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O início do ano letivo de 2016, o planejamento estratégico do Núcleo 
Educacional Prof.ª Clélia Rocha (NEPCR) foi marcado por mudanças na 
sua gestão e também na proposta pedagógica, tendo como objetivo 
central a melhoria do serviço escolar prestado no Ensino Fundamental e 
Educação Infantil, visando construir um ambiente pedagógico que 
favorecesse ainda mais o desenvolvimento pleno das capacidades 
cognitivas de nossos alunos, na aquisição das habilidades e competências 
previstas, assim como o de promover um ambiente de segurança e 
crescimento dos profissionais de educação. Para que esses objetivos 
fossem alcançados, a diretoria da SEF tomou providências que 
impactaram diretamente todas as ações pensadas e desenvolvidas no ano 
letivo de 2016. 

Essas providências tiveram dois eixos principais:
o Contratação de diretora pedagógica e coordenadora pedagógica 

para atuarem nos dois segmentos, em período integral;
o Reconfiguração da grade curricular, caracterizando um regime 

de turno/contra turno, para as turmas do Ensino Fundamental, 
de acordo com a nova proposta pedagógica da escola;

o Dinamização do processo de ensino e aprendizagem, reduzindo 
o fracasso escolar e estreitando os laços com as famílias.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO



INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
Desta forma, as principais ações pensadas e desenvolvidas ao longo do ano foram:

o Revisão do Projeto Político e Pedagógico do NEPCR – tornou-se inadiável e foi provocada pela necessidade de refletirmos nos 
caminhos que a prática pedagógica tomou com a implantação dos livros didáticos no Ensino Fundamental. Também foi 
motivada pela ampliação do serviço de atendimento à comunidade escolar e pela mudança no comportamento das famílias 
em relação à escola, caracterizado pelo aumento de interesse e pela aproximação dos responsáveis pelas crianças com a equipe 
escolar.

o Implantação do uso do livro didático no Ensino Fundamental – com essa ação, a SEF se propõe a fornecer livros didáticos aos 
alunos, buscando desenvolver hábitos e atitudes de respeito e cuidados com esse tipo de material, preparando-os para a 
dinâmica que encontrarão em outros espaços de sua futura vida acadêmica. Também espera propiciar matéria de apoio para 
professores no desenvolvimento dos conteúdos curriculares, com a finalidade de contribuir para o enriquecimento das aulas.

o Redução do déficit de aprendizagem em todas as 
turmas – tendo em vista que as dificuldades das 
crianças com os conteúdos têm se agravado nos 
últimos anos devido ao número excessivo de faltas e 
com o pouco comprometimento das famílias com o 
processo de ensino e aprendizagem, procuramos 
aprimorar o serviço de acompanhamento dos 
encaminhamentos efetuados pela direção da escola 
e/ou pelo Serviço de Assistência Social trabalhando 
conjuntamente, aos serviços oferecidos nos 
equipamentos sociais e estreitar os laços com as 
famílias através de encontros agendados.



INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Nesta base de orientação foi construído o 
plano das ações no NEPCR para o ano de 
2016. Ao encerrarmos o período letivo, 
pudemos conferir os resultados que 
passam a ser expostos neste relatório. 
Muitos foram os avanços e os desafios. 
Na ação diária convivemos com a 
necessidade de estudar e buscar soluções 
incansavelmente. Ressaltamos o 
comprometimento dos profissionais que 
atuam em nossa escola, assim como a 
presença sempre marcante dos 
voluntários, sua dedicação e empenho 
por abrilhantar o trabalho educacional 
que almejamos. 

Olga Riachi Casagrande
Diretora da Educação - SEF

o Investimentos da formação continuada dos professores, procurando orientar o uso do material didático 
e o comprometimento com a proposta pedagógica da escola;

o Dinamizar as ações referentes à formação ética e moral das crianças, através da implantação das aulas 
do programa da Escola da Inteligência, buscando contribuir com a formação integral do ser.



EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL INFANTIL 
Pedagoga: Ana Luíza Teixeira Figueiró

Grei 2
Professora: Enedina Maria Pereira Martiniano Jordão
Auxiliar de Educação: Delba Pereira de Barros

Camila Coutinho Sodré Silva
Grei 3
Professora: Vanessa Cremonez Maroto Mendes

Flávia Maria da Silva Vieira
Auxiliar de Educação: Luciara Rodrigues Leopoldino

Grei 4
Professora: Ivone de Macedo
Auxiliar de Educação:
Cristiane Batista Tavares
Grei 5

Professoras:
Alessandra Barcellos
Auxiliar de Educação:
Rosane de Mattos

Merendeiras: 
Maria Luiza de O. Brasilino
Patricia Araújo Vieira

Apoio:
Marcia Cristina O. da Silva

Auxiliar Administrativo:
Giselle Rosa dos Santos

ENSINO FUNDAMENTALENSINO FUNDAMENTAL

3º ano: 
Professora:

Patrícia Mathiase
Quenia Renata Diniz

Auxiliar de Educação: 
Priscilla De Souza nascimento

4º ano:
Professora:

Yara da Conceição Silva Muniz
Auxiliar de Educação:
Eliane Soares da Silva

5º ano:
Professora:

Joseane Conceição Felix
Auxiliar de Educação:

Etiene Soares da Silva Reis

Artesanato: 
Nadir Pereira Martins

Informática:
Pedro Teixeira

Flauta:
Rafael dos Prazeres

Merendeiras: 
Marta Rodrigues Lima 

Maria Madalena R. da Costa
Nutricionista:

Fernanda Azamor
Apoio:

Luana da C. M. dos Santos

1º ano:
Professora:

Carolina de Souza Campos
Auxiliar de Educação: 

Marinete Alves da Costa Azeredo

2º ano:
Professora:

Giseli de Souza Primo 
Auxiliar de Educação:

Márcia Valéria Martins dos 
Santos

EQUIPE 2016EQUIPE 2016

Diretora PedagógicaDiretora Pedagógica: : Patricia Carvalho
Coordenadora Coordenadora Pedagógica:Pedagógica: Ana Luíza Teixeira Figueiró



Sala de leitura do Ensino Fundamental: Cristina Basílio Thomas
Yoga e meditação: Cláudia Barbosa Santos
Aniversariantes do mês: Maria Sueli do Nascimento de Almeida e 

Simone Viggiano
Capoeira: Renata Antunes, Cristiane Barbosa Godoy
Futsal: Ewaldo Soares Junior, Edson Monnerat
Escola da Inteligência: Olga Casagrande e Hamilton Antonio Machado
Canto: Fátima Regina
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Elaine Aparecida Dornellas 
Angela Deise Santos Guimarães
Eduardo Casagrande 
Patrícia Figueiredo 
Fernando Campos de São Thiago 
André Pereira Wanderley de São Thiago
Lúcia Lambert Passos Ramos 
Leonardo de Carvalho Ribeiro Gonçalves

A.M.A.R A.M.A.R 
AMIGOS DO MEIO AMIGOS DO MEIO 
AMBIENTE DO AMBIENTE DO 
REMANSOREMANSO

VOLUNTÁRIOSVOLUNTÁRIOS



NOSSAS AÇÕES EM 2016NOSSAS AÇÕES EM 2016
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A parceria com a Fundação Municipal de Niterói 
assegura os recursos financeiros para a 

manutenção deste serviço em nossa escola.
Foram promovidos pela FME ao longo do ano, 

encontros de formação continuada para todos os 
profissionais envolvidos com o trabalho nas 

Creches. 

Em 2016 a Educação Infantil iniciou e 
terminou o ano letivo com

96 alunos.

A matrícula atendeu ao edital da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Niterói, dando prioridade 

aos alunos residentes no município. 
Famílias com crianças candidatas às vagas passaram 
por entrevistas com a equipe da Assistência Social 

do Remanso, o que permitiu um mapeamento mais 
detalhado do seu perfil socioeconômico. A Proposta Pedagógica propiciou avanços 

significativos no desenvolvimento das crianças. 

O banho diário  além de ser mais um momento de 
aprendizado, também trouxe melhorias nas 

condições de saúde dos pequenos, com diminuição 
dos casos de impetigo e sarna, contribuindo para  

maior frequência às aulas. 

EDUCAÇÃO INFANTILEDUCAÇÃO INFANTIL



ENSINO FUNDAMENTALENSINO FUNDAMENTAL



ENSINO FUNDAMENTALENSINO FUNDAMENTAL

Em 2016 o Ensino Fundamental  
iniciou com 

terminou o ano letivo com
123 alunos

114 alunos

Implantação de livros didáticos 
para todas as turmas

(do 1º ao 5º ano).

Os alunos desenvolveram uma boa relação com 
os livros, não tendo sido relatado nenhum caso de 

uso indevido ou perda do material. 

As famílias valorizaram o material recebido e as 
crianças começaram um processo saudável de 

relacionamento com um material importante de 
consulta e de referência para a construção do 

conhecimento acadêmico.

Avaliação através do domínio de conceitos e 
habilidades previstos para o ano em curso e 

frequência igual ou maior que 75%, conforme a 
legislação vigente.

A partir do ano de 2016 foram aplicadas provas com 
data marcada, por trimestre, com o objetivo de 
compor a avaliação e de criar nos educandos o 

hábito de estudo em casa .
O aluno, ao final de cada trimestre, recebe um 
boletim com os objetivos trabalhados em cada 

disciplina e seu desemprenho.



O envolvimento das famílias 
e o interesse do processo educacional dos filhos 
foi notado através da valorização do livro e dos 
materiais distribuídos assim como os cuidados 

para sua conservação.
Não foram identificado um único caso de perda 

ou de mau uso. 

O Trabalho de voluntários
desenvolveu atividades que enriqueceram o currículo :

Aula de capoeira, futsal, yoga, meio ambiente, canto e Escola 
da Inteligência

Projeto Escola da Inteligência
(programa desenvolvido pelo médico psiquiatra Dr. Augusto 
Cury, baseado na teoria da Inteligência Multifocal, visando o 
desenvolvimento da capacidade de gerenciar as emoções, 

buscando o equilíbrio e saúde emocional.

A escola vive um período fértil para novos projetos. 
o ambiente escolar mais calmo propicia maior 

crescimento para todos os envolvidos no ambiente 
escolar. 

Aqueles com maior dificuldade em acompanhar o 
conteúdo, tem reforço  escolar em horários 

paralelos.

ENSINO FUNDAMENTALENSINO FUNDAMENTAL
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EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Nº de alunos no 
início do ano 

letivo

Nº de alunos ao 
final do ano 

letivo

Retenção por 
falta(**)

Retenção por 
conteúdo (**)

Reclassificações

GREI 2 20 20

GREI 3 25 25

GREI 4 25 25

GREI 5 26 26

Subtotal E.I. 96 96

ENSINO 
FUNDAMENTAL

Nº de alunos no 
início do ano 

letivo

Nº de alunos ao 
final do ano 

letivo
Retenção por 

falta(**)
Retenção por 
conteúdo (**)

Reclassificações

1º ano E.F. 26 23 01 03 02

2º ano E.F. 28 28 02 03 01

3º ano E.F. 25 24 04 02 01

4º ano E.F. 24 22 01 00 01

5º ano E.F. 20 17 00 00 00

Subtotal E.F. 123 114

TOTAL GERAL 219 210 07 08 05

MOVIMENTAÇÃO DOS ALUNOSMOVIMENTAÇÃO DOS ALUNOS

Saídas por motivo de 
mudanças de endereço.  

As vagas foram 
preenchidas por crianças 

que estavam na fila de 
espera.

Os dados das famílias 
ficaram disponíveis no 

banco de dados do 
Remanso, facilitando o 

acesso daqueles que 
gostariam de estudar no 

Núcleo.



A FAMÍLIA NA ESCOLAA FAMÍLIA NA ESCOLA



Festas, apresentações e reuniões pedagógicas foram atividades planejadas para
que as famílias participassem mais da vida escolar.

As reuniões com as famílias assumiram um novo formato com novo horário , o 
que possibilitou que elas organizassem  melhor e pudessem estar presentes.

Desta forma 
tivemos reuniões 
bem proveitosas 

e com bom 
público.

A FAMÍLIA NA ESCOLAA FAMÍLIA NA ESCOLA



EDUCAÇÃO INFANTIL 1ª reunião 
(03/03/2016)

2ª Reunião 
(09/06/2016

3ª reunião 
(20/10/2016)

GREI 2 (20 alunos)
14 presentes 14 presentes 16 presentes

GREI 3 (25 alunos)
15 presentes 13 presentes 18 presentes

GREI 4 (25 alunos)
15 presentes 20 presentes 19 presentes

GREI 5 (26 alunos)
21 presentes 19 presentes 20 presentes

ENSINO FUNDAMENTAL
1ª Reunião 

(03/03/2016)
2ª Reunião 

(09/06/2016)
3ª reunião 

(06/10/2016)

1º Ano (26 alunos)
12 presentes 16 presentes 18 presentes

2ºAno (27 alunos)
23 presentes 14 presentes 19 presentes

3º Ano (25 alunos)
19 presentes 19 presentes 17 presentes

4º Ano (23 alunos)
17 presentes 13 presentes 15 presentes

5ºAno (18 alunos)
13 presentes 8 presentes 14 presentes

A FAMÍLIA NA ESCOLAA FAMÍLIA NA ESCOLA
QUADRO DE PRESENÇAQUADRO DE PRESENÇA



PROFESSORASPROFESSORAS
FORMAÇÃO CONTINUADAFORMAÇÃO CONTINUADA



FORMAÇÃO CONTINUADAFORMAÇÃO CONTINUADA
Formação continuada da Equipe Pedagógica
Tem o apoio da equipe gestora da escola e da diretoria da SOCIEDADE ESPÍRITA 
FRATERNDADE

AÇÕES DESENVOLVIDAS

ENCONTROS SEMANAIS
DISCUSSÕES E ESTUDOS
FORMAÇÃO DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
EDUCÃO DE NITERÓI

REFORMULAÇÃODO PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO

AULAS PRÁTICAS COM TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS  

PASSEIOS CULTURAIS :

Museu dos Correios e a Biblioteca 
Nacional, no Rio de Janeiro e, 
também, a Biblioteca Pública de 
Niterói. 



FIMFIM



LEVANTAMENTO DE DADOS SOCIOECONÔMICO LEVANTAMENTO DE DADOS SOCIOECONÔMICO 
DAS FAMÍLIA S NO ANO DE 2016DAS FAMÍLIA S NO ANO DE 2016

ANEXOSANEXOS





Municípios em que moram as famílias



Extrato Socioeconômico



Famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família



Tipo de moradia



Quantidade de membros por família



Produtos que possuem
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Realizamos serviços de assistência 
e promoção social obedecendo 

aos ditames da Constituição 
Federal, às leis vigentes e 

adotando as diretrizes morais 
da filosofia  espírita.



DIRETORIA DE
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

COORDENAÇÃO 
DE 

SERVIÇO SOCIAL

PROJETO 
ACOLHER 

JOVEM

PROJETO ACOLHER É 
TRANSFORMAR

PROGRAMA BENEFÍCIOS
(FEIRINHA)

COORDENAÇÃO DE 
PROMOÇÃO SOCIAL
POPULAÇÃO DE RUA

OFICINA DE 
TRABALHOS 

MANUAIS

ACOLHIMENTO

OFICINA DE 
CONVIVÊNCIA

OFICINA DE 
LEITURA E 
ESCRITA

OFICINA DE 
INTEGRAÇÃO

COORDENAÇÃO 
DE 

SAÚDE INTEGRAL

ODONTOLOGIA

MEDICINA

COORDENAÇÃO
SÓCIOEDUCATIVA

PROJETO ACOLHER 
É TRANSFORMAR

SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS



Verificação junto às escolas 
origens, se os adolescentes estão 
acompanhando os estudos.
Permanência na escola

96,55%

Passeios, encontros  sobre 
Saúde e Trabalho, atividades 
Culturais externas 
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PROMOÇÃO SOCIALPROMOÇÃO SOCIAL

Ações de intervenção no espaço do 
território: ação no meio ambiente, 
atividades de esportes, grupos na escola.

8

Entrevistas sociais de 
reservas de vaga Escolar

Entrevistas de matriculas

53

179



Número de Oficinas Socioeducativas: 
Teatro, Música, Contando História, Artes 
Plásticas, Informática, Artes Marciais. 
Frequência:

83%
PROMOÇÃO SOCIALPROMOÇÃO SOCIAL



A oficina gastronômica 
com o Chef de Cozinha 
Gustavo Falcci

Acolher  é Transformar
Atividade do Serviço Social

Trabalho social com família na 
proteção e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes e no 
fortalecimento dos vínculos 
familiares e sociais

29 crianças e 
adolescentes

22 alunas 
2 alunos

PROMOÇÃO SOCIALPROMOÇÃO SOCIAL



SAÚDE INTEGRALSAÚDE INTEGRAL

Atendimento às solicitações do 
Núcleo, com  a pediatria.
Participação do planejamento escolar 
das professoras. 
Encontros de Educação em saúde -
situação preventiva junto aos alunos 
do Núcleo.

O trabalho de prevenção fez com que o 
índice de cárie diminuísse 
expressivamente.   

As crianças da educação Infantil, 
Do 5º ano, 4º ano e 3º ano terminaram 
sem cárie. 160 

crianças atendidas.

PROMOÇÃO SOCIALPROMOÇÃO SOCIAL
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUAPOPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Média de frequentadores  em 58 
domingos

430
Pessoas chegadas pela primeira vez e 
foram para o Atendimento de 
Acolhimento aos novos

30% ficaram como
frequentadores

192Número de refeições servidas no ano

Distribuição de roupas/ kits higiene

3.324

PROMOÇÃO SOCIALPROMOÇÃO SOCIAL

1 109 camisas 
549 shorts ou calças
208 escovas
289 pastas
480 barbeadores

Passeios

2



8 12
23

43

344

44 a 50 domingos
33 a 42 domingos

21 a 30 domingos

11 a 20 domingos
2 a 10 domingos

FrequenciaFrequencia aos encontrosaos encontros

PROMOÇÃO SOCIALPROMOÇÃO SOCIAL

FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUAPOPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA


