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Relatório Circunstanciado
METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profu Ana Maria Pigatto

MAIOt2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXEC oi

DES ENVOLVIM ENTO
UÇA

I

Formação
integ ra I

das
crianças

1 . Promover o

desenvolvimen
to da
autonomia e
identidade.

1 .1 Rotina
diárra:

a) atividades,
materiais e

espaÇos
organrzados ao

acesso às

cria nças.

b) atividades
que ensinam as

crianÇas a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

1.1.1 SOa/o da rotina
dedicada as
atividades de

curdados conÍorme.
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentaoão
saudável
(Plantio na horla e

incentivo no

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

(Escovação de

dente, barrho, lavar
as mãos antes das
refeições...)
- ldentificação e

orqanizaÇão dos
pertences pessoais

e coletivos
(Acessíveis ao

alu no)

- Socializacão
(J ogos cooperativos

e Placas das Regras
de convívio... )

- ldentificaoão da

imaqem corporal
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentiÍicacão da
inicial do nome
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginaÇão.

Atividades de
Desenvolvirnento da

ldentidade e Autonomia

Projeto Sementinhas do
Bem

Alimentação saudável:

Plantio da semente do
feijão

lncentivo ao cu ltivo de
verduras, legumes e írutas
contribu indo para a
formação de hábito de
alimentaÇão sa udávelt

lncentivo a observação do
crescimento de plantas e a
conscientizaÇão de sua
importância;

Verificar o crescimenlo da
semente de feijão
compartilhar com a famÍlia

História "João e o pé de
feijão" (Parcera com o
Projetô l\,4undo da
lmaginação)

Prquenrque de frutas:
incentivo ao consumo de
frutas e vivência de
compartilhar (Cada aluno
escolhe a fruta de sua
preferência e compartrlha
com os amigos)

ldentidade e autonomia

Cartas de bôas atitudes
(Reflexão sobre as ações
que cada criança pode
realizar para contribu rr para
uma boa convivêncla em
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (L9) 3875-7097

cNPJ 00.142.sss /ooo7-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profa Ana Maria Pigatto

MAtOl2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

íamiliarizaÇão das

letras)
Projeto Rêmexer
- Reconhecimento
partes do corpo e

suas funÇões

SeouranÇa e

inteqridade f ísica

sala de aula, em casa e na
preservação do meio
ambiente)

H igiene pessoal.
Conscientização da
importância da higiene
pessoal (banho, Lavar as
mãos, escovar dentes... ) no
cuidado das partes do
corpo.

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

2.'1 Rotina
diária:
a) atividades
organizadas de
modo a permitir

o movimento
das crianças,
nos diferentes
espaços da

escola.
b) atividades
que ensinam as

cria nças a
curdarem dê 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 Íina e
qrossa

- Lateralidade
- Cinco sentidos
- Esquema e

Expressão Corporal
- PercepÇão Espacial

Projeto Remexer

Esquema corooral e

movimento - partes do
rosto e suas funÇões

Berçário: Utilizar o

momento do banho e da
troca de roupa para
estímulo do aprendizado
das partes do corpo

Maternal. Completar o
desenho do rosto com os
olhos, n ariz, boca, orelhas:
no papel kraft no murai de
azule1o, massa de modelar,
caixa de areia ou far nha. .

Atividades com o espelho
(reconhecer partes do
próprio rosto)

Músicas para aprendizado
das partes do corpo

Esquema corporal e
movimento - partes do
corpo e suas funoÕes

Estimular a
conscientização das
partes do corpo, suas
fu nÇões e sensaçÕes,

Reconhecer os limites dos

(Parceria com o

Projeto ObservaÇão)

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Joqos cooperativos
e competitivos
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: 1,L9) 387 5-7091

cNPJ 00.142.sss l00ot-78

Rua Treze de malo nq 1.110 Bairro Cldade Nova lndaiatuba/5P,

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

MAtOl2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

movimentos corporais;

Conscientizar e estimular
os cinco sentidos do corpo
(visão, olfato, audiÇão,
paladar e tato)

Nomear as partes do
corpo
Vivência de momentos
para conscientizaÇão das
funções das partes do
corpo:

- Motricidade grossa - Subir
e descer (escada, degrau,
escorregador... )

- Motricidade grossa -

Chutar bolas (Pernas) /
Segurar e Jogar bolas
(l\4ãos)

- Tato e Visão - adivinhar
objetos com olhos
vendados

- Tato - tapete sensorial

- Paladar e olfato - Cheirar
e degustar frutas

- Audição - brincadeiras
com músicas e comandos -
"Estátua", "Caixa musical",
"Bandinha"

Esquema corporal e

movimento - partes do
rosto e corpo

Atividades de movimento
do corpo e relaxamento:
com músicas, cócegas,
carinho... (recursos:
algodão, penas, ob.jetos de
texturas macias... )
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CASA DA PROVIDENCIA

T,. efones: (L9) 3875-1097

cNPJ 00.142.sss /0OOL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profa Ana Maria Pigatto

MAtOt2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXEC UÇAo/

DESENVOLVIMENTO

3.1 .1 No mínimo

d uas ativrdades
permanentes na

rotina, conÍorme:

Projeto
Sementinhas do
Bêm
- Desenvolvimento
lnterpessoal e

intrapessoal - ioq os

cooperativos,
escolha de materiais,
pertences pessoais e

coletivos. ..

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

aceitabilidade do

cardápio
Projeto Remexer
Escolha de

brrncadeiras e

brinquedos
preferidos

Projeto Encanto
Escolha de materiais
de diferentes
texturas
Escolha de cores
Escolha de músicas
(inclu indo atividade
de votaÇão coletiva
para escolha da

música da turma
para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação

3. Possibilitar
o exercício de

escolhas.

3.'1 Rotina
diária:

a) atividades
organizadas de

modo a permitir

a escolha de

brincadeiras,
brinq uedos e

materiais.

Projeto Remêxer
Cantinho dos Sentrmentos l

"O que você faz para viver
Íeliz?" - atividade referente
a história "O mundinho de
boas atitudes"

Projeto Encanto
Desenho livre (opinião do
alu no)

Projeto Sementinhas do
Bem

Piquenique de frutas:
incentivo ao consumo de
frutas e vrvência de
compartrlhar (Cada aluno
escolhe a íruta de sua
preferência e compartrlha
com os amigos)
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. -í.il. cAsA DA PROUDÊNCIA CNPJ Oo.142.sss lOOOr-78

,,*.{,m ffi.."|",:::J:'}:fi;Hl. BairrocidadeNova-,ndaiatuba/sp

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍ' Ana Maria Pigatto

MAIO12022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Relembrar h istórias

a escolha dos a lun os

il-
P ro m oção

da
Ap re nd iza

gem

1 . 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 urn
pro jeto didático, por

semestre, por turma.
Proietos an uais:

Sementinhas do
Bem (identidade e

socialização),
Remexer (corpo e
movimento), Mundo
da lmaginação
(linouagem),

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
aiividades para a
faixa etária
correspondente
(berçário I / berçário
ll/ Maternal l/
Maternal ll)
descrevendo as

especiÍicidades de

cada turma no
semanário.

Cronograma de ativldades
reÍerente ao mês de

Maio com o tema:
"Semeando

Generosidade"
Proporcionando o

desenvolvimento integra do

aluno abrangendo os

campos de experiências da

BNCC, respectivos aos
projetos

Projeto Sementinhas do

Bem

Oeu,ooutroeonós;

Projeto Remexer

Corpo, gestos e

movimentos;

Projeto Encanto

TraÇos, sor'ts. cores e

formas,

Projeto Mundo da

lmaginação

Escuta, Íala, pensamento

e imaginaÇãoi

Projeto Observação

EspaÇos, lempos,

quantidades. relaçÕes e

transformaÇões,

2. Rea\zar
planelamerrto

2.1 Registro
diáriô das

2.1 .1 Realização de
devolutivas

Cronograma de
atividades semanais
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te eÍo nes: {19) 3875-7097

cNPJ 00.142.sss /ooot-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

MAtOl2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

e registro da

prática
pedagógica.

atividades da

turma.

semanars aos

professores,
- Entrega e análise
do semanário de

cada turma (baseado

no Cronograma de

aiividades - mensal)
- Registro do
conteúdo
programático - diário
- Registro de
ocorrências - diário
- Registro de
particularidades no

desenvolvimênto do
aluno - diário
- Devolutivas,
orientações, estudos
e reflexões nas

HAPS.

Envio do cronograma de

ativrdades organizadas por

semana para as famílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Classe
Registro das atividades no

diário de classe - Maternal
1e2

Semanário
Realização de semanário -

HAP
Análise e estudo do Projeto
Pedagógico e Livro PNLD

3.

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

3.1 Elaboração
de relatórios
tndividuais aos

alunos.

3.1 .1 Elaboração de
dois relatórios de

cada alunor junho e
dezembro.

- Análise do

desenvolvrmento dos

alu nos com a equipe
pedagógica e em casos
especÍÍicos a a ná lise está

sendo realizada em
parceria com a famÍlia e
com equipe
multiprofissional;

ilt -
Garantia

da lnfância

1. Planejar
satuaÇões

orientadas
para que as
crianças se
expressem por
meio de
d iÍerentes
linguagens
plásticas,
simbólicas,

1 .1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos

diferentes
espaços
naturais,
culturais e de

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

1 .1 .'1 Mínimo de 50%

do tempo da rotina
dedicada a

atividades orientadas
de acordo com os

Projetos:

Sementinhas do
Bem
- CelebraÇão das

datas
comemoraiivas

Pro.ieto Sementinhas do

Bem

Data comemorativa:
Dia das mães

AlimentaÇão saudável:
Plantio da semente do
feijão / História "João e o
pé de feijão" (Parceria conr
o Projeto Mundo da
lmaginação) / Verificar o
crescimento da semente
de fe iião - compartilhar
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te elones: (lgJ 3875 7O97

cNPJ 00.142.sss /0OO7-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profu Ana Maria Pigatto

MAtOt2022

O BJ ETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

musicais e

corporars,

c) produÇÕes

artÍsticas:
pinturas,

desenhos,
escu ltu ras, 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.

- Cuidados com

espaÇo coletivo -
atitudes de
preservação
Mundo da
lmaginação
- Brincadeiras de faz
de conta: estímulo a

imaginação
Encanto

- Artes manuais e

visuais: Pinturas
com d iferentes
técnicas, pintu ras 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

TECU TSOS

tecnológicos...
- Expressão
artística: Teatro,
mímica, danÇa.
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
musicais,
exposições e

mostras das
obras a rtísticas...
Remexer
- Motricidade grossa

e fina

com a família

Projeto Encanto
Confecção de lembranÇa e
homenagem para
comemorar o Dia das mães

Maternal - quebra cabeça
de coração / Berçário e
Maternal - Arte com as
mãos

Desenho da semente de
Íeijão

Desenho livre (opinião do
aluno) Recursos: mural de
azulejo, papel kraft, giz de
lousa - pátio...

Coníecção de boneco
(partes do corpo): com
material reciclável ou papel
kraft

Exposição das atividades
do mês - interação com as
famílias

Projeto Observação
Formas qeométricas:
CÍRCULO i TRIÂNGULO /
QUADRADO

Cores: AMARELO I AZUL I
VERMELHO

Brincadeiras para estímulo
do aprendizado das cores e
formas geométricas

Maternal - desafio: blocos
lógicos: sequência de cores
e de formas geométricas/
Estímulo a criatividade

Berçário: estímulo visual
com diversas formas e
cores - blocos lógicos,

Página 7
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo n es: (19) 3875 7097

cNPJ 00.142.sss IOOOL-7B

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof" Ana Maria Pigatto

MAIO12022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

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

cores...

jogos de encaixe, mesa
intêrativa, móbiles...

Percepção espacial e
conceito matemático: E n'l

cima / Embaixo

Percepção temporal:
sequência de fatos da
história - parceria l\4 u ndo
da lmaginação

Semelhanças e diferenças -

Frutas: sementes, tamanho,
cor, textu ra...

2. Plane)ar
situações que

visem ao
desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e
leitura.

.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
vincu ladas ao

material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias
estimulando o

aprendizado dos

valores humanos
Desenvolvimento da

linquaqem
Gosto pela leitura
Familiarizaoão das
letras
Produção textual -
coletiva

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

literários, para e
pelas crianças.
b) atividades
significativas de
produção de

texto para que

as crianças
participem
mesmo sem
saber escrever.

Projeto Mundo da
lmaginação

Maio

Semeando

Generosidade

Contação das histórias:

"O mundinho de boas
atitudes"

lngrid Biesemeyer
Bellinghausen

"A árvore qenerosa"
Shel Silvertein, adaptado

por Fernando Sabino

"João e o pe de feiião"

"Bem lá no alto"
Susane Straber

Leitura Complementar:

"Valores para conviver

bem no mundinho"

lngrid Biesemeyer

Bellinghausen

Página 8
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo n es: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.555 /OOOL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

MAtOl2022

OBJ :TIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXEC UÇAot

DESENVOLVIMENTO

. EstÍmulo ao gosto
pela leitura;

. Desenvolvimento da
linguagêm oral e

escrita;
. FamiliarizaÇão das

letras e manuseio
de livros;

. Roda de conversa:
estímulo ao
desenvolvimento da
linguagem

tv-
Formação

em
Sêrviço

'1 . Planejar os
momentos
semanais de
irabaiho
pedagó!lico
entre os pares.

1 1 Plano de

en s no focado
na necêssidade
formativa da
equipe docente.

1 .1 .1 RealizaÇão de
85% dos encontros
semanais para o
desenvolvimento do

Plano de Ensino.
- Formação da

Equipe (Professores,

monitores e apoio):

Curso de
primeiros

socorros

Curso Brigada de

incêndio

Caoacitacões:
palestras
direcionadas
para

aprimoramento
do trabalho de
cada setor

Reunião de
formação

CAP - Conselho
de Avaliação
Pedagógico

Oficina: "Adaptação

e maneio da crianga
com autismo na
creche"
lnício em abril e

término em Maio
(Formação para

monitoras e/ou
equipe pedagógica)

Reunião
Pedaqóqica
(24 de maio)
Pauta: Projeto
Pedagógico de
junho; Festa J u nina
e Planejamento do
período de Íérias
referente ao mês de
julho

HAP (semanal)

Estudo dos pressu postos

teórico-metodológico do
livro "Pofta Aberta"
Programa naciona I do livro

didático (PNLD).

Estudo BNCCT

Análise dos objetivos e

preparação das atividades

Páglna 9
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875 7097

cNPJ 00.142.555 IOO0L-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profa Ana Maria Pigatto

MAaOt2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

HAP Hora

Atividade
Presencial

Reunião
Pedagógica e

Administrativa

pedagógicas do mês de

Junho;
Análise do desenvolvimento
dos alunos e adêquaÇões

ao Relatório do aluno;

Rêunião de
FormaÇão
(27 de maio)
OrientaÇÕes dô

trabalho da equipe e

preparativos para as

atividades do projeto
pedagógico para o
mês de Junho

Coopêraç
ão e troca

com as
fa m ílias

1. Realizar
reuniÕes com
as fam ílras no

decorrer do
ano letivo.

1 .1 Reuniões
com temas
voltados para

educação dos
filhos e/ou
assu ntos de

cunho
pedagógico

1.1.1 Mínimo de

uma reunião
bimestral com as
famílias e

atendimento
individual conforme
necessidade.

Exposição das atividades
desenvolvidas no mês de

Maio - interaÇão com as

Íamílias

Atendimento presencial as

famílias, conforme
necessidade do a lu no,

Atendimênto com a

n utricionista e coordenaÇão

à disposiÇão das famílias;

Atendimento rêmoto
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 Atêndimento
mensal na

capacidade
máxima.

'1 .1 .1 Atendimento a

1 00% da proposta

de atendimento.

. Realização de
inscriÇões;

. Matrículas conÍorme
demanda e

disponibilidade de

vaga;
. Envio da Lista de

Frequência na
prestação de contas
mensal;

Página 10
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CASA DA PROVIDENCIA

Te lefo n es: (19) 3875 7097

cNPJ 00.142.555 /0007-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

EXECUÇAO/
DESENVOLVIMENTO

. Quadro da

quantidade de

alunos matriculados,
em anexo.

Recado em rede
Ciência e atendimento as
orientaçÕes;
Procedimentos para
finalização da 1n Etapa do
Censo Escolar 2022,

Reunião Supervisão
(26 de maio)

Visita as Creches
Municipais Profa l\,4arina

Dias e Profu Maria
ecida Misurlni

1.1.1 Participação
da Equipe Gestora
em '100% das

reuniões realizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de

Educação.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.

. 2.1.1 Atendimento
a 1 00% das
solicitaÇões e prazos

designados.

Entrega de Relatório
Circunstanciado e

Prestação de

Contas referente ao

mês anterior

21
Cumprimento
dos prazos

estabelecidos
pela Secretaria
de Educação

2.Cumprir
integralmente
o Termo de

Colaboração. Ouadro de Íu ncioná rios

conforme Plano de trabalho
2422

2.2.1 Manter 100o/o

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

2.2 Quadro de

Pessoal
completo.

Fotos e documentos comprobatórios, em anexo.

oordenadora gógica

tutetia Ç emunla S Úo6e tta
RG: 27 950 193-6

cooídenadora Pedagógica

CRECHÉ PROT', ANA MARIA PI'AI IU
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Telefones : \L9) 387 5 -7 O97

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

Anexo - Relatório Circunstanciado - MAIO 2022
Creche Prof" Ana Maria Pigatto

Projeto Mundo da lmaginação

T

t

rfr
Página 12

lt"-,
L-l

§r,F
JLr r"



",il u- cAsA DA PROVTDÊNC|A CNPJ 00.142.ss5 IOOO].-78

1,ffi I:51?:::J:']l:Ji;',1?i, BairrocidadeNova.rndaiatuba/sp

Anexo - Relatório Circunstanciado - MAIO 2022

Creche Prof Ana Maria Pigatto

Projeto Mundo da lmaginação

Projeto Sêmentinhas do Bem
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á?& CASA DA PROVTDÊNC|A CNPJ Oo.142.sss IOOOL-79
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Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova lndaiatuba/SP.

Anexo - Relatório Circunstanciado - MAIO 2022
Creche Prof' Ana Maria Pigatto

Projêto Semêntinhas do Bem
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te efones: (19) 3875 7097

cNPJ 00.142.sss /000L-78

\ Rua Treze de malo nq 1.110 - Bairro Cldade Nova lndaiatuba/SP.

Anexo - Relatório Circunstanciado - MAIO 2022
Creche Prof" Ana Maria Pigatto
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te efones: i.L9) 387 5-1091

Anexo - Relatório Circunstanciado - MAIO 2022

Creche ProF Ana Maria Pigatto

cNPJ 00.142.555 1000t-78

Rua Treze de malo ns 1.110 Bairro Cldade Nova lndaiatuba/SP.
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Anexo - Relatório Circunstanciado - MAIO 2022
Creche Prof' Ana Maria Pigatto
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CASA DA PROVIDENCIA

Telefones; lI9) 3875-1 097

cNPJ 00.142.sss/0001-78

l,ur)\,1;m;;\ Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Anexo - Relatório Circunstanciado - MAIO 2022

Creche Profa Ana Maria Pigatto
Projeto Observação

\À

Reunião - Direção - Goordenação
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 /OOOI-78

Telefone; (19) 3875 7097
Rua Treze de maio na 1.110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/Sp.

Projeto Pedagógico 2022
Semeando Valores

/';,i;''Àfnqwv
DLtranle o aro de 2022 vamos reÍlet r sobre os valores humanos através de temas mensais e semeá-los em

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

Ja ne ro: Acolhida
Fevere ro: SEÀIEANDO Al\,1tZADE
IV]aTÇo: SEN,4EANDO RESPEITO AS REGRAS DE CoNVÍVIo
Abril: SEMEANDO RESPEITO AS DTFERENÇAS
Maio: SEMEANDO GENEROSTDAoE
Junhor SEN,4EANDO SOLIDARiEDADE
Juiho SEl\4EANDO A|OR FAt\,.11 LtAR
ACIOSIO: SEMEANDO HONESTIDADE
Setenrbro: SEI\4EANDO A PRESERVAÇÃO DA NAIUREZA
OutLrbro SEN4EANDO IDENTIDADE, AUIONOMIA E AUTOCONFTANÇA
Nover.nbro: SEI\lEANDO COOPERAÇÃO
Il ,z-'rL, ,.r SLVLANDO GRAITDÀO

RegÍa de Ouro: Faça aos outros o que gostaria quê fizessem à você!
Cronograma de atividades - Maiol2022

História "O Mundinho de boas atitudes" lnorid Biesemever
Roda de conversa: Reflexão sobrê a importância em ter boas atitudes para uma convivência
harmoniosa com as pessoas e com o meio ondê se vive.
Projeto Sementinhas do Bem
ldentrdade e autonomia: carlas de boas atitudes (Refletir sobre as aÇões que cada criança pode
realizar para contribuir para uma boa convivência em sala de aula, em casa e na preservação do
meio ambiente)
H grene pessoal: conscientização da importância da higiene pessoal (banho, lavar as mâos,
escovar dentes...)no cuidado das partes do corpo.
Data Conemorativa: Dra flss 113""

Berçário: utilizar o momento do banho e da troca de roupa para estímulo do aprendizado das
partes do corpo
Maternal: completar o desenho do rosto com os olhos, nariz, boca, orelhas: no papel kraÍt, no
mural de azulejo, massa de modelar, caixa de areia ou farinha... Atividades com o espelho
(reconhecer partes do próprio rosto)
Músicas para aprendizado das partes do corpo:
1 - Eu conheço um jacaré- Curuminzada
2 - Cab'eça ombro, joelho e pé - Xuxa
3 - lvlinha Boneca de laia- Xuxa
4 Sacudir o esqueleto- Quintal da Cultura
5 - Gugudadâ- As parte do corpo humano
6 - Baú da Camilinha As Partes do Corpo
7- Baú da Camilinha As Partes do Corpo PARTE 2
B - Corpo Humano - Angelica
I - lvlexo meu corpo- Kidloom...

02 a 06 de Maio



CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 IOOOL-78

Telefone: \1,9) 3875-7 097

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

Cantinho dos Sentimentos: "O que você faz para viver feliz?" atrvidade referente a hjstória "O
nrundinho de boas atitudes"
Projeto Encanto
Confecção de lembrança e homenagem para comemorar o Dia das mães
lVaternal - quebra cabeça de coraÇão / Berçário e Maternal - Arte com as mãos

"Ser mãe é carregar o filho alguns meses na barriga; anos no colo e a vida inteira no
coração!"

Projeto Observação
Fornras geométricas: CiRCULO / TRIÂNGULO / QUADRADO
Cores AMARELO I AZUI / VERMELHO
Brincadeiras para estímulo do aprendizado das cores e formas gêométricas
09 a í3 de Maio
Projeto Mundo da lmaginação
Hrstória. "A árvore qenerosa" Shel Silverstein - traduÇão Fernando Sabino
Roda de conversa: Reflexão sobre a importância em ser generoso com as pessoas e com a
natu reza
Projeto Sementinhas do Bem
Alimentaoão saudável: Plantio da semente do feilão

,/ Incentivo ao cultivo de verduras, legumes ê frutas contribuindo para a formaÇão de hábito
de alrmentação sa udável;

" lr.rcentivo a observação do crescimento de plantas e a conscientização de sua
importância;

Flistória "João e o pé de Íeijão" (Parceria com o Projeto Mundo da lmaginação)

Projeto Remexer
Esquema corooral e movimento - oartes do corpo e suas funÇões

/ Estimular a conscientização das partes do corpo, suas Íunções e sensaÇões;
/ Reconhecer os limites dos movimentos corporais;
/ Conscientizar e estimular os cinco sentidos do corpo (visão, olfato, audiÇão, paladar e

tato)
Nolnear as partes do corpo
Vivência de momentos para conscientização das funções das partes do corpo:
- lúotricidade grossa - Subir e descer (escada, degrau, escorregador... )

N,4otricidade grossa - Chutar bolas (Pernas) / Segurar e Jogar bolas (Mãos)
- Tato e Visão adivinhar objetos com olhos vendados
- Tato tapete sensorial

Paladar e olfato - Cheirar e degustar frutas
AudiÇáo brincadeiras com músicas e comandos "Estátua", "Caixa musical", "Bandinha"

Projeto Encanto
Desenho da semente de feijão
Desenho lvre (opinião do aluno)

t-'\
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555/0001-78

Telefone: 119) 381 5-7097
Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Recursos: mural de azulelo, papel kraft, giz de lousa - pátio...
Projeto Observação
Formas geométricas: CÍRCULO / TRIANGULO / QUADRADO
Cores: AMARELO I AZUL / VERIVELHO
l\ilaternal - desafio: blocos lógicos: sequência de cores e de formas geométricas/ Estímulo a
cr atividade

Berçárro: êstímulo visual com diversas formas e cores - blocos lógicos, jogos de encaixe, mesa
interatlva, móbilês...
16 a 20 dê Maio
Projeto Mundo da lmaginação
História "Bem lá no alto" Susane Straber
Roda de conversa: Reflexão sobre a importância
de todos
Sequência dos fatos da história e sequência dos
Projeto Sementinhas do Bem
A1 i !le_aEçê_o qa!l-dé!el:
- Veríicar o crescrmento da semente de íei1ão
- Piquenique de frutas: incentivo ao consumo de frutas e vivência de compartilhar (Cada aluno
escolhe a fruta de sua preferência e compartilha com os amigos)
Projeto ReÍnexer
Esquema corporal ê movimento - partes do rosto e corpo
Atividades de movimento do corpo e relaxamento: com músicas, cócegas, carinho... (recursos:
algodão, penas, objetos de texturas macias...)
Projeto Encanto
Confecção de boneco (partes do corpo): com material reciclável ou papel kraft

ffiffi
Projeto Observação
PêrcêpÇão espacial e conceito matemático: Em cima / Embaixo
PercepÇão temporal: sequência de fatos da história parceria Mundo da lmaginação
Semelhanças e diferenças - Frutas: sementes, tamanho, cor, tex1ura...
23 a 31 de Maio
Projeto Mundo da lmaginação
Relembrar as histórias do mês
Literatura complementar:
"Valores para conviver bem no mundinho" lngrid Biesemeyer Bellinghausen
Projeto Sementinhas do Bem
Verrfrcar o crescimento da semente de feijão - compartilhar com a família
Projeto Remsxer
Esrtuema corporal e movimento - partes do corpo e rosto. realizaçáo das brincadeiras do més
escolha dos alunos / Portfólio Esquema Corporal - Partes do rosto / Paftes do Corpo
Projeto Encanto
Exposição das atividades do mês - interaÇão com as familias
Projeto Observação Portfólio Percepção visuai Sequência (Formas e cores) / Portfólio
Conceito Í\,4atemático: "Quem está bem lá no alto" / "Em cima/Emb,aixo"

em ser generoso ê dividir o que tem para o bem

animais - parceria com o Projeto Observação

,,8


