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Relatório Circunstanciado
METAS DE ATENDIMENTO

Creche Dom Paulo de Tarso Campos
MARçO/2o22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

Formação
integral

das
crianças

I í . 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
- AlímentaÇáo

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
refeições...)
- ldentificaÇão e
orqanizacão dos
pertences pessoais

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

e Placas das Regras
de convívio...)
- ldentifícação da
imagem corporal
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentificaÇão da
inicial do nome
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginação:

Atividades de
Desenvolvímento da

ldentidade e Autonomia

Projeio Sementinhas do
Bem

Alimentacão saudável:
Teste de aceitabilidade da
torta verde: verificar
preferência do aluno e
estimular o consumo de
alimentos in natura (cor
verde)

ldentidade e autonomia:
Maternal 2 - ldentificação
do nome próprio e
familiarização da letra in icia I

do nome (parceria com o
Projeto lt/undo da
lmaginação - leitura
complementar)

Berçários 1, 2 e Maternal 1

- Estimular a pronúncia do
nome de cada aluno

ldentidade e
a uton o m ials ocia lizacão -

Placas das Regras de
Convivêncía: Placas verdes
atitudes boas /Placas
vermelhas atitudes más

Hiqiene pessoal e hábitos
saudáveis na rotina - Data
Comemorativa: Dia mundial
da água - Refletir sobre a
importância da água para
os seres vivos e a utilização
da água na rotina dos seres
humanos (Higiene pessoal /
Alimentação)

,r*,n.r.*,
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MARÇO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÁO/

DESENVOLVIMENTO

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

suas funÇóes
- 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 diÍerentes
espaços da

escola.
b) atividades
que ensinam as
crianças a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

2.í.1 No mínimo
duas atividades na

rotina com
alternância de
movimento,
conforme:

Projeto Remêxer
(Espaços previstos:

sala de aula, pátio,

brinquedoteca e
parque)
- Motricidade Íina e
orossa
- Lateralidade
- Cinco sentidos
- Esquema e

Exoressão Corporal
- PercêpÇão Espacial

Projeto Remexer

Movimento Corporal -
Motricidade qrossa e Íina

Maternal - Cadeiras (dança
das cadeiras)

Pratos (brincadeiras com
pratos descartáveis:
Raquete de prato
descartável, jogar com
bexiga (individual ou em
dupla) / Equilibrar bolinhas
na Raquete de prato.,.

Berçário - Estímulo do
movimento das mãos com
balões, bolinhas, livros de
tecido, objetos com
diversas texturas...

Motricidade qrossa e fina:
Brincadeiras preferidas dos
alunos (respeitando o
protocolo sanitário)

Movimento corporal: com
as músicas referentes ao
aprendizado das regras do
trânsito (Parceria Projeto
Encanto) e músicas
diversas, Proporcionar o
movimento e relaxamento
do corpo (berçário e
maternal)

(Parceria com o
Projeto Observação)
Projeto
Semêntinhâs do
Bem
- Jooos cooperativos
e competitivos

a
Páein z 
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METAS DE ATENDIMENTO
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

Motricidade
grossa/movimento corporal:
circuito

3. Possibilitar
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 mínimo
duas atividades
permanentes na
rotina, conforme.

Projeto
Sementinhas do
Bem

:Qeseryplymeüs
lalelpessoal e

ullgpsssgelles-as
cooperativos,
escolha de materiais

Projeio Remexer
Msullq?dg-slgqsa-c-Í!ê:
Brincadeiras preferidas dos
alunos

Projeto Encanto
Mural de azuleto ou mural
da sala: arte com folhas -
ênfase na cor verde

(Proporcionar o respeito a

opinião de cada aluno na
confecção do mural)

Releitura do "Sanduíche dapedences pessgais e
Maricota": massa de
modelar, peÇas de montar,
pintura... Estímulo a

criatividade e estímulo a
preferência do aluno.

Projeto Sementinhas do
Bem

Teste de aceitabilidade do
cardápio: torta verde
(Opinião do aluno)

colgtivo§.. .

(Estímulo a opinrão
do educando como
indivíduo e respeito
a opinião de seus
pares)
- Teste de
aceitabilidade do
cardápio
Projeto Remexer

EqcllXê_de
bri-nçeslcrres-c
brinquedos
preferidos

Projeto Encanto
Escolha de materiais
de diferentes
texturas

Eqçslhê-dc-serc§
Escolha de mlqiças
(incluindo atividade
de votação coletiva
para escolha da
música da turma

Página 3
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MARÇO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação
Relembrar histófias
a escolha dos alunos

il-
Promoção

da
Aprendiza

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 interêsse das

crianças.

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
lógico-matemático)
Cronoqrama de
atividades - temas
mensais ê descrição
das atividades por
projetos para

direcionar o trabalho
pedagógico
Cada educador irá
direcionar o
cronograma de

atividades para a
Íaixa etária
correspondente
(berçário l/ berçário
ll/Maternal l/
Maternal ll)
descrevendo as
especificidades de

Cronograma de atividades
referente ao mês de
Março com o tema:

"Semeando Respeito as
regras de convívio"

Proporcionando o

desenvolvimento integral do
aluno abrangendo os

campos de experiências da

BNCC, respectivos aos
projetos

Projeto Sementinhas do

Bem

Oeu, ooutroeonós;

Projêto Rêmêxer

Corpo, gestos e

movimentos;

ProjeÍo Encanto

Traços, sons, cores e

formas;

Projeto Mundo da

lmaginação

Escuta, fala, pensamento

e imaginação;

Projeto Observação

Espaços, tempos,

quantidades, relações e

transformações;

,^r^"0 
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METAS DE ATENDIMENTO
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÂO/

DESENVOLVIMENTO

cada turma no

§emanário.

2. Realizar
planejamento
e registro da
prática
pedagógica.

2.1 Registro
diário das
atividades da
tu rma.

2.1 .1 Realização de
devolutivas
semanais aos
professores,
- Entrega e análise
do semanário de
cada turma (baseado

no Cronograma de
atividadês - mensal)
- Registro do
conteúdo
programático - diário
- 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 íamílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Classe
Registro das atividades no

diário de classe - lvlaternal
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
individuais aos
alunos.

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

- Análise do
desenvolvimento dos
alunos com a realização da
CAP em 28 de março.
- Observações gerais do
desenvolvimento dos

alunos compartilhadas com
as famílias na reunião de
pais de 29 a 31 de março
- Elaboração do relatório
individual de cada aluno
prevista para junho

ilt -
Garantia

da lnfância

1. Planejar
situações
orientadas
para que as
crianças se

1 .1 Rotina
semanal:
a) atividades
planêjadas nos
diferentes

1.1.1 MÍnimo de 50%
do tempo da rotina
dedicada a

atividades orientadas

Projeto Sementinhas do

Bem

Data Comemorativa: Dia da
Mulher (vivenciar profissões

tru'n.t 
#.)a,
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METAS DE ATENDIMENTO
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
ExECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

expressem
meio de
d iferentes
linguagens
plásticas,

simbólicas,
musicais e

corporais.

por espaços
naturais,
cu lturais e de
lazer da sua

localidade.
b) brincadeiras
de faz de conta.

c) produçôes
artÍsticas:
pint u ras,
desenhos,
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.

de acordo com os
Projetos:

Sementinhas do
Bem
- Celebracâo das
datas
comemorativas
- Cuidados com

espaÇo coletivo -
atitudes de
preservaçâo
Mundo da
lmaginação
- Brincadeiras de faz
de conta: estímulo a
imaginação
Encanto

- Artes manuais e
visuais: Pinturas
com diferentes
técnicas, pinturas no
painel de azulejo,
modelagem de

massa ou arg ila,

colagens,
coníecÇões 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

e tarefas realizadas por
mulheres)

Projeto Encanto
"Cantinho dos Sentimentos"
Momento de reflexão sobre
as expressões dos
sentimentos e suas
consequências (triste, feliz,
raiva, medo, assustado. ..)

PercepÇão visual, auditiva e
habilidade de ritmo
coordenado ao movimento
(Berçário e Maternal)
Brincadeira na floresta -
CANINÓPoLls I Músicas
Infantis
Mundo Bita - Como é Verde
na Floresta [clipe inÍantil]

Mural de azuleio ou mural
da sala: arte com folhas -
ênfase na cor verde

Releitura do "Sanduíche da
Maricota": massa de
modelar, peÇas de montar,
pintura... Estímulo a

criatividade e estímulo a
preferência do alu no.

ConfecÇão do semáforo

Músicas sobre as reqras do
trânsito e relaxamento
corooral

Exposicão das atividades
do mês e do 1o Bimestre

Projeto Observação

Se m elh an Ças/Difere n Ça s -
tamanho dos objetos,

Pásina6 p
)&.
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METAS DE ATENDIMENTO
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

instrumentos
musicais,
exposições e
mostras das
obras artísticas. ..

Remexer
- Motricidade grossa

e fina
- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
Observação
- Confecçáo artÍstica
vinculada as formas
geometricas e
cores...

animais e pessoas -
conceito Maioíl\4enor

Forma qeometrica: Círculo

- formar figuras com os
blocos lógicos ou círculos
de "papel"

Cores: separar peças e
bolinhas por cores:
vermelho e verde

Berçário: estímulo visual
com objetos coloridos e de
diferentes formatos

Percepcão espacial:
Simulação das ruas da
cidade - Vivenciar as regras
do trânsito em diferentes
posições (pedestres,
motoristas, semáforo -
guarda de trânsito)

Berçário: os bebês
acompanham a atividade
observando as crianças
mais velhas.

Percepçáo espacial:
brincadeira com o túnel

2. Planejar
situações que
visem ao
desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e
le itu ra.

2.1 Rotina
semanal.
a) ativldades
diárias de leitura
e contação de
h istórias, de
diversos
gêneros

literários, para e
pelas crianças.
b) atividades
signiíicativas de
produção de
texto para que

.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

Projeto Mundo da
lmaginâção

Marco

Semeando respêito as

reqras de convívio

Contação das histórias:

"Cachinhos Dourados e os

três ursos"

RoberÍ Southey

"O trânsito no mundinho"

Página7 
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MARÇO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÁO/

DESENVOLVIMENTO

as crianças
participem

mesmo sem
saber escrever.

vinculadas ao

material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias

9 
gtlrn_U]ên dg_S

aprendizado dos
yAlglCs_h!rng!_os

Desenvolvimento da
linquaoem
Gosto pel3 lefura
FqmiliarizaÇêe !as
letras
Producão textual -
coletiva

lngrid Biesemeyer

Bellinghausen

"O sanduíche da Maricota"

Avelino Guedes

Leitura Complementar:

ÂeJ_dryg1luho'
lngrid Biesemeyer

Bellinghausen

EstÍmulo ao gosto
pela leitura;
Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrita;
Familiarização das
letras e manuseio
de livros;
Roda de conversa:
estímulo ao
desenvolvimento da
linguagem

tv-
Formação

em
Serviço

1. Planejar os
momentos
semanais de
úabalho
pedagógico
entre os pares.

1 .1 Plano de

ensino focado
na necessidade
formativa da
equipe docente.

í .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

socorros

Curso Brigada de
incêndio

Caoacitacões:
palestras

direcionadas

Capacitacão
(02 de março)
Palestra: "A
importância do
vínculo seguro"
psicóloga: Flávia
Caroline Xavier dos
Santos (NIAPE)

Reunião
Pedaoóqica
(11 de março)
Pauta: análise das
atividades previstas
para o mês de abril,
preparativos para a
reunião de formação
dos funcionários,

Página 8
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MARÇO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

para

aprimoramento
do trabalho de
cada setor

Reunião de
formacão

CAP - Conselho
de Avaliação
Pedagógico

HAP - Hora
Atividade
Presencial

Reunião
Pedagógica e

Administrativa

CAP e reuniáo de
pais. Análise do
trabalho e
organização da

equipe.
. Estudo dos

procedimentos da
rotina da creche
(ltem 3: Acolhimento
e adaptação de
alunos)

. HAP (semanal)
Estudo dos pressupostos
teórico-metodológico do
livro "Porta Aberta"
Programa nacional do livro

didático (PNLD)

Análise dos objetivos e
preparaÇão das atividades
pedagógicas do mês de
abril

CAP
(28 de março)
Análise do
desenvolvimento
dos alunos
Reunião de
Formação
(25 de marÇo)
Análise do trabalho
da equipe -
Procedimentos da

rotina da creche
Alimentação
escolar: orientações
da n utricionista para

equipe de monitoras

V-
Cooperaç
ão e troca

1. Realizar
reuniões com
as famílias no

1 .1 Reuniôes
com temas
voltados para a

educaÇão dos

1 .'1 . í Mínimo de
uma reun ião

bimestral com as
famílias e

. Be,u,!.!ê.9-d9is!s:
29 de março
Berçários I e 2

Página 9
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo dê Tarso Campos

MARÇO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÂo/

DESENVOLVIMENTO

com as
famílias

decorrer do

ano letivo.

filhos e/ou

assuntos de
cunho
pedagógico.

atendimento
individual conforme
necessidade.

30 de março
Maternal 1

31 de março
It/aternal 2

ExposiÇáo das atividades
desenvolvidas no í o

bimestre - interação com as

famílias

Atendimento presencial as

famílias, conforme
necessidade do aluno;

Atendimento com a
nutricionista e coordenação
à disposição das famílias;

Atendimento remoto
conforme solicitação da

fam ília.

vt-
Garantia

do acesso

1. Realizar o

atendimento
das crianças
de acordo com
o Termô dê
Colaboração
com a

Secretaria de
Educação.

1.1 Atendimento
mensal na

capacidade
máxima.

1 .1 . 1 Atendimento a
100o/o da proposta

de atendimento.

. Realização de
inscrições;

. EfetivaÇão das
matrículas dos
alu nos ingressantes
em 2022;

. Envio da Lista de
Frequência na
prestaçáo de contas
mensal;

o Quadro da
quantidade dê
alunos matriculados,
em anexo.

vil-
Parceria

com a
Secretaria

de
Educação

1. Participar
das reuniôes
de

assessoramen
toede
orientações
agendadas

1 .1 Participação
da Equipe
Gestora nas
re u n iões
agendadas.

1 .1 .1 Particípação
da Equipe Gestora
em 100% das
reuniões realizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de
Educação.

Reuniáo Supervisão
Educacional

(24 de março)

Pauta:
Análise do Relatório
C ircu nsta n ciad o,
BNCC: Campos de
Experiências,

Pá gin a
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Pedagógica

Ciáudia P. S. M. Carrilho
Diretora Pedagógica

RG: 29,421.999-7

(iltaúo tlahu0ira S. ÇsuitL
RG:25,984.246-1

aoordênadora Pedagógica

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MARÇ0/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

pela Secretaria
de Educação.

Visita a creche Profa Martha
Steiner Fruet,
Trabalho desênvolvido em
creches do município de
Jundiaí.

Reunião Administrativa
(18 de março)

Pauta:
Balanço dos resultados
administrativos e
pedagógicos de 2021 e os
desafios paÂ 2022

Recado em rede
Ciência e atendimento as
orientações;
Efetivação da Lista Piloto
em 25 de marQo

2. Cum prir

integralmente
o Termo de
Colaboração.

a1

Cu mprimento
dos prazos

estabelecidos
pela Secretaria
de Educaçáo

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

. Entrêga de Relatório
Circunstanciado e

Prestação de

Contas referente ao
mês anterior

2.2 Quadro de
Pessoal
completo.

2.2.1 Manter lOOo/.

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

Verificação do quadro de
fu ncionários conforme
Plano de trabalho 2022 e

finalização das
contrataÇões para compor a

totalidade prevista.
Fotos e documentos comprobatórios, em anexo.
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CASA DA PROUDÊNCIA

Te lefo nes: (1"9) 3875-7097

cN PJ 00.142.ss5 I 000L-7 I

lRovtDNct^ Rua Treze de maio ns 1.110 - Balrro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp,

Anexo - Relatório Circunstanciado - MARÇO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Projeto Mundo da lmaginação
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j/u cAsA DA PROVTDÊNC|A CNpJ Oo.142.sss IOOOL-79

/ m retefones: lLs)387s-70s7

t'nou rãrTã, Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,

Anêxo - Relatório Circunstanciado - MARÇO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Projeto Sementinhas do Bem
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FROVIDÊI(CIA

CASA DA PROUDÊNC|A CNPJ 00,142.555 IOOOL-7}

Telefones: (Lgl 387 5-7 O97

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

Anexo - Relatório Circunstanciado - MARçO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Gampos

Projeto Sementinhas do Bem

,rr,".S_r.

lLJr-f Dt:
A(,r5 I 

-l-Atl11- 
I IN.LÉ

r;,rf:rdr#fpw
I
I

I



/K cASA DA pRovtDÊNctA cNpJ oo.142.sss looo:.-7s

/ m retefones: (1,s)3s75-70s7

I,novl'a,(.<:l,l Rua Treze de maio ne 1.1L0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - MARÇO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Projeto Sementinhas do Bem

.1,e
t

Projeto Remexêr
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1l§" cAsA DA pRovrDÊNcrA cNpJ oo.142.sss looot-7r

/ m rererones: (1e) 387s-70e7

I'novrr,r..t,r.r,r Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP,

Anexo - Relatório Circunstanciado - MARÇO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Projeto Rêmexer
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 I OOOL-78

Te lefo nes: (19) 3875-7097
Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Anexo - Rêlatório Circunstanciado - MARÇO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Projeto Encanto

Projeto Observação
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d CASA DA pRovtDÊNctA cNpJ 00.142.sss loooL-7}

I m rererones: (1e) 387s-70s7

t, nr:vrij ii(cr,r Rua Treze de maio ne 1.110 - Balrro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Anexo - Relatório Circunstanciado - MARÇO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

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

Telefones: \L9) 387 5 -7 097

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

Anexo - Relatório Circunstanciado - MARÇO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Formação da Equipe
Capacitação í" PARTE: Palestra - Tema: "O vínculo seguro"

Palestrante: Flávia Caroline Xavier dos Santos - psicóloga do NIAPE
Capacitação 2a PARTE: Orientações da Goordenação Pedagógica

I

@
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rm
ROVIDÊKCIA

CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: (19) 3875-7097

Anexo - Relatório Circunstanciado - MARçO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Reunião de Formação / HAP

cN PJ 00.142.555 I OOO]-7 I

Rua Treze de maio ne 1,110 - Bairro Cidade Nova - lndalatuba/SP.
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I, nr:t,lp i:'t(t:t,l Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Anexo - Relatório Circunstanciado - MARçO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Reunião de Pais - 1o Bimestre
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CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00.142.555 / OOOL-7g

Telefone: (19) 3875-7097

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

Projeto Pedagógico 2022
Semeando Valores

@@
Durante o ano de 2022 vamos refletir sobre os valores humanos através de temas mensais e semeá-los em

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

Janeiro: Acolhida
Fevereiro: SEMEANDO AMIZADE

Abril: SEI/EANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
rúaio: SE[,4EANDO GENEROSIDADE
Junho: SEIVEANDO SOLI DARI EDADE
Julho: SEMEANDO Al\4OR FAIVIILIAR
Agosto: SE[4EANDO HONESTIDADE
setembro: sEtvtEANDo A PRESERVAÇÁO DA NATUREZA
Outubro: SEI\/EANDO IDENTIDADE, AUTONOMTA E AUTOCONFTANÇA
Novembro: SEMEANDO COOPERAÇÂO
Dezembro: SEMEANDO GRATIDÃO

Rêgra de Ouro: Faça aos outros o que gostaria que fizessem à você!
Cronograma de atividades - Março12022

História: "Cachinhos dourados e os três ursos,
Roda de conversa: reflexão sobre a importância em respeitar as regras de convívio social,
respeitar os pertences pessoais e valorizar tudo o que é de uso coletivo, inclusive o local onde se
vive,
Oralidade e escrita:
Maternal 2 - Desenvolver a capacidade de recontar a história - sequência dos fatos
Ennquecer o vocabulário (elementos da história: cadeiras, pratos, colheres, cama, casa, árvore,
floresta) (O que tem em uma casa? O que tem em uma floresta? - Visualizar, manusear e nomear
os objetos referentes a história)
Maternal e berçário - Manuseio de livros inÍantis e íamiliarização das letras
Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e autonomia:
Maternal 2 - ldentificação do nome próprio e familiarização da letra inicial do nome (parceria com o
Projeto Mundo da lmaginação - leitura complementar)
BerÇáriÕs 1, 2 e Maternal 1 - Estimular a pronúncia do nome de cada aluno
Data Comemorativa: Dia da Mulher (vivenciar profissÕes e tarefas realizadas por mulheres)

Movimento Corporal - Motricidade qrossa e fina
Maternal - Cadeiras (dança das cadeiras)
Pratos (brincadeiras com pratos descartáveis: Raquete de prato descartável, .jogar
(individual ou em dupla) / Equilibrar bolinhas na Raquete de prato...
Berçário - Estímulo do movimento das mãos com balões, bolinhas, livros de tecido,
diversas texturas...

M*MM'd#
com bexiga

objetos com
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CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00. 142.sss I ooot-7 I

Telefon e: (1,9) 387 5 -1 O97

Rua Treze de maio ns 1.L10 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,

Projeto Encanto
"Cantinho dos Sentimentos" Momento de reflexão sobre as expressóes dos sentimentos e suas
consequências (triste, feliz, raiva, medo, assustado..,)

Percepoão visual, auditiva e habilidade de ritmo coordenado ao movimento (BerÇário
Brincadeira na@l rf".ti"
Mundo Bita - Como e Verde na Floresta [clipe infantil]
Mural de azuleio ou mural da sala: arte com folhas - ênfase na cor verde

e Maternal)

- Semelhanças/Diferenças * tamanho dos objetos, animais e pessoas - conceito Maior/Menor
(Sugestão. utilizar o contorno corporal dos alunos feito em papel Kraft e comparar os tamanhos)

História: "O sanduíche da Maricota"
Roda de conversa: respeitar as ideias e preferências uns dos outros / lmportância das regras para
uma convivência harmoniosa em sociedade.
Projeto Sementinhas do Bem
Alimentacâo saudável: veriíicar preferência do aluno e estimular o consumo de alimentos in natura
(cor verde)

L' ,bu.ot. : chuchu S#r rrot."r." & aouu" (l'este de aceitabilidade da rorra verde)
ldentidade e autonomia/Socializacão - Placas das Reoras de Convivência:
Placas verdes atitudes boas /Placas vermelhas atitudes más
Projeto Remexer
Motricídade qrossa e fina: Brincadeiras preferidas dos alunos (respeitando o protocolo sanitário)
Projeto Encanto
Releitura do "Sanduíche da Maricota": massa de modelar, pegas de montar, pintura... Estímulo a
criatividade e estímulo a preferência do aluno.

Forma geométrica: Círculo - formar figuras com os blocos lógicos ou círculos de "papel"

orf
Cores: separar peças e bolinhas por cores: vermelho e verde

Berçário: estímulo visual com obletos coloridos e de diferentes formatos

ÕJ

(Proporcionar o a opinião de cada aluno na confecção do mural)



CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00.142.s55 I O0OL-78

Telefo n e: (191 387 5-1 097

Rua Treze de maio ne 1.1-L0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Projeto Mundo da lmaginação
História "O trânsito no mundinho"
Projeto Sementinhas do Bem
Roda de conversa: Regras de convívio no trânsito: refletir sobre as consequências ruins da
desobediência as regras de trânsito, os acidentes. Aprendizado do signiÍicado das cores do
semáforo e a importância em respeitar. Refletir a importância da obediência as regras para viver
em sociedade.

Data Comemorativa: Dia mundial da água
Refletir sobre a importância da água para os seres vivos e a utilização da água na rotina dos seres

/aAd
, -ii-rir15"

Projeto Remexer
Movimento corporal: com as músicas referentes ao aprendizado das regras do trânsito (Parceria
Projeto Encanto) e músicas diversas. Proporcionar o movimento e relaxamento do corpo (berçário
e maternal)
Projeto Encanto
Confeccionar semáforo

Músicas sobre as regras do trânsito e relaxamento corporal:
. As cores do trânsito(SENIÁFORO) I MÚSICA INFANTIL SOBRE O TRÂNSITO
. Trânsito música educaçáo inÍantil Elias Becky Educaçâo lnfantil Atividades online 2021
. A Roda do Ônibus - Bob Zoom - Video lnfantil Musical Oficial
. l\,4úsica para Bêbês - Com Sons da Natureza - Dormir e Relaxar

Projeto Observação
Percepção espacial: Simulação das ruas da cidade - Vivenciar as regras do trânsito em diíerentes
posições (pedestres, motoristas, semáíoro - guarda de trânsito)

-B_ergário: 
os bebês podêm acompanhar a atividade observando as crianças mais velhas.Berçário: os bebês podêm acompanhar a atividade c

'(& rur*onão espaciat: brincadeira com o túnet

Projeto Mundo da lmaginagão
Relembrar as histórias do mês / Literatura complementar: "ABC do mundinho" (parceria com o
Proieto Sementinhas do beT - identidade - letra inicial do nome)
Projeto Sementinhas do Bem
Portfólio Regras de Convívio (Atitudes boas)
Projeto Remexer
Motricidade grossa/movimento corporal: circuito
Projeto Encanto
Portfólio "Cor e Forma geométrica: Vermelho/Círculo" e Portfólio "Cor: regras de convívio"
Exposição das atividades realizadas durante o 1o Bimestre
Projeto Observação
Brincadeiras: cores e formas geométricas (vermelho, verde e amarelo - cÍrculo)

humanos
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MAPA DE ACOMPANHAMENTO
MÊS Í\4ARÇO 2022

U.E. CRECHE DOM PAULO DE TARSO CAMPOS

TURMA PREVISTO REATIZADO OBSERVAçÃO
BIA 16 1,2 2 ALUNOS NOVOS,

BIIA 20 L7 1 BAIXA TRANSFERÊNCIA- / 1 ALUNO NOVO.
B IIB 20 15 1 ATUNO NOVO.

MIA 22 20 1 BAIXA ABANDONO,

MIB 22 20 1 BAIXA ABANDONO,
M IIA 22 20 1 ALUNO NOVO.

M IIB 22 22 1 BArxA TRANSFERÊrucrn. / r ALUNo Novo.
TOTAT L44 ,-26
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RESUMO GERAL

TMPRESSO EM 01/04/2022


