
CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.sss /oool-78

Telefo nes: (19) 3875-7097

Rua l'reze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatu

Relatório Circunstanciado

EXCUç
DESENVOLVI

A partir 03 de novembro

Ensino Flíbrido: Berçário 'l r:

2lMalernal 1e2
Ensino Remoto:
continuidade no envro do
cronograma de atividades
semanais no grupo de
whatshapp

. Envio de vídeos
referentes as

histórias e

atividades
pedagógicas através
do Canal YouTube
"Casa da

Providência"
. Atendimento

Pedagógico e

Nutricional à

disposição das
famílias (berçário e

maternal)

Projeto Sementinhas do
Bem

ldentidade e autonomia.

. Letras do nome:
ênfase no
reconhecimento dà
inicial do nome e
das vogais (Parceria
com o Projeto
Mundo rla
lmaginaçáo)

. Cuidado com
queimaduras -
segurança e
integridade física.
Conscientização em

Página 1

t-
Forínaçã

o
integral

das
crianças

METAS DE ATENBIMENTO
Creche Prof Ana Maria

INDICADORES
DE

QUALIDADE
1 .1 .1 50% da rotina
dedicada a atividades
de cuidados.

Projeto Sementinhas
do Bem

- AlimentaÇâo
saudável

(Plantio na horta e
incentivo no consumo
de frutas. legumes,
verduras... )

- Cuidados com a

hioiene pessoal

(Escovação de dente,

banho, lavar as mãos
antes das refeiÇões...)

- ldentificaçáo e

orqanização dos

Beltenqe§ pe§§aal§€
coletivos (AcessÍveis
ao aluno)

- Socialização

(Jogos cooperâtivos
e Placas das Regras
de convívio...)

- ldentificacão da
ir-naeem corporal

(Parceria - Projeto
Remexer)

- ldentificação da
inicial do norne

(Parceria - ProJeto

Mundo da

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

ouidarem de sr

rnesmas e do
próprio corpo.

e r-x

OBJETIVOS
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigafto

NOVEMBRO/2021

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

lmaginação.
íamiliarizaçâo das
letras)

Projeto Remexer

- Reconhecimento
partes do corpo e
suas fu nÇões

- SequranÇa e

inteqridade física

não brincar com
fogo, perto de fogâo
ou com água
quente!

. Hiqiene pessoal

entrega do Kit
higiene bucal

Alimentação saudável.

. Visitar a horta

. Cardápio llustrativo
e lncentivo a
alimentação
saudável -
visualizaçâo e
degustação do
rabanete

2. Promover o

desenvolvimen
to dcl

movimento.

2.1 Rotina
diária:
a) ativrdades

organizadas de
modo a permitir
o movimento
das crianças,
nos d iferentes
espaços da
escola.
b) atividades
que ensinanr as
crianças a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo

2.1.1 No mínimo duas
atividades na rotina
com alternância de
movimento.

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

brinquedoteca e
parque)

- Motricidade íina e
qrossa

l Lateralidade

- Cinco sentidos

- Esquema e

Expressâo Corporal

- Percepcâo Espacial

Projeto Remexer

Brincadeiras de
puxar/empurrar
Jogos cooperativos
Motricidade fina
alinhavo
Motricidade grossat
brincadeiras com
balões
Brincadeiras.
movinrentn e
aprendizâdô dãs
cores

Pj6 
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CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00. 142.sss / oooL-7 I
Telefones: (79) 387 5 -7 097

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

NOVEMBROI2O2l

EXCUÇ
DESENVOLVIMENTO

Projeto Encanto

Confecção de animais da
história "O incêndio na
floresta", com balões (a
escolha do aluno)

Projeto Observação

Quebra Cabeça de animais.
(Cores e frguras a escolha
do aluno)

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

INDICADORES
DE

QUALIDADE

3. Possibilrtar
o exercício de
escolhas.

3.1 Rotina

diária:
a) atividades
organizadas de
modo a permitir
a escolha de
brincadeiras,
brinquedos e
materiais.

3.1 .1 No mínrmo duas
atividades
permanentes na
rotina.

Projeto Sementinhas
do Bem
- Desenvolvimento
lnterpessoal e

rntrapessoal - ioqos
cooperativos, escolha
de materiais,
pertences pessoais e
coletivos. -
(Estímulo a opinião do
educando como
indivíduo e respeito a

opinião de seus
pares)

Testç de

aceitabilidade do
cardápio

Projeto Remexer
Escolha de

brincadeiras e

brinquedos preferidos

Projeto Encanto
Escolha de materiars
de diferentes texturas

Escolha de cores

Escolha de músicas
(incluindo atividade de
votaÇão colêtiva para

escolha da música da

turma para o Sarau de
l\íúsicas)

Página 3
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CASA DA PROVIDÊNCIP.

Telefo nes: i.19) 3875-7097

cNPJ 00.142.5s5 IOOOL-7B

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

NOVEMBRO/2021

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

OESENVOLVIMENTO

Projeto Mundo da
lmaginação
Relembrar histórias a
escolha dos alunos

il-
Promoçã

oda
Aprendiz

agem

1. Utilizar a

metodologia
de trabalho por
Projetos
Didáticos,
sequências de
atividades e

atividades
permanentes.

1.í Elaboração
de Projetos
Didáticos por
turma, de temas
de interesse das
crianças.

1 .1 . 1 No mínimo uma

atividade semanal por

Projeto garantindo o
desenvolvimento
integral da criança
durante a execução
dos cinco Projetos
anuars: Sementinhas
do Bem (identidade e

socializaÇão),
Remexer (corpo e

movimento), Mundo
da lmaginação
(linguagem), Encanto
(Expressáo artística) e

Observação
(conheormento lógico-
matemático)

Cronoorama de
atividades - temas
mensais e descrição
das atividades por
projetos para

direcionar o trâbalho
pedagógico

Cada educador irá
direcionar o

cronograma de
atividades para a

faixa etária
correspc'ndente
(berçário I / berçário ll
/ Maternal li Maternal
ll) descrevendo as

1. Envio do
cronograma de
atividades
organizadas por
semana para as
turmas:

Maternal 1 e 2
Berçário 1 e 2
(Continuidade do
Ensino Remoto)

Execução das
atividades do Projeto
Pedagógico de
forma presencial

Garantindo o

desenvolvimento
integral do aluno

Página 4
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

NOVEMBRO/2021

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

especificidades de
cada turma no
semanário.

2. Realizar
planejamento

e registro da
prática
pedagógaca.

2.1 Registro
diário das
atividades da
turma.

2.1 .'1 Realização de
devolulivas semanais
aos professores.
- Entrêga e análise do
semanário de cada
turma (baseado no
Cronograma de
atividades mensal)

- Registro de
ocorrências - diário

- Registro de
particu laridades no
desenvolvimento do
aluno - diário

-Devolutivas,
orientaÇões, estudos
e reflexões nas HAPs.

Cronograma de
atividades semanais
Envio do cronograma de
atividades organizadas por
semana para as famílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico em Ensino
Remoto.

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

Semanário
Realização de semanário -
Ensino Presencial

HAP
Reuniões semanais para
planejamento e

observações da prática
pedagógica

CAP
Análise do desenvolvimento
dos alunos

3.

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

3.í Elaboraçáo
de relatórios
individuais aos
alunos.

3.1 .1 Elaboração de
dois relatórios de
cada aluno: junho e
dezembro.

Alunos em Ensino Remotq
Acompanhamento do
desenvolvimento do aluno
através de atendimenlo
individual, em formato
remoto, e/ou registro de
fotos e vídeos das crianÇas
realizando as atividades.
Alunos em Ensino
Presencial

-t
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

NOVEMBRO/20

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENT

Elaboração de relatório
todos os alunos em ens
presêncial (Maternal 1 (

Garantia
da

lnfância

ilt

1. Planejar
situações
orientadas
para que as
crianças se
expressem por

Íreio de

diferentes
linguagens
plásticas,

simbólÍcas,
musicais e
corporajs.

11Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos
diferentes
espaços
naturais,
cultu rais e de
lazer da sua
localidade.
b) brincadeiras
de faz de conta.
c) produÇões

a rtísticas.
pinturas,

desenhos.
esculturas, com
materiais
diversos e

adequados à

faixa etária.
d) brincadeiras
que explorem
gestos,
canÇões,
recitações de
poemas,
parlendas, entre
o utras.
e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o
desenvolviment
o sensorial.

1 . 1 .1 Mínimo de 50%
do tempo da rotina
dedicada a atividades
orientadas.

Sementinhas do
Bem

- Celebração das

delas-qslocrtqalJas

- Cuidados com
espaÇo coletivo -
atitudes de
preservaçâo

Mundo da
lmaginação

- Brincadeiras de faz
de cQnta: estímulo a
imaginação

Encanto

' Artes manuais e
visuais: Pinturas
com diferentes
técnicas, pinturas
no painel de
azulejo,
modelagem de
massa ou argila,
colagens,
confecções com
rnateriais
recicláveis,
aprendizado das
cores, garatujas,
desenhos,
manuseio,

Projeto Encanto

o Enfeitar a crechr
para o Natal *
praticando a
Cooperação

. Formatura Mate
2. vídeo de
conrernoraçâo d

formatura (Canâ
YouTube creche
Casa da
Providência)

. ConfecÇão de
animais da histó
com balões

Projeto Observação

o Brincadeiras par
familiarizaÇão d(
numerars de 0 a
(Revisão)

o Brincadeiras par
familiarização dc

números I e g
(À/laternal)

. Quebra CabeÇa
animais

Projeto Sementinhas r
Bem

Cooperação com o mei<
ambiente: Reciclagem c
lixo. Separaçáo do mate
para reciclagenr, conforr
as orientaÇões: Azul (pa
/ Vermelho (plástico) /
Amarelo (metal) / Verde
(vidro)
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

NOVEMBRO/2021

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

utilização de
diversos materiais
e utilização de
recursos
tecnológicos...

- Expressão
artística: Teatro,
mímica, danÇa,
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
musicais,
exposiçóes e
mostras das obras
artísticas...

Remexer

- Motricidade grossa e

fina

- Esquema corporal /
lateralidade

- Cinco sentidos

Observação

- ConfecÇão artística
vinculaclâ as formas
geométricas e cores...

Data Comemorativa: Dia da
Consciência Negra

Recontar a história "Menina
bonita do laço de fita"

Roda de conversa:
Reflexâo sobre a

importância em respeitar as
diferenças: físicas, raciais e
culturais

2. Planejar
situações que
visêm ao

desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e
leitura.

2.1 Rotina
semanal:
a) atividades
diárias de Ieitura
e contaÇáo de
histórias, de
diversos
gêneros
Iiterários, para e
pelas crianças.
b) atividades
significativas de
produÇão de

2.1 . 1 [/inimo dê 50%
do tempo da rotina
dedicada a atividades
orientadas com
ênfase no Projeto
Mundo da lmaginação
e atividades
especííicas do
desenvolvirn e nto da
linguagem vinculadas
ao material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginâção

Novembro
SEMEANDO

cooPERAÇÁO

Histórias:

grande rabanete"
Tatiana Belinky

d(a



CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00.142.s5s / OOOL-7 I

Telefo nes: \791 3875-7097

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

NOVEMBRO/2021

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
OUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

texto para que

as crianÇas
participem
mesmo sent
saber escrever.

Projeto Mundo da
lmaginação

Histórias estimulando
o aprendizado dos

valqe§ h!CIanp§

Desenvolvimento da
linquaoem

Gosto pela leitura

Familiarizacão das
letras

Pfodução textual

"O incêndio na floresta"
(Fábula)

"O que cabe no meu
mundo - Cooperação"

Janayna Alves Brejo

Roda de conversa:

Reflexão sobre o
significado de Cooperar

Reflexão sobre a
importância em cooperar
para a preservação da
natureza.

Reflexão sobre a

importância em cooperaT
em prol do bem comum (em
casa, na escola ou na
preservação do nosso
planeta)

coletiva

tv-
Formaçã

oem
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.

- Formação da Equipe
(Professores,
monitores e apoio).

. Curso de
primeiros
socorTos

o Cursos
Brigada de
incêndio

. Capacitaçôes:
palestras

direcionadas
para

Formaçáo da Equipe.

Reunião direção e
coordenação
Pedagógica em:
12 de Novembro
Pauta: Organização
e análise do quadro
de íuncionários para

a demanda de 2022,

HAP semanal:
Planejamento e
análise das
atividades
pedagógicas

CAP em 26 de
Novembro

Página 8
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CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00. 142.sss I O00t-7 I
Telefo nes: (79) 3815-7097

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

METAS DÊ ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

NOVEMBRO/2021

OBJETIVOS
INDICÀDORES

DE
OUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMEN O

aprimoramento
do trabalho de
cada setor

r Reunião de
formação

. CAP -
Conselho de
Avaliação
Pedagógico

. HAP - Hora

Atividade
Presencial

o Reunião
Pedagó9ica

Reunião Pedagógica
e Administrativa

V-
Coopera

ção e
troca

com as
fa m ílias

1. Realizar
reuniões com

as famílias no
decorrer do

ano letivo.

'1 .1 ReuniÕes

com temas
voltados para a

educação dos
filhos e/ou
assuntos de
cunho
pedagógico.

1 .1 .1 Mínimo de uma
reunião bimestral com
as famílias.
Reunião de pê§
bimestral por

seqmento:

Berçário I

t3erçário ll

Maternal I

l\íaternal ll

Atendimento

l_nlty idUel: conforme
necessidade

Atendimento às

famílias conforme
necessidade através
do Whatsapp e
presencialmente na
secretaria da creche:
Atendimento
Pedagógico e
Nutricional à

disposição das
íamílias de forma
remota e presencial;
Reunião de Pais em
30 de novembro conr
previsão de
atendimento até 03
de dezembro
Entrega do Kit
higiene bucal

g.
Página 9
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.ss5 /OOOL-7$

Rua Treze de maio nq 1.l]10 - Bairro Cidade Nova ' lndaiatuba/SP

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

NOVEMBRO/202í

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

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
lOOo/o da proposta de
atendimento.

Garantia de vaga aos

alunos de acordo corr
capacidade máxima.

Atendimento ensino h ibrid<;

para todas as turmas

vil-
Parceria

com a
Secretari

ade
Educaçã

o

1. Participar
das reuniôes
de

assessoramen
toede
orientaÇões

agendadas
pela Secretaria
de Educação.

1.1 Participação
da Equipe
Gestora nas
re u n iões
agendadas.

1 .1 .1 ParticipaÇão da
Equipe Gestora em
100% das reuniões
realizadas e/ou
agendadas pela

Secretaria de
Educação.

Em novembro não
houve reunião. As
orientações da
Supervrsão íoram
realizadas através
dos meios de
comunicação: e-
mail, whatshapp,
comunicado em
rede. ..

2. Cumprir
integralmente
o Termo de
Colaboração.

2.1

Cu mprimento
dos prazos

estabelecidos
pela Secretaria
de Educação

2.1 .1 Atendimento a

100% das solicitações
e prazos designados.

. Prestação de
contas;

o Relatório
Circunstanciado do
mês anterior,

2.2 Quadro de
Pessoal
completo.

2.2.1 Manler '100% do
quadro de pessoal
aprovado no plano de
trabalho.

Quadro de fu ncionários
cornpleto coníorme a

demanda

Fotos e documentos comprobatórios, em anexo.

S4e fina Ç emanía S goíetta
RG:27.950193-6

coordenadoÍa Pedagó8ica

.RECHE PROF?, ANA MARIA PIGêÍTO

C}óut1ia P. S. M Canilho

Diletora Pedagógica

RG: 29 421 999'7
Página 10
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Anexos - Relatório Circunstânciado - Novêmbro 2021
Grechê ProF Ana Maria Pigatto

Projeto Mundo da lmaginação

Página L1

01//x

"*

{!
1'

Ç.



j.ffi 
.^*ffii,*,,.:"":,","-,::-:.,,,

Anexos - Relatório Circunstanciado - Novembro 202'l
Creche ProF Ana Maria Pigatto

Projeto Sementinhas do Bem
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: l19l3875 7097

cNPJ 00.142.555 /OOOL-78

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

Anexos - Relatório Circunstanciado - Novembro 2021
Creche ProF Ana Maria Pigatlo

P§eto Sementinhas do Bem
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CASA DA PROVIDÊNCIÂ cN PJ 00. 142.5ss I O0Ot-7 8

Telefones: (19) 387 5 -7 097

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

Anexos - Relatório Circunstanciado - Novembro 2021
Crechê ProF Ana Maria Pigatto

Projeto ReÍnexer

'"'qQ,
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CASA DA PROVÍDÊNCIA

Telefo nes: \L91 3E15 7097

Anexos - Relatório Circunstanciado - Novembro 2021
Creche ProF Ana Maria Pigatto

Projeto Remexer

Projeto Encanto

cNPJ 00.142.555 I OO0t-7 8

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

Teiefones: (L9) 387 5 -7 O97

Anexos - Relatório Circunstanciado - Novembro 2021
Creche Prof Ana Maria Pigatto

Projeto Encanto

cNPJ 00.142.5ss IOOOI-79

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

P§eto Observação
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Atividades - Mês de NOVEMBRO

Projeto Pedagógico 2021
Seíneando valores

Drra|rte o ano de 20?1 vamos refletir sobre os valores humanos através de temas mensats e s;enreá los ern
nossos coraÇÕes para que ao finaldo ano possamos colher coraçôes repletos de r,raloresl

a
SEMANA 03 a 12 de novembro

!1is_t!Uie i " Oj!,ande rabanete" - Tatiana Belinkv
Roda jlelqnvqsê. Reflexão sobre o significado de Cooperar - Agir ou tiabalhar.1 ntc coill or'1lí.)
Lltl clulrf,s parâ unl fim r;omum, colaborar.
(littp:i l/r,lifhaelis ual colir. brlmoderno-po,1usuüslbusca/pottugues-braE;ileiroi coopcr.lr)
Projeto Semêntinhas do Bem
E-e1údCdq e e(]lSlgmfA: Letras do nome: ênfase no reconhecimento da inicial do nome e das
vogais (Parceria com o Projeto Mundo da lmaginação)
Alimentaçáo saudável:
Visitar a horta
Cardápio lluslrativo e lncentivo a alimentaÇão saudável - visualizaçâo e degustação <jo rabanete

Brincadeiras de puxar/empurrar conforme orientação
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Atividades - Mês de NOVEMBRO

Projeto Êncanto
EnÍejtâr a creche para o Natal - praticando a Cooperação

Formatura Maternal 2 - Preparativos para o vídeo de comemoração da formatura
Projeto Observação
Numerais Brincadeiras para a familiarizaÇão dos numerais de 0 a 7

SEMANA 16 a 19 de novembro

Projêto Mundo dâ lmaginação
!§tória: "O incêndio na Íloresta" (Fábula)

; Reflexâo sobre a impoftância em cooperar para a preservaÇâo da nati.rreza.

ldÊI]I j!ê!CC_4U19!_SI0 jA - Cuidado com queimaduras - seguranÇa e integridade fisica.
Conscientizaçâo em não brincar com fogo, perto de fogão ou com água quente!p-dtâriffi
Recontar a história "Menina bonita do laço de fita"
Roda de conversa: Reflexão sobre a importância em respeitar as diferenÇas: físicas, raciais e
culturais
O Dia da Consciência Negra é comemorado no Brasil no dia 20 de novembro, data cla morte de Zumbi
tlos Palmares, um dos mais importantes lÍderês quilombolas do país. Anualmente são levantadas novas
questôes sobre a importância da data para a populaÇâo afro-brasilêira e para fomentar o debate contra as
drversas formas de preconceito e racismo existentes na sociedade.
(https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/escolas/dia-da-consciencia-negra-na-educacao-infantil)

Projeto Remexet
Ít/lotrir:idade fina: alin havo
Ít4otricidade grossa. brincadeiras com balões

Formatura Maternal 2 - Preparativos para o vídeo de comemoração da formatura
Confecção de animais da história com balões (a escolha do aluno)

Sr fãt ,i§lt**P 
hLTm

Numerais: familiarizaçáo dos números I e 9 (Maternal)
iç-"-< ' ,clÃlr(ir,Nrm

Quebra Cabeça dê animais: ffi ("or", e figuras a escolha do aluno)

2 "r{,ra.

ffi ,rr"*: árvore de natal)



Atividades - Mês de NOVEMBRO

l],ROvÍDaNcrA

SEMANA 22 a 30 de novembro

História: "O que cabê no meu mundo - Cooperação" Janâyna Alves Brejo
Eedx dg_çglyg1gê; Reflexão sobre a importância em cooperar em prol do bem comum (em casa
na esco{a ou na preservaÇão do nosso planeta)
Portfólio: I nterpretaÇão da históna
Portfólio: Letras
Projeto Sementinhas do Bem
Cooperação com o meio ambiente: Reciclagem do lixo
Separação do material para reciclagem, conforme as orientações.
Azul / Vermelho / Amarelo (metal i Verde (vidro
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Portfólio. Minha mão,
Projeto Remexer
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xÀô 3Ê nrcÉlÁl
srpslho*, tút{rr de
W, lôr§9s ê ó.úiê1.

meu pé, meu tamanho

Brincadeiras: movimento e aprendizado das cores

Formatura Maternal 2 - vídeo
FrovÍdência
Portfólio Desenho Livre
Projeto Obsêrvação
Portfólio Numerais

de comemoração da formatura (Canal YouTube creches Casa da
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