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Relatório trimestral das atividades desenvolvidas em 2021
Durante o mês de julho, o Centro Social Marista Lar Feliz continuou oferecendo
atendimento às crianças nas modalidades de ensino remoto e híbrido. No ensino híbrido, as
crianças foram atendidas presencialmente 3 vezes na semana, por um período de 4 horas e
realizando 2 refeições diárias. Nos demais dias da semana participaram de vídeo chamadas, com o
objetivo de rever os amigos, bem como dar continuidade nas atividades propostas pelos
educadores.
Assim como previsto no calendário escolar, o Projeto Férias aconteceu no período de 12 a
27 de julho com 17 crianças inscritas. Essas crianças continuaram recebendo o atendimento
presencialmente na escola devido solicitações das famílias por não contar com outro local para
deixar seus filhos enquanto trabalham.
As crianças foram organizadas em 3 grupos, sendo berçário 2 e maternal I, maternal II e
jardim e outro grupo composto somente por crianças do pré. As crianças foram atendidas
presencialmente 3 vezes na semana, em dias alternados e em meio período.
Durante o projeto as crianças participaram de oficinas de construção de brinquedos,
pinturas, contação de histórias, experiências com luzes e sombras, saídas para explorar o território
e muitas brincadeiras. Tais propostas tiveram como objetivo oportunizar momentos de interação,
exploração e vivências em diferentes linguagens, tornando o período das férias prazeroso e de
muita aprendizagem para as crianças.
A partir de 02 de agosto, conforme solicitação da Secretaria de Educação de Santos, as
crianças retornaram ao atendimento presencial diário, 50% da turma no período da manhã e 50% à
tarde. Essa primeira semana foi dedicada a inserção das crianças e a construção de vínculos,
contando com a presença de algumas famílias na sala para tornar esse rito de passagem de casa
para escola um processo cuidado e respeitoso com a criança.
A partir de 09 de agosto todas as crianças, cuja famílias optaram pelo retorno, passaram a
ser atendidas diariamente em período integral. Para que esse retorno acontecesse de forma
segura, algumas mudanças na rotina foram feitas, como a redução do número de crianças por mesa

1

ABEC – Centro Social Marista LAR FELIZ
Rua Henrique Porchat, nº 22, Vila Nova Cep: 11013 -510 – Santos - SP
CNPJ: 60.982.352/0033-07
Fone: (13) 3232-5000 – E-mail: ceilarfeliz@grupomarista.org.br

no refeitório, horários destinados a higienização dos ambientes, suspensão do sistema self-service,
fluxo de entrada e saída, aferição de temperatura, entre outras.
Nos meses de agosto e setembro propostas de diversas temáticas foram exploradas pelas
crianças, como o cuidado com o meio ambiente, música, diversidade cultural, social, racial,
relaxamento e a interioridade, aproximação com a linguagem matemática, escrita entre outras.
Todas as atividades pedagógicas desenvolvidas no Centro Social Marista Lar Feliz são
fundamentadas na Base Nacional Comum Curricular e consideram os conhecimentos socialmente
construídos pelas crianças e suas experiências socioculturais, tornando a aprendizagem mais
significativa.
Segue em anexo alguns registros elaborados pelas educadoras do Maternal I e Pré B, a
partir do que foi vivenciado pelas crianças durante o trimestre.

Edilene Ribeiro
Coordenadora Pedagógica

Santos, 08 de outubro de 2021.
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