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Relatório Circunstanciado
METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍa Ana Maria Pigatto

ABRILI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçÃO/

DESENVOLVIMENTO

t-
Formação

integral
das

crianças

1 . Promover o

desenvolvimen
to da
autonomia e
identidade.

1 . 1 Rotina
diária:
a) atividades,
materiais e

espaÇos

organizados ao
acesso às
crianças.
b) atividades
que ensinam as
crianÇas a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

1 .1 .1 500/o da rotina
dedicada as
ativrdades de
cuidados conforme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- AlimentaÇão

saudável
(Plantio na horta e
incentivo no
consumo de írutas,
legumes,
verduras... )
- Cuidados com a
hiqiene pessoal

(Escovação de
dente, banho, Iavar
as mãos antes das

refeições...)
- ldentificaçáo e

orqanizacão dos
pertences pessoais

e coletivos
(Acessíveis ao
aluno)
- Socialização
(Jogos cooperativos

e Placas das Regras
de convÍvio,..)
- ldentificaoão da
imaqem corporal
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentificacáo da
inicial do nome
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginação:

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonomia

Projeto Sementinhas do
Bem

Alimentacão saudável:

Decoração de tomate e
alface em formato de
joaninha, incentivo ao
consumo de frutas e
verd u ras

Receitas de brigadeiro
saudável em comemoraÇão
à páscoa - estímulo a

alimentaçáo saudável em
casâ.

Conhecer os hábitos
alimentares da cultura
indígena - Alimentos com
coloraçâo amarela:
mandioquinha, milho,
abacaxi, banana, batata,
melão, manga...

ldentidade e autonomia:

ldentiÍicar e reproduzir a
Ietra inicial do nome (massa
de modelar, caixa de areia
ou farinha, peÇas de
montar, colagem, mural de
azulejo...) Parceria Projeto
Mundo da lmaginação
(Linguagem escrita)
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profa Ana Maria Pigatto

ABRILI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

2. Promover o
desenvolvimen
to do
movimento.

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

suas funçôes
- SequranÇa e

inteqridade física

2.1 Rotina
d iá ria:

a) atividades
organizadas de

modo a permitir

o movimento
das crianças,
nos diferentes
espaÇos da

escola.
b) atividades
que ensinam as
crianças a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

2. í .1 No mÍnimo
duas atlvidades na

rotina com

alternância de

movimento,
conforme:

Pro.ieto Remexer
(EspaÇos previstos:

sala de aula, pátio,

brinquedoteca e

parque)
- Motricidade fina e
qrossa

- Lateralidade
- Cinco sentidos
- Esquema e

Expressão CorporaL
- PercepÇão Espalêl

Projeto Remexêr
Movimento Corporal -
Motricidade e lateralidade
(mãos e pes)

l\4aternal - Berçário:
brincadeiras com bolinhas /
Encaixar as bolinhas de
diferentes formas

Motricidade q rossa e fina.
Brincadeiras que envolvam
movimento corporal e o
aprendizado de cores e

formas geométricas -
parceria com o Projeto
Observação

Berçário e maternal:
estímulo a rT'rotricidade fina
e lateralidade com material
pedagógico "aramado"

Movimento corporal:
motricidade fina com
recursos: massa de
modelar, macarrão,
canudo... Confecçáo de
acessórios indígenas

Movimento corporal: com
músicas, dancas,
instrumentos musicais e

acessórios indíqenas
" Festa na Tribo" (Parceria
com projeto Encanto)

(Parceria com o

Projeto Observação)
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Joqos cooperativos
e competitivos
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.555 I OOO[-7 I

Rua Treze de maio ne 1,110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

ABRIL/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

3. Possibilitar
o exercício de

escolhas.

3.1 Rotina
diária:
a) atividades
organizadas de

modo a permitir

a escolha de

brincadeiras,
brinquedos e

materiais.

3.1 .1 No mínimo
d uas atividades
permanentes na
rotina, conforme.

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimento
lnterpessoal e

intrapessoal - ioqos
cooperativos,
escolha de materiais,

Projeto Remexer
Motricidade grossa, fina e
lateralidade: realização das
brincadeiras do mês a

escolha dos alunos

Projeto Encanto
Confeccão de quebra

cabeca de Joaninha
(pintura - opinião do aluno)
parceria Projeto
Observação

Releitura da história atravésnêÉencÊs nessoais e

coletivos.. .

(Estímulo a opinlão
do educando como
indivíduo e respeito
a opiniâo de seus
pares)
- Teste de
aceitabilidade do
cardápio
Projeto Remexer
Escolha de

brincadeiras e

brinquedos
preferidos

Projeto Encanto
Escolha de materlais

da-e&rcssê9-aúsiila:
reproduzir os personagens,
menina bonita e/ou coelho,
de diferentes maneiras,
respeitando a opinião de
cada turma.

Confeccão de acessórios,
obietos e brinquedos da
cultura indíqena: colar,
cocar, pintura, instrumento
musical, peteca... (A

escolha do aluno)

Portfólio Desenho Livre

Projeto Sementinhas do
Bem

Data comemorativa: 18 de
abril - ComemoraÇão do
Dia Nacional do Livro
lnfantil - Visita ao "Cantinho

de livros" da Creche /
ContaÇão da história "O
patinho feio" e manuseio de
livros a escolha do aluno

de diferentes
texturas
Escolha de cores
Escolha de músicas
(incluindo atividade
de votação coletiva
para escolha da

música da turma
para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: l79l 387 5 -7 097

cNPJ 00.142.555 lO0Ot-78

Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/sP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍa Ana Maria Pigatto

ABRILI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

Relembrar histórias
a escolha dos alunos

il-
Promoção

da
Aprendiza

gêm

1 . Utilizar a

metodologia
de trabalho por

Projetos
Didáticos,
sequências de

atividades e

atividades
permanentes.

1.1 ElaboraÇáo
de Projetos
Didáticos por

turma, de temas
de interesse das

crianÇas.

1.1.'1 No mínimo um
projeto didático, por

semestre, por turma.

Proictas anuê§:
Sementinhas do
Bem (identidade e

socialização),
Remexer (corpo e
movimento), Mundo
da lmaginação
(linguagem),
Encanto (Expressão

artística) e

Observação
(conhecimento
lóg ico-m atemático)
Cronoqrama de

atividêlc§ - temas
mensais e descrição
das atividades por
projetos para

direcionar o trabalho
pedagógico

Cada educador irá
direcionar o

cronograma de
atividades para a

faixa etária
correspondente
(berÇário I / berÇário

ll/ Maternal l/
l\/aternal ll)
descrevendo as
especificidades de
cada turma no

semanário.

Cronograma de atividades
referente ao mês de
Abril com o tema:

"Semeando Respeito as
diferenças"

Proporcionando o

desenvolvimento integral do
aluno abrangendo os

campos de experiências da

BNCC, respectivos aos
projetos

Projeto Sementinhas do

Bem

Oeu,ooutroeonós;
Projeto Remexer

Corpo, gestos e

movimentos;

Projeto Encanto

Traços, sons, cores e

formas;

Projeto Mundo da

lmaginação

Escuta, fala, pensamento

e imaginação;

Projêto Observação

EspaÇos, tempos,

quantidades, relações e

transformações;

2. Realizar
planejamento

2.1 Registro
diário das

2.'l .'1 RealizaÇão de

devolutivas

Cronograma de
atividades semanais

Página 4

,t\ g



)
l:'R()\r

CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097
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Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

ABRILI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

e registro da

prática
pedagógica.

atividades
turma.

da semanais aos
professores,
- 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
particularidades no

desenvolvimento do

aluno - diário
- Devolutivas,
orientaÇões, estudos
e reflexões nas

HAPS,

Envio do cronograma de
atividades oÍganizadas por

semana para as famílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Glasse
Registro das atividades no

diário de classe - Maternal
1e2

Semanário
Realização de semanário -

HAP
Análise e estudo do Projeto
Pedagógico e Livro PNLD

3.

Acompanhar o

desenvolvimen
to das crianças
por meio de

relatórios de

aprendizagem.

3.1 Elaboração
de relatórios
individuais aos

alunos.

3. í.1 Elaboraçâo de
dois relatórios de
cada alu no: junho e
dezembro.

- Análise do

desenvolvimento dos
alunos com a equipe
pedagógica e em casos
específicos a análise está

sendo realizada em
parceria com a família e

com equipe
m ultiprofissional;

ilt -
Gara ntia

da lnfância

1. Planejar
situaçôes
orientadas
para que as
cria nças se
expressem por

meio de

diÍerentes
linguagens
plásticas,

simbólicas,

1 .1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos

diferentes
espaÇos
naturais,
culturais e de
lazer da sua

localidade.
b) brincadeiras
de faz de conta.

1.1.1 Mínimo de 50%

do tempo da rotina
dedicada a

atividades orientadas
de acordo com os
Projetos:

Sementinhas do
Bem
- Celebracão das
datas
comemorativas

Projeto Sementinhas do

Bem

Data comemorativa:
Páscoa

Alimentacão saudável:
Receitas de brigadeiro
saudável em comemoração
à páscoa - estímulo a

alimentação saudável em
casa.
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: (1"9) 3875-7097

cN PJ 00.142.555 | O0OL-7 I

Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaíatuba/SP,

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍ' Ana Maria Pigatto

ABRILi2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

mustcats e

corporais.
c) produções

a rt ística s:

pinturas,

desenhos,
esculturas, com
materiais
diversos e

adequados à

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

e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o
desenvolviment
o sensorial,

- Cuidados com

espaÇo coletivo -
atitudes de
preservação
Mundo da
lmaginação
- Brincadeiras de faz
de conta: estímulo a

imaginação
Encanto

- Artes manuais e

visuais: Pinturas
com diferentes
técnicas, pinturas no
painel de azulejo,
modelagem de

massa ou argila,

colagens,
conÍecçôes com
materiais recicláveis,
aprendizado das
cores, garatujas,

desenhos,
manuseio, utilização
de diversos
materiais e

utilização de
recu rsos
tecnológicos...
- Expressão
artística: Teatro,
mímica, dança,
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
musicais,
exposiÇões e
mostras das
obras artísticas. ..

Remexer
- Motricidade grossa
e fina

Data comemorativa: 18 de
abril - ComemoraÇão do
Dia Nacional do Livro
lnfantil - Visita ao "Cantinho
de livros" da Creche,
contação de hlstórias e
manuseio de livros a

escolha do alu no

Data comemorativa: 19 de
abril - Dia do índio -
Semana comemorativa:
"conhecer a cultura
indígena"

Projeto Encanto
Confecção quebra cabeÇa
de Joanin ha (pintura -

opinião do aluno) parceria
Projeto Observação

Mural de azuleio ou mural
da sala: Arte com Joaninha

Releitura da história atraves
da expressão artística:
reprodução dos
personagens, menina
bonita e/ou coelho, de
diferentes maneiras,
respeitando a opinião de
cada turma.

Exposicãc das obras
"Menina bonita do Laço de
fita" de todas as turmas -
lnteração com as famílias e
conscientização da
importância do respeito ao
próximo

Confeccão de acessórios"
obietos e brinquedos da
iultura indíqenq: colar,

cocar, pintura, instrttmento
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

ABRILI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
Observação
- ConfecÇão artística
vinculada as formas
geométricas e
coTes...

musical, peteca... (A

escolha do aluno)

Música: "1,2,3 lndiozinhos" /
manuseio de instrumentos
musicais

Exposição das atividades
do mês - interaÇão com as
famílias

Projeto Observação
Forma qeométrica: círculo -
Formar uma Joaninha
utilizando círculos

Quebra cabeça de
Joaninha-2ou4peças
(Parceria Projeto Encanto)

Formas qeométricas:
TRIÂNGUI-O / OUADRADO

Cores: AMARELO I AZUI

Maternal - desafio: blocos
lógicos: agrupamento por
forma e cor / Estímulo a

criatividade

Berçário: estímulo visual
com diversas formas e
cores - blocos lógicos,
jogos de encaixe, mesa
interativa

Percepcão espacial e

conceito matemático
"dentro e íora- Brincadeira
na canoa do indiozinho -
música "1 ,2,3 indiozinho"

FamiliarizaÇão dos
numerais: através de
fio uras, "corredor educativo
e músicas que envolvam o
aprendizado dos numerais:
"í.2,3 indiozinhos", "5
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

ABRtLt2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

patinhos", "Contando até
dez - Rebeca Nemer",
"Números de 1 a 10 Í
BRINCANDO COM O
MACAOUINHO !í
(Leãozinho Voador)"...

2. Planejar
situaÇões que

visem ao

desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e
leitura.

2.1 Rotina

semanal:
a) atividades
diárias de leitura
e contação de

h istórias, de
diversos
gêneros
literários, para e
pelas crianças.
b) atividades
significativas de
produção de

texto para que

as crianças
participem
mesmo sem
saber escrever.

.1 ,1 Mínimo de 50%
do tempo da rotina
dedicada a

atividades
orientadas com

ênÍase no Projeto
lvlundo de

lmaginação e

atividades
específicas do
desenvolvimento da
linguagem
vinculadas ao

material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias
estimulando o

aprendizado dos
valorês humanos
Desenvolvimento da
linquaqem
Gosto pela IeitLrra

Familiarizacão das

Ietras
Producáo textual -
coletiva

Projeto Mundo da
lmaginação

Abril

Semeando respeito as

diferencas

Contação das histórias:

"Joanin ha diferente"

Eunice Braido

"Menina bonita do laço de

fita"

Ana Maria Machado

"Menino Poti"

Ana Maria Machado e

Claudius Ceccon

"O coelhinho que não era

de Páscoa"

Ruth Rocha"

(ESPECIAL - PÁSCOA)

Leitura Complementar:

"O patinho Íeio"

"Tudo bem ser diferente"

Todd Parr

Estímulo ao gosto
pela leitura;

rm
Pnovr»ri(cr,t

CASA DA PROVIDENCIA
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telêfones: 119) 3875-7097

cNPJ oo.142.sss /o0oL-78

Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

ABRIL/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

. Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrita;

. Familiarização das
Ietras e manuseio
de livros;

. Roda de conversa:
estímulo ao
desenvolvimento da
linguagem

tv-
Formação

em
Serviço

1, Planejar os
momentos
semanais de

trabalho
pedagógico

entre os pares.

1 ,1 Plano de
ensino focado
na necessidade
formativa da

equipe docente.

1 .1 .1 Realização de
85% dos encontros
semanais para o
desenvolvimento do

Plano de Ensino.
- Formação da

Equipe (Professores,

monitores e apoio):

Curso de
primeiros
socorros

Curso Brigada de
incênd io

Capacitacões:
palestras

direcionadas
para
aprimoramento
do trabalho de
cada setor

Reunião de
formacão

CAP - Conselho
de AvaliaÇão
Pedagógico

HAP - Hora
Atividade
Presencial

Oficina: "Adaptação
e maneio da crianÇa

,q9r!-ê!!§r!9-rê
creche"
lnÍcio em abril e
termino em Maio
(Formaçáo para

monitoras e/ou

equipe pedagógica)
. Reunião

Pedaqóqica
(27 de abril)
Pauta: Projeto
Pedagógico; Análise
do Projeto
AlimentaÇão da

Secretaria de
Educação; lnício da

análise dos vídeos
"Simpósio sobre
TEA - Unicamp"

. HAP (semanal)

Estudo dos pressupostos

te órico-m etodológ ico do

livro "Porta Aberta"
Programa nacional do livro
didático (PNLD);
Estudo BNCC;
Análise dos objetivos e

preparaçáo das atividades
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: 1L91 387 5'7 097

cNPJ 00,142.555 1000L-78

Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

ABRIL/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
OUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Reunião
Pedagógica e

Administrativa

pedagógicas do mês de
Maio;

Análise do desenvolvimento
dos alunos;
Análise da reunião de pais

e interaÇão com as famílias;
Análise do Relatório
Circunstanciado - objetivos
e metas.
Análise sobre o tema
"lnclusão escolar - Autismo"

. Reunião de

Formaçáo
(29 de abril)
Orientações do

trabalho da equipe e

preparativos para as
atividades do projeto
pedagógico para o
mês de Maio

Dinâmicas e

abordagens sobre o
"Autismo e a
inclusão escolar""

. Reunião com equipe
Pedagógica
(professoras,
coordenadoras e

direção - em 29 de
abril) Análise e

elaboração de
relatório referente
ao vÍdeo sobre TEA

V
Cooperaç
ão e troca

com as
famílias

1. Realizar
reuniões com
as famílias no

decorrer do
ano letivo.

'l .1 Reuniões
com temas
voliados para a
educação dos

filhos e/ou
assuntos de

cunho
pedagógico.

1.1.1 t\/Ínimo de
uma reunião
bimestral com as
famílias e

atendimento
individual conforme
necessidade.

Exposição das atividades
desenvolvidas no mês de

Abril - interação com as

famÍlias

Atendimento presencial as

famílias, conforme
necessidade do aluno;

Páginâ I0
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875 7097

cNPJ 00.142.555 /0ooL-78

Rua l-reze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana María Pigatto

ABRIL/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Atendimento com a

nutricionista e coordenação

à disoosiçáo das famílias;

Atendimenio remoto
conforme solicitação da

fam Ília.

vt -
Garantia

do acesso

1. Realizar o

atendimento
das crianças
de acordo com

o Termo de

Colaboraçâo
com a

Secretaria de
Educação.

1 .1 Atendimento
mensal na

capacidade
m áxima.

1 .1 . í Atendimento a
100% da proposta

de atendimento.

. RealizaÇão de

inscrições;
. Matrículas conforme

demanda e

disponibilidade de
vaga;

. Envio da Lista de

Freq uência na
prestaÇão de contas
mensal;

. Quadro da
quantidade de

alunos matriculados,
em anexo.

vil-
Parceria

com a
Secretaria

de
Ed ucação

í. Participar
das reuniões
de

assessoramen
toede
orientações
agendadas
pela Secretaria
de EducaÇáo.

1 . i Participação
da Equipe
Gestora nas
reuniões
agendadas.

1.1.1 Participação
da Equipe Gestora
em 100% das
reuniões realizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de

EducaÇão.

Visita da Supervisão
(12 de Abril)

SolicitaÇão da Supervisão:
o Estudo sobre o tema

Autismo "Simpósio
sobre TEA" -
U nicamp

. ElaboraÇão de
Relatório

Recado em rede
Ciência e atendimento as
orientações;
Retificação de dados da
situação do aluno 2" elapa
do Censo Escolar 2021;

2. Cum prir

integralmente
o Termo de

Colaboração.

2.1

Cu mprimento
dcs prazos

estabelecidos

. 2.1 .1 Atendimento
a 100% das
solicitaÇões e prazos

designados.

. Entrega de Relatório
Circunstanciado e

Prestaçáo de
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ oo.142.sss 1000t-78

Te lefo nes: (19) 3875-7097
Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍa Ana Maria Pigatto

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

pela Secretaria
de Educação

Contas referente ao

mês anterior

2.2 Quadro de
Pessoal
completo.

2.2.1 Manter 100ok

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

Quadro de funcionários
conforme Plano de trabalho
2022

Fotos e documentos comprobatórios, em anexo.

. 
"tina 

Femanit Sgoúúta
RG:27.950.193-6

Coordsnadora Pedài:jogica

i:HE PROT!. ANA MÁ§IÁ i -';TTO

: ira P- S. M. Carrilho
iirr.torâ Pedâgógica

RG: 29,421.999-7
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Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Crêche Prof Ana Maria pigatto
Projeto Mundo da lmaginação

d
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: 1L91 3875-7097

cN PJ 00.142.555 I OOOL-7 I

pRoVtD--Êl.lJclA Rua Treze de maio ne 1".110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Ana Maria Pigatto
Projeto Mundo da lmaginaçâo

Projeto Semêntinhas do Bem
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Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Ana Maria Pigatto

Projeto Sementinhas do Bem
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Anêxo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022

Creche ProF Ana Maria Pigatto
Projeto Sementinhas do Bem

c
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Telefones: (1.9) 3875 7097
Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Ana Maria Pigatto

Projeto Sementinhas do Bem
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: (19) 3875-7097

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Ana Maria Pigatto

Projeto Remexer

-+

cN PJ 00.142.555 / OOOL-7 8

Rua Treze de maio ne 1.110 Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.555 / OOOL-7 8

pRovlD-Êi(CtA Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Ana Maria Pigatto

g

Projeto Remexer

it,*
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Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Ana Maria Pigatto

Projêto Remêxer

Projeto Encanto
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Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022

Creche ProF Ana Maria Pigatto
Projeto Encanto

Projeto Observação

Página 21

r9
e?



/ â 
-:::":.,:J,, cNProo'142ssstoooL-7'

pnovroÊi(cre Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche Prof Ana Maria Pigatto

Projeto Observação
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Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Ana Maria Pigatto

Reunião - Direção - Coordenação - Professoras - Tema: lnclusão Escolar

é

Reunião - Direção - Coordenação
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CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00. 142.555 I OO0L-7 I

Telefo n e : (tgl 387 5-7 097

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

Projeto Pedagógico 2022
Semeando Valores

Durante o ana de 2022 vamos reÍletir sobre os valores humanos através de temas mensais e semeá-los em
nossos coraçôes para que ao final do ano possamos colher coraçÕes repletos de valores!

Janeiro: Acolh ida
Fevereiro: SEIVIEANDO AMIZADE
MaTÇo: SEMEANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVÍVIO
Abril: SEMEANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
Maio: SE[4EANDO GENEROSIDADE
Junho: SEMEANDO SOLIDARIEDADE
J ulho: SE[]IEANDO Al\4OR FAIVIILIAR
Agosto: SEI\/IEANDO HONESTIDADE
SEIEMbTO: SEMEANDO A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
OutubTo: SEMEANDO IDENTIDADE, AUTONOIV]IA E AUTOCONFIANÇA
Novembro: SEI\lEANDO COOPERAÇÃO
Dezembro. SEMEANDO GRATI DÃO

Regra de Ouro: Faça aos outros o que gostaria que fizessem à você!
Cronograma de atividades - Abrill2022

01 a 08 de Abril
Projeto Mundo da lmaginação
Hlstória: "Joa n inha diferente"
Roda de convêrsa: reflexão sobre a importância em respeitar as diferenças
Oralidade e escrita:
Maternal 2 - Desenhar círculos representando as bolinhas das joaninhas (parceria com o projeto
Encanto e Observação). Utilizar chão do pátio e giz de lousa, mural de azulejo e tinta, caixa de
areia ou farinha, papel e glz de cera... Objetivo da atividade: estimular o desenvolvimento da
linguagem escrita.
Maternal e berçário - Recontar a história com fantasias e cenário e/ou dedoches
Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e autonomia: ldentificar e reproduzir a letra inicial do nome (massa de modelar, caixa
de areia ou farinha, peças de montar, colagem, mural de azulejo...) Parceria Projeto Mundo da
lmaginação (Linguagem escrita)
Alimentacão Saudável: Decorar tomate e alface em Íormato de joaninha, incentivar o consumo de
frutas e verduras

rt."
Projeto Remexer
Movimento Corooral - Motricidade e lateralidade (mãos e pés)

Maternal - bolinhas

Encaixar as bolinhas de diferentes formas
Projeto Encanto
Confeccionar quebra cabeÇa de Joaninha (pintura - opinião do aluno) parceria Projeto Observação

P c)l>
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Rua Treze de maio ne 1.1L0 -

cNPJ 00.142.555 /0007-78

Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

*.sg;r,iuilMural de azuleio ou mural da sala: Arte com Joaninha
Projeto Observação
- Forma geometrica: círculo - Formar uma Joaninha utilizando círculos

Quebra cabeça de Joaninha - 2 ou 4 peças (Parceria Projeto Encanto)

íí a 14 de Abril
Projeto Mundo da lmaginação
História: "Menina bonita do laço de fita"
Roda de conversa: reflexão sobre a importância em respeitar as diferenças.
História - Especial de Páscoa: "O coelhinho que não era de páscoa"
Projeto Sementinhas do Bem
Alimentacão saudável: Receitas de brigadeiro saudável em comemoração à
alimentação saudável em casa.
Data comemorativa: Páscoa
Projeto Remexer
Motricidade qrossa e fina: Brincadeiras que envolvam movimento corporal e
cores e formas geométricas - parceria com o Projeto Observação
Berçário e maternal: estímulo a motricidade fina e lateralidade com material
"aramado"

páscoa - estímulo a

o aprendizado de

pedagógico

Releitura da história através da expressão artística: reproduzir os personagens, menina bonita
e/ou coelho, de diferentes maneiras, respeitando a opiniâo de cada turma.
Exposição das obras "Menina bonita do Laço de fita" de todas as turmas - Interação com as
famílias e conscientização da importância do respeito ao próximo
Projeto Observação
Formas geométricas: TRIÂNGULO / QUADRADO
Cores. AI\/IARELO I AZUL
Maternal - desafio: blocos lógicos: agrupamento por forma e cor / Estímulo a criatividade
Berçário: estímulo visual com divêrsas formas e cores - blocos lógicos, jogos de encaixe, mesa
interativa...

Pe19^
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Projeto Mundo da lmaginação
História "Menino Poti"
Roda de conversa: conheceT e respeitar os elementos da cultura indigena: alimentação,
transporte, moradia, vestimenta, acessórios, pinturas, instrumentos musicais...
Projeto Sementinhas do Bem
Alimentacão saudável: alimentos com coloração amarela: mandioquinha, milho, abacaxi, bananâ,
batala, melão, manga... Conhecer os hábitos alimentares da cultura indígena
Data comemorativa: 18 de abril - Comemoração do Dia Nacional do Livro lnfantil - Visitar, o
"Cantinho de livros" da Creche, ouvir histórias e manuseaT livro a escolha do aluno
Data comemorativa: í 9 de abril - Dia do índio - Semana comemorativa: conhecer a cultura
indígena
Projeto Remexer
Movimento corporal: motricidade fina conr recursos: massa de modelar, macarTão, canudo...

l\ilovimento corporal:
na Tribo" (Parceria
Projeto Encanto

conr projeto Encanto)

Confecção de acessórios, objetos e brinquedos da cultura indígena: colar, cocar, pintura,
instrumento musical, peteca... (A escolha do aluno)
Música: "1,2,3 lndiozinhos" / manuseio de instrumentos musicais
Projeto Observação
Percepção espacial e conceito matemático "dentro e fora": Brincadeira na canoa do indiozinho -
música "1,2,3 indiozinho"
Familiarização dos numerais: através de figuras, "corredor educativo" e músicas que envolvam o
aprendizado dos numerais: "1,2,3 indiozinhos", "5 patinhos", "Contando até dez - Rebeca Nemer",
"Números de 1 a 10 J3 BRINCANDO COM O MACAQUINHO !í (Leãozinho Voador)"...
25 a 29 de Abril
Projeto Mundo da lmaginaçâo
Relembrar as histórias do mês
Literatura complementar:
"O patinho feio"
"Tudo bem ser diferente"
Portfólio I nterpretaÇão da história
Projeto Sementinhas do Bem
Portfólio Respeito as diferenças
Projeto Remexer
Motricidade grossa, fina e lateralidade: tealizaçáo das brincadeiras do mês a escolha dos alunos
Projeto Encanto

Portfólio Desenho Livre
Exposição das atividades do mês - interaçâo com as famílias
Projeto Obsôrvação
Portfôlio Círculo Amarelo / Triângulo Azul

de acessórios indíqenas

A-'( e

danças, instrumentos musicais e acessórios indígenas "Festa
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Data comemorativa: Páscoa
Receitas de Brioadeiro saudável

lngredientes para fazer Brigadeiro de banana:
. 1 banana prata madura
. 2 colheres de sopa de leite em pó desnatado
. 1 colher de sopa de cacau em po

. Coco ralado (opcional)

Modo de preparo:
1. Descasque a banana e amassecom garfo. Não precisa deixar como purê bem

lisinho, esse brÍgadeiro ficará mais gostoso se você deixar alguns pedaços de
banana.

Dica .1 : Para amassar facilmente a banana ela deverá estar bem madura. lsso também é
impoftante para conseguir um brigadeiro docinho e sem açúcar.
Dica 2: Se preferir pode substituir a banana por batata doce cozida, neste caso pode
acrescentar uma colher de chá de óleo de coco e não será necessário usar o leite.

2. Coloque a banana amassada numa panela, adicione o leite em pó e o cacau,
misture. Leve ao fogo e vá mexendo até soltar do fundo, em ponto de brigadeiro de
en rola r.

3. Desligue o fogo, retire para um prato e espere esfriar. Enrole e polvilhe com coco
ralado ou sirva ele como brigadeiro de colher.

Ingredientes para fazêr Brigadeiro de aveia:
. 4 colheres de sopa de aveia em flocos
o 1 colher de sopa de cacau em pó

. 1 colher de chá de açúcar ou r:utro adoçante da sua preferência

. 1 colher de chá de óleo de coco

. 100 ml de leite desnatado ou bebida vegetal

. Chocolate granulado

Modo de preparo:
'1 . Triture mr-rito bem os flocos de aveia até virarem uma farinha. Se você gostar da

textura da aveia deles, pode triturar menos.
2. Coloque numa paneia todos os ingredientes deste brigadeiro: a aveia, o cacau, o

açúcar, o óleo de coco e o "leite".
3. Leve ao fogo médio e fique mexendo com uma colher até conseguir uma mistura

espessa. Nesse momento desligue o fogo.
4. Coloque o brigadeiro em um recipiente e deixe esfriar. A consistência deverá ser

semelhante ao brigadeiro tradicional. porém menos gordurosa.
5. Quando esfriar, retire porÇÕes com as mãos e modele ent forma de brigadeiro.

Passe no chocolate granulado ou, se quiser, envolva com flocos de avera.

4
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MAPA DE ACOMPANHAMENTO
MÊS AB RIL 2022

U.E. CRECHE PROF,A PROFESSORA ANA IV1ARIA PIGAIIO
TU RMA PREVISTO REATIZADO OBSERVAÇÃO

BI A 16 8

BI - B 16 6

BII A 20 18

BII. B 2A 18

MI- A 25 16

tll1 -B )5 i5
MII A 28 24

Mit ts 28 23

TOTAL 178 124
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