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Relatório Circunstanciado
METAS DE ATENDIMENTO

Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini
ABRILI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QU,ALIDADE

METAS
EXECT.'ÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

I

Formação
integral

das
crianças

1 . Promover o

desenvolvimen
to da

autonomia e
identidade.

'L I Rotirra
diária:
a) atividades,
materiais e
espaÇos

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

cuidarem de si

mesmas e do
prcprio oorpo.

I .1 .1 50% da rotina
dedicada as
atividades de
cuidados confornre:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentacão
saudár,el
(Plantio na hoda e

incentivo no
consurÍro de frutas,
legumes,
verduras... )
- Cuidados conl a
hiqiene oessoal
(Escovação de
dente, banho, lavar
as mâos antes das

refeições...)
- ldentificacão e

orqan izaÇão dos
pertences pessoais

ç_§ol_9!vos
(Acessíveis ao
a luno)
- Socializacão
(Jogos cooperativos

e Placas das Regras
de convívio...)
- ldentificacão da

EICSe!!.-Aqp9rê.1
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentificação da

lriçrê-L-dg_rcCIe
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginaçâo.

Atividades de
Desenvohrimento da

ldentidade e ALltonomia

Projeto Sementinhas do
Bem

Alimentação saudável:

Decoração de tomate e
a líace em formato de
joaninha, incentivo ao
consumo de frutas e
verd uras

Receitas de brigadeiro
saudável em comemoração
à páscoa - estímulo a
alinrentação saudável em
casa.

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

Identidade e a utq1qry.1a:

Identiíioar e reproduzir a
letra inicial do nome (massa
de modelar, caixa de areia
ou farirrha, peças de
montar, colagem, mural de
azulejo...) Parceria Proleto
Mundo da lmaginaÇão
(Linguagem escrita)
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METAS DE ATENDIMENTO
Greche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

ABRILI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

familiarizaçáo das
letras)
Projêto Remêxer
- Reconhecimento
partes do corpo e

§!ê§l!!çÕc§
- SequranÇa e
inteqridade física

2. Promover o

desenvolvimen
to do

movimento.

2.1 Rotina
diária:
a) atividades
organ izadas 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.'1 .1 No mínimo
duas atividades na
rotina com
alternância de
movimento,
conforme:

Projeto Remexer
(Espaços previstos:

sala de aula, pátio,

brinquedoteca e
parque)
- Motricidade fina e
qÍossa

- Lateralidacle
- Cinco sentidos
- Esquema e

Expressáo Corporal
- Percepção Espacial

Projêto Remexer
Movimento Corporal -
Motricidade e lateralidade
(mãos e pés)

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

Motricidade q rossa e íina:
Brincadeiras que envolvam
movimento corporal e o
aprendizado de cores e
formas geométricas -
parceria com o Projeto
Observação

Berçário e rnaternal:
estímulo a motricidade Íina
e lateralidade ccm material
pedagógico "aramado"

Movimetto corporal:
motricidade f ina com
recursos: massâ de
modelar, macarrão,
canudo. .. Confecçáo de
acessórios inciígenas

Movimento corporal: com
músicas, da ncas,
instrumentos musicais e
acessórios ind íqenas
"Festa na Tribo" (Parceria
com projeto En6anto)

(Parceria com o
Projeto Observação)
Projeto
Sementinhas do
Bêm
- Joqos cooDerativos
e competitivos

rásinaz 
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METAS DE ATENDÍMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

ABRILI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

3. Possibilitar
o exercÍcio de
escolhas.

31 Rotina
diária:
a) atividades
organ izadas 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 grossa, fina e
Iateralidade: realizaçáo das
brrncadeiras do mês a
escolha dos alu nos

Proieto Encanto

-cp.nÍcççêp-dcslcbrc
cabeca de .Joaninha
(pintura - opinião do aluno)
parceria Projeto
Observação

Releitura da h istória atravesDertences oessoeis e

coletivos. ..

(Estímulo a opinião
do educando como
indivíduo e respeito
a opinião de seus
pares)
- Ieqte de
aceitabilidade do

çêrdi.prg
Projeto Remexer
Escolha de
brincadeiras e

brinquedos
preferidos

Projeto Encanto
Escolhe dê materíais
de diferentes
texturas
Escolha de cores
Escolha de músicas
(incluindo atividade
de votaçáo coletiva
para escolha da
música da turma
para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação

da expressão aftÍstica:
reproduzir os personagens,
menina bonita e/ou coelho,
de diferentes maneiras,
respeitando a opinião de
cada turma.

Confeccão de acessórios,
obietos e brinqLredos 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 - Comemoraoão do
Dia Nacional do Livro

!nfg1t[ - Visita ao "Cantinho
de livros" da Creche /
ContaÇão da história "O
patinho íeio" e manuseio de
livros a escolha do aluno

Pác na 3 
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

ABRILI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÁO/

DESENVOLVIMENTO

Relembrar h istórias

a escolha dos alunos

il-
Promoção

da
Aprendiza

gem

í , Utilizar a

metodologia
de trabalho por
Projetos
Didáticos,
sequências de
atividades e

atividades
permanentes.

1.1 Elaboração
de Projetos
Didáticos por

turma, de temas
de interesse das
crianças.

1 .1 .1 No mínimo um
projeto didático, por
semestre, por turma.
Proietos Anuê§:
Sementinhas do
Bem (identidade e

socialização),
Remexer (corpo e

movimento), M undo
da lmaginação
(linguagem),
Encanto (Expressão
artística) e

Observação
(conhecimento
lóg ico-m atem ático)

Çrc!-esrloê-de
atividêdes - 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 i berçário
ll / Ivlaternal 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, respectívos 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 imaginaçáo;

Projêto Observação

EspaÇos, tempos,

quantidades, relaçôes e

transformações;

2. Realizar
planejamento

2.1 Registro
diário das

2.1 .1 Reallzação de
Cêvolutivas

Cronograma de
atividades semanais

,r,,*o 
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

e registro da
prática
pedagógica.

atividades da

turma.
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 organizadas por
semana para as famílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Classe
Registro das atividades no

diário de classe - l\4aternal
1e2

Semanário
Realização de semanário -

HAP
Análise e estudo do Projeto
Pedagógico e Livro PNLD

Q

Acompanhar o

desenvolvimen
to das crianças
por meio de

relatórios de
aprendizagem.

3.1 Elaboração
de relatórios
individuais aos

alunos.

3.'1 .1 Elaboração de
dois relatórios de
cada alu no: junho e
dezembro.

- Análise do

desenvolvimento dos

alu nos com a equipe
pedagógica e em casos
específicos a análise está
sendo realizada em
parceria corn a família e

com equipe
m u ltiprofissional;

ilt -
Garantia

da lnfância

1. Planejar
situações
oÍientadas
para qLre as

crianças se
expressem por
meio de
diferentes
linguagens
plásticas,

simbólicas,

1 .1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos
diÍerentes
espaÇos

naturais,
culturais e de
lazer da sua
localidade.
b) brincadeiras
de faz cie conta.

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

atividades orientadas
de acordo com os
Projetos:

Sementinhas do
Benr
- Celebração 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
GASA,

o'*'".'v 
g
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

musicais e

corporais.

c) produções

artísticas:
pinturas,

desenhos,
esculturas, com
materiars
diversos e

adequados à

faixa etária.
d) brincadeiras
que exploreur
gestos,

canÇões,

recitaçÕes de
poemas,
parlendas, entre
outrag.

e) brincadeiras
que explorenr o

movimento e o
desenvolviment
o sensorial.

- Cuidados com

espaco coletivo -
atitudes de
preservaÇão

Mundo da
lmaginação
- Brincadeiras de faz
de conta: estímulo a

imaginação
Encanto

- Artes nranuais e
visuais: Pinturas
com diferentes
técnicas, pinturas no
painel de azulejo,
modelagem de
massa ou argila,
colagens,
confecções com

materiais recicláveis,
aprendizado das

cores, garatujas,
desenhos,
manuseio, utilização
de diversos
materiais e

utilização de

recursos
tecnológicos...
- Expressão
artística: Teatro,
mímica, dança,
canto, reproduzir
sons de
instrurnentos
musicais,
exposiçóes e
mostras das
obras artísticas...
Remexer
- Motricidade grossa
e fina

Data comemoratrva: 18 de
abril - ComemoraÇão clo

Dia Nacional do Livro
lnía ntil -Visita ao "Cantinho

de livros" da Creche,
contação de histórias e
manuseio de livros a
escolha do alu no

Data comemorativa. !fuig
abril - Dia do índio -
Semana comemorativa:
"conhecer a cultura
indígena"

Projeto Encanto
ConfecÇão quebra cabeca
de ,Joaninha (pintura -

opinião do aluno) parceria
Projeto Observação

Mural de azuleio ou mural
da sala: Arte com Joaninha

Releitura da h istória através
da expressão artística:
reprodução dos
personagens, menina
bonita e/or.r coelho, de
d iferentes rnaneiras,
respeitando a opinião de
cada turnra.

ExposiÇáo das obras
"Menina bonita do Laço de
íita" de todas as turmas -
lnteração ccm as famílias e

conscientização da
importância do respeito ao
próximo

Çpn G'.cqlq de acessórios,
eblelas-e-b!-ls-uc!-ssrXê
cultura indíqena: oolar,
cocar, pintura, instrumento

ort,rrUV
g
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
OUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

- Esquema corporal /
lateralÍclade
- Cinco sentidos
Observação
- Confecção artística
virrculada 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 - interaçáo com as
famílias

Projeto Observação
Forma qeométrica: círculo -
Formar uma Joan inha
utilizando cÍrculos

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

Formas qeométricas:

TRIÂNGULO / QUADRADO

Cores: AMARELO I AZUL

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

criatividade

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

PercepÇão espacial e

!!-nc§!!g_nl-A1erné!çg
"derrtro e fora": Brincadeira
na canoa do indiozinho -
música "'1 ,2,3 indiozinlro"

Familiarizacão dos
numerais: através de
figuras, "corredor educativo"
e músicas clue envolvam o

êue-[glza!_a_o_s§_n w0qêt s :

"1 ,2,3 indiozinhos", "5

Pácina 7§
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçÃO/

DESENVOLVIMENTO

patinhos", "Contando até
dez - Rebeca Nemer",
"Números de 1 a 10 Í
BRINCANDO COM O
MACAQUINHO J:
(Leâozinho Voador)"...

2. Planejar
situações que
visenr ao

desenvolvimen
to das
lrnguagens
escrita, oral e
leitura.

2.1 Rotina
semanal:
a) atividades
diárias de leitura
e contação de
h istórias, de
diversos
gêneros

Iiterários, para e
pelas crianÇas.
b) atividades
significativas de
produÇão de
texto para que
as crianças
participem
mesmo sem
saber escrever.

.1 .1 Míninro de 500/o

do tempo da rotina
dedicada a

atividades
orientadas com
ênÍase no Projeto
Mundo da
lmaginação e

atividades
específicas do
desenvolvimento da
linguagem
vinculadas ao
material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias
estimulando o

aprendizado dos
valores humanos
Desenvolvimento da
linquagell
Gosto pela leitura
Fanriliarizacão das

Ietras
Producão textual -

coletiva

Projeto Mundo da
Imaginação

Abril

Semeando respeito as

diferenÇas

Contação d as h i stórias:

",io_enqfajfqrente"

Eunice Braido

"Menina bonita do laco de

fita,,

Ana Maria Machado

"Menino Poti"

Ana Maria Machado e

Claudius Ceccon

"O coelhinho que não era

de-Pasgqa

Ruth Rocha"

(ESPECTAL - PASCOA)

Leitura Complementar:

a-paU:Xplcla

"Tlrdo bem ser dilerente"

Todd Parr

Estímulo ao gosto
pela leitura;

Página 8
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DE ATENDIMENTO
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

o Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrita;

. Farniliarização das
letras e manuseio
de lrvros;

. Roda de conversa:
estímulo ao
desenvolvimento da
linguagem

tv-
Formação

em
Serviço

1 . Planejar os
momentos
semanâis de
trabalho
pedagógico

entre os pares.

1 .1 Piano de
ensino focado
na necessidade
formativa da
equipe docente.

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

desenvolvimento do
Plano de Ensino.
- Formâção da
Equipe (Professores,
nronitores e apoio):

Curso de
primeiros

socorros

Curso Brigada de
incêndio

CapacitaÇões.
palestras

direcionadas
pata

aprirnoramento
do trabalho de
cada setor

Bc-ulrao--Oc
íornracão

CAP - Conselho
de Avaliação
Pedagógico

HAP - Hora
Atividade
Presencial

o Oficina: "Adaptacão

e maneio da crianca
com autismo na

çicçhe_
lnício em abril e
término em Maio
(Fonnação para

monitoras e/ou
equipe pedagógica)

. &e_U_!_ião

Pedaqóqica
(27 de abril)

Pauta: Projeto
Pedagógicc; Análise
do Projeto
Allmentação 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

0""'n 
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METAS DE ATENDIMENTO
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ABRILI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÃO/

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

Formação
(29 de abril)

Orientações do

trabalho da equipe e
preparativos para as
atividades do projeto
pedagógico para o
mês de Maio
Drnâmicas e
abordagens sobre o
"Autismo e a
inclusão escolar""

. Reunião com equipe
Pedagógíca
(professoras,

coordenadoras e

direÇão - êm 29 de
abril) Análise e

e IaboraÇão de
relatório referente
ao vídeo sobre TEA

V
Cooperaç
ão e troca

com as
famílias

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

í.1 Reunióes
com temas
voltados para a

educação dos
filhos e/ou
assuntos de
cunho
pedagógico.

1.1.1 ltlínimo de
uma reunião
bimestral com as
íamÍlias e

atendinrento
individual coníorme
necessidade.

Exposiçâo das atividades
desenvolvidas no mês de
ALJril - interação com as
famÍlias

Atendimerrto presencial as
famílies, conforme
necessidade do alu no;

Páginalo 

$e



CASA DA PROVIDÊNCIA

Tele fones: (Lg) 387 5-7 097

cN PJ 00.142.sss / ooot-7 8

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Atendimento com a

n utricion ista e coordenação
à disposição das famílias;

Atendimento remoto
conforme solicitação da
fam ília.

vt -
Garantia

do acesso

1. Realizar o

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

Secretaria de
Educação.

1.1 Atendimento
rnensal na
capacidade
m áxima.

1 .1 .1 Atendimento a
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;

. Ouadro da
quantidade de

alu nos matriculados,
em anexo.

vil-
Parceria

com a
Socretaria

de
Educação

1. Participar
das reuniões
de

assessoramen
toede
oriêntaÇe,es

agendadas
pela Secretaria
de Educaçáo.

1 .1 Participação
da Equipe
Gestora nas
reuniões
agendadas.

1 .1 .1 Participação
da Equipe Gestora
em 1 00% das
reuniões realizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de
Educação.

Visita cla Supervisão
(13 de Abril)

Solicitação da Supervisão:
. Estuclo sobre o tema

Autisrno "Simpósio
sobre TEA" -
Unicamp

. ElaboraÇão de
Relatório

Recado em rede
Ciência e atendimento as
orientações;
RetiíicaÇão de dados da
situação do alu no 2' etapa
do Censo Escolar 2021t'

2. Cum prir
integralmente
o Termo de
Colaboração.

2.1

Cu m primento
dos prazos

estabelecidos

. 2, '1 .1 Alendimento
a 100% das
solicitaçÕes e prazos

designados.

. Entrega de Relatório
Circunstanciado e

PrestaÇão de

Pá8ina11 
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cAsA DA pROVtDÊNC|A CNpJ 00.I.42.555/0001-78

Te lefones: (79J 3875-7097
Rua Treze de maio ns 1.1":[0 - Bairro Cídade Nova - lndaiatuha/Sp.

Cláudia P. S. M. Canilho
Diretora Pedagógica

RG: 29.421.999-7

INL'IUAUUT{ES
DE

OUALIDADE
pela Secretaria
de Educação

Contas referente ao

mês anterior

2.2 Quadro de
Pessr:al
completo,

2.2.1 ltlanler 100%
do q uadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

Quadro de funcionários
conforme Plano de trabalho
2022

Fotos e em anexo.

uc§ll

RG. 34.2
1

Coordenador
goglLd

Páglna 12

MÊTAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vora Tosca Magnusson Belluomini

ABRIL/2022

OBJETIVOS METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO



CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (L9) 387 5-7 097

cN PJ 00.142.555 / OOOL-7 I

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

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

El

ory 
§6zsr=3

Projeto Mundo da lmaginação
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: \19]r 387 5 -7 O97

cNPJ 00.142.555 I OOOL-7 8

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

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

Projêto Mundo da lmaginação

Projêto Sementinhas do Bem

Pácina 14 
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.sss / OOOt-79

Telefo nes: (L9) 3875-7097
Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova , lndaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

Projeto Sementinhas do Bem

\l ,]'
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: 119) 3875 7091

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

Projeto Remexer
i. r \,r./. \ _./ ir"'

cNPJ 00,142.5ss lO00L-78

Rua Treze de maio ne 1.110, Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.
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Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

Projeto Encanto

Y,

Projeto Rêmêxer
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pnovroÊilicrl Rua Treze de maio ns 1.110 Bairro Cidade Nova - tndaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

Projeto Encanto
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: 11.9) 3875-1097

cNPJ 00.142.555 / 000L-7 I

pnovto-Êl(cn Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Greche ProF Vera Tosca Magnusson Bêlluomini

Projeto Observação

Página 19
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Anexo - Relatório Circunstanciado - ABRIL 2022
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

Formação da Equipe: Reunião dê Formação

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

I

Reunião - Direção - Coordenação
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Projeto Pedagógico 2022
Semêando Valores

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

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

Janeiro: Acolhida
Fevereiro: SEI\4EANDO AfuIlZADE
[4aTÇo: SEN4EANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVÍVIo
Abrilr SEMEANDO RESPEITO AS DTFERENCAS
[4aio: SE[/EANDO GENEROSTDADE
Junho: SEMEANDO SOLIDARIEDADE
J ulho: SEMEANDO AMOR FAMtL|AR
AgOStO: SEN,íEANDO HONESTI DADE
setembro: sEt\4EANDO A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
Outubro: SEI\,4EANDO I DENTIDADE, AUTONOT!1tA E AUTOCONFTANÇA
Novembro SEI\lEANDO COOPERAÇÃO
Dezer'rb'o. SEIVIEANDO GRATTDÂO

Rêgra 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
H istó ria:__:ba n in bA-ç[[eICOle:
Roda de conversa: reflexão sobre a importância em respeitar as
Oralidade e escrita:
Malernal 2 - Desenhar círculos representando as bolinhas das
Encanto e Observação). Utilizar châo do pátio e giz de lousa,
areia ou farinha, papel e giz de cera... Objetivo da atividade:

CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefone: (19) 3875-7097
Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro

cNPJ 00.142.555 IOOOL-78

Cidade Nova - lnd aiat u ba/SP,

diferenças

joaninhas (parceria com o projeto
mural de azulejo e tinta, caixa de
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 rêproduzir 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)
Alimentação Saudável: Decorar tomate e alface em formato de joaninha, íncentivar o consumo de
frutas e verduras

.So
Projeto Remexer
l\,4ovimento Corporal - Motricidade e lateralidade (mãos e pés)

Encaixar as bolinhas de diferentes íormas
Projeto Encarrto
Confeccionar quebra cabeca de Joaninha (pintura - opinião clo aluno) parceria Projeto Observação

Maternal - bo lin h as

_,_._---...._--2.
\. ,
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.sss I 000L-7 I

Tel efo n e : (79) 387 5-7 097

Rua Treze de maio ns l-.LL0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

$-riiL.t-*tlM u ra I de azuleio ou mural da sala: Arte com Joaninha
Projeto O§servação
- Forma geométrica: círculo - Formar uma Joaninha utilizando círculos

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

Projeto Mundo da lmaginagâo
História: "Menina bonita do laco de fita"
Roda de conversa: reflexão sobre a importância em respeitar as diferenças,
História - Especial de Páscoa: "O coelhinho ctue nâo era de páscoa"
Projeto Sementinhas do Bem
Alimentacáo saudável: Receitas de brigadeiro saudável em comemoração à
alimentação saudável em casa.
Data comemorativa: Páscoa
Projeto Remexer
l4úLgLdAlCSfSssg_Cll!ê-B rin cade iras que envolvam movimento corporal e
cores e formas geométricas - parceria com o Projeto Observação
Berçário e maternal: estímulo a motricidade íina e lateralidade com material
"aramado"

páscoa - estímulo a

o aprendizado de

pedagógico

Projeto Encanto
Releitura da história através da expressâo 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 Obcervação
Formas geométricas: TRIANGULO / QUADRADO
Cores. AMARELO I AZUL
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...

g

1'l a 14 de Abrit

2



CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.ss5 /OAOL-7g

Telefon e: (19\ 387 5-7 097

Rua Treze de maio nq 1.1L0 - Bairro Cldade Nova - lndaiatuba/SP.

Projeto Mundo da lmaginação
Hístória "Menino Poti"
&olg lg!9ryclqê. conhecer e respeitar os elementos da cultura indÍgena: alimentaÇão,
transporte, moradia, vestimenta, acessórios, pinturas, instrumentos musicais...
Projeto Sementinhas do Bem
Alrmgnlação saurjável: alimentos com coloração amarela: mandioquinha, milho, abacaxi, banana,
batata, melão, manga... Conhecer os hábitos alinrentares da cultura indígena
Data comemorativa: í8 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: 19 de abril - Dia do índio - Semana comemorativa. conhecer a cultura
indígena
Projeto Remexer
lvlovimento corporal: motricidade íina com recursos: massa de modelar, macarrão, canudo...
Confecção de acessórios indígenas

Confecção de acessórios, objetos e brinquedos da cultura indígena: colar, cocar, pintura,
instrumento musical, peteca... (A escolha do aluno)
Música: "í,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 ate dez - Rebeca lrlemer",
"Números de 1 a 10 rí BRINCANDO COIVI O MACAQUINHO í (Leãozinho Voador)"...
25 a 29 de Abril
Pnojeto Mundo da lmaginação
Relembrar as histórias do mês
!iteratura complementq!
"O patinho feio"
Jule-hqn-§cr-dtfcreüe'
Portíólio lnterpretação da história
Projeto Sementinhas do Bem
Portfólio Respeito as diferenças
Projeto Remexer
l\/lotricidade grossa, íina e lateralidade: tealizaÇáo das brincadeiras do mês a escolha dos alunos
Projeto Encanto

Porlfólio Desenho Livre
Exposiçáo das atividades do mês - interaÇão com as famílias
Projeto Observação
Portfólio Círculo Amarelo / Triângulo Azul

rm
pnovioÊii'c:r,r

[q#ry3r
Movimento corporal: com músicas, danças, instrumentos musicais e acessórios indígenas,,Festa



CASA DA PRO\iIDÊNCIA

Tel efo n e : (1,9) 387 5-7 O97

cN PJ 00.142.555 / OOOL-79

Pnovrnii(r:r,l Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro cidade Nova - Indaiatuba/Sp.

Data comemorativa: Páscoa
@

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
lisinho, esse brigadeiro ficará mais gostoso se você deixar alguns pedaços de
ba nana.

Dica 1: Para amassar facilmente a banana ela deverá estar bem madura. lsso também é
importante para conseguir um brigadeiro docinho e sem açúcar.
Dica 2. Se prefei-ir pode substituir a banana por batata doce cozida, neste caso pode
acrescentar uma colher cle 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 conro brigadeiro de colher.

Ingredientes para fazer Erigadeiro de aveia:
. 4 colheres de sopa de aveia em Ílocos
. 1 colher de sopa de cacau em po

. 1 colher Ce chá de açúcar ou outro adoçante da sua preferência

. 1 colher de chá de óleo de coco

. 100 ml de Ieite desnatado ou bebida 'regetal

. Chocolate granulado

Modo de prêparo:
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 porçÕes com as rnãos e ntodele em forma de brigadeiro.

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

4
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