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Relatório Circunstanciado
METAS DE ATENDIMENTO

Creche Dom Paulo de Tarso Campos
AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Formação
integral

das
crianças

I 1 . Promover o

desenvolvimen
to da
autonomia e

identidade.

1.1 Rotina
diária:

a) atividades,
matenais e

espaÇos

organizados ao
acesso às

cria nças.

b) atividades
que ensinam as

crianças a

cuidarem de sr

mesmas e do
própno corpo

1 .1 .1 50% da rotina
dedicada as

atividades de
cu idados conforme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentaçáo
saudável
(Plantro na hoda e
rncentivo no
consumo de frutas,
legumes,
verduras...)

_Culde_dçs_qAm_A
hioiene pessoal

(Escovação de
dente, banho, lavar
as mãos antes das
refeições. .. )

- ldentificacão e

orqanizaÇão dos
pertences pessoais

e c_olelryas

(Acessíveis ao
aluno)

-§pçLclrzêçêq(Jogos cooperativos
ê Placas das Regras
de convívio...)
- ldentificacão da
imaqem corporal
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentf!çaçêq da
in icial do nome
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginação:

Atividâdes de
Desenvolvimento da

ldentrdade e Autonomia

Projeto Sementinhas do
Bem

Ec-olrqalcc
autonomia/Socialização:
J oqos cooperativos e
competrtivos:

o Refietir sobre a

importância da
honestidade nos
cumprimentos das
regras nos jog os
competitivos e a
cooperaÇão nos
jogos cooperativos.

. Acolhida - Entrada
e Sa ída dos alunos
ou durante a rotina:
Realizar atividades
em "Cantinhos" com
rodízio de pequenos
grupos

. FamiliarizaÇão das
letras do nome do
aluno, dos familiares
e dos colegas

. Estímulo e
conscientização da
retirada de fralda,
uso do banheiro,
higiene do corpo.
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

familiarização das
letras)
Projeto Remexer
- Reconhecimento
partes do corpo e

suas funÇôes
- SequranÇa e

inteoridade fís ica

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

2.1 Rotina
diária:
a) atividades
organizadas de
modo a permitir

o movimento
das cria nças
nos diferentes
espaços da
escola.
b) atividades
que ensinâm as

cr anÇas a

2.1 .1 No mínimo
d uas atividades na
rotina com
alternância de
movimento,
coníorme:

Projêto Remexêr
(Espaços prêvistos:
sa la de aula, pátio,

brinquedoteca e
parque)
- Motricidade fina e
qrossa

- Lateralidade
- Cinco sentidos

:Esquqrc§
Expressão Corporal

fercepçáo Espacial

Projeto Rêmexer

I\,4ovimento corporal: ioqos
cooperatjvos - Em dupla ou
grupo transportar a "bola"
até o alvo

l\/lovimento corporal -
Joqos comoetitivos
(reqras)
DanÇa da cadeira, Circuito
com obstáculos, Corrida,
Estátua, Batata quente,
Corre Cotia...

Movimento Corporal:
Motricidade qrossa e

lqtgêXOê!_C - bri ncadeiras
de pular como o Saci (com
as d uas pernas e
alternando drreita e

esquerda) e realizar os
movimentos imitando o
Curupira (para frente e para
trás) Atividades com:
Bambolês Corda, Formas
geométricas e pu lar
pequenos obstácu los

À/otricidade qrossa:
movimento do corpo com
cantrgas do folclore

cutoarem de st .(ParceÍta com o
mesmas e do l-.- . 

-- - -- | Projeto Observação)
ProPrro corPo proleto

Sementinhas do
Bem
- Joq o§lqoperatrvos
e compet jtlllos

3 Possibilitar
o exercÍcro de
escolhas.

3.1 Rotina
d iárla:

3. 1 .1 No mínimo
d uas atividades

,m
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Te efones: (19) 3875 7097
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÁO/

DESENVOLVIMENTO

a) atividades

organizadas de
modo a permitÍr
a escolha de
br ncadeiras,
brinq uedos e
materiars.

permanentes na

rotina, conÍorme:

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimento
lnterpessoal e

intra pessoal - ioqos
cooperativos,
escolha de materiais

Projeto Encanto

Releitura das flores da
história - Confecção de
flores que depors serão
utilizadas para a Festa da
Primavera em setembro (a

escolha do aluno).

Confecção do cartão em
homenagem ao Dia dos
Pais (com a participaÇão do
aluno)

Confecção da touca do Saci
ou máscara do Saci /
Curupira (a escolha do
aluno - turma)

Cantiga Folclórica "A loja do
MestreAndré" ConfecÇão
de instrumento musical com
material reciclável (por
turma-aescolhados
alunos)

pe,lences pessoâ is e

sola!iva§.-,
(Estímulo a opinião
do educando como
jndivÍduo e respeito
a opinião de seus
pares)

- Teste de
acertabilidade do
cardápio
Projeto Remexer
Escoiha de
brincadeiras€
brinquedos
prefendos

Projeto Encanto
Escolha de materiais
de diíerentes

texlura §
Escolha de cores
Escolha de m úsicas
(incluindo atividade
de votação coletiva
para escolha da
música da turma
para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação
Relembrar h istórias
a escolha dos alqnos
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: (L9) 387 5 -7 097

cNPJ 00.142.555 1000L-78

Rua Treze de maio np 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
OUALIDADE

METAS
EXECUÇÀO/

DESENVOLVIMENTO

il-
Promoção

da
Aprendiza

gem

1. Utilizar a

metodologia
de trabalho por

Proletos
Didáticos,
sequências de
atividades e

atividades
permanentes.

'1 1 E a boração
de Projetos
Didáticos por
turma, de temas
de interesse das
cria n Ça s.

1.1.1 No mÍnimo um
projeto didático, por
semestre, por turma.
Pro jetos anuais:
Sementinhas do
Bem (identidade e

socializaçáo),
Remexer (corpo e

movimento), Mundo
da lmaginação
(linguagem),
Encanto (Expressão
a rtística) e
Observação
(conhecimento

lóg ico-m atem ático)
Cronoqrama de

atividades - temas
mensais e descriÇáo
das atividades por
projetos para

direcionar o trabalho
pedagógico

Cada educador irá
direcionar o

cronograma de
atividades para a
f atxa etária
correspondente
(lre rÇá rio I / berÇário
ll/ Maternal l/
Maternal ll)
descrevendo as
especificidades de
cada turma no
semanário.

Cronograma de atividades
referente ao mês de

Agosto com o tema:
"Semeando Honestidade"

Proporcionando o

desenvolvimento integral do
aluno abrangendo os

campos de experiências da
BNCC, respectivos aos

projetos
Projeto Sementinhas do

Bem

O eu, ooutroeonós,

Projeto Remexer

Corpo, gestos e

movimentos,

Projeto Encanto

Traços, sons, cores e

formas;

Projeto Mundo da

lmaginação

Escuta, fala, pensamento

e imaginação;

Projeto Observação

EspaÇos, tempos,

quantidades, relações e

transformações;

2 Realizar
planejamento
e registro da
prática
pedagógica.

2.1 Reg stro
dlário das
ativ dades da

tu rm a.

2 1 .'1 Realização de
devo lutivas
semanais aos
professores.

Cronograma de
atividades semanais
Envio do cronograma de
atividades org a n izadas por
semana para as famílias
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: 1L9) 387 5-7091

cNPJ 00.142.555 l00Ot-78

Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp,

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
ExEcuÇÃo/

DESENVOLVIMENTO

- Entrega e análise

do semanário de
cada turma (baseado
no Cronograma de
atividades - mensal)
- Registro do
conteúdo
programático - diário
- Registro de
ocorrências - diário
- Registro de
pa rticularidades no
desenvolvimento do
aluno - diário
- Devolutivas,
orientaÇÕes, estudos
e reflexões nas
HAPs.

acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Classe
Regrstro das atividades no
diário de classe - lvlaternal
1e2

3

Acompanhar o
desenvolvimen
to das crianças
por meio de
relatórios de
aprendizagem.

31 Elaboração
de relatórios
ind ividuais aos
alunos.

3.1 .1 Elaboração de
dois relatórios de

cada alu no: ju n ho e
dezembro.

Observação do
desenvolvimento
dos a lunos através
de análise junto a
equipe pedagógica
(reuniões semanais)
e junto as fam ílias
q ua ndo necessário
em atendimento
especÍfico
previamente
agendado

ilt -
Garantia

da Infâ ncia

1. Planejar
situações
orientadas
para q ue as

cn an ças se
expressem por
meio de
diferentes
linguagens
plásticas,
simbólicas,

1 .1 Rotina
semanal:
a) ativrd ades
pla nejadas nos
d ifere ntes
es pa ços
natu rais,
cultu rais e de
lazer da sua
localidade

'1.1.1 Mínimo de 50%
do tempo da rotin a

dedrcada a
ativrdades orientadas
de acordo com os
Projetos:

Sementinhas do
Bem

Projeto Sementinhas do

Bem

Data Comemorativa: Dia
dos Pais

Data Comemorativa: Dia do
Folclore - 22 de agosto

Projeto Encanto
Releitura das flores da
h istória - Confecção de
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ra-\t>t .



l m 
-::::::,.J3,, .NPJool42 sss/oooL78

t,nOvrr:iKii,r Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

mustcats e

corporais.
b) brincaderras

de faz de conta.
c) produções
a rt ístÍca s:
pin t u ras,

desenhos,
escu ltu ras, com
materiais
diversos e

adequados à

faixa etária.
d) brin caderras
que explorem
gestos,
canções,
recitações de
poemas,
parlendas, entre
outras.
e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o
desenvolviment
o sensorial.

- Celebração das

datas
comemorativas
- Cuidados com
espaÇo coletivo -
atitudes de
preservaçáo
Mundo da
lmaginação
- Brincadeiras de faz
de conta: estímulo a

imaglnaÇão
Encanto

- Artes manuais e

visuais: Pinturas
com diferentes
técnicas, pintu ras no
painel de azulejo,
mode agem de
massa ou argila,
colagens,
confecAões com
materiais recicláveis,
aprendizado das
cores, g aratujas,
desenhos,
manuseio, utilrzaçáo
de diversos
materiais e

utilizaçâo de
recu rsos
tecnológicos...
- Expressão
artística: Teatro,
mímicâ, danÇa,
canto, reproduzir
sons de
rnstrumentos
musicais,
exposições e
mostras das
obras artísticas...

flores que depois seráo
utilizadas para a Festa da
Primavera em setembro (a

escolha do a luno).

Confecçáo do cartão êm
homenagem ao Dia dos
Pais

Confecção da touca do Saci
ou máscara do Saci /
Curupira (a escolha do
aluno - turma)

Cantiga do folclore
brasileiro: "A loja do mestre
André". Confecção de
instrumento musical com
material reciclável (por
turma-aescolhados
alunos)

Manuseio de instrumentos
(bandinha)

Projeto Observação
Conceitos: VaziolCheio -
Alto/Baixo - Dentro/Fora -
Grande/Pequeno - Jogo
dos opostos

Numerais: 0e 1-
familiarizaÇão da grafia
(maternal 2) (Atlvidades:
papel kraft. giz de lousa/cháo
do pátio, corredor educativo e

carrinhos)

Atividades: 'QUAL A SUA
IDADE?". identifique sua
idade utiliza ndo: Os dedos;
A linguagem oral; A
linguagem escrita.

Parlendas e cantigas
Folclóricas: familiarização

Página 6 &
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Remexer
- l\4otricidade grossa
e fin a

- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
Observação
- Confecçáo artística
vinculada as formas
geométricas e

cores .

dos numeraist "A galinha do
vizinho" '1 , 2 feijão com
arroz" "Nós Quatro",
" lnd iozinhos"...

Formas geométricas:
quadrado. círculo, triângulo,
retângulo - formar fig uras
com blocos lógicos ê/ ou
outros materiais

2. Planejar
situaçóes q ue
visem ao

desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e
leitura.

2.'1 Rotina
semanal:
a) atividades
diárias de leitura
e contação de
h istór as, de
d versos
gêneros

literários, para e
pelas crianças.
b) atividades
sig n ificativas de
produção de
texto pa ra que
as crian Ças
participem
mesmo sem
sa ber escTever.

.1 .1 Mínimo de 50%
do tempo da rolina
dedicada a

atividades
orientad as com
ênfase no Proleto
Mundo da
lmaginação e

atividades
específicas do
desenvolvimento da

linguagem
vincu ladas ao
material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias
estimulando o

aorendlzado dos
valores humanq§
DesenvolVimento da
linquaqem
Gosto pela leitura
Familiarização das
letras
Producão textual -

coletiva

Projeto Mundo da
lmaginação

Aqosto

Semeando Honestidade

Co ntação d as h istori as:

'O pote vazio"
Demi

"Valores para a vida toda -
Honestidade"
Cristina Klein

"O que não cabe no meu
mundo - Mentira"

Fábio Gonçalves

Leitura Complementar:

"O hipopótamo que usava
Íralda'

Emilia N u ries

"A iacarezinha que mordia"
Emilia NuÃes

"lr,4ordida não, Napoleão"

Roda de conversa:
. Ref lexáo sobre a

impodância da

,!'
e
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÀO/

DESENVOLVIMENTO

honestidade e de
falar sempre a
verdade.
Estímulo ao gosto
pela leitura;
Desenvolvimento da
iinguagem oral e
escrita
Familiarização das
letras e manuseio
de livros;
Roda de conversa:
estímulo ao
desenvolvimento da
linguagem

tv-
Formação

em
Serviço

1. Planejar os
momentôs
semanais de
traba ho
pedagógico
entre os pares.

1 .1 Plano de
ensino focado
na necessidade
format va da
equipe docente.

1 . 1 .1 Reallzação de
85% dos encontros
semanais para o

desenvolvimento do
Plano de Enslno.
- Formaçáo da

Equipe (Professores,

monitores e apoio):

Curso de
primeiros
socorros

Curso Brigada de
incêndio

CapacitaÇôes:
palestras

direcionadas
para

aprimoramento
do traba ho de

cada setor

Rêunião de
formacão

. EÂP (semanal)

Estudo sobre Literacia -
livro "Pofta Aberta":
Programa nacional do livro

didático (PNLD);

Análise do desenvolvimento
dos alunos,

Projeto Pedagógico:
Análise das atív jdades para

o mês de setembro
. Reuniáo

DireÇão/l\/lon itoras
(semanal)
Pauta: Projeto
Pedagógico/BNCC,
legislaÇões.

. Bc-q,nÉ,q
Pedaqóqica
CoordenaÇão

/Drreeão
(04 de agosto)

Pauta: Projeto
Pedagógico.
atividades agosto e

setembro.
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19 ) 3875 7097
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

CAP - Conselho
de Avaliaçâo
Pedagógico

HAP - Hora
Atividade
Presencial

Reunião
Pedagógica e

Administrativa

Fotmalura 2022,
Demanda 2023.

o Reunião de
FormaÇão
(26 de agosto)

Pauta: Orientaçóes sobre
trabalho referente a rotina
da creche

Cooperaç
ão e troca

com as
famílias

1. Realizar
reuniões com
as fam ílias no
decorrer do
ano letivo.

1 .1 Reuniões
com temas
voltados pa ra a
ed u cação dos
filhos e/ou
assuntos de
cunho
pedagógico.

1 .1 1 Mínimo de
uma reu n ião

bimestral com as

fa rn ília s e
atendimento
individual coníorme
necessidade.

Atendimento presen cial as
fa m ílias, conforme
necess dade,

Atendimento remoto
conforme solicitaçáo da
fam Ília.

vt -
Garantia

do acesso

1 . Realizar o

atendimento
das crianças
de acordo com
o Termo de
CoJaboraçáo
com a

Secretaria de
Educaçáo.

'i .1 Atendimento
mensal na
capa c dade
máxima.

1 .1 .1 Atendimento
100% da proposta
de atendimento.

RealizaÇão de
inscriçôes,

Matrículas conforme
demanda e

disponibilidade de
vaga;

Envio da Lista de
Frequência na
prestação de contas
mensal,

Quadro da
quantidade de
a lunos matriculados
com o registro do
motivo de abandono
de vaga, em anexo.

vil-
Parceria

com a
Secretaria

de
Educação

1. Parlicipar
das reuniões
de
assessoramen
toede
orientaÇôes

'1 .1 PafticipaÇão
da Equipe
Gestora nas
reu n ióes
agendadas.

1.1.1 PadicipaÇão
da Equipe Gestora
em 100% das
reu n iões realizadas
e/ou agendadas

. Entrega da
Conferência
Patrimoniali

. Coleta do Quadro
Resumo referente a
demanda 2023:

Página 9



CASA DA PROVIDÊNCIA

Teiefones: (19) 387 5 7091

Fotos e documentos comprobatór os, em anexo
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RG:13.980.508-4

Coordenadora Pedagógica

Cláudia P. S. M. Carrilho
Dirctora Pedagógica

RG: 29.421.999-7

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

agendadas
pela Secretaria
de Educação.

pela Secretaria de
Educação.

Visita da Supervisão
EducacionaÍ

(05 de agosto)
Termo de Yisila 0512022

Controle e
acompanhamento da
frequência dos alu nos

Diário de Classe

2.Cumprir
rntegralmente
o Termo de
Colaboração.

z_l

Cumprimento
dos prazos
estabelecidos
pela Secretaria
de Educação

. 2.1 .1 Atendimento
a 1 00% das
solicitagôes e prazos
designados.

. Entrega de Relatório
Circunstanciado e

Prestação de
Contas referente ao
mês anterior

2.2 Quadro de
Pessoal
completo.

2.2.1 Manter 100o/o

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de traba ho.

Quadro de funcionários
conÍorme Plano de trabalho
2022

Página 10
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Anexo - Relatório Circunstanciado - AGOSTO 2022
Crêche Dom Paulo de Tarso Campos

'Y c{

Pá*ina 11 
t'0/"

I

ryT-l

#



^/rA cAsADApRovtDÊNcrA cNpJoo.142.5ss/ooor-78

7'ffi rererones:(le)3s7s-70s7

l,nt-lVtDÊNCtA Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - AGOSTO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos
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MAPA DE ACOMPANHAMENTO
MÊS AGOSTO 2022

U.E. CRECHE DOI\1 PAULO DE TARSO CAMPOS

TURMA PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÃO

BIA 16 17 1 BAIXA (MUDOU DE CIDADE); / 1 ALUNO NOVO.

BIIA 20 20 2 BAIXAS (DESISTENCIAS); / 1 ALUNO NOVO.

BIIB 20 19 1 ALUNO NOVO.

MiA 22 1B

MIB 22 19

MIIA 22 22 3 ALUNOS NOVOS,

M IIB 22 22 1 ALUNO NOVO.

TOTAI L44 L37

Sobnge Apareciío ito

RG: 13.980.508-4
Coordenadora Pedagó;Jic:

ú(
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 /000L-78

Telefone: (19) 3875-7097
Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

rotina. Realizar atividades em "Cantinhos"

Projeto Pedagógico 2022
Semeando Valores

Zl;\ ,-.,.-( 9
Durante o ano de 2022 vamos refletlr sobre os valores humanos através cie temas mensais e semeá-los em

nossos coraçôes para que ao Íinal do ano possamos co her coraçôes rep etos de valoresl
Janeiro: Aco h ida
Fevereiro SEMEANDO AIVIZADE
ÍVIATçO SEÍIIEANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVÍVIO
Abril: SEIVEANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
Maio: SE[/EANDO GENEROSIDADE
Junho: SEIVEANDO SOLIDARIEDADE
J ulhor SEN,4EANDO A[/OR FAI\4IL|AR
Aqosto: SEMEANDO HONESTIDADE
SEIEÍ-]b'O SEIllEANDO A PRESERVAÇÀO DA \A I UREIA
Outubro: SEI\4EANDO IDENTIDADE AUTONOTVIA E AUTOCONFTANÇA
Novembro: SEtulEANDO COOPERAÇÃO
Dezerbro SEIVIEAN DO GRATTDÀO

Rêgra de Ouro: Faça aos outros o que gostaria que fizessem à você!
Cronograma de atividades - Agostol2022

01 a 05 de Aqosto
Projeto Mundo da lmaginação
História: "O pote vazio"
Roda de conversar Reflexáo sobre a rmportância da honestidade e de falar sempre a verdade.
Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e a utonom iai Socia lizaÇão. Joqos cooperativos e comoetitivos:
Refletir sobre a importância da honeslidade nos cumprimentos das regras nos jogos competitivos
e a cooperação nos jogos cooperativos.
Acolhida - Entrada e Saída dos alunos ou durante a
com rodÍzio de pequenos grupos
Projeto Remexer

Em dupla ou grupo transportar a "bola" até o alvo

Releitura das ílores da histór a - Confecção de flores que depois seráo utilizadas para a Festa da
Primavera em setembro (a escolha do aluno).
Projêto Observação
Conceitos: VaziolCheio - Alto/Bajxo - Dentro/Fora - Grande/Pequeno - Jogo dos opostos

ióF.l tl
t..t--|".. _i- n

Numerais. 0 e 1 - familiarização da grafia (maternal 2)

Atividades papel kraft, giz de lousa/chão do pátio, corredor educatlvo e carrinhos
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Noite Dia
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555/0001-78

Telefone: (1,9) 3875-7 097

Rua lreze de maio ne 1.1]"0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Roda de conversa: Reflexão sobre a importância das atitudes honestas
Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e autonomia. Familiarização das letras do nome do aluno, dos familiares e dos colegas
Qata Comemorattva: Dia dos Pais

da cadeira, Circuito com obstáculos, Corrida, Estátua, Batata quente, Corre Cotia...

Mensagem. "A mars bela
construçáo do caráter e os

e marcante herança que um pai pode deixar para o seu filho é a
passos a serem seguidos. Pai seja o exemplo para seu filho, pois ele

ulra seus

"QUAL A SUA IDADE?": identiíique sua idade utitizando
- Os dedos:
- A linguagem oral,

A.linguagem escrita.- /1 t gLtdgc esu'ttii.
"GRAFIA DOS NUÍMEROS" - familiarização dos números: zero e um

Saci-Pererê
Acredjta-se que o Saci-Perêrê tem origem nas tribos indigenas da Região das lvljssóes, no Sul do paÍs.
Verdade ou não, o fato é que o menino negro de uma perna só e gorro vermelho é uma das figuras mars
conhecidas do folclore brasileiro. Saci está sempre pulando para lá ê para cá. E um menino agitado que
apaÍece com uÍn redemôinho e que gosta de fazêr brincaderras cotr as pessoas Lltilizando mentiras... Ele
ã(lora, eotre ouiras iravessuras, esconder objetos íque dificilmente são enconh'âdos novamente) ou
calniundiI as p-ôssoas e fazer coni quí] se pej!:raÍ]l

Curupira
DeÍensor da natllreza, o CuÍupira vive r'ras r"r]atâs brasileiras, tem ôs cabelos vermelhos e os pés virados
pâra trás. O seu r]ome tem origem tupi-guarani e sLra funÇáo e espantar todos que querem destruir as
matas Para curnprir sua missáo, emite sons e assovios que dào medo. E muito dificil encontÍá-lo, pois,
quando ânda, suas pegadas vão marcando o caminho contrário que ele está fazendo.
(https://plenarinho.leg. br/index. php/2018/08/personagensJolclore-brasileiro/)

u,

História: "Valores para a vida toda - Honestidade"

Confecção do cartão em homênagem ao Dia dos pais

fnl
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da lmaginação



CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.55s /OOOL-78

Telefo n e: \1,9) 3875-7097
Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Movimento Corporal: Motricidade grossa e lateralidade - brincadeiras de pular como o Saci (com
as duas pernas e alternando direita e esquerda) e realizar os movimentos imitando o Curupira
(para frente e para trás) Atividades com Bambolês, corda Formas geométricas e pular pequenos
obstácu los

_Iflggq*'
i .:.:*{l

Confecçáo da to uca máscara do Sac / Curup ra (a escolha do aluno - turma)

Parlendas e cantigas Folclóricas: familiarização dos numerais: "A galinha do vizrnho", "1, 2 feijáo
cam affoz" "Nós Quatro", "Indiozinhos"...

utr,l, oots ,l
FErJÃo corvl ARRoz;
, TRÊS, QUATRO,
FEUÃo No PRAToI

CINCO, SEIS.. 6
FALAR INGLÊS:

.' .,: SETE, OllO, i
coven etsCotro:(R Xi

.À#?5^3frl'' ii'Cl

[!Dlôz[{.ro5

sOrA 0OIS t2)
BoTA rfiÊr {3)

BOÍÂ(l'tco{51
BOÍA 5í§ (6'
SOIA SrÍÊ {?J

l-iteratura Complementar
. "O hipopótamo que usava fralda" Emilia Nufres
. "A jacarezinha que mordia" Emilia Nunes
. "Mordida não, Napoleão"

ldentidade e Autonomia Estímulo e conscientrzação da retirada de fralda, uso do banheiro,
h giene do corpo.

,lh
I

do Saci ou

r.2.3.4
Nô5 auAÍRo.
EU COÀ4 ELÀ
EU SEII ELA.

Nôs PoR crtúA

"Mordida não, Napoleão"
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Motricidade moviment do

a do folclore bras ileiro.
Na loia do Mêstre André

Foi na loja do Mestre André
Que eu comprêi um pianinho,
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai ole, ai olé!
Foi na loja do Mestre Andre!
Foi na loja do lvlestre André

Que eu comprei um violão,
Dâo,dão,dão, um violão
PIim, plim, plim, um pianinho
Ai olé. ai olél
Foi na loja do Mestrê Andrel

Foi na loja do lvlestre André
Que eu comprei uma flautinha,
Flá, flá, flá, uma flautinha
Dão,dáo,dão. um violão
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai olé, ai olél
Foi na loja do Mestre Andrél
Foi na loja do lvlestre Andrê

Que eu comprei um tamborzinho,
Dum, dum, dum, um tamborzinho
Flá, flá, flá, uma flautinha
Dão, dão, dão, um violão
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai ole, ai olel
Foi r'la loja do l\ilestre Andrél

Confecção de rnstrumento musica com material recrclável (por turma - a escolha dos alunos)
Manuseio de instrumentos (bandin ha)
Projeto
Formas geométricas: quadrado, círculo, triângulo,
ou outros materiais

retângulo - formar figuras com blocos lógicos e/

o)o
.Glle ]

ú.g

rossa I o oo corpo com ca do folclore
Borboletinha
Borboletinha tá na cozinha
Fazendo chocolate
Parâ a mâdrinha
Poti, poti
Pernâ de pau
Olho de vidro
E nariz de pica-pau pau pau

Peixe Vivo
Como pode o peixo vivo
Viver fora da água fria
Como pode o peixe vivo
Viver fora da água fria
Como poderei viver
Como poderei viver
Sem a tua, sem a tua
Sem a tua companhia
Sem a tua. sem a tua
Sem a tua companhia

A Barata Diz quê Tem
A Barata diz que lem sete saias de íiló
Ê mentira da barata, ela tem e uma só
Ah ra ra, iá ro rô, ela tem ó uma só!
A Barata diz que tem um sapato de veludo
E mentira da baratâ, o pê dela é peludo
Ah ra ra, lu ru ru, o pé dela ê peludo!
A Baratâ diz que tem uma cama de marfim
E qrentiía da barala. ela tem é de capim
Ah ía ra. rrm nm Íim. ela tem e de capim
A Baela diz que tem um anel de Íormatura
E rnentira da barata, ela tem é casca dura
Ah ra ra, iu ru ru, ela tem ê casca dura.

Alecrim
Alecrim, Alecrim dourado
Que nasceu no campo
Sem ser semeado
Alecrim, Alecrim dourado
Que nasceu no can]po
Sem ser semeado
Foi meu amor
Que me dissê assim
Que a Ílor do campo é o ãlecrim
Foi meu âmor
Que me disse assim
Que a flor do campo e o alecrim

Piru lito que Bate Bate
Pirulito que bate bate
Pirulito que já bateu
Ouem gosta de mim é ela
Quem gosta dela sou eu
Piruiito que bate bate
Pirulito que já bateu
A nrenina que eu gostava
Não gostava como eu

Ciranda, Cirandinha
Cirandâ Cirandinha
Vamos todos cirandar
Vamos dar â meia volta
Volta e meia vamos dar
O Anel que tu me destes
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tjnhas
Era pouco e se acabou
Por isso dona (nome da criança)
Faz favor de entrâr na roda
Diga um verso bem bonito
Diga âdeus e vá embora

l)RovrDt,id(:rA

Projeto Remexer


