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Relatório Circunstanciado
METAS DE ATENDIMENTO

Creche Dom Paulo de Tarso Campos
MNOt2A22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

I

Formação
integral

das
crianças

L Promover o

desenvolvimen
to da
autonomia e

identidade.

1 .1 Rotina
diária:

a) atividades,
materiais e
espaços
organizados ao
acesso às
crranças.

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
- Alimentagão
saudável
(Plantio na horta e
incentivo no
consumo de frutas,
legumes,
verduras...)
- Cuidados com a
hlsrelc-pessg4
(Escovação de

dente, banho. lavar
as mâos antes das
refeições...)
- ldentificaçâo e

orqanizaÇáo dos
pertences pessoaiq

c_Ç9letly9§
(Acessíveis ao
a luno)
- Socializacáo
(Jogos cooperativos

e Placas das Regras
de convívio...)
- ldentif icaeão da
imaqem cQIpeIAL

(Parceria - Projeto
Remexer)
- ]-{e.trttÍiçqçae_Oê
inicial do nome
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginaçâo:

Atividades de
Dese n vo lv irl e nto da

ldentidade e Autonomia

Projeto Sementinhas do
tsem

Alimentacão saudável.

Plantio da semente do
feijão

lncentivo ao cultivo de
verduras, legumes e frutas
contribuindo para a
formação de hábito de
alimentaçáo sauciável ;

lncentivo a observação do
crescimento de plantas e a
conscrentização de sua
impoftância;

Verificar o crescimento da
semente de feijão -
compariilhar com a família

História "João e o pe de
Íeijão" (Parceria com o
Projeto l\/ u ndo da
lmaginação)

Piquenique de frutas.
incentivo ao consumo de
frutas ê vivência de
compaftilhar (Cada alu no
escolhe a fruta de sua
preíerência e compartilha
com os amigos)

.l_dC!!_dÊd e e-a![a!§O.]la

Cartas de boas atitudes
(Ref lexáo sobre as açôes
que cada criança pode
realizar para contribuir para
uma boa convivência em
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones; (L9\ 387 5-7 091

cNPJ 00.142.555 IOOO|-7g

Rua lreze de mê o ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.l)Ít

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MAIOt2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDÀDE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

familiarização das
letras)
Projeto Remexer
- Reconhecimento
pArtq§ !-S_çqpg§
guas funÇões
- SequranÇa e

inteqridade física

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

Higiene pessoal.
Conscientização da
importância da higiene
pessoal (banho, lavar as
mãos, escovar dentes...) no
cuidado das paítes 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
crianças 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)
- l\/otricidade fina q
qrossa

_ Lateralidade
- Cinco sentidos
- Esquema e
Expressão Corporal
- PercepÇão Espacial
(Parceria com o

Projeto ObservaÇão)
Projeto
Sêmentinhas do
Bem
- Joqos cooperativos
e competitivos

Projeto Remexer

EsqLLema corporal e
movimento - partes do
rosto e suas funÇões

Berçário: Utilizar o
momento do banho e da
troca de roupa para
estímulo do aprendizado
das parles do corpo

Maternal: Completar o
desenho do rosto com os
olhos, nariz, boca, orelhas:
no papel kraft, 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

Esquema corporal e
movimento - partes d9
corpo e suas funoõe§

Estimular a
conscientizaÇão das
partes do corpo, suas
funçóes e sensações,

Reconhecer os limiies dos
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones : \1,9) 387 5-7 091

cNPJ 00.142.sss looot-7}

Rua Trezê dê rnaio e 1,110 - Bairro Cidadê Nova - Indaiatuba/SP.

Páglna 3

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MNOt2A22

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 conscientizaÇáo das
funções das partes do
corpo:

- l\ilotricidade grossa - Subir
e descer (escada, degrau,
escorregador... )

- Motricidade grossa -

Chutar bolas (Pernas) /
Segurar e Jogar bolas
(ÍMãos)

- 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 m usical",
"Bandinha"

Esquema corporal e
movimento - partes do
rosto e coroo

Atividades de movimento
do corpo e relaxamento.
com músicas, cócegas,
carinho... (recursos:
algodão, penas, objetos de
texturas macias. .. )

,&



CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.sss/0001-78

Rua Treze de maio nq 1.1:[0 - Bairro Cidade Nova - lndalatuba/Sp.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Carnpos

MAlOt2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

3. Possibilitar
o exercício de

escoihas.

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
perrna nentes na

rotina, confornre:

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimento
Interpessoal e

intraoessoal - ioqos
cooDerativos,
escolha de materiais

Projeto Remexer
Cantinho dos Sentimentos.
"O que você faz para viver
feliz?" * atividade referente
a história 'O mundinho de
boas atitudes"

Projeto Êncanto
Desenho livre (opinião do
aluno)

Projeto Sementinhas do
Bem

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)

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

:-Iqsle-de
âceitabilidade do

çqdépa
Projeto Remexer

Esçsllla dc
bMrcadeiras e

b!nsqeSe§
prqfe!-da§

Projeto Encanto
Escolha de mãtêriais
de diferentes

Lex]luês
Escolha de cores
Escolha de músicas
(incluindo atividade
de volação coletiva
para escolha da
música da turma
para o Sarau de
lVlú s ica s)

Projeto Mundo da
lmaginâÇão

Página 4
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: lLgl 3875-7 097

cNPi 00.142.s5s loool-78

Rua Treze de maio ne iL.11l0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MAIOt2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÂO/

DESENVOLVIMENTO

Relembrar histórias
a escolha dos alu nos

il-
Promoção

da
Ap rend iza

gem

í . Utilizar a

metodologia
de trabalho por
Projetos
Didáticos,
sequências de
atividades e

atividades
permanentes.

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

1.1 1 No mínirno um
projeto didático, por

semestre, por turma.
Proietos anuaiq:
Sementinhas do
Bem (identidade e
socialização),
Remexer (corpo e

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

0bservação
(conhecimento
lóg ico-matemático)

Çrercgtêlrg clc

atividades - temas
mensais e descrição
das atividades por
proletos para

direcionar o trabalho
pedagógico

Cada educador irá
direcionar o

cronograma de
atividades para a
faixa etária
correspondente
(berçário | / berçário
ll / lVlaternal I i
Maternal ll)
descrevendo as

especif icidades de
cada turma no
senlanário.

Cronograma de atividades
reíerente ao mês de
Maio com o tema:

"Semeando
Generosidade"

Proporcionando o

desenvolvimento integral do
alu no abrangendo os

campos de experiências da
BNCC, respectivos aos

proletos

Projeto Sementinhas do

Bem

Oeu,ooutroeonós,
Projeto Remexer

Corpo, gestos e

movimentos;

Projeto Encanto

Traços, sons, cores e

formasg

Projeto Mundo da

lmaginação

Escuta, fala, pensamenlo

e imaginaÇão;

Projeto Observação

EspaÇos, tempos,

quantidades, relações e

transformações;

2. Realizar
planejamento

2.1 Registro
diário das

2. 1 .1 Realização de
devolutivas

Cronograma de
atividades semanais

Página 5 ^
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 387 5 -7 097

cN PJ 00.r.42.555/0001-78

Rua l reze de maio ns 1.110 - Bairrô Cidade Nova ndaiatuba/Sp.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MAIOt2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

e registro da
prática
pedagógica.

atividades da

tu rrna.

semanais aos
professores.
- Entrega e a nálise
do semanário de
cada turma (baseado
no Cronograma de
atividades - mensal)
- Registro do
conteúdo
programático - drário
- Registro de
ocorrências - diário
- Registro de
particula ridades no
desenvolvimento do
aluno - diário
- Devolutivas.
orientaÇões, estudos
e reÍlexões nas
HAPS.

Envio do cronograma de
atividades organizâdas por
semana para as famílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Classe
Registro das atividades no
diário de classe - IMaternal

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
ind ividuais aos
alunos.

3.1.1ElaboraÇãode
dois relatórios de
cada aluno: junho e
dezembro.

- Análise do
desenvolvimento dos
alu nos com a equipe
pedagógica e em casos
específicos a análise está
sendo realizada em
parceria com a familia e
com equipe
multiprofissional;

ilt -
Garantia

da lnfância

'1 . Planejar
situaÇões
orientadas
para que as
crianÇas se
expressem por

meio de
diferentes
linguagens
plásticas,

sim bólioas,

1 .1 Rotina
semanal.
a) atividades
planejadas nos
diferentes
espaÇos

naturais,
cu ltu rais e de
Iazer da sua
localidade.
b) brincadeiras
de Íaz de conta.

1.1.1 Mínimo de 50%
do tempo da rotina
dedicada a

atividades orientadas
de acordo com os
Projetos:

Sementinhas do
Bem
- Celebracão das
datas
comemorativas

Projeto Sementinhas do

Bem

Data comemorativa:
Dia das mães

Alimentaeão saudável:
Plantio da semente do
feijão i História "João e o
pe de feilão" (Parceria com
o Projeto Mundo da
lmaginaÇão) / VeriÍicar o
crescimento da semente
de feijão * compaftilhar

tr',"r}.
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CASA DA PROVIDÊNCIA

'l"elefones: 
l19j 387 5-7 O97

cNPJ 00.142.555/0001-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MAIO12022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÃOi

DESENVOLVIMENTO

musicais e

corporars.

c) produÇôes

artísticas:
pinturas,

desenhos,
esculturas, com
materiais
dÍversos e
adequados à

faixa etária.
d) brincadeiras
que explorem
gestos,
cançóes,
recitaçôes de
poemas,
parlendas, entre
outras.

e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o
desenvolviment
o sensorial.

- Curdados com

espaoo coletivo -
atitudes de
preservaÇão

Mundo da
lnraginação
- Brincadeiras de faz
de conta: estímulo a

imaginação
Encanto

- A&s-neluerq e

visua is. Pinturas
com diíerentes
técnicas, pinturas no
painel de azulejo,
modelagem de
massa ou argila,

colagens,
confecções com
materiais recicláveis,
aprendizado das
cores, garatuJas,

desenhos,
manuseio, utilização
de diversos
materiais e

utilizaçáo de
TECUTSOS

tecnológicos...
- Expressão
a rtística: Teatro,
mímica, dança,
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
musicais,
exposições e
rn ostras das
obras artÍsticas...
Remexer
- Motricidade grossa
e f ina

com a familia

Projeto Encanto
Confecçáo de lembranÇa e
lromenagem para
comemorar o Dia das mães

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

Desenho da semente de
feiláo

Desenho livre (opinião do
alu no) Recursos: mural de
azulejo, papel kraft, giz de
lousa - pátio.. .

Confecçáo de boneco
(partes do corpo): com
material reciclável ou papel
kraít

Exposiçâo das atividades
do mês - interaÇão com as
famílias

Projeto Observação
Formas geométricas:
CíRCULO / TRIÂNGULo /
QUADRADO

Cores: AI\/ARELO I AZUL I
VERÍMELHO

Brincadeiras para estímulo
do aprendizado das ôores e
formas geométricas

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

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

oru^"r§.



CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: (1.9) 3875-7097

cNPJ 00.142.sss lo0ol-78

Rua Treze de nraio ne L,110 Báirro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MAtOt2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
ExEcuÇÃo/

DESENVOLVIMENTO

- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
Observaçáo
- Confecção artística
vinculada as formas
geometncas e
cores...

jogos de encaixe, mesa
interativa, móbiles...

Percepção 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, textura...

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

2.1 Rotinâ
semanal.
a) atividades
diárias de leitura
e contaÇão de
h istórias, de
d iversos
gê neros
literários, para e
pelas cria nças.
b) ativ jdades

sig n ificativas dê
produÇáo de
texto para que
as crianças
participem
mesmo sem
saber escTeveT.

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

atividades
orientadas com
ênfase no Projeto
Mundo da
lmaginação e

aiividades
específicas do

desenvolvimento da
lrnguagem
vir.rculadas ao
material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias

a§lurulêlds-e
aprendizado dos
valores humanos

Eese_nvo!l_!le_Ajo,ga
linguagem
Gosto pela leitura
Familiarizacão das

lçlraç
Prcdweglcxlual-
coletiva

Projeto Mundo da
lmaginação

Maio

Semeando

Generosidade

Contaçao das h i stóri a s:

"O mundinho de boaq
atitudes"

lngrid Biesemeyer
Bellinghausetl

"A árvore oeneTosa"
Shel Silvertein, adaptado

por Fernando Sabino

"João e o pé de Íeiião"

"Bem lá no alto"
Susane Straber

Le it u ra C om p I e m e nt a r..

"Valores para conviver

bem no mundinho"

lngrid Biesemeyer

Bellinghausen

o*'ttt 
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: l79l 387 5 -7 097

cNPJ 00.r.42.5ss /AOOI-78

Rua Treze de maio ne 1.i.10 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/Sp.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MAtOt2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçÃO/

DESENVOLVIMENTO

. EstÍmulo ao gosto
pela leitura;

o Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrita;

. Familiarização das
letras e manuseio
de Iivros;

. Roda de conversa:
estímulo ao
desenvolvimento da
linguagem

tv-
Formação

em
Serviço

1. Planejar os
momentos
semanais de
trabalho
pedagógiccr

entre os parês

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.
- Fornraçáo da
Equipe (Professores,
ínonitores e apoio):

Curso de
primeiros

socorros

Curso Brigada de
incêndro

CapacitaÇões:
palestras
direcionadas
para

aprimoramento
do trabalho de
cada setor

Reunião de

IlllaEaq

-C:\f - Conselho
de Avaliaçáo
Pedagógico

Oficina: "Adaptaçâo

e maneio da cria nca
com autismo na
qle_çh-e'

ln ício em abril e
término em Maio
(Fonração para

monitoras ei oLl

equipe pedagógica)

Reunião
Pedaqóqica
(24 de rraio)
Pauta: Projeto
Pedagógico de
junho, Festa J u nina
e Planejamento do
período de férias
referente ao mês de
julho

HAP (semanal)
Estudo dos pressupostos
teórico-metod ológ ico do
livrô " Porta Aberta"
Programa nacional do livro
didático (PNLD);

Estudo BNCCi
Análise dos objetivos e
preparaÇão das atividades

Página 9
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.555 /0A0t-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MAtOt2022

OtsJETIVOS
INDICAOORES

DE
QUALIDADÊ

METAS
EXECUÇÃO/

DESENVOI-VIMENTO

HAP - Hora

Atividade
Presencial

Reurrião

Pedagógica e

Administrativa

pedagógicas do mês de
Junho;
Análise do desenvolvinrento
dos alunos e adequaçôes
ao Relatório do aluno,

Reunrão de
Formação
(27 de maio)
Orientaçôes do
trabalho da equipe e
preparativos para as
atividades do projeto
pedagógico para o
mês de J unho

V-
Cooperaç
ão e troca

com as
famílias

1. Realizar
reuniões com
as íamílias no
decorrer do
ano letivo.

1 .1 Reuniões
com temas
voltados para
educaçâo dos
filhos e/ou
assuntos de
cunho
pedagógico.

1.1.1 l\4inimo de
uma reunião
binnestral conr as
famílias e

atendimento
indivrdual coníorme
necessidade.

Exposição das atividades
desenvolvidas no mês de
Maio - interação com as
fam ílias

Atendimento presencial as
fam ílias, conforme
necessidade do aluno:

Atendimento com a

nutricion ista e coordenação
à disposição das famílias,

Atendimento remoto
conÍorme 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 Atendimenio
mensal na
capacrdade
máxima.

1 l .l Atendimento a
100% da proposta
de atendrmento.

. RealizaÇão de
inscrições;

o Matrículas conforme
demanda e

disponibilidade de
vaga,

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

o^r*"ro 
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (L9) 387 5 -7 097

cNP.' 00.142.sss/0001-78

Rua lreze de maio ne 1,110 Bairro Cidade Nova - Lndaiatuba/SP.

A[$nbsArr&giuÀS.W
RGr 25 984 246-i.

coordenadora Pedagogtca

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

MAIOt2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

c Ouadro da

quantidade de
alunos matriculados,
em anexo.

vil-
Pareeria

com a
Secretaria

de
Educação

1. Participar
das reuniões
de

assessoramen
toede
orientações
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

1 .'1 Participação
dâ Equipe
Gestora nas
reuniões
agendadas.

1 .1 .1 Padicipaçáo
da Equipe Gestora
ern 1 00% das
reuniões realizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de
Educaçâo.

Recado em redq
Ciêncra e atendimento as
orientaÇões;
Procedimentos para
finalização da 1â Etapa do
Censo Escolar 2022;

Reunião Supervisáo
(26 de maio)

Visita as Creches
Municipais Proíu Marina

Dias e Prof" Maria
Aparecida Misurini

2. Cu mprir
integralmente
o Termo de
Colaboração.

2.1

Cumprimento
dos prazos

estâbelecidos
pela Secretaria
de EducaÇão

.2.1.1Atendimento
a 100% das
solicitações e prazos
designados.

. Entrega de Relatório
Circunstanciado e
Prestação de
Contas referente ao
mês anterior

2.2 Ouadro de
Pêssoa,

completo.

2.2.1 Manter 100Vo

do quadro de
pessoal aprovado no
pla no de trabalho.

Quadro de íuncionários
conforme Plano de trabalho
2422

Fotos e documentos comprobatórios, em anexo.
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Anexo - RelatóÍio Circunstanciado - MAIO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Projeto Mundo da lmaginação
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: (1.9) 3875-7097

cNPJ 00.142.5ss /OOOL-7g

l,r«:vrrii§ct,t Rua Treze de maio ne 1..110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

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

Projeto Semêntinhâs do Bem

PáBina 13 d
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.55s /OOOL-7r

Telefones; (1-g) 3875 7097
Rua Treze de maio ns 1.1.10 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciad o - MAIO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos
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Anexo - Relatório Gircunstanciado - MAIO 2022
Creche Dom paulo de Tarso Campos

Projeto Rcmexer
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: ltgl 3875 7091

cNPJ 00.142.sss /OOO1-78

Rua Treze de maio ne 1,110 - Bairro Ctdade Nova - Indaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstancíad o - MAIO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Página 16
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.55s /000L-78

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

Anexo - Rêlatório Circunstanciad o - MAIO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Reunião de Formação

Reunião - Direção - Coordenação

HAP

Página 17



CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 IOOOT-78

l'ele fone: (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 coraÇÕes repletos de valoresl

Janeiro: Acolhida
Fevereiro: SEMEANDO AMIZADE
I/aTÇo: SEMEANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVíVIo
Abril: SEMEANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
MaÍo: SEMEANDO GENEROSIDADE
Junho: SEMEANDO SOLIDARIEDADE
Julho: SEMEANDO AMOR FAMILIAR
Agosto: SEMEANDO HONESTIDADÊ
setembro: SEMEANDO A PRESERVAÇÂO DA NATUREZA
Outubro: SEMEANDO IDENTIDADE, AUTONOT\4tA E AUTOCONFTANÇA
Novembro: SEIVEANDO COOPERAÇÃO
Dezembro: SEMEANDO GRATIDÂO

Regra de Ouro: Faça aos outros o que gostaria que fizessem à vocêl
Cronograma de atividades - Maiol2022

Roda de conversa: Reflexão sobre a importância em ter boas atitudes para uma convivência
e corn o meio onde se vive.

l_dsüi&dq g_AllgrcI0je-CaÍtas de boas atitudes (ReÍletir 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)
Higiene pessoal: Conscientização da importância da higiene pessoal (banho, lavar as mâos,
escovar dentes...) no cuidado das partes do corpo.

Dia das mães

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 kraft, 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 - Cabeça ombro, joelho e pé - Xuxa
3 - í\,4inha Boneca de lata- Xuxa
4 - Sacudir o esqueleto- Quintal da Cultura
5 - Gugudada- As parte do corpo humano
6 - Baú da Camilinhâ As Partes do Corpo
7- Baú da Camilinha As Partes do Corpo PARTE 2
8 - Corpo Humano - Angelica
9 - Mexo meu corpo- Kidloom...

História. "O Mundinho de boas atitudes" Inorid Biesemever

-w-
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CASA DA PRüVIDÊNCIA cNPJ 00.142,s55 /000L-78

Telefone: (19) 3875-7097
Rua Treze de maio ne l-.11-0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

/ NZ.liItl
lR()vrDr,'Nicr^

cantrnho dos Sentimentos. "o que você Íaz para viver feliz?" - atjvidacle referente a história "o
mundinho de boas atitudes"
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

"sêr'mãe é carregar o filho alguns meses na barriga; alguns anos no colô e a vidã intêira no
coração !"

Projeto Observação
Formas geornétricas: CÍRCULO / TRIÀNGULO / eUADRADO
Cores: AI\/ARELO I AZUL / VERMELHO
Brincadeíras para estímulo do aprendizado das cores e formas geométricas
09 a 13 de Maio
Projêto Mundo da lmaginação

Roda de conversa: Reflexão sobre a importância em ser generoso com as pessoas e com a
natureza
Projeto Sementinhas do Bem
A.!fne$êçêSsÊ|.rdéyej: Plantio da semente do feijão

'/ lncentivo ao cultivo de verduras, legumes e frutas contribuindo para a formação de hábito
de alimentaÇão saudável;

,/ lncentivo a observação do crêscimento de plantas e a conscientização de sua
importância;

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

,/ Estimular a conscientizaÇão das partes clo corpo, suas funções e sensações;/ Reconhecer os limites dos 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 clas funçôes das partes do corpo:
- Motricidade grossa - Subir e descer (escada, degrau, escorregador...)
- Motrrcrdade grossa - Chutar bolas (Pernas) / Segurar e Jogar bolas (Mãos)
- Íato e Visão - adivinhar objetos com olhos vendados
- Tato - tapete sensorial
- Paladar e olfato - Cheirar e degustar frutas
- AudiÇão - brrncadeiras corr músicas e comandos - "Estátua',, ,,Caixa musical,,, ,,Bandinha,,

Proieto Encanto
Desenho da semente de íei1ão
Desenho livré (opinião do alurro)

Projeto Rernexer



CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.55s /0001-78

Telefonr:; \1,9) 3875-7097
Rua Treze de maio np 1-.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Recursos. mural de azulejo, papel kraft, giz de lousa - pátio...
Projeto Observação
Formas geomótricas: CÍRCULO / TRTANGULO / QUADRADO
Cores: AMARELO IAZUL /VERMELHO
l\/aternal - desafio: blocos lógicos: sequência de cores e de formas geométricas/ Estímulo a
criatividade

Berçário. estímulo visual com diversas formas e cores - blocos lógicos, jogos de encaixe, mesa
interativa. móbiles...
í6 a 20 de Maio
Projeto Mundo da lmaginação
História "Bem lá no alto" Susane Straber
Roda de conversa: Reílexão sobre a importância em ser generoso e dividir o que tem para o bem
de todos
Sequência dos fatos da história e sequência clos animais - parceria conr o Projeio Observaçáo
Projeto Sementinhas do Bem
§lnpntação saudável:
- Verificar o crescimento da senlente de íeijão
- 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)
P§eto Remexer
Esquema corporal e movimento - partes do rosto e corpo
Atividades de movimento do corpo e reiaxamento: com músicas, cócegas, carinho... (recursos.
algodão, penas, objetos de texturas macias...)
Projeto Encânto
Confecção de bon_e-co (partes do corpo). com material reciclável ou papel kraft

Projeto 0bservação
Percepção espacial e conceito matemático: Em cima / Embaixo
Percepção temporal: sequência de fatos da história - parceria Mundo da lmaginaÇão
Semelhanças e diferenÇas - Frutast sementes, tamanho, cor, têxtura...
23 a 3'l de Maio
Projeto Mundo da lmaginação
Relembrar as histórias do mês
LLlefqlqra c! rnplç menlAl
"Valores para conviver bem no mundinho" lngrid Biesemeyer Bellinghausen
Projeto Sementinhas do Bem
Verificar o crescimento da semente cie Íeijão - compartilhâr com a família
Projeto Remexer
Esquema corporal e r-novimento - paftes do corpo e rosto: realizagáo das brincadeiras do mês a
escolha dos alunos I Poftfólio Esquema Corporal - Partes do rosto / Partes do Corpo
Projeto Encanto
Exposição das atividades do mês - interaÇão com as famílias
Projeto Observação Portfólio Percepção visual - Sequência (Formas e cores) / portfólio
Conceito l\,{atemático: "Quêm está bem lá no alto" / "Em cima/Embaixo"


