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Relatório Çircunstanciado
METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

I

Formação
integral

das
crianças

1. Promover o

desenvolvimen
to da
autonomia e

identidade.

1 .'1 Rotina

diária.
a) atividades,
materiais e

espaÇos

orga nrzad os ao
acesso às

cria n Ça s.

b) atividades
que ensinam as
cr anÇas a
cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

1 .1 .1 500/o de rotina
dedicada as
atividades de
cu idados confôrme'
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentacão

Se-Ud ave-l
(Plantio na horta e

incentivo no

consumo de frutas,
legumes,
verduras...)
- Cuidados com a

hiqiene pessoal

(EscovaÇão de
dente, banho, lavar
as máos antes das
refeiçóes...)
- ldentificação e

oroanizacão dos
prtences pessoai§

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

e Placas das Regras
de conv ívio. .)

- ldentificaçlo da
imêg-C.rn_ç-qpprcl

(Parceria - Projeto
Remexer)
-.l!flliÍLsaças !a
i!içra.l-d-s--!-sm e
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaqinaÇão.

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonomia

Projeto Sementinhas do
Bem

l-dcEi!Ê-d-e c
autonomraiSocializaÇão:
Joqos cooperativos e
competitivos:

. Reíletir sobre a

importáncia da
honestidade nos
cumprimentos das
regras nos jogos
competitrvos e a
cooperação nos
jogos cooperativos.

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

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

. EstÍmulo e
conscrentização da
retirada de fralda,
uso do banheiro,
hígiene do corpo.
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: \L9) 3875 7A97

cN PJ 00.142.555 IOOOL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

familiarizaÇão das
letras)
Projeto Remexer

Reconlpqrntqdo
oartes do corpo e
s uas fu ngfgg
- SequranÇa e

inteqridade f ísica

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento

2. 1 Rotina

diária.
a) ativid ades
org an izadas de
modo a permitir

o movimento
das cria nças,
nos d ferentes
es paÇos da
escola.
b) atividades
que ensinam as
crianças a

cuidarem de si

rn esrn as e do
pró prio corpo.

2 1.1 No mínimo
d uas atividades na

rotina com

alternâ ncia de
movimento,
conforme:

Projeto Remexer
(Espaços previstos:
sala de aula, pátio,

brinquedoteca e
parque)
- l\4otricidade f ina e
qrossa

- Lateralidade
- Cinco sentidos
- Esouema e

Expressão Corporal
- PercepÇão Espacial

Projeto Remexer

Movimento corporal: ioqos
cooperativos - Em dupla ou
grupo tra nsportar a "bola"
até o alvo

Movimento corporal -
Joo os competitivos
(reqras)
DanÇa da cadeira, Clrcuíto
com obstáculos, Corrida,
Estátua, Batata quente,
Corre Cotia...

Movimento Corporal.
Motricidade q rossa e
lateralidade - brincadeiras
de pular como o Saci (com
as duas pernas e

alternando direita e

esquerda) e reaiizar os
movimentos imitando o
Curupira (para Írente e para
trás) Atividades com.
Bambolês, Corda, Formas
geométricas e pu lar
pequenos obstácu los

Motricidade q rossa:
movimento do corpo com
cantigas do folclore

(Parceria com o
Projeto Observação)
P rojeto
Sementinhas do
Bem
- J oqos cooperativos
e competitivos

3. Possibilitar
o exercício de
escolhas.

3.1 Rotina
d iária:

3.1 ,1 No mínimo
d uas atividades
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19 ) 3875 7097

cNPJ 00.142.sss looot-7g

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÂO/

DESENVOLVIMENTO

a) ativ dades

organizadas de
modo a permitrr

a escolha de
brincadeiras,
brinquedos e

materiais.

permanentes na

rotina, conÍorme:

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimentg
lnterpessoal e

intra oessoa I - ioqos
cooperativos,
escolha de materiais

Projeto Encanto

Releitura das flores da
h istória - Confecção de
flores que depois serão
utilizadas para a Festa da
Primavera em setembro (a

escolha do alu no).

Confecgão do cartão em
homenagem ao Dia dos
Pais (com a participação do
aluno)

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

Cantiga Folclórica "A loja do
Mestre André"; Confecção
de instrumento musical com
material reciclável (por
turrna-aescolhados
alunos)

pertences pessoais e

colgliyos:
(Estímulo a opinião
do educando como
indivíduo e respeito
a opiniáo de seus
pares)
- Teste de
ac€tellida!c_d_s
cardápio
Projeto Remexer
Escolha de

brincadeiras e

brinquedos
preferidos

Projeto Encanto
Esco ha de matenais
de diferentes
textu ras
Es.qolhÀde_SqC§
Escolha_dg-m_ustsês

(incluindo atividade
de votaçáo coletiva
para escolha da
música da turma
para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação
Bçlcob{ar-bstér]-as
ê-e§-ç9.1ha !-a§-al-un-s§
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE METAS
O U ALIDA DE

EXECUçAO/
DESENVOLVIMENTO

lt-
Promoção

da
Aprendiza

gêm

1.1 Elaboração
de Projetos
Didáticos por

turma, de temas
de nte resse das
cria nças.

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
a ftÍstica) e
ObservaÇão
(conhecimento
lóg ico-matemático)
Cronoqrama dg
atívidades - temas
mensais e descriÇão
das at vidades por
projetos para

direcionar o trabalho
pedagógico
Cada educador irá
d irecionar o

cronograma de
atividades para a
fa ixa etária
correspondente
(berçário I / berçário
ll / Maternal I /
lvlaternal ll)
descreve ndo as
especificidades de
cada turma no
semanário.

1. Utilizar a

metodologia
de trabalho por
Projetos
Didáticos,
seq uê ncias de
atividades e

atividades
permanentes.

Cronograma de atividades

referênte ao mês de
Agosto com o tema:

"Semeando Honestidade"
Proporcronando o

desenvolv jmento 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 imaginaÇáo;

Projeto Observação

EspaÇos, tempos,

quantidades, relaçôes e

transformaçÕes;

2. Realizar
planejamento
e registro da
prátlca
pedagógica.

2.1 Registro
diário das
atividades da
turma

2 1 .1 Realização de
devo utivas
semanais aos
professores.

Cronograma de
atividades semanais
Envio do cronograma de
atividades org a n izadas por
semana para as famÍlias

rffi
t,RovrDÊi(ct^

CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19 ) 3875'7097

cNPJ 00.142.sss loooT-78

Rua Treze de maio na 1.110 Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp,
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (1.9) 387 5-7097

cNPJ 00.142.sss loo0]-78
.',

T]'R
Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXEcUçAO/

DESENVOLVIMENTO

- Entrega e análise

do semanário de
cada turma (baseado
no Cronograma de

atrvidades - mensal)
- Registro do
conteúdo
programático - diário
- Registro de
ocorrên cras - d ário
- Registro de
particularidades no

desenvolvimento do
alu no - diário
- Devolutivas,
orientaÇÕes, estudos
e reflexões nas

HAPs.

acompanharem o Projeto

Pedagógico

Diário de Classe
Registro das atividades no

diário de classe - Maternal
1e2

J,

Acompanhar o
desenvolvimen
to das cria nÇas

por me o de
relatórios de
aprendizagem.

3l Elaboração
de relatór os

ind ivid uais aos
alunos.

3. 1 .'1 Elaboraçáo de

dois relatórios de
cada alu no. junho e
dezembro.

Observação do

desenvolvimento
dos a lunos através
de análise junto a
eq u ipe pedagógica
(reu n iÕes semanars)
e junto as famílias
quando necessário
em atendimento
especííico
previamente
agendado

il-
Garantia

da lnfância

1. Planejar
situaÇões
orientadas
para que as

crianças se

expressem por
meio de

diferentes
linguagens
p lá st ica s,

simbólicas,

'1 .1 Rotina
sem anal:
a) atrvidades
planejadas nos
diferentes
espaÇos

natu ra s,

cu ltu rais e de
lazer da sua
localidade.

1 .1 .1 Mínimo de 50%

do tempo da rotina
dedicada a

atividades 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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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: ltg) 3875 7097

cNPJ 00.142.sss /000t-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçÃO/

DESENVOLVIMENTO

m usicais e

corporais.
b) brincadeiras
de faz de conta.
c) produções

a ft ística s:

pinturas,
desenhos,
escu lturas, com
materiais
d ive rsos e
adeq u ad os à
faixa etária.
d) brrncadeiras
que explorem
g e stos,
canÇões,
recitações de
poemas,
pa rlendas, entre
o utras.
e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o
desenvolviment
o sensoria .

- Celebracão das

"omer 
orutium

- Cuidados com
espaÇo coletivo -
atitudes de
preservação
Mundo da
lmaginação
- Brincaderras de faz
de conta: estímulo a
imaginação
Encanto

- Artes manuais e

visua is: Pinturas
com diferentes
técnicas, pintu ras no
painel de azulejo,
modelagem de
massa ou argila,
colagens,
confecçóes com
materiais recicláveis,
aprendizado das
cores, ga ratujas,
desenhos,
manuseio, utilízação
de diversos
mater ais e
utilizaÇão dê
recursos
tecnológicos...
- Expressão
artística. Teatro,
mímrca, dança,
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
musicais,
exposições e
mostras das
obras art Ísticas...

f lores que depois serão
utilizadas para a Festa da
Primavera em setembro (a

escolha do alu no).

Confecção do caftão em
homenagem ao Dia dos
Pais

Confecçáo 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 - Jog o

dos opostos

Numerais: 0e'l -
f amiliarizaçâo da grafia
(maternal 2) (Atividades:
papel kraft, giz de lousa/cháo
do pátio, corredor educativo e
carrinhos)

Atividades "QUAL A SUA
IDADE?". rdentifique sua
idade utilizandor Os dedos;
A linguagem oral, A
linguagem escrita.

Parlendas e cantigas
Folclóricas: f amtlia zaçáo
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CASA DA PROVIDENCIA

Telefones: 119) 3Bi 5-7097

cNPJ 00.142.555 /OOOL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍa Ana Maria Pigatto

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADO

DE
RES

QUALIDADE
METAS

EXECUÇAO/
DESENVOLVIMENTO

Remexer
- [/otricidade grossa
e fina
- Esquema corporal /
lateralidade
- C nco sentidos
ObservaÇão
- Confecção artística
vinculada as formas
geométricas e

cores...

dos numerais. "A galinha do

vizinho", "1, 2 feijáo com
arroz" "Nós Quatro",
"lndiozinhos"...

Formas geométricas.
quadrado, círcu lo, triâ ng ulo,

retângulo - formar figuras
com blocos lógicos e/ ou
outros materiais

2. Planejar
situações que
visem ao
desenvolvimen
to das
iinguagens
escrita, oral e
leitura.

2.1 Rotina
semanal
a) at vid ades

drár as de leitura
e contação de
histórias, de

diversos
gêneros
literár os, para e
pelas cria nÇas

b) ativid ades
sig nificativas de
produçáo de
texto para que

as cria ngas
participem
mesmo sem
saber escrever.

'1 1 À/ínimo dê 50%

do tempo da rotrna

dedicad a a

ativ id ade s

orientadas com

ênfase no Projeto
Mundo da

lmaginaÇão e
âtividades
especif icas do
desenvolvimento da

linguagem
vinculadas ao
material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias
estimulando o

aprendizado do§

valores humanos
Desenvolvimento dA

lino u aqem
Gosto oe a le itu ra

Familiarizacâo d?s
letras

Etgd!çê-slexlrcli
coletiva

Projeto Mundo da
lmaginação

Aqosto

Semeando Honestidade

ContaÇão das h istória s ;

"O pote vazio"
Demi

"Valores para a vida toda -
Honestidade"
Cristina Klein

"O que não cabe no meu
mundo - l\,4entira"

Fábio GonÇalves

LeitLt ra Com plement ar:

"O hipopótamo que usava
Íêl!a'

Emilia Nuões

"A iacarezinha que mordia"
Emilia Nuões

"Mordida não-Napoleão"

Roda de conversa:
. Ref lexáo sobre a

impodância da

PáBina 7
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDAOE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

honestidade e de
falar sempre a
verdade.
EstÍmulo ao gosto
pela lêitura;
Desenvolvimento da
linguagem oral e
es c rita i

Familiarização das
letras e manuseio
de livros,
Roda de conversa I

estímulo ao
desenvolvimento da
linguagem

lv-
Formação

em
Serviço

1. Planejar os
momentos
semanais de

trabalho
pedagógico
entre os pares.

1.1 Plano de
en srno focado
na necessidade
formativa da
equipe docente.

1 . í .1 Realizaçáo de
B5% 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

CapacitaÇóes:
palestras

direcionadas
para

aprimoramento
do trabalho de
cada setor

Reunião de
form acão

. HAP (semanal)
Estudo sobre Literacia -
livro "Porta Aberta":
Programa n acional do livro
didático (PNLD),

Análise do desenvolvrmento
dos alunos i

Projeto Pêdagógico:
Análise das atividades para

o mês de setembro
. Reuniáo

D ire oã o/M o n ito ras
(semanal)
Pauta: Pro.jeto

Pedagóg ico/B NCC,
egislaÇôes.

o Reuniáo
Pedaqóqica
CoordenaÇão
/DireÇão

(04 de agosto)
Pauta: Projeto

Pedagógico:
atividades agosto e

setembro,

.:'; il
-&-§*

IHil
I'norrrDli(ctir

CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (I9) 3875 7097

cNPJ 00.142.555 /OOO7-78

Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: 119) 387 5-7 O97

cNPJ 00.142.555 /OOOL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

CAP - Conselho

de AvaliaÇão
Pedagógico

HAP - Hora

Atividade
Presencial

Reunião
Pedagógica e

Administrativa

F ormalura 2022,

Demanda 2023
r Reunião de

FormaÇão
(26 de agosto)

Pauta. OrientaÇões sobre o

trabalho referente a rotina
da creche

V-
Cooperaç
âo e troca

com as
famílias

1. Realizar
reuniões com
as famílias no

decorrer do

ano letivo

1 .1 Reuniões
com temas
voltados para a
educação dos
filhos e/ou
a ss u ntos de

cunho
pedagógico

1 .'1 . 1 MÍnimo de
uma reunião
bimestral com as
fa m ílias e
atendimento
ind v dual conforme
necess dade.

Atendimento presencial as

famílias, conforme
necessidade,

Atendimento remoto
conforme so icitação da

Ía m ília.

vt-
Garantia

do acesso

1 . Realizar o

atendimento
das crian ças
de acordo com
o Termo de

Colaboraçáo
com a

Seôretana de
EducaÇão

1.1 Atendrmento
mensal na

capacidade
m áxim a.

1 .1 .1 Atendimento a
100% da proposta

de atendimento.

Realização de

inscrições;
l\llatrículas conforme
demanda e

disponibilidade de
vaga,

Envio da Lista de
Frequência na

prestação de contas
mensall
Quadro da
q uantidade de
alu nos matrrculados
com o registro do
motivo dê a ba ndono

de vaga, em anexo.

vil-
Parceria

com a
Secretaria

de
Educação

1. Pa rt cipar
das reu n iões
de
assessoramen
toede
orientaÇÕes

1 . í ParticipaÇão

da Equipe
Gestora nas
reuniôes
agendadas,

1.1.'1 PadicipaÇáo

da Equipe Gestora
em 1 00% das
reu n iões realizadas
e/ou agendadas

. Entrega da
Conferência
Patrimoniall

. Coleta do Quadro
Resumo referente a
demanda 2023;

Página 9
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CASA DA PROVIDÊNCIA

le efones: ll9) 3875 7A9l

cNPJ 00.142.555 /OOO7-78

Rua Treze de maio ne :1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/5P.

Ciáutlia P. S. M. Canilho
Diretora Pedagógica

RG: 29.421,999-7

5)le üru Ç emuula S go 6 e tta
RG: 27 950'193-6

Coordenadora Pedãgó8ica

]íIECHE PROIê, ANA MARIA PIGAÍÍO

I

INDICADORES
DE

QUALIDADE

EXECUçAO/
DESENVOLVIMENTO

agendadas
pela Secretaria
de Educação.

pela Secretaria de

Educaçã0.

2.Cumprir
rntegra mente
o Termo de
Colaboração.

21
Cumprimento
dos prazos
estabelecidos
pela Secretar a

de Educaçáo

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

designados

. Entrega de Relatório
Circunstanciado e

Prestação de

Contas referente ao

mês a nterior

2.2 Quadro de
Pessoal
completo

2.2.1 Manter l OOo/"

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

Quadro de íuncioná rios
conforme Plano de trabalho
2022

Fotos e documentos comprobatórios, em anexo

Página 10
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Anexo - Relatório Circunstanciado - AGOSTO 2022

Creche ProF Ana Maria pigatto
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Anexo - Relatório Circunstanciado - AGOSTO 2022
Creche Prof Ana Maria pigatto
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Anexo - Relatório Circunstanciado - AGOSTO 2022

Creche ProF Ana Maria pigatto
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 387 5-7 O97

Anexo - Rêlatório Circunstanciado - AGOSTO 2022
Creche ProF Ana Maria Pigatto

cNPJ 00.142.sss/0001-78

Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.sss / 000L-7e

Telefo nes: (19) 3875-7097
Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefonesr (tgl 387 5 -l 091
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Creche ProF Ana Maria Pigatto

Reuniâo de Formação / HAp
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2022

CRECHE PROF.E PROFESSORA ANA MARIA PIGATTO

BI .A 16 L4
BI . B 16 1L l ABANDONO

BII -A 20 22 l TRANSFERIDO / 1 REMANEJADO

BII- B 20 22 1 TRANSFERIDO / 1 REMANEJADO

MI.A 25 17 l TRANSFERIDO

MI -B 25 18 l TRANSFERIDO

MII- A 28 25

MII - B 28 26

TOTAT r78 | rss

RESUMO GERALTMPRESSO EM O2/O9122

Ç

MAPA DE ACOMPANHAMENTO
ruÊs AGOSTO

U.E,

TURMA PREVISTO REATIZADO oBSERVAcÃo



CASA DA PROVIDENCIA cNPJ 00.142.sss l0oot-78

Telefone: (1,9) 3875-7097
Rua Treze de maio ne 1,110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Projeto Pedagógico 2022
Semeando Valores

@@
Durante o ana de 2A22 vamos ref etrr sobre os valores huÍnanos atraves de temas mensais e semeá-los em

nossos coraÇôes para que ao Í na do ano possamos colher coraçóes repletos de valores
Jane ro: Acolhrda
Fevereiro: SEIVIEANDO AIVIIZADE
N,4aTÇo SEN,4EANDO RESPfITO AS REGRAS DE CONV|VIO
Abril: SE[,4EANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
IIiIaio: SEMEANDO GENEROSI DADE
J unho: SEI\4EANDO SOLIDARIEDADE
J ulho: SEMEANDO Al\4OR FAÍMlLlAR
Aqosto: SEMEANDO HONESTIDADE
SEIEMbTO: SEIV]EANDO A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
Outubro: SENIEANDO IDENTIDADE AUTONON/lA E AUTOCONFIANÇA
Nove'rbro SEt!,]EAN DO COOPERAÇÃO
Dezembro SEI\I EAN DO GRATI DÀO

Regra de Ouro: Faça aos outros o que gostaria que Íizessem à você!
Cronograma de atividades - A,goelol2022

0í a 05 de Aqoqto
Projeto Mundo da lmaginação
HÍstória: "O pote vazio"
Roda de conversa: Reflexão sobre a tmportância da honestidade e de falar sempre a verdade.
Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e autonom ialsocializacão. Joqos cooperativos e competitivos:
Refletir sobre a importância da honestidade nos cumprimentos das regras nos jogos competitivos
e a cooperaÇão nos jogos cooperativos.
Acolhida - Entrada e Saída dos alunos ou durante a rotina. Realizar atividades em "Cantinhos"
com rodízio de pequenos grupos
Projeto Remexer

dupla ou grupo transportar a "bola" até o alvo

Projeto Encanto
Releitura das flores da história - Confecçáo de flores que depois serão utilizadas para a Festa da
Primavera em setembro (a escolha do aluno).
Projeto Observação
Conceitos: VazioiCheio - Alto/Baixo - Dentro/Fora - Grande/Pequeno - Jogo dos opostos

ffiffitr trMffiffi
Numerais: 0 e 1 - familiarizaçâo da grafia (maternal 2)

Atividadês: papel kraft, giz de lousa/cháo do pátlo, corredor ed ucativo e carrinhos

I5



CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 /OOOL-79

Telefone: \1,9) 387 5-1097
Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

História: "Valores para a vida toda - Honestidade"
Roda de conversa. Reflexão sobre a importância das atitudes honestas

lellOeOe-UtOleOle Familiarizaçáo das letras do nome do aluno, dos familiares e dos colegas
Data Comemorativa, Dia dos Pais

Danga da cadeira, Circurto com obstáculos, Corrida, Estátua, Batata quente, Corre Cotia...
Projeto Encanto
Confecção do cartão em homenagem ao Dia dos pais

thl
Mensagem: "A mais bela e marcante herança que
construção do caráter e os passos a serem seguidos.

Atividades.
"QUAL A SUA IDADE?": identifique sua rdade ut lizando:

- Os dedos,
- A linguagem oral;
- A_ linguagem escrita.- r\ [r tguagerr] esLjt tta.

'GRAFIA DOS NUMEROS" - familiarizaçáo dos números: zero e um

Ulqtalls r "O que não cabe no meu mundo - Mentira"
Projeto Sementinhas do Bem
Data Comemoratlva. Dia do Folclore * 22 de agosto
lin u r' P{r Í(".fô

,,,

l. r1ll l l) il
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um pai pode deixar para o seu filho e a
Pai seja o exemplo para seu filho pois ele

da lmaginação
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 /OOOL-78

Telefone: 11,9) 381 5-lo9l
Rua Treze de maio ne 1,11"0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

ÍVlovimento Corporalr l\/lotricidade 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

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

Parlendas e cantigas Folclóricas: familianzação dos
com arroz" "Nós Quatro", "lndiozinhos"...

numerais: "A galinha do vizinho", "1, 2 feijào

ut\I, Dots, { l'...

FÊIJÃO COIVI ARROZ;
.T. TRÊS, OUATRO,

FEIJÃO NO PRATO;
ctNco. sEls. 6

FALAR INGLÊS:
. SEÍE ÔIÍO I

coruen arscoiro,S 5,-'.

.à#?"5^3fr1. f,'fi

a cÁllNllA Do v]ltNlto
BOTÁ úVO 

^M^nLuflllO8OIÀ UM í1I
goTA DOrt {2)
Bora Íiâs {3}
SOIA QI]ÂÍRO {41

BOTÀ oNaO l5l
BOÍASí516)
EOÍA stTs i7)
BOrA OrlO 13)

BOÍA Nilvt i9)
BOrA OEz {10)

NDIOZINHOÉ

1. 2. 3 NOrOzrl\HX
4. 5- 5 ll\DrozM[a6
i. Í1. § N)iozNHa§
10 r\tJA PÉQl€lÉ EOI!

rÂú l\üvÉ(ill\ÔÔ 
^rÔ 

À8arxÔ
ouÀ[00 0 JlcÀRe s€ APuoxr/'\c{r

ú Paortl\Ír 8.rie

lmaginação
Literatura Complementar:

. "O hipopótamo que usava fralda" Emilia Nunes

. "A jacarezinha que mordia" Emilia Nunes

. "Mordida não, Napoleão"
Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e Autonomia: Estímulo e conscientizaÇão da retirada de fralda, uso do banheiro,
higiene do corpo.

1,2,3.4...
Nôs ouATRo,
EU COM êLA,
EU SEM ELÂ.

Nôs PoR cri,1a
NÓS PoR BAIxo,

9,

l'tovrnr,i§i:r,r



CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00.142.555 I 000t-7 I

Telefone: (19) 3875 7097

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

Projeto Encanto
Cantrga do folclore brasilerro:
Na loia do Mestre AnCré

Foi na loja do l\4estre André
Que eu comprei um piauinho,
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai olé, ai olé!
Foi na loja do l/lestre Andrél
Foi na loja do l\,4estre André

Que eu cornprei unr violáo,
Dâo,dão,dão, um vioiâo
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai olé, ai olél
Foi na loja do Mestre André!

Foi na loja do l\,4estre André
Que eu comprei uma flautinha,
Flá, flá, flá, uma flautinha
Dão,dão,dão, um violâo
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai olé, ai olê!
Foi na loja do N,4estre Andrél
Foi na loja do l\4estre André

Que eu comprei um tamborzinho,
Dum, dum, dum, um tamborzinho
Flá, flá, flá, uma flautinha
Dão, dã0, dão, um violáo
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai olé, ai olél
Foi na loja do lvlestre André!

Confecção de instrumento musical com material reciclável (por turma - a escolha dos alunos)
Manuseio de instrumentos (bandinha)
Prqjelo.9bs,qrYaçãq
Formas geométricas: quadrado, círculo, triângulo, retângulo - formar figuras com blocos lógicos e/
ou outros materiais

-ã. Ê t.3 i -
'IREI\,1 -OGUE_E PALITAÇO G^'O LRSO L^rúlNH^O

t4

rossa. movimento do com do folclore
Borboletinha
Borboletir'rha tá na cozinha
Fazendo chocolate
Pâra a madrinha
Poti, poti
Perna de pau

ôlho de vidro
E fariz de pica-pau pau pau

Pêixe Vivo
Como pode o peixo vivo
Viver fora da água Íria
Como pode o peixe vivo
Viver fora da água fria
Como poderei viver
Como poderei viver
Sem a tua, sen'r a tua
Sem a tua companhia
Sem a tua, sem a tuâ
Sen] â tua companhia

A Barata Diz que Tem
A Barata diz que tenr sete saias de íiló
t rreÍ'l;ía da barala, eld lern é Ln'a so
Ah ra ra, iá ro ró, ela lem é uma sól
A Barata diz que tem um sapato de veludo
E mentira cla baraia, o pe dela é peludo
Ah ra ra, lu ru ru, o pé dela é peludol
A Barata diz que terf uma carna de marÍirn
Í- mer tira da barata. ela tern é oe capl'l
Ah ra ra. rrrn llnt Ítrn. ela tenre de cdpim
A Earata diz que lem um anel de íormatura
Ê mentira da barata, elâ 1êm é câsca dura
Ah ra ra, iu ru ru, ela tem é casca dura.

Alêcrim
Alecrim, Alecrim dourado
Que nasceu no campo
Sem ser semeado
Alecrim, Alecrim dourado
Que nasceu no canrpo
Sem ser semeado
Foi meu amor
Que me disse assim
Que a flor do campo é o alecrim
Foi meu amor
Que me dissê assim
Que a flor do campo ê o alecrirn

rlrlito que Bate Bate
Pirulito que bate bate
Pirulito que já bateu
Quem gosta de mim é ela
Quem gosta dela sou eu
Piruiito que bate bate
Pirulito que já baleu
A menina que eu gostava
Não gostava como eu

Ciranda, Cirandinha
Ciranda Cirandinha
Vamos todos cirandar
Vamos dar a meia volla
Volta e meia van]os daI
O Anel que tu me destes
Era vidro e sê quebrou
O an]or que tu me tlnhas
Era pouco e se acabou
Por isso dona (nome da criança)
Faz favor de entrar na roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeLrs e vá embora

Ç
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Projeto Remexer
Motricidade


