covid-19, como 

também a organização e a criação de vídeos interativos e educativos para as crianças e suas famílias. 

 

Entrega da Merenda Escolar  

Considerando que, mediante à vacinação dos Profissionais da Educação da rede municipal e creches 

conveniadas contra Covid-19, que atualmente envolve mais de 90% do quadro dos profissionais da educação 

e o retorno das aulas presenciais, as famílias foram informadas que a entrega do kit merenda não terá conti-

nuidade, pois a merenda está sendo oferecida as crianças nas unidades escolares.  

 

Canal no Youtube 

 

O retorno das atividades presenciais contando 

com 35% das crianças por turma ainda se 

manteve no mês de Junho. No entanto, os ví-

deos-aulas continuam sendo postados diaria-

mente no canal do Youtube e nas redes sociais 

da Comunidade Inamar.  
Nessa proposta os fantoches apresentaram às crianças uma alimentação saudável rica em legumes, 

verduras, frutas e proteínas. Os bonecos enfatizaram ainda o mal que doces, refrigerantes, hambúrgueres fa-

zem a saúde. 
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JULHO 
É a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança um lugar de transformação. 

 

Atividades presenciais 

As atividades presenciais continuaram no mês de julho. As 

crianças menores do Minigrupo não tiveram dificuldades em se 

adaptar na rotina diária. Participaram das atividades propostas, apre-

ciaram os alimentos e já adquiriram um vínculo afetivo com as edu-

cadoras. 

Em se tratando das crianças do Maternal e Fase 1 demonstra-

ram grande interesse nas atividades e brincadeiras, são curiosas e 

espertas, características da idade, interagiram o tempo todo   
com os adultos e demais colegas. 

Mesmo com todos os cuidados em manter o distanciamento e garantir que os protocolos sanitários se-

jam cumpridos, as educadoras estão utilizando toda a criatividade para que os objetivos sejam alcançados.  

   
 

Política Permanente de Capacitação  

Formação com a equipe de serviços gerais 

 

Nos dias 27 e 28 de julho aconteceu a terceira 

formação para a equipe de cozinha, limpeza e 

serviços gerais do núcleo Luiz Boccalato. O 

tema foi: Protocolos de Retorno Presencial.  

A formação aconteceu seguindo todos os proto-

colos de segurança e higiene da Covid-19, res-

peitando todas as normativas necessárias. 

 
Os funcionários foram preparados para a retomada gradual das aulas em seus respectivos núcleos, fo-

ram informados a respeito da utilização dos protocolos de segurança e ao uso correto da máscara, álcool gel e 

demais equipamentos de proteção. 

    
CONFORP - FEASA 

No período de 01 a 29 de julho aconteceu o 24º Conforp - Feasa 2021. As 

coordenadoras da Comunidade Inamar puderam se inscrever nas oficinas de 

seu interesse. Os encontros virtuais aconteceram durante cinco tardes em 

dias diferenciados. 

A orientadora educacional do núcleo Luiz Boccalato Lauriene Lima da Silva 

participou da oficina “O planejamento e o registro na prática pedagógica” 

com as facilitadoras Adriana Rieger e Raquel D’Agostini.   
Objetivos da formação: 

 Refletir sobre o currículo e as relações com as diferentes concepções;  

 Refletir sobre a BNCC e as relações com o currículo;  

 Refletir sobre a BNCC e as principais mudanças para o professor e os alunos;  

 Refletir sobre a escola como espaço de oportunidades e experiências;  

 Rememorar os eixos estruturantes do trabalho pedagógico;  

 Conhecer algumas ferramentas digitais para auxiliar no trabalho pedagógico. 
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Política Permanente de Capacitação  

Tema Retomada gradual das atividades presencias - Educação a essência do amor 

           Nos dias 29 e 30 de julho aconteceu a terceira formação do ano de 2021. Esse 

encontro contou com a presença de todos os funcionários da Instituição.  

           Nesse dia foram enfatizados todos os combinados sobre os protocolos de saúde 

e segurança contra a Covid-19 dentro dos núcleos. 

           O envolvimento de todos os funcionários neste momento é fundamental para o 

engajamento de suas ações no retorno presencial.   
           A temática dessa formação “Educação a essência do amor”, teve como foco a singularidade de cada 

funcionário e principalmente a singularidade de cada criança assistida.  

          As dinâmicas aplicadas no decorrer dessa formação foram fundamentais para motivar os educadores 

nas relações afetivas em equipe e no momento de acolhimento de nossas crianças. 

 

Interação com o Órgão Gestor 

No dia 27 de julho em uma reunião online com a equipe supervisora da Secretaria da Educação foi 

abordado sobre o Decreto Municipal 17.727 que dispõe sobre as atividades escolares na Cidade de Santo 

André, em razão da pandemia decorrente do Coronavírus. 

 Retorno presencial a contar de 02 de agosto de 2021. 

 Até 100% da capacidade do estabelecimento escolar. 

Mediante a discussão nesse encontro, nos dias 27, 28 e 29 de Julho foi realizada uma pesquisa com as 

famílias. O objetivo da mesma é termos acesso às intenções dos pais mediante ao retorno das crianças nas 

aulas presenciais frente ao novo decreto. 

 Essa pesquisa servirá de parâmetro para elaborarmos o plano de atenção com base no Decreto Nº 

17.727 que dispõe sobre o retorno presencial das atividades escolares a contar de 02 de Agosto de 2021. 
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AGOSTO 
“Um povo sem história é um povo sem memória. Nossas crianças precisam conhecer as datas comemora-

tivas e o folclore popular, pois fazem parte da nossa história e da memória dos nossos ancestrais.”  

Franco Rigolli 

 

Atividades presenciais 

Considerando o Decreto Nº 17.727, de 21 de Julho de 2021 o mesmo dispõe sobre o retorno presenci-

al das atividades escolares a contar de 02 de Agosto de 2021 em razão da pandemia decorrente do Coronaví-

rus. As Instituições de ensino poderiam funcionar com até 100% da capacidade do estabelecimento escolar, 

devendo planejar as atividades em conformidade com sua capacidade física, admitindo-se quando necessário 

o escalonamento em horário de entrada, saída e intervalos, respeitando aos critérios de segurança estabeleci-

dos pelo Centro de Contingência do Coronavírus.  

A Comunidade Inamar Educação e Assistência Social – Núcleo Luiz Boccalato acatou a sugestão de 

ampliar a porcentagem por sala de 35% para 50%. Com início no dia 02 de Agosto de 2021 e ainda estender 

o horário de atendimento de 4 horas para 8 horas, sendo o horário de entrada às 8h e saída às 16h de segunda 

à quinta-feira.  

Os vídeos-aulas continuam sendo postados diariamente no canal do Youtube e nas redes sociais da 

Instituição. 

   
 

Fundação Abrinq - Rede Nossas Crianças 

           No dia 25 foi realizado um encontro online, promovido pela Fundação 

Abrinq. Este encontro aconteceu por meio de videoconferência pela plataforma Zo-

om com a seguinte temática: Educação Positiva.  

           A Assistente Social da Comunidade Inamar Alice Nishida, participou desta 

formação.  
 

 

Reunião de Coordenação 

           No mês de agosto aconteceram quatro reuniões do grupo 

de coordenação. Estas reuniões são de extrema importância, pois 

além de socializar, esses encontros têm o intuito de fornecer tro-

cas de experiências, momentos de reflexão da prática profissional 

e de ser um encontro participativo.  
          Nas reuniões foram abordadas várias temáticas, como por exemplo: orientações para o retorno presen-

cial, entrega das atividades pendentes das crianças e relatórios dos funcionários, devolutivas das formações, 

data de entrega das próximas atividades, gravações e temas dos vídeos que irão para o canal da Instituição no 

Youtube. 
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Datas Comemorativas – Folclore 

De acordo com o planejamento pedagógico, o destaque do mês de Agosto foi a comemoração ao Fol-

clore. As lendas mais conhecidas como o Saci-Pererê, Boto-cor-de-rosa, Curupira, Sereia Iara foram apresen-

tadas por meio de teatro, oficinas, brincadeiras e muita música. As crianças brincaram de roda, declamaram 

poesias, parlendas e trava-línguas.   

 
Sereia Iara 

 
Saci-Pererê 

 
Curupira 

 
Mula-sem-cabeça 

 

 
Datas Comemorativas – Dia dos Pais 

Para comemorar o Dia dos Pais, foi postado no canal do Youtube da Instituição um vídeo bastante di-

vertido e carinhoso. Nessa proposta as educadoras apresentaram uma poesia bem divertida e com rimas bas-

tante interessantes. No vídeo, inicialmente, a educadora tirou a palavra Papai de dentro de um envelope e 

com cada letra a educadora cita uma qualidade: protetor, amoroso, perfeito, atencioso e inspirador. 

Poesia - Tipos de pai 

Cura tudo e seu beijinho sara a dor 

Esse é o pai doutor! 

Momentos bons guardados na memória 

Com o pai contador de histórias 

Do ziguezague da trança ele se confunde inteiro 

Mas tenta e não se cansa 

O pai cabeleireiro 

Sua presença é comprometida pelo tamanho do seu amor 

Foi ensinado a prover 

Esse é o pai trabalhador 

Ele é exigente, mas com um abraço se entrega 

Esse é o pai regras 

Pai protetor dá sempre um jeitinho 

Para expressar o seu amor 

Sempre pronto para qualquer desafio do mundo 

Ele me ensina a me arriscar 

Meu pai topa tudo 

Tem também o papai/vovô 

O papai/vovó 

A mamãe/papai 

Que sempre cuidando da gente na falta do nosso pai. 

 

 

 

 

 
 

Canal no Youtube 

Os vídeos interativos e educativos são uma ferramenta que nos aproxima das crianças nesse momento 

em que estamos distantes, com base nisso a equipe gestora faz uma análise minuciosa e separa os temas de 

acordo com a apostila “Brincar de aprender”, que norteia o nosso trabalho diariamente.  

Depois de separados os temas, os mesmos são distribuídos para os núcleos onde as coordenadoras 

junto as educadoras decidem a melhor maneira de gravá-los.   
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Devolutiva das atividades 

Algumas famílias ainda não se sentem seguras em trazer as crianças para as aulas presenciais. Por is-

so, todos os dias são postadas propostas pedagógicas no canal do Youtube. Para as crianças do Minigrupo, 

Maternal e Fase 1 além das atividades sugeridas por meio dos vídeos, ainda é entregue mensalmente um kit 

com atividades impressas e materiais como papéis coloridos ou materiais não convencionais. Ressaltamos as 

famílias que a presença de um adulto é sempre importante para a leitura dos enunciados e o encaminhamento 

das atividades.  

Em cada atividade impressa, assim como nos vídeos são explorados os campos de experiência e os 

objetivos elencados no plano de aula. 

As atividades impressas e os materiais que as crianças irão utilizar estão sendo retirados na creche pe-

los familiares nos dias agendados, e as devolutivas estão sendo feitas por meio de fotos no grupo do What-

sapp ou presencialmente. As atividades finalizadas são entregues, avaliadas e organizadas nas pastas das cri-

anças. 

       

Formação Interna com os novos funcionários 

           Para que todos os funcionários entejam engajados sobre a missão, 

principalmente nos protocolos referentes ao combate ao COVID-19, no 

dia 18 na Sede da Comunidade Inamar aconteceu uma formação com 

todos os novos funcionários contratados. O objetivo desta formação foi 

apresentar o histórico da Instituição e a proposta pedagógica.  
            Nesta formação também foi informado a respeito das medidas de segurança que estão sendo adotadas 

para evitar o contágio da COVID-19, os novos funcionários foram orientados sobre o plano de retorno gradu-

al das aulas presenciais em cada núcleo. No encontro também aconteceram dinâmicas de acolhimento. 
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SETEMBRO 
“Brincar de aprender desperta na criança o gosto e o prazer de aprender que conserva para o resto da 

vida. É o alicerce construído no mundo infantil que servirá para o desenvolvimento da vida do ser huma-

no”.  

 Franco Rigolli 

Reuniões semanais com educadores   

         As reuniões diárias com os educadores é uma prática que ao longo 

dos anos tem demonstrar sua eficácia no planejamento da rotina. Durante o 

mês de setembro as reuniões aconteceram diariamente com a duração de 15 

minutos.  

         As reuniões têm como objetivo promover a socialização entre as edu-

cadoras, proporcionar momentos de discussão sobre os trabalhos realizados 

durante cada período de atendimento.  

Discutir os pontos positivos e negativos do dia anterior e planejar as ações do dia vigente. 

 

Reuniões de Coordenação 

No mês de setembro aconteceram quatro reuniões de co-

ordenação na Sede da Comunidade Inamar.  

As coordenadoras pedagógicas e orientadoras educacionais se 

reuniram com o intuito de discutir sobre o andamento das ações 

remotas como das ações presenciais. No mês de setembro foram 

abordados os seguintes temas: Programação para o dia das crian-

ças e para o dia do professor, gravação dos vídeos para o 
 

Youtube e campanha para o natal, divulgação do canal do YoTube, entrega de atividades remotas, devolutiva 

do trabalho presencial, palestra com a coordenadora Erlânia Costa referente ao tema setembro amarelo (mês 

de prevenção ao suicídio), semanários e preenchimento dos portfólios. 

 

Fundação Abrinq - Rede Nossas Crianças 

      No dia 30 foi realizada a reunião na Fundação Abrinq. Este encontro aconteceu 

por meio de videoconferência Plataforma Zoom com a seguinte temática: Intercam-

bio de conhecimentos. A Assistente Social da Comunidade Inamar Alice Nishida, 

participou desta formação.  

      
 

 
Parada Pedagógica 

 A parada pedagógica do mês de setembro aconteceu no dia 24 na sede da Comunidade Inamar. Este 

planejamento teve como tema: Setembro Amarelo.  

 Foi apresentada uma palestra pela Psicóloga da Instituição Erlania Costa, ela enfatizou a importância 

do mês na prevenção ao suicídio, foi uma palestra muito importante e que todos que estavam presentes se 

emocionaram e refletiram sobre o tema.  

 Também na mesma data aconteceu a palestra com o tema Portfólio com a Coordenadora Pedagógica 

Tatiane Ramos que ressaltou a importância do preenchimento correto deste documento.  

 Na mesma data as educadoras participaram do semanário e do tour pedagógico que cada creche de-

senvolveu com um tema especifico da apostila pedagógica Brincar de Aprender. 

 

  
Atividades Pedagógicas 



 
 

26 
 

Ecologia Peixes e tubarões 

O núcleo Luiz Boccalato trabalhou o tema ecologia preparando apresentações com cenário e músicas 

de acordo com o tema, também foi realizado um baile na brinquedoteca onde as crianças utilizaram máscaras 

de peixes e tubarões, elas se divertiram muito e levaram como lembrança do mês a máscara confeccionada 

por elas. Também em determinado momento foi contado a história “O velho lobo do mar”. A educadora con-

feccionou um cenário com um barco, onde as crianças navegaram no barco e vivenciar um pouco a história. 

  
 

 

Datas Comemorativas – Aniversário Sr. Franco Rigolli  IN MEMÓRIA - Fundador da Comunidade 

Inamar  

A Comunidade Inamar por muitos anos, teve como Presidente o Sr. Franco Rigolli, falecido em junho 

de 2008, deixando um legado de dedicação e uma vida voltada à busca de soluções para os problemas sociais 

por meio da educação.  

No dia 13 de setembro ele completaria mais um ano de vida, sendo assim, esta data foi homenageada 

em todos os núcleos da Comunidade Inamar. 

Independentemente da idade das crianças, elas adoram ouvir e ver fotografias da trajetória do “Tio 

Franco”. 

Na brinquedoteca, as crianças assistiram ao vídeo da história de vida e visitaram uma exposição com 

fotos e objetos que pertenceram a ele no seu acervo pessoal e também participaram de uma oficina de cata-

vento. Para encerrar a homenagem, todos se reuniram no ambiente externo e fizeram uma “chuva” de papel 

picado.  

   

   
 

 
Início da Primavera – 22 de setembro 
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A semana de início da Primavera já faz parte do calendário do núcleo da Luiz Boccalato. As crianças 

deram boas-vindas à Primavera realizando um belo desfile, decorando as salas e ambientes, preparando car-

tazes, cantando e participando de uma plantação com sementes.  

Foi um momento muito significativo às crianças que se divertiram ao participar do desfile e ainda 

gostaram de se caracterizar com roupas apropriadas ao tema. 

  
 

Independência do Brasil – 7 de setembro 

O núcleo Luis Boccalato comemorou esta data através de histórias, incentivando o amor e o respeito à 

Pátria. As educadoras criaram um cantinho com cenário, confeccionaram um boneco em tamanho real repre-

sentando Dom Pedro e seu cavalo. Ao final as crianças tocaram e galoparam no cavalo de madeira. 

  
 

Canal do Youtube 

Os vídeos continuam a serem postados todos os dias no ca-

nal do Youtube, vídeos com temas educativos e interativos. Os ví-

deos são uma ferramenta para nos aproximarmos neste momento de 

distanciamento.  

           A equipe gestora faz uma análise e divide os temas de acordo 

com a nossa proposta “Brincar de aprender”, orientando o nosso 

trabalho diário.  
No mês de setembro o nosso canal do Youtube disponibilizou vídeos com os temas centrais do mês: 

Dia da Amazônia, Independência do Brasil, Aniversário do fundador da Comunidade Inamar Sr. Franco Ri-

golli, Dia da árvore, Início da Primavera Semana Nacional do trânsito. 

As educadoras não mediram esforços para que os vídeos pudessem chegar até nossas crianças de for-

ma lúdica e divertida, ficou claro a dedicação e o capricho de todas ao se dedicarem a essa tarefa, consegui-

mos finalizar os vídeos do mês de setembro de forma satisfatória e cumprindo a missão de levar alegria para 

cada família. 
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OUTUBRO 
“Aquilo que você já construiu é o alicerce para novas construções. ” 

Franco Rigolli 

 

Atividades presenciais 

A Comunidade Inamar Educação e Assistência Social – Núcleo Luiz Boc-

calato acatou a Resolução 12/2021 SE publicada em 14 de outubro de 2021 ampli-

ando o atendimento para 100%. E mantendo o horário de atendimento, sendo a 

entrada às 8h e a saída às 16h de segunda à sexta-feira.  

  As atividades de outubro foram baseadas no mês da criança. As brincadei-

ras, fantasia e apresentações deixaram a programação muito mais divertida. 

           As palhacinhas Pipoca e Jujuba fizeram um show de mágicas. As crianças 

ficaram empolgadas com a desenvoltura de ambas ao realizar os truques.  

 

          Teatro de fantoches e musicais também fo-

ram apresentados, além do dia da fantasia e do pi-

jama.  

          O sorveteiro também passou na creche. Em 

uma agradável tarde ensolarada, as crianças apreci-

aram deliciosos picolés. E para finalizar as come-

morações, as crianças foram agraciadas com uma 

sacola cheia de guloseimas e um lindo brinquedo.  
 

Como em todos os meses, em outubro foi festejado o aniversário dos aniversariantes do mês. As cri-

anças aguardaram ansiosamente esse dia. 

 

Renovação de Matrícula 

No mês de outubro foram iniciadas as renovações de matrícula das turmas do Minigrupo e Maternal. 

Os responsáveis foram convocados a comparecer na Unidade Escolar para atualizar os dados e alguns docu-

mentos. 

Documentos necessários para a atualização: 

- Comprovante de endereço 

- Carteirinha de vacinação 

- 3 Fotos 3x4 

 

Reunião de Coordenação  

  No dia 19 de outubro foi realizada na Sede da Comunidade a reunião de coordenação. Nesse encontro, 

geralmente as responsáveis pelas Unidades participam de formações e discussões sobre assuntos relevantes a 

área da educação. 

  Nesse encontro especificamente, foi abordada a pauta abaixo: 

Pauta: 

Avaliação sobre a devolutiva das atividades remotas e acesso 

aos vídeos; 

Discussão sobre os temas dos próximos vídeos que serão pos-

tados; 

Programação do tema Outubro Rosa 

Organização da parada pedagógica que acontecerá do mês 

Roda da conversa de como foi o retorno presencial 100% Dis-

cussão sobre o encerramento da turma da Fase 1  
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Oficina: Arte com estímulo à criatividade 

No dia 26 foi promovida pela orientadora educacional para o grupo de coordenação a oficina Arte 

com estímulo a criatividade. Com base na evolução da história da Arte, como os nossos ancestrais usavam as 

paredes das cavernas, pedras para desenharem a rotina de caça, plantação, confraternização. 

Pigmentos de plantas, flores, terras foram usados como tintas, gravetos como pincéis. Dentro da mo-

dernidade, temos diversos recursos como pincéis, tintas, gizes, lápis. 

Com tudo isso, a proposta da oficina foi fazer a releitura de uma poesia com objetos e materiais não 

estruturados, utilizando a criatividade. 

   
 
Datas comemorativas – Dia dos Professores 

No dia 15 de outubro oi preparado uma manhã muito especial no núcleo Luiz Boccalato, este dia foi 

destinado as comemorações ao dia do professor. 

As coordenadoras organizaram um espaço com muito carinho e reconhecimento para as educadoras. 

Cada espaço foi decorado com fotos, frases, painéis, mensagens, lembrancinhas. Foi realizado também uma 

dinâmica e um almoço especial para celebrar esta data tão importante. 

 

    
 
Outubro rosa 

O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização cujo objetivo principal é alertar as mulheres e a 

sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.  

Para esta campanha foram entregues bottons na cor rosa para que todos os funcionários usassem, tam-

bém foi preparado um local no núcleo com decorações e painel para fotos.  
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Parada pedagógica 

No dia 29 aconteceu na Sede da Comunidade Inamar a parada 

pedagógica do mês de outubro.  

Neste dia foi apresentado uma palestra referente ao tema Outu-

bro Rosa. Esta palestra foi ministrada pela Psicóloga da Instituição 

Erlânia Costa. Esta palestra teve o objetivo de proporcionar a consci-

entização sobre os cuidados e a prevenção do câncer de mama.  

 

Foi um momento agradável e informativo, ao final da palestra foi pro-

posto uma aula de zumba com músicas referentes ao bem-estar próprio, e o 

quanto é importante e necessário o autoexame. 

No período da tarde as educadoras juntamente com suas respectivas 

coordenadoras realizaram o planejamento mensal. Neste planejamento houve 

a discussão da apostila pedagógica Brincar de Aprender. Todos os conteúdos 

foram discutidos e apresentados de forma participativa, os educadores trouxe-

ram sugestões variadas de atividades o que enriqueceu muito a prática diária. 

Neste dia também aconteceu a preparação dos semanários de todas as turmas.   
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NOVEMBRO 
 

“Alcançar os objetivos propostos é mais do que uma meta, é uma realização profissional e pessoal de um 

trabalho bem feito em equipe ao longo do ano. ”  

Franco Rigolli 

Atividades presenciais 

No mês de Novembro as crianças participaram de diversas atividades e apresentações. O dia da Ban-

deira e da Proclamação da República. São temas relativamente complexos, mas a forma como as educadoras 

apresentaram, tornaram-se simples, divertidos e de fácil entendimento. 

As cores e formas geométricas foram enfatizadas por meio de brincadeiras e jogos. Atividades artísti-

cas foram propostas dando oportunidades as crianças a explorar a sua criatividade e desenvoltura. 

A poesia é um recurso bastante apreciado pelas crianças. Preparar o cartaz, colorir as imagens com 

materiais diversos e posteriormente declamar a poesia é um processo que deixa as crianças animadas e bas-

tante interessadas. 

Assim como nos meses anteriores, a música foi muito bem explorada. Durante as atividades que re-

querem concentração, as crianças tiveram o prazer de ouvir música clássica.  

   
 

 

Pinacoteca - Grécia 

 

          No dia 22 foi organizado um espaço na creche Luiz Boc-

calato para apresentar uma das civilizações mais antigas:  civi-

lização grega.  

          Dentro do que é proposto no tema Pinacoteca, as educa-

doras prepararam um cantinho com informações a cerca da arte, 

vestimentas, alimentação. 

         Para que todas as faixas etárias pudessem assimilar, as 

crianças da Fase 1 realizaram uma peça teatral.  
 

 

Parada Pedagógica  

           No dia 26 aconteceu à parada pedagogia do mês de novem-

bro, as coordenadoras em seus respectivos núcleos organizaram o 

planejamento com a equipe de educadoras para elaborar as ativida-

des do mês de dezembro seguindo a apostila Brincar de Aprender. 

         O momento foi muito produtivo, com troca de informações e 

muitas sugestões para as atividades com as crianças. 

        O planejamento está presente em todas as ações, pois ele nor-

teia a realização das atividades.  
Portanto, o mesmo é essencial em diferentes setores da vida social, tornando-se imprescindível tam-

bém na atividade docente. 

De acordo com Libâneo “o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão 

das atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a 

sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino”.  
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Reunião Coordenação 

No mês de novembro aconteceram duas reuniões com o grupo 

de coordenação na Sede da Comunidade Inamar. 

As Coordenadoras pedagógicas e orientadoras educacionais se 

reuniram com o intuito de discutir sobre o andamento das ações, ativi-

dades e demais demandas de cada núcleo. 

             Nesta reunião foram abordados diferentes assuntos, que se re-

meteram ao dia a dia organizacional e estrutural da Instituição. No mês 

de novembro foram abordados  os  seguintes  temas: entrega das   

atividades remotas de novembro, devolução das atividades, discussão sobre o Portfolio do terceiro trimestre, 

entrega de documentos. 
 

Cerimônias de Encerramento 

Esta celebração marca o rito de uma passagem para as crianças da Fase 1. No dia 29, aconteceu a ce-

rimônia de encerramento da turma da Fase 1 do núcleo Luiz Boccalato.  

Este momento significou o fechamento de um ciclo muito especial na vida das crianças e de seus fa-

miliares. A cerimônia ainda contou com a ilustre presença como madrinha da Sra Maria Elisa Scarpelli, co-

ordenadora da Faculdade STRONG – FGV. Além de nos agraciar com a sua atenção, ainda presenteou todas 

as crianças. 

Foi uma festa emocionante do início ao fim, foi tudo organizado, pensado e feito com muito carinho e 

dedicação por todos os funcionários.  
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DEZEMBRO 
“O Natal não é um momento nem uma estação, e sim um estado de espírito. Cultivar a paz e a boa vonta-

de, ter misericórdia em abundância, isso, sim, é ter o verdadeiro espírito de Natal. ” 

Calvin Coolidge 
 

Atividades presenciais 

 

 

No mês de Dezembro as educadoras apresentaram 

diversas histórias sobre o Natal. Utilizando objetos 

para representar as personagens. De uma forma bas-

tante dinâmica, foi apresentada a história Pinheirinho 

de Natal. Poesias, músicas, decoração dos espaços, 

atividades artísticas foram realizadas de forma muito 

divertida e prazerosa. 
 

   
 
Aniversariantes do mês 

 

            Como forma de valorização a individualidade de cada criança, ven-

do-a como ser único e importante dentro da creche, todos os meses as edu-

cadoras e a equipe de coordenação providenciam uma linda decoração em 

um agradável ambiente para comemorar os aniversários das crianças. 

            Todos os alimentos oferecidos são preparados pela equipe da cozi-

nha com ingredientes que todas as crianças possam apreciar.  
 

Reunião de Educadores 

 

  Todos os dias as educadoras participam de uma breve reunião de 15 minutos. Nessa ocasião, são pon-

tuadas as atividades planejadas para o dia, as ocorrências do dia anterior e são passados pela coordenação os 

informes mais importantes.  

  Nesse mês em especial, com base em alguns tópicos da rotina, as educadoras foram organizadas em 

duplas.  

  Cada dupla desenvolveu um tema e apresentou para as demais. Foram realizadas dinâmicas, brinca-

deiras, leram mensagens, assistiram trechos de filmes. Todos os assuntos foram muito pertinentes, assim co-

mo a forma que esse momento foi conduzido. 

   
 

 

https://www.pensador.com/autor/calvin_coolidge/


 
 

34 
 

Natal especial no canal do Youtube 

Trabalhar este tema tem por finalidade desenvolver o 

espírito de Natal nas crianças mantendo as chamas da alegria, 

da esperança e da confraternização. 

O Natal tem origem em uma crença, e as formas de ce-

lebrá-lo estão relacionadas às diferentes religiões. 

           É importante resgatar um pouco dos saberes e abordar 

sobre o tema Natal de maneira criativa e dinâmica, buscando 

sempre compartilhar experiências.  
Portanto, nessa visão é possível trabalhar o Natal sem apologias ou desrespeito a qualquer religião, 

em especial com as crianças pequenas, que se apegam e se interessam pelos símbolos concretos e não pelos 

conceitos ou por significados impostos.  

O dia a dia das crianças foi enriquecido com histórias, músicas e lindas decorações natalinas dentro 

salas de aulas e por todos os ambientes do núcleo. 

Para as crianças que permaneceram no atendimento remoto, o tema também foi trabalhado através de 

vídeos interativos e educativos no canal do Youtube da Instituição. 
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(convênio com a Prefeitura Municipal de Diadema) 

Av. Antonio Sylvio Cunha Bueno, 1451, Jd. Inamar - Diadema - SP 
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Atende 292 crianças 
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