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Relatório Circunstanciado

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍa Ana Maria Pigatto

JULHOI2022

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

organizados ao

acesso às

crianÇas.

b) atividades
que ensinam as

crianÇas a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

1 .1 .1 500/o da rotina
dedicada as

atividades de

cuidados conforme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- AlimentaÇão

saudável
(Plantio na horta e
incentivo no

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

hiqiene pessoal

(EscovaÇão de

dente, banho, lavar
as mãos antes das

refeiÇôes...)
- ldentif icacão e
orqanizacão dos
pertences pessoais

e coletivos
(Acessíveis ao

aluno)
- Socializacão
(Jogos cooperativos

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

imaqem corporal
(Parceria - Proleto
Remexer)
- ldentificacáo da
in icial do nome
(Parceria - PÍojeto
l\ilundo da
lmagínaÇão.

Período de férias dos
alunos

(11 a 27 de julho)

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonomia

Projeto Sêmentinhas do
Bêm

ldentidade e autonomia.
Minha famÍlia: Desenho da
íamília e preparação Para a

comemoração do Dia dos
avós

Data Comemorativa:
Dia dos Avós - lnteração
com a família (Os avós ou
outro membro autorizado
realizou a visitar a sala de

aula do aluno e recebeu a

lembranÇa do Dia dos
Avós)
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: \1.9) 3875-7097

cNPJ 00.142.s5s 1000t-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

JULHOl2022

OBJETIVOS
INDIGADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

familiarização das

letras)
Projeto Remexer
- Reconhecimento
partes do corpo e
suas funcões
- Sequranca e

inteqridade física

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

2.1 Rotina
diária:
a) atividades
organizadas de

modo a permitir

o movimento
das crianças,
nos d iferentes
espaÇos da

escola.
b) atividades
que ensinam as

cria nças 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
qrossa

- Lateralidade
- Cinco sentidos
- Esquema e

Expressão Corooral
- PercepÇão Espacial

Projeto Remexer

Movimento corporal com as
brincadeiras preferidas dos
avós (Pesq uisa realizada
com as famílias)

(Parceria com o
Projeto Observação)
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Joqos cooperativos
e competitivos

3. Possibilitar
o exercício de
escolhas.

3.1 Rotina
d iária:

a) atividades
organizadas de
modo a permitir

a escolha de
brincadeiras,

31.1 No mínimo
duas atividades
permanentes na

rotina, conforme:

Projeto Mundo da
lmaginação

História:
"A colcha de retalhos"

Conceil Correa da Silva
Nye Ribeiro
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: (Lg) 3875-7097

cN PJ 00.142.55s / OO0r-7 I

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

brinquedos e

materiais.

P roj eto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimento
lnterpessoal e

intrapessoal - ioqos
cooperativos.
escolha de materiais,

Roda de conveTSa.
1 . Refletir sobre os

bons momentos em
fam íliai

2. Compartilhar o que
mais gosta de íazer
em família (Opiniáo
do aluno)

pertences pessoais e

coletivos. ..

(Estímulo a opinião
do educando como
indivÍduo e respeito

a opínião de seus
pares)
- Teste de

aceitabilidade do

cardápio
Projeto Remexer
Escolha de

brincadeiras e

brinquedos
preferidos

Projeto Encanto
Escolha de mateÍiais
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
Relembrar histórias
a escolha dos alu nos
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cN PJ 00.142.sss / 000L-7 I

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçÂO/

DESENVOLVIMENTO

il*
Promoção

da
Aprendiza

gem

1 . Utiltzar 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 n Ças.

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
(conhecimento

lóg ico-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 li berÇário

ll/ Maternal l/
Maternal ll)
descrevendo as

específicidades de

cada turma no

semanário.

Cronograma de atividades

referente ao mês de

Julho com o tema:
"Semeando Amor

Fam iliar"
Proporcionando o

desenvolvimento 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

íormas:

Projeto Mundo da

lmaginação

Escuta, íala, pensamento

e imaginação;

Projeto Observação

Espaços, tempos,

quantidades, relaçôes e

transformaçôes;

2. Realizar
planejamento
e reg istro da
prática
pedagógica.

2.1 Registro
diário das
atividades da

turma.

2.1.1 Realizaçáo de

devolutivas
semanais aos
proÍessores.

Cronograma de
atividades semanais
Envio do cronograma de

atividades organizadas por

semana para as famÍlias
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.55s /OOOL-7g

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXEC UÇAot

DESENVOLVIMENTO

- Entrega e análise

do semanário de

cada turma (baseado

no Cronograma de

atividades - mensal)
- Regístro do

conteúdo
programático - diário
- Registro de

ocorrências - diário
- 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 atividadês no

diário de classe - Maternal
tez

3

Acompanhar o
desenvolvimen
to das cria nças
por meio de
relatórios de

aprendizagem.

3.1 Elaboração
de relatórios
individuais aos
alunos.

3.1.1 Elaboração de

dois relatórios de

cada aluno: jun ho e
dezembro.

Observação do

desenvolvimento
dos alunos

da

ilt -
Gârantia
lnfância

1. Planejar
situações
orientadas
para que as

crianÇas se

expressem por

meio de
diferentes
linguagens
plásticas,
simbólicas,
musicais e

corporais.

1 .1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos
diferentes
espaços
natu rais,

cu ltu rais e de
lazer da sua
localidade.
b) brincadeiras
de faz de conta.

c) produções
artísticas:
pinturas,
desenhos,

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
- Cuidados com

espaÇo coletivo -
âtitudes dê
preservação

Projeto Sementinhas do

Bem

Data Comemorativa:

Dia dos Avós - lnteração
com a família

Visita dos avós/familiares
na creche

Projêto Encanto
Confecção da lembrança do
Dia dos Avós e/ou da
colcha de retalho com os
desenhos feitos pelos
alu nos sobre "Minha
Família" - parceria com o
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: (Lg) 387 5-7091

cN PJ 00. 142.5s5 I 000L-7 I

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

JULHOI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXEcUçÃO/

DESENVOLVIMENTO

esculturas, com

materiais
diversos e

adequados à

faixa etária.
d) brincadeiras
que explorem
gestos,

canções,
recitações de
poemas,
parlendas, entre
outras.
e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o
desenvolviment
o sensorial.

Mundo da

lmaginação
- Brincadeiras de faz
de conta: estímulo a

imaginação
Encanto

- Artes manuais e

visuais: Pinturas
com d iferentes
tecnicas, pinturas no
painel de azulejo,
modelagem de
massa ou argila,

colagens,
confecções com

materiais recicláveis,
aprendizado das

cores, g aratujas,
desenhos,
manuseio, utilização
de diversos
materiais e

utilização de

recursos
tecnológicos...
- Expressão
artística: Teatro,
mímica, dança,
canto, reproduztr
sons de
instrumentos
musicais,
exposições e
mostras das
obras artísticas...
Remexer
- Motricidade grossa

e fina
- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
Observação

Projeto Sementinhas do
Bem

Festa Junina - somente
alunos

Projeto Observação
Construção de diversas
formas de moradia com
palitos de sorvete, blocos
lógicos, peças de montar,
material reciclável, massa
de modelar...
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 387 5-7097

cNPJ 00.142.555 /00Ot-78

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

PáEina 7

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

- Confecção artística

vinculâda as formas
geométricas e

cores...

2. Planqat
situações que

visem ao

desenvolvimen
to das

linguagens
escrita, oral e
leilura.

2.1 Rotina

semanal:
a) atividades
diárias de leitura

e contaçáo de

histórias, de
diversos
gê neros
literários, para e
pelas crianças.
b) atividades
significativas de
produção de
texto para que

as crianças
participem
mesmo sem

saber escrever.

.1 .'l Mínimo de 50%

do tempo da rotina

dedicada a

atividades
orientadas com

ênfase no Projeto
lvlundo da

lmaginaÇáo e
atividades
específ icas do

desenvolvimento da

linguagem
vincu ladas ao

material do PNLD

P rojeto Mundo da
lmaginação
Histórias
estimulando o

aprendizado dos

valores humanos
Desenvolvimento da
linquaqem
Gosto pela leitura
Familiarizaeão das
letras
Producão textual -

coletiva

Projeto Mundo da
lmaginação

Julho

Semeando Amor

Familiar

Contação das histórias:

"A colcha de retalhos"
Conceil Correa da Silva

Nye Ribeiro

"O livro da Fam Ília"

Todd Parr

Roda de conversa:
) Refletir sobre os

bons momentos em
fam ília;

! Compartilhar o que
mais gosta de fazer
em família (Opinião
do aluno)

! Reflexão sobre a
importância em
respeitar e
demonstrar amor
aos familiares

Estímulo ao gosto
pela leitura;
Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrita;
Familiarização das
letras e manuseio
de livros;

t"t a
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: 119) 3875-7097

cNPJ 00.142,555 I0OOL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍa Ana Maria Pigatto

JULHOI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

. Roda de conversa.
estímulo ao
desenvolvimento da
linguagem

IV
Formação

em
Serviço

í. 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 Realizaçáo de

85% dos encontros
semanais para o
desenvolvimento do

Plano de Ensino.
- Formação da

Equipe (Professores,

monitores e apoio).

Curso de
primeiros

socorTos

Curso Brigada de

incêndio

Capacitacões:
palestras

direcionadas
pata

aprimoramento
do trabalho de
cada setor

Reunião de

formaÇáo

CAP - Conselho
de Avaliação
Pedagógico

HAP - Hora
Atividade
Presencial

Reunião
Pedagógica e

Adminisirativa

Encerramento da

Oficina. "Adaptaçáo

e manejo da criança
com autismo na

creche" em 02 de
ju lho

. CapacitaÇão
(26 de tulho)

1a paÉe - Palestra
Fonoaudióloga - Equipe

Niape (Núcleo lntegrado de

Apoio Pedagógico
Especializado)
Tema: Desenvolvimento e

estimulaÇão de íala e de

linguagem
2a parte - Treinamento
Legislações e
procedimentos reíerentes
ao trabalho em creche

Reunião de

Planejamento
referente ao 20

semestre
(27 de julho)

V-
Cooperaç

1. Realizar
reunióes com

1.1 Reunióes
com temas

1 .'l .1 MÍnimo de

uma reunião

Página 8
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: (19) 3875-7097

cN PJ 00.142.555 I 0OOL-7 I

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

JULHOI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

ão e troca
com es

famílias

as famílias
decorrer do
ano letivo.

voltados para a
educaÇão dos
filhos e/ou
assuntos de

cunho
pedagógico.

bimestral com as

famílias e

atendimento
individual conforme
necessidade.

lnteraÇão com as famílias -
em comemoraÇão ao Dia

dos Avós com exposição
das atividades do mês de

Julho

Atendimento presencial as

famílias, conforme
necessidade;

Atendimento remoto
conforme solicitação da

fam ília.

VI
Garantia

do acesso

1 . Realizar o

atendimento
das crianças
de acordo com

o Termo de
Colaboraçâo
com a
Secretaria de

Educaçã0.

11Atêndimento
mensal na

capacidade
máxima.

l . 1 .1 Atendimento a

100% da proposta

de atendimento.

Realização de
inscrições;
Matrículas conforme
demanda e

disponibi dade de

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

Quadro da
quantidade de

alunos matriculados
com o registro do

motivo de abandono
de vaga, em anexo.

vil-
Parceria

com a
Secretaria

de
Educação

'1. Participar
das reuniões
de
assessoramen
toede
orientações
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

1,1 ParticipaÇão

da Equipe
Gestora nas

reuniões
agendadas.

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

Educação.

. Conferência
Patrimonial,

. Homologação do
Quadro Resumo em
27 de julho;

Reunião Supervisáo
(29 de julho)

Pauta: Visita na creche
Prof' Maria Estella

Amstalden
Reflexão e troca de

experiências sobre o

Página 9
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.sss I 0oo1,-7 8

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

atendimento ao aluno com
necessidades esPeciais

2. Cum prir
integralmente
o Termo de

ColaboraÇão.

2.1

Cumprimento
dos prazos

estabelecidos
pela Secretaria
de Educação

. 2. í .l Atendimento
a 100% das
solicitaqões e prazos

designados.

. Entrega de Relatório

Circunstanciado e

Prestação de

Contas referente ao

mês anterior

2.2 Quadro de

Pessoal
completo.

2.2.1 Manler 1004/o

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

Quadro de funcionários
conforme Plano de trabalho
2022

Fotos e documentos comprobatórios, em anexo.

tutetiw Ç ernonda S|ob ett a

RG: 27 950 191-0

**::x'l;i:1i'^Tfi,x-;:: "*"

'lbrri.lia P. S. M. Canilho
I)irctôrâ Pcdâ8ó8ica

RG: 29.421.999-7
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Anexo - Relatório Circunstanciado - JULHO 2022

Creche ProF Ana Maria Pigatto
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Anexo - Relatório Gircunstanciado - JULHO 2022
Creche ProF Ana Maria Pigatto
@
Comemoração Dia dos Avós
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Anexo - Relatório Circunstanciado - JULHO 2022

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

Creche Prof Ana Maria Pigatto

I
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875 7097

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

cNPJ 00.142.sss/0001-78

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

Festa Junina

I
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cNPJ 00.142.sss/0001-78

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

Anexo - Relatório Circunstanciad o - JULHO 2022
Creche Prof Ana Maria Pigatto

Gapacitação / Palestra
Fonoaudióloga - Equipe Niape (Núcleo lntegrado de Apoio pedagógico Especializado)

Reuniâo de Planejamento em 27 de julho

,"

,-Jm
CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (L9) 387 5 -7 O97

I

s dH

Tema. Desenvolvimento e estimulação de fala e de ling
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CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00.142.555 I 000L-7 I

Telefon e : (79\ 387 5 -l o9l
Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP

Projeto Pedagógico 2022
Semêando Valores

/í_1;)1 .-\.-

@9
Durante o ano de 2A22 vamos refletir sobre os valores humanos através de temas mensais e semeá-los em

nossos coraÇÕes para que ao fina do ano possamos colher coraÇÕes repletos de valores!

Janeiro: Acolhida
Fevereiro: SEIVEANDO AIVIIZADE
N/aTÇo: SE[4EANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVIVIO
Abril: SEMEANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
lVaio: SEI\4EANDO GEN EROSIDADE
Junho SEI\.4EAN DO SOLIDARI EDADE
Julho: SEMEANDO AMOR FAMILIAR
Agosto: SEI\4EANDO HON ESTIDADE
SãIEMbTO: SEIVIEANDO A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
Outubro: SEIVIEANDO IDENTIDADE, AUTONOMIA E AUTOCONFIANÇA
Novembro SEMEANDO COOPERAÇÃO
DezemDro SEMEANDO GRATIDÃO

Regra de Ouro: Faça aos outros o que gostaria que Íizessem à você!
Cronograma de atividades - Julhol2022

0l a 08 de Julho
Projeto Mundo da lmaginação

Roda de conversa:
1. Refletir sobre os bons momentos em família;
2. Compartilhar o que mais gosta de Íazer em família (Opiniáo do aluno)

Projeto Semêntinhâs do Bem
ldeÀtidade e autonomia: Minha família: Desenho da famÍlja e preparaçâo para a comemoraÇão do

Dia dos avós
Projeto Remexer
Movimento corporal com as brincadeiras preíeridas dos avós (Pesquisa com as famÍlias)

Projeto Encanto
Confecção da lembrança do Dia dos Avós e/ou
alunos sobre Minha Família" - parceria com o
Festa Junina - somente os alunos
Projeto Observação
Construção de diversas formas de moradia com palitos de sorvete, blocos lógicos, peças de

montar, material reciclável, massa de modelar...

28 a 29 de Julho
Projeto Mundo da lmaginação
História: "O livro da Família - Todd Parr
Roda de Cónversa: Reflexâo sobre a importância em respeitar e demonstrar amor aos familiares

Projeto Sementinhas do Bem
Data Comemorativa: Dia dos Avós - lnteraçáo com a família (Os avós ou outro membro

autorzaoo poderá visitar a sala de aula do aluno e receber a lembrança do Dia dos Avós)

l
l)Rov

da colcha de retalho com os desenhos feitos pelos
Projeto Sementinhas do Bem

v{e

Período de Férias: 1í a 27 de iulho / Retorno às aulas em 28 de iulho



MAPA DE ACOMPANHAMENTO
MÊS IUNHO 2022

U.E. CRECHE PROF,E PROFESSORA ANA MARIA PIGATTO

TURMA PREVISTO REALIZADO OBSERVAçÃO
BI .A L6 10

BI . B 16 l
BII - A 20 19 l ABANDONO

BII -B 20 20

MI A 25 1,4

l\1t , B 25 t4
MII ,A 28 24

MII- B 23

TOTAL 178 131

RESUMO GERAL

Ç)

TMPRESSO ÉM 23/07 /2022


