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Relatório Circunstanciado
METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

ABRIL/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÂO/

DESENVOLVIMENTO

I

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 50% da rotina
dedicada as
atividades de
cuidados conforme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentacão
saudável
(Plantio na horta e
incentivo no
consumo de frutas,
legumes,
verduras.,.)
- Cuidados com a

hiqiene oessoal
(Escovação de
dente, banho, Iavar
as mãos antes das
refeições...)
- ldentificaÇão e
orqanizacão dos
Dertences pessoais

e coletivos
(Acessíveis ao

aluno)
- Socialização
(Jogos cooperativos

e Placas das Regras
de convívio.,.)
- ldentificacão da
imaqem corporal
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentificacão da
inicial do nome
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginaçáo:

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonomia

Projeto Sementinhas do

Alimentação saudável:

Decoração de tomate e
alface em formato de
joaninha, incentivo ao
consumo de frutas e
verduras

Receitas de brigadeiro
saudável em comemoraÇão
à páscoa - estímulo a

alímentaçâo saudável em
casa.

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

ldentidade e autonomia:

ldentiÍicar e reproduzir a
letra inicial do nome (massa
de modelar, caixa de areia
ou farinha, peças de
montar, colagem, mural de
azulejo...) Parceria Projêto
Mundo da lmaginação
(Linguagem escrita)

Bem
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

ABRIL/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

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

suas funcões
- Sequranca e

inteqridade ÍÍsica

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

2,1 Rotina
diária:
a) atividades
organizadas de

modo a permitir

o movlmento
das crianças,
nos diferentes
espaços da
escola.
b) atividades
que ensinam as
crianças a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

2.1 .1 No mínimo
d uas atividades na
rotina com

alternância de
movimento,
conforme:

Projeto Remexer
(Espaços previstos:

sala de aula, pátio,

brinquedoteca e
parque)
- Motricidade fina e
q TOSS A

- Lateralidade
- Cinco sentidos
- Esquema e

Expressão Corporal
- PercepÇão Espacial

Projeto Remexer
Movimênto Corporal -
Motricidade e lateralidade
(mãos e pes)

Maternal - Berçário:
brincadeiras com bolinhas /
Encaixar as bolinhas de
diíerentes formas

Motricidade qrossa e íina;
Brincadeiras que envolvam
movimento corporal e o
aprendizado de cores e
formas geométricas -
parceria com o Projeto
Observação

Berçário e maternal:
estímulo a motricidade fina
e lateralidade com material
pedagógico "aramado"

Movimento corporal:
motricidade fina com
recursos: massa de
modelar, macarrão,
canudo,., Confecção 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

g
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

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

duas atividades
permanentes na
rotina, conforme:

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimento
lnterpessoal e
intrapessoal - ioqos
cooperativos,
escolha de materiais

Projeto Remexer
Motricidade g rossa, fina e
lateralidade: realizaÇão das
brincadeiras do mês a
escolha dos alunos

Projeto Encanto
Confeccão de quebra

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

Releitura da história atravesnêrfences nessoais e

coletivos...
(EstÍmulo a opinião
do educando como
indivíduo e respeito
a opinião de seus
pares)
- Teste de
aceitabilidade do
cardápio
Projeto Remexer
Escolha de

brincadeiras e

brinq uedos
preferidos

Projeto Encanto
Escolha de materiais
de diferentes
texturas
Escolha de cores
Escolha de músicas
(incluindo atlvidade
de votaçâo coletiva
para escolha da
música da turma
para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação

da expressão artística:
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

Projelo 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
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

ABRIL/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Relembrar h istórias
a escolha dos alunos

il-
Promoção

da
Aprend iza

gem

1 , Utilizar a

metodologia
de trabalho por

Projetos
Didáticos,
sequências de

atividades e

atividades
permanentes.

1.1 Elaboração
de Pro.jetos

Didáticos por

turma, de temas
de interesse das
crianÇas.

1.1,1 No mínimo um
projeto didático, por
semestre, por turma.
Proietos anuais:
Sementinhas do
Bem (identidade e
socialização),
Remexer (corpo e

movimento), Mundo
da lmaginação
(linguagem),

Encanto (Expressão

artística) e

ObservaÇão
(conhecímento

lógico-matemático)
Cronoqrama de
atividades - 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/
Maternal 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

formasi

Projeto Mundo da

lmaginação

Escuta, fala, pensamento

e imaginação;

Projeto Observação

Espaços, tempos,

quantidades, relaçôes e

transformações;

2. Realizâr
planejamento

2.1 Registro
diário das

2.1 .1 Realização de
devolutivas

Cronograma de
atividades semanais
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

ABRIL/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

e registro da
prática
pedagógica.

atividades da

turma,
semanats 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
pa rt icu la rid ad es no
desenvolvimento do

aluno - diário
- Devolutivas,
orientaçôes, estudos
e reÍlexÕes nas
HAPS,

Envio do cronograma de
atividades organizadas por
semana para as íamílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Classe
Regístro 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 Elaboração de

dois relatórios de

cada aluno: 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 -
Garantia

da lnfância

L Planejar
situações
oriêntadas
para que as
crianças se
expressem por
meio de
diferentes
linguagens
plásticas,

simbólicas,

1 .1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos
diferentes
espaços
naturais,
culturais e de
lazer da sua

localidade,
b) brincadeirâs
de Íaz de conta.

1 , í .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

Bêm

Data comemorativa:
Páscoa

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

alimentação sâudável em
casa,

Pácina s 
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

ABRILI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçÂO/

DESENVOLVIMENTO

musrcars e

corporais.
c) produções

artísticas:
pinturas,
desenhos,
esculturas, com
materiais
diversos e

adequados à
faixa etária.
d) brincadeiras
que explorem
gestos,
canções,
recilações de
poemas,
parlendas, entre
o utras.

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 arg ila,

colagens,
confecçôes com

materiais reciclávers,

aprendizado das
cores, garatujas,

desenhos,
manuseio, utilização
de diversos
materiais e

utilizaçáo de
recursos
tecnológicos...
- Expressão
artística: Teatro,
mímica, dança,
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
m usicais,
exposições e
mostras das
obras artísticas. ..

Remexer
- Motricidade grossa
e fina

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

escolha do alu no

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

Projêto Encanto
Confeccão quebra cabeca
de Joaninha (pintura -

opinião do aluno) parceria
Projeto Observação

Mural de azuleio ou mural
da sala: Arte com Joaninha

Releitura da históría através
da expressão artística:
reprodução dos
personagens, menina
bonita e/ou coelho, de
diferentes maneiras,
respeitando a opínião de
cada turma.

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

ConfecÇão de acessórios,
obietos e brinouedos da
cultura indíqena: colar,
cocar, pintura, instrumento
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

ABRIL/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

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

cores...

musical, peteca.,, (A

escolha do aluno)

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

Exposição das atividades
do mês - interação com as
famílias

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

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

Formas qeométricas:

TRIÂNGULO / QUADRADO

Cores: AI\/ARELO I AZUL

Maternal - desafio: blocos
lógicos: agrupamento por
íorma 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 fora": Brincadeira
na canoa do indiozinho -
música "1,2,3 indiozinho"

Familiarizacão dos
numerais: através de
fiquras, "corredor educativo"
e músicas oue envolvam o
aprendizado dos numerais:
"1,2,3 indiozinhos", "S

Ç
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

ABRIL/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXEGUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

patinhos", "Contando até
dez - Rebeca Nemel',
"Números de 1 a 10I
BRINCANDO COÀ/ O
I\4ACAQUINHO í
(Leâozinho Voador)",..

2. Planejar
situaçôes que

visem ao
desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e

leitura.

2.1 Rotina
semanal:
a) atividades
diárias de leitura
e contação de
histórias, 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
Mundo da
lmaginação e

atividades
específ icas do

desênvolvimento da
linguagem
vinculadas ao

material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias
estimulando o

aprendizado dos
valores humanos
Desenvolvimento da
linquaqem
Gosto pela leitura
Familiarizacão das
letras
Producão textual -
coletiva

Projeto Mundo da
lmaginação

Abril

Semeando respeito as

diferenças

Contação das histórias:

"Joaninha diferente"

Eunice Braido

"Menina bonita do laço de

íita"

Ana Maria Machado

"Menino Potr"

Ana Maria Machado e

Claudius Ceccon

"O coelhinho que não era

de Páscoa"

Ruth Rocha"

(ESPECIAL _ PÁSCOA)

Leitura Complementar:

"O patinho feio"

"Tudo bem ser diferente"

Todd Parr

Estímulo ao gosto
pela leitura;
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

ABRIL/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

OE
OUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

. Desenvolvimento da
linguagem oral e
escritai

o Familiarização das
letras e manuseio
dê livros;

. Roda de conversa:
estímulo ao
desenvolvimento da
linguagem

lv-
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
incêndio

Capacitaoões:
palestras

direcionadas
para

aprimoramento
do trabalho de
cada setor

Reunião de

formacáo

CAP - Conselho
de Avaliação
Pedagógico

HAP - Hora
Atividade
Presencial

. Oficina: "Adaptacão
e maneio da crianÇa
com autismo na

creche"
Início em abril e
término em Maio
(Formação para
monitoras e/ou
equipe pedagógica)

r 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

teórico-metodológico do

livro "Porta Aberta"
Programa nacional do livro
didático (PNLD);

Estudo BNCC;
Análise dos objetivos e

preparação das atividades

Página 9
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

ABRILI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Reuniâo
Pedagógica e

Administrativa

pedagógicas do mês de
Maio;

Análise do desenvolvimento
dos alu nos;
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
Formação
(29 de abril)
Orientações do
trabalho da equipe e

preparativos para as

atividades do proteto

pedagógico para o
mês de Maio
Dinâmicas e

abordagens sobre o
"Autismo e a
inclusão escolar""

. Reunião com equipe
Pedagógica
(professoras,
cooTdenadoras 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
reuniôes com
as famílias no
decorrer do
ano letivo.

í .1 Reuniões
com temas
voltados para a
educação dos
filhos e/ou
assuntos de

cunho
pedagógico.

1 .1 .1 Mínimo de
uma reunião
bimestral com as
famílias e

atendimento
individual coníormê
necessidade.

Exposição das atividades
desenvolvidas no mês de
Abril - interação com as

famílias

Atendimento presencial as
famílias, conforme
necessidade do aluno;
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

ABRIL/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

Atendimento com a

nutricionista e coordenação
à disposiçâo das famílias;

Atendimento remoto
conforme solicitação da
fa m ília.

vt-
Garantia

do acesso

1 . Realizar o

atendimento
das crianças
de acordo com
o Termo de
Colaboração
com a
Secretaria de
Educação.

'1 . í Atendímento
mensal na
capacidade
máxima.

1.1.1 Atendimento a

100% da proposta

de atendimento.

. Realização de
inscrições;

. Matrículas coníorme
demanda e

disponibilidade de
vaga;

. Envio da Lista de
Frequência na
prestação de contas
mensal;

. Quadro da
quantidade de
alunos matriculados,
em anexo.

vil-
Parceria

com a
Secretaria

de
Educação

1. Participar
das reuniões
de

assessoramen
toede
orientaÇÕes
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

1 .1 Participaçâo
da Equipe
Gestora nas
reuniÕes
agendadas.

1 .1 .1 Participação
da Equipe Gestora
em 100% das
reuniôes realizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de
Educação.

Visita da Suoervisão
(12 de Abril)

SolicitaÇão da Supervisão:
o Estudo sobre o tema

Autismo "Simpósio
sobre TEA" -
U n icamp

. Elaboraçâo de
Relatório

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

2. Cu m prir
integralmente
o Termo de
ColaboraÇão.

2.1

Cum primento
dos prazos

estabelecidos

. 2. 1 .1 Atendimento
a 100% das
solicitações e prazos

designados.

. Entrega de Relatório
Circunstanciado e

Prestaçáo de

Página 11 0
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cAsA DA PROVTDÊNC|A CNPI 00.142.5551000L-78

Te lefo nes: llg) 3875-7097
Rua Treze de mâio ne 1,110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

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 Mantet 100%
do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

Quadro de funcionários
coníorme Plano de trabalho
2022

Fotos e documentos comprobatórios, em anexo.

Diretora Pedagógica

Chudia P. S. M. Carrilho
Diretora Pedagógica

RG: 29.421,999.7

Página 12

Márcia Regina Macielde lima
CooÍdenrdora pedagdgica

Rc:24.999.907.9

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

ABRIL/2022
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Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022

Creche ProP Jorge Alves Brown
Projeto Mundo da lmaginação
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Anêxo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProP Jorge Alves Brown

Projeto Mundo da lmaginação

Projeto Sementinhas do Bem

f'.!
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: \79) 387 5-7 O97

cN PJ 00.142.555 | OO0t-78

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

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProP Jorgê Alves Brown

Projeto Sementinhas do Bem

PáBina 15
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Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022

Greche Prof Jorge Alves Brown
Projeto Sementinhas do Bem
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Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022

Creche ProP Jorge Alves Brown
Projeto Remexer
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Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022

Creche ProP Jorge Alves Brown

Projeto Rêmexer

Projêto Encanto

Página 18
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pnOvrOÊjliCrA Rua Trezê de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - tndaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Greche Prof Jorge Alves Brown

Projeto Observação

Página 19

q

'(o



/â 
-::-",:,:":,, .NPJoo142's5stooot-7'

pnOvroÊ[iCre Rua Treze de maio ne 1.i.10 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProP Jorge Alves Brown

Formaçâo da Equipe: Reunião de Formação / HAp

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

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProP Jorge Alves Brown

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

Página 21



CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00. 142.555 I OOOL-7 I

Te lefone : (19lt 387 5-7 097

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

Projeto Pedagógico 2022
Semeando Valores

@@
Durante o ano de 2022 vamos refletir sobre os valores humanos através de temas mensais e semeá-los em

nossos coraçÕes para que ao final do ano possamos colher coraçÕes repletos de valoresl

Janeiro: Acolhida
Fevereiro: SEt\4EANDO Al\4 IZADE
N/aTçoI SENTEANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVIVIO
Abril: SEMEANDO RESPEITO AS DIFERENCAS
N,4aio: SEN,4EANDO GENEROSIDADE
Junho: SEN/]EANDO SOLIDARIEDADE
J ulho: SENIEANDO Al\4OR FAI\,IlLlAR
Agosto: SEMEANDO HONESTIDADE
SEIEMbTO: SEMEANDO A PRESERVAÇÁO DA NATUREZA
Outubro: SEMEANDO I DENTIDADE, AUTONOI\,11A E AUTOCONFIANÇA
Novembro: SEMEANDO COOPERAÇÃO
Dezembro: SEMEANDO GRATIDÃO

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

Projeto Mundo da lmaginação
História: "Joan inha diferente"
Roda de conversa: reflexáo sobre a impoÍância 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 giz de cera... Objetivo da atividade: estimular o desenvolvimento da
linguagem escrita.
Maternal e berçáÍio - 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 íarinha, 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

Movimento Corooral - Motricidade e lateralidade (mãos e pés)

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

ú

bolinhasMaternal -



,ü*rrr, o" r.r,",o o, ,r,r, 0".",": Arte com Joaninha

Pwiôr§,ç1P5.3196ç*'U
- Forma geométrica: círculo - Formar uma Joaninha utilizando círculos
'õ^

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

cAsA DA PRoUDÊNcrA cN PJ 00, 142.sss I 000L-7 I

Telefon e: (79lr 387 5-7 091

Rua Treze de maio ne L.Ll"0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

11 a 14 de Abril
Projeto Mundo da lmaginaçâo
História: "Menina bonita do laco 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
Alimentação saudável: Receitas de brigadeiro saudável em comemoração à páscoa - estÍmulo a
alimentação saudável em casa.
Data comemorativa: Páscoa
Projeto Remexer
Motricidade qrossa e fina: Brincadeiras que envolvam movimento corporal e o aprendizado de
cores e formas geometricas - parceria com o Projeto Observação
Berçário e maternal: estímulo a motricidade fina e lateralidade com material pedagógico
"aramado"

Releitura da história através da expressão artÍstica: reproduzir os personagens, menina bonita
e/ou coelho, de diferentes maneiras, respeitando a opinião de cada turma.
Exposição das obras "Menina bonita do LaÇo de fita" de todas as turmas - lnteração com as
famílias e conscientização da importância do respeito ao próximo
Projeto Observação
Formas geometricas: TRIANGULO / QUADRADO
Cores. AMARELO I AZUL
l\ilaternal - 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
interativâ...

\;.-Y*
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í8 a 20 de Abril

CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00. 142.555 I 000L-7 I

Telefo n e : ltgl 387 5 -1 097

Rua Treze de maio ns 1.1L0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Projeto Mundo da lmaginação
História "Menino Poti"
Roda de conversa: conhecer e respeitar os elementos da cultura indígena: alimentação,
transporte, moradia, vestimenta, acessórios, pinturas, instrumentos musicais...
Projeto Sementinhas do Bem
Alimentacão saudável: alimentos com coloração amarela: mandioquinha, milho, abacaxi, banana,
batata, 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 manusear livro a escolha do aluno
Data comemorativa: í9 de abril - Dia do índio - Semana comemorativa: conhecer a cultura
indÍgena
Projeto Remexer
lvlovimento corporal: motricidade fina com recursos: massa de modelar, macarrão, canudo...

de acessórios indíoenas

ilsü'WYt
Movimento cúp"rd com ú úsicas,'danças, instrumentos musicais e acessórios indígenas "Festa
na Tribo" (Parceria com projeto Encanto)
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

ffi
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 Neme/',
"Números dê í a í0Jí BRINCANDO COM O MACAQUINHO JJ (Leãozinho Voador)"...[m"ffiffigffi
Relembrar as histórias do mês
Literatura complementar:
"O patinho feio"
"Tudo bem ser diferente"
Portfólio lnterpretacão da históriaffi
Portfólio Respeito as diferenças

HffiIffiffiÍ
Motricidade grossa, fina e lateralidade: realização das brincadeiras do mês a escolha dos alunosffirffiffi
Portfólio Desenho Livre
Exposiçâo das atividades do mês - interação com as famílias
HffifiifffilHffiffiffi
Portfólio Círculo Amarelo / Triângulo Azul
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CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00. 142.555 | OOOI-7 I

Telefone: (19) 3875-7097

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

Data comemorativa: Páscoa
Receitas de Briqadeiro 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 pó

. Coco ralado (opcional)

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

Iisinho, esse brigadeiro ficará mais gostoso se você deixar alguns pedaços de
ba na na.

Dica 1: Para amassar facilmente a banana ela deverá estar bem madura. lsso tambérn é
importante 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 náo 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
e n rola r.

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

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

. 1 colher de chá de açúcar ou outro 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 muito bem os flocos de aveia até virarem uma farinha. Se você gostar da

textura da aveia deles, pode triturar menos.
2. Coloque numa panela 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 porÇóes com as mãos e modele em forma de brigadeiro.

Passe no chocolate granulado ou, se quiser, envolva com flocos de aveia.
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MAPA DE ACOMPANHAMENTO
MÊs ABRIL 2022

U,E. CR ECH E PROF,.JORGE ALVES BROWN

TU RMA PREVISTO REALIZADO OBSERVAçÃO
B]- A 1-6 1!
BI-B 16 L2

B II.A 20 1-7

BII-B 20 19

B I]-C 20 18

I\,4I-A 25 20
M ]-B 25 21
M-C 25 24
M]I-A 28 20

IV]II- B 28 27

M II-C 24

TOTAL 2sL 213

coordeiàUdra Pedagósica
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RESUMO GERAL
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MAPA DE ACOMPANHAMENTO
MÊS ABRIL 2022

U.E. CRECH E PROF,IORG E ALVES BROWN

TU RMA PREVISTO REATIZADO oBSERVAçÃO
BI- A 16 11

BI-B 1,6 1,2

BII-A 20 17

BII B 20 19

B II-C 20 18

Mt-A 25 20

M I-B 25 2t
M-C 25 24

MII-A 28 20

MII.B 28 27
Mtl-C 28 24

TOTAL 25L 2L3

rM P R ESSO ÊM 04/05/2022 RESU MO GERAL


