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Relatório Circunstanciado
METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇÃO/

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 50% da rotina
dedicada as
atividades de
cuidados conforme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentacão
saudável
(PlantÍo na horta e
incentivo no

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

hiqiene pessoal

(Escovação de
dente, banho, lavar
as mãos antes das
refeições...)
- lden llÍrcêçáo e
orqanizagão dos
pertences pessoais

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

e Placas das Regras
de convívio...)
- ldentificação da
imaqem corporal
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentiíicaÇão da
inicial do nome
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginaçào.

lnício do Plano de Trabalho

Planeiarnent"cr Pedaoóçl ico
A parlir de 10 de janeiro;

Período de lnteqracáo
Com as famílias de 25 a 28

de janeiro;

FormaÇão dos qrupos
de Whatsapp. comunicação

com as fam ílias da
comunidade escolar

lnÍcio do ano letivo
Em 31 de janeiro;

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonomia
Projetos

Sementinhas do bem e
Observação

o Passeio pela
creche:
reconhecimentô do
espaço físico, da
equipe pedagógica,
dos colegas de
classe e das outras
turmas (Parceria:
Pro]eto
Sementinhas do
Bem - sociaiização,
identidade e
autonomia i Projeto
Observação:
percepção espacial)

Projeto Sementinhas do
bem

. Horta - Alface e
tomate Estimulo a
alimentação
saudável
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: 11,9) 3875 7097

cNPJ 00.142.555 IOO0L-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Greche Prof Ana Maria Pigatto

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICAOORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

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

inteqridade física

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

2.1 Rotina
diária.
a) atividades
organizadas de
modo a permrtir
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
(Espagos previstos:
sa la de aula, pátio,

brinquedoteca e
parque)
- Motricidade fina e
qrossa

- Lateralidade
- Cinco sentidos
- Esquema e

Expressão Corporal
- PercepÇão Espacial

Período de Intêgração

Berçário

o Sala de estímulos
sensoriais e
motricidade

Maternal

Sala de vivência da histôria:
"Pluminha procura amigos"

r Brinoadeiras de
soprar;

. Andar na corda e
alinhavo,

. Pescarla,

. lvlovimento de subir
e descer da "árvore"
(escorregador e
cenário de árvores)

Projetos
Semêntinhas do bem,

Remexer e
Encanto

o Fesla de Boas -
vindas com balôes e
músicas

(Parceria. Projeto
Senrentrnhas do Bem -
socializaçáo / Projeto
Remexer - l\4ovimênto /
Projeto Encanto -

Músioas)

(Parceria com o
Projeto Observação)
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Joqos cooperativos
e colftpe!!]ve§

Página 2 c\

,\)q [b



lnovr »Í:

CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: \79) 3875-7097
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

JANEIROI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
OUALIDADE

METAS
EXCUçÃO/

DESENVOLVIMENTO

3. Possibilitar
o exercício de
escolhas.

3.1 Roiina
diária:

a) atividades
organizadas de
modo a permitir
a escôlha de
brincadeiras,
brinquedos e

materiais.

3.1 .1 No mínimo
duas ativldades
permanentes na
rotina, conforme:

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimento
lnterpessoal e

intrapessoal - ioqos
coooerativos,

eqcoLha de matenais,

Período de lntegração
Sala de vivêncía da história:
"Pluminha procura amigos"

Pintura do pássaro
(a escolher - estímulo a

opinião do aluno)

Projeto Encanto
Dedoche ou pu lseira do

Pássaro
(Lembrança da visita do

pássaro no prrmeiro dia de
au la)

Confecção de pu lseira ou
dedoche de pássaro

conforme opinião do aluno

pertences pessoais e

coleiivos-
(Estímulo a opinião
do educando como
indivÍduo e respeito
a opinião de seus

- Teste de
aceitabilidade do
cardápio
Projeto Remexer
Escolha de
brincadeiras e

brinquedos
preleldss
Projeto Encanto
Escolha de materiais
de diferentes
texturâs
Escolha de cores
Escolha de músicas
(incluindo atividade
de votação coletiva
para escolha da
música da turma

Çl,{



CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: \!9) 387 5 -7 091

cNPJ 00.142.sss looot-78
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDIGADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação
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

cria nça s.

1.1.1 No mÍnimo um
projeto didático, por
semestre, por turma.
Proietos an ua is:

Sementinhas do
Bem (identidade e

socializaçâo),
Remexer (corpo e

movimento), Mundo
da lmaginação
(linguagem),

Encanto (Expressão
aftíst jca) e
Observação
(conhecimento
lóg ico-m atem át ico)

Cronoqrama de
atividades - temas
mensais e descriÇão

das atividades por
projetos para

direôionar o trabalho
pedagógico
Cada educador irá
direcionar o
cronograma de
atividades para a
faixa etária
correspondente
(berÇário l/ berçário
ll/ Maternal l/
Maternal ll)
descrevendo as
especificidades de

Cronograma de atividades
referente ao mês de

Janeiro com o tema:
"Acolhida"

Proporcionando o

desenvolvimento integral do
aluno abrangendo os

campos de experiências da
BNCC, respectivos aos

projetos

Projeto Sementinhas do

Bem

Oêu, ooutroeonós;

Projeto Remexer

Corpo, gestos e

movimentos;

Projeto Encanto

Tragos, sons, cores e

formas;

Projeto Mundo da

lmaginação

Oralidade e escrita,

Projeto Observação

Espaços, tempos,

quantidades, relações e

transformações,
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: \I9) 387 5'7 097

cNPJ 00.142.sss l0o0L-78

Rua Treze de maio ne 1.l"10 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUçAOi

DESENVOLVIMENTO

cada turma no

semanário.

2. Realizar
planejamento

e registro da
prática
pedagógica.

2.1 Registro
diário das
atividades da
turma.

2.1 .1 Realização de
devolutivas
semanais aos
professores.
- Entrega e análrse
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,

Cronograma de
atividades semanais
Envio do cronograma de
atividades orga n izadas por
semana para as fam Ílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Classe
Registro das atividades no
diário de classe - Maternal
1e2

Semanário
Realização de semanário -
Ensino Presencial

Planejamento Pedagógico
Reuniões, estudos e

treinamentos realizados de
10 a 24 de janeiro

3.

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

3.1 Elaboração
de relatórios
individuais aos
alunos.

3. 1 .1 Elaboração de
dois relatórios de
cada aluno. junho e
dezembro.

lnÍcio das observaçÕes do
processo de adaptaçáo e
socialização dos alu nos.
O desenvolvimento dos
alunos será acompanhado
no decorrer do ano em
parceria: equipe
pedagógica e família

ilr -
Garantia

da lnfância

1. Planejar
situaÇões
orientadas
para que as
crianças se
expressem poT

meio de
diferentes
linguagens

1 .1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos
diferentes
espaços
naturais,
cultura is e de

1.1.1 Mínimo de 50%
do tempo da rotina
dedicada a
atividades orientadas
de acordo com os
Projetosl

Sementinhas do
Bem

Período de lntegração

o La b irinto/C ircu ito
fechado -
comparaÇão com a
gaiola (Projeto
Observação -
percepção espacial)

. Pintura do pássaro
(a escolher) (Projeto
Encanto)

Página 5
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19 ) 3875-7097

cNPJ 00,142.555 1000L-78

Rua Treze de maio ns 1.11"0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍ" Ana Maria Pigatto

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇÃOi

DESENVOLVIMENTO

plásticas,

simbólicas.
musicais e

corporais.

lazer da sua
localidade.
b) brincadeiras
de faz de conta.
c) produções

afiísticas:
pinturas,

desenhos,
escu lturas, com
materíais
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.

- Celebraeáo das
datas
comemorativas
- Cuidados com
espaÇo coletivo -
atitudes de
preservaçáo

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

imaginação
Encanto

- Ades manuais e
vrsuais: 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
instrumentos
musicais,
exposiçôes e

rn ostras das
obras arÍísticas...

Projeto Sementinhas do

Bem

Visita do Pássaro
Passeio pela
creche:
reconhecimento do
espaÇo f ísico, da
equipe pedagógica,
dos colegas de
classe e das outras
turmas (Parceria:
Projeto
Sementinhas do
Bem - socialização,
identidade e
autonomia / Projeto
Observação.
percepção espacial)

Projeto Encanto

Dedoche ou pulseira
de pássaro

Festa de Boas *
vindas com balóes e
músicas (Parceria:
Projeto
Sementinhas do
Bem - socialização i
Projeto Remexer *
Movimento / Projeto
Encanto - Músicas)

Página 6
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: (19 ) 3875 7097

cNPJ 00.142.ss5 /OOOL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍa Ana Maria Pigatto

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Remexer
- Motricidade grossa
e fina
- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
Observação
- Confecaáo âftística
virrculada as formas
geométricas e
CO TêS

2. Planejar
srtuaçôes que
visem ao
desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e

leitura.

2.1 Rotina
semanal.
a) atividades
diárias de Ieitura

e contaÇão de
histórias, de

diversos
gêneros
literários, para e
pelas crianças.
b) ativldades
sig nificativas de
produÇão de
texto para que
as crianças
pafticipem

mesmo sem
saber escrever.

.1 .1 Mínimo de 50%

do tempo da rotina
dedicada a

atividades
orientadas com
ênfase 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 humanoq
Desenvolvimento da
linquaqem
Gosto pela leitura
Familiarizacão das
letras
Produção textual -

coletiva

Projeto Mundo da
lrnaginação

Janeiro: Acolhida

ConiaÇão das h istórias:

"A escola do Marcelo"
Ruth Rocha

"Pluminha procura amioos"
Terezinha Casasanta

Estímulo ao gosto
pela leitura,
Desenvolvimento da
linguagem oral.

Página7 \>
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.sss loooL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profa Ana Maria Pigatto

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

tv-
Fo rmação

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.
- Formaçâo da
Equipe (Professores,
monitores e apoio):

Curso de
primeiros
socorros

Curso Brigada de
incêndio

CapacitaÇôes:
palestras

direcionadas
para

aprimoramento
do trabalho de
cada setor

Reunião de
formacáo

CAP - Conselho
de Avaliagão
Pedagógico

HAP - Hora
Atividade
Presencial

Eeuuê-Q
Pedagógica e

Administrativa

Reunião
Pedaqóq ica
em 10 de janeiro.
Pauta:
Planejamento
Pedagógico 2022 e
Palestra sobre
trabalho em equipe,

Treinamento da
equipe de cozinha
em 13,14,24 e 28
de janeiro. Pauta:
OrientaçÕes
refeTentes ao
cardápio 2022;

Planeiamento e

esiudo do Proieto
Pedaqóqico 2022 de
10 a 24 de janeiro

V-
Cooperaç
ão e troca

com as
famílias

1. Realizar
reuniões com
as famÍlias no
decorrer do

ano letivo.

1.í Reuniões
com temas
voltados para a

educagão dos
filhos e/ou
assu ntos de

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

atendimento
individual conforme
necessidade.

PerÍodo de lnteqraÇão
com as famílias em:

25 de Janeiro - Berçário 1

26 de Janeiro - BerÇário 2

27 de Janeiro - Maternal 1

t"'"t 
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.sss lo0ot-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

cunho
pedagógico.

28 de Janeiro - Maternal 2

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
mensal na
capacidade
máxima.

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

. RealizaÇão de
inscrições;

. EfetivaÇão das
matrículas dos
alu nos ingressantes
em 2022.

vil-
Parceria

com a
Secretaria

de
Educação

1. Parlicipar
das reuniôes
de

ASSESSOTAMEN

toede
orientações
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

1 . í Pafticipação
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.

Reunião Supervisão
Educacional

(Em 28 de janeiro)

Pauta.
Retorno presencial X Covid,
Organização pedagógica;
Acolhimenlo,
Rotina de creche em 2022.

2.Cumprir
integralmênte
o Termo de
Colaboraçâo.

2.1

Cumprimento
dos prazos
estabelecidos
pela Secretaria
de Educação

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

Entrega de Relatório
Circunstanciado e

Prestação de
Contas referente ao
mês anterror
Acompanhamento e
direcionamento dos
casos de Covid e

vacinação dos
funcionários
conÍorme
orientaÇÕes
Supervisão e

Vigilância
Epidemiológica

2.2 Quadro de
Pessoal
completo.

2.2.1 Manter lOOo/o

do quadro de
pessoal aprovedo no
plano de trabalho.

VeriíicaÇão do quadro de
funcionários conforme
Plano de lrabalho 2022 e
processo de contratação

Página 9
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: \L9) 3875-7097

Fotos e documentos comprobatórios, em anexo.

$'l e[iu lint tnda Sgoíett l
RCi 27.950.193-6

Coordenadora Pedagógica

CRICHÉ PROF!. ANA MARIA PIGATTO

cNPJ 00.142.sss loo0l-78

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

Ctaudia P. S. M. Canilho
Diretora Pedagógica

RG:29.421.999-7

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

para compor a totalidadê
prevista.

Coordenadora pédagóqica

Página 10
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CASA DA PROVIDENCIA

Telefones: (19) 3875-7097

Anexo - Relatório Circunstanciado - JANEIRO 2022
Creche FroF Ana Maria Pigatto

Período de lntegração

cNPJ 00.142.sss looot-7B

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

tr'\rÇ
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: (19) 3875-7097

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

Primeiro dia letivo / Período de lntegração

cNPJ 00.142.sss looot-7g

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

Telefones : Qgl 387 5 -1 097

cNPJ 00.142.555 1000L-78

a1,\ Rua Treze de maio na 1.110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

Anexo - Relatório Gircunstanciado - JANEIRO 2022
Creche Prof Ana Maria Pigatto

Primeiro dia letivo / Período de lntegração

tr.,8ug
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Anexo - Relatório Circunstanciado - JANEIRO 2022
Creche ProF Ana Maria Pigatto

Prlmeiro dia letivo
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: (19) 3875-7097

cN Pi 00.142.55s I OOO1-7 8

t,rrr:vr Di ),i r,,r Rua Treze de maio ne 1.1.10 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - JANEIRO 2022
Creche Prof Ana Marla Pigatto

\}
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Primeiro dia letivo
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: \I9) 387 5-7 O97

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

Primeiro dia letivo

Formação da Equipe

cN PJ 00.142.555 / OOOI-7 I

Rua Treze de maio np 1,110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.
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CASA DA PROVIDENCIA

Te lefones: (19) 3875 7097

cNPJ 00.142.555 /OOOL-73

lrr()vrDli(crA Rua Treze de maio ne 1,110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

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

Formação da Equipe
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CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00.142.sss / 000t-7 I
Telef one : (19) 387 5 -7 097

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

Projêto Pedagógico 2022
Semeando Valoresz;)\ .^^.

@9
Durante o ano de 2A22 vamos refletir sobre os valores humanos através dê temas mensâis ê sernêá-los êm

nossos coraçÕes para que ao final do ano possamos colher coraÇôes repletos de vaioresl
Janeiro: Acolhida
Fevererro: SEI\4EANDO AMIZADE
lvlarÇo: SEMEANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVíVIO
Abril SEIVIEANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
Í\,4aio: SEMEANDO GENEROSIDADE
Junho: SEIVEANDO SOLIDARIEDADE
Ju lho: SE[,4EANDO Al\,1OR FAI\4lLlAR
Agosto: SEÍ\4EANDO HON ESTIDADE
SEIEMbTO: SEI\4EANDO A PRESERVAÇÂO DA NATUREZA
Outubror SENIEANDO IDENTIDADE, AUTONOMTA E AUTOCONFIANÇA
Nove''r1b'o SEMEANDO COOPERAÇÃO
Dezen-bro StÀ/FANDO GRATTDÀO

Reqra de Ouro: Faca aos outros o que qostaria que fizessem à você!
Cronoqrama de atividades - Janeirot2l22

Sala de estímulos sensoriais e motricidade
Maternal í e 2
Histórlar 'Pluminha procura amigos" Terezinha Casasanta (projeto tvlundo da lmaginação)
Sala de vivência da história

. Brincadeiras de soprar (Projeto Remexeo
o Andar na corda e alinhavo (Projeto Rernexer)
. Pescaria (Projeto Remexeô
. T rar foto na árvore - Subir na árvore (escorregador e cenário de árvores) (Proleto Remexer). Lablrinto/circuito fechadô - comparaÇáo com a gaiola (projeto observaÇão - percepção êspaciai). Pintura do pássaro (a escolher) (Projeto Encanto)
. Horta - Alface e tomate (Projêto Semêntinhas do Bem - alimentaçáo saudável)

3í de Janeiro - lnício das aulas (início do ano letivo)
História: "A escola do lvlarcelo" - Ruth Rocha (Projeto lvlundo da tmaginaÇão)

. Visita do Pássaro (Pro]eio Sementinhas do Bem)
Enirega da lembrança: pássaro (Projeto Encanto - confecção e escolha das cores ou formato
conforme opinlão do aluno)

Dedoche ou pulseira de pássaro
Passeio pela ôrêche: reconhecimento do espaço físico, da equipe pedagógica, dos co egas de
classe e das outras turmas (Parceria: Projeto sernentinhas do Bem - socializaÇáo, identidade e
autonomia / Projeto ObservaÇão: percepÇáo espacial)
Festa de Boas - vindas com balÕes e músjcas (Parceria: Projeto Sementinhas do Bem -
socialização / Proleto Remexer - l\4ovimento / Projeto Encanto - NIúsicas)

Desêiamos a toda Equipê um excelentê trabalho!
Que Deus abencoe o Proieto 2022 das Creches da Casa da providência!

ro a
25 de ianeiro 26 de ianeiro 27 de ianeiro 28 de ianeiro

L.rtegração

Berçário 1

L.rtegração

Berçário 2
Integração
Maternal I

Integraçãcr

Matcrnal 2
Horário: Manhã 8h - Tarde 14h


