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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUçAO/

DESENVOLVIMENTO

1 .1 Rotina
diária:
a) atividades,
mat..riais e
espaÇos

organizados ao
acesso às

crianças.
b) atividades
que ensinam as

crianÇas a

cuidarem de si

mesmas e do
proprio corpo.

1 .1 .1 50oÁ da rotina
dedicada as
atividades de
cuidados conforme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentacão
saudávqL
(Plantio na horta e
incentivo no

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

hiqiene pessoal

(Escovação de

dento, banho, lavar
as mâos antes das

reíeições...)
- ldentificaoão e

orqanizaÇão dos
pertences pessoais

e coletivos
(Acessíveis ao

aluno)
- Socializaoão
(Jogos cooperativos

e Placas das Regras
de convívio.,,)

:Esürliçaçês-Oê
lll_ragem corporal
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentificaÇão_dA

Ulçtq] do nolnq
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginação:

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonomia

Projeto Sernentin has do
Bem

Socializaeâo:
Aco l h i meqlp 1A{ipla çQo
Passeio pela creche:
reconhecimento do espaço
f ísico da creche e
apresentação dos amigos
de sala e equipe
pedagógica e de apoio

Roda de conversa. Corn
quem você vem para a
creche?/Qual é a sua
turma? / Quais atividades
você mais gosta: brincar no
parque, ouvir histórias... ? /
Você gostou da visita do
pássaro? Que animais você
tem em casa?

Ali[eilaçêo cêudélcl:
lncentivo a dar preferência
aos alimentos in natura -

estÍmulo a aceitação do
cardápio e degustação de
alface, tomate e outr-a§

frutas e verduras (Pâraúriú
com o Projeto Êncanio:
aprendizados das cores:
verde e vermelho)

ldentrc|êçle e autonom ia:
lncentivo a higiene bucal

Entrega do Kit Higiene
Bucal

Portfólio "Minha mão, meu

Página:L



I ) l:NC.t^

I

I
l'Rov

CASA DA PROVIDÊNCIA
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

FEVEREIROI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

familiarizaçâo das
letras)
Projeto Remexer
- Reconhecimento
pafies do corpo e
suas fu nÇôes

- §eS,urarcA,e
inteqridade física

Verificação do tamanho do
aluno

2 Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

21Rotina
diária.
a) atividades
organizadas de
modo a permitir

o movimento
das crianças,
nos d iferentes
espaços da

escola.
b) atividades
que ensinam as
crianças a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

2. 1 .1 No mínimo
duas atividades na
rotina com
alternância de

movimento,
conforme:

Projeto Remexer
(Espaços previstos:

sala de aula, pátio.

brinquedoteca e
parque)
- Motricidade fina e
q LO SSA

- Lateralidade
- Cinco sentidos
- Esquema e

Expressão Corporal
- PercepÇão Espacial

Projêto Rêmexer
PercepÇão visual, auditiva e
psicomotricidade.
movimento corporal
conÍorme a música e
reprodução dos
movimentos e sons dos
animais e sons de
instrumentos musicais

Motricidade qrossa e fina.
Brincadeiras com corda e
barbante:

Expressão Corporal/ Dado
do amor: vivenciar os
valores humanos através
de brincadeiras coletivas.
DanÇa da cadeira. Corre
Cutia, Bolinha de sabão,
Boliche, Argolas, Boca do
Palhaço. Pescaria, lmitar o
Mestre, Elefante Colorido,
Estátua...

Motricidade qrossa:

- Circuito com obstáculos

- Músicas d iversas
destaque para a música
"Corre Pula" - Tac Tacs -
música para pular e correr
(movimentos corporais)

(Parceria com o

Projeto Observaçáo)
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Joqos cooperativos
e competitivos

Página 2
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍu Ana Maria Pigatto

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

3. Possibilitar
o exercício de

escolhas.

3.1 Rotína

diária:
a) atividades
organizadas de
modo a permitir
a escolha de

brincadeiras,
brinquedos e

materiais.

3. í .1 No mínimo
duas atividades
permanentes na
rotina, conforme:

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Deqenvolvimento
lnterpessoal e

tnllqge_Cslal -jaS_as
cooperativos,
escolha de materiais

Projêto Remexer
PercepÇão visual, auditiva e
ps ico m otricid a d e:

Manusear instrumentos da
bandinha musical
(proporcionar aos alunos a
escolha dos instrumentos)

Expressão Corporal/ Dado
dq amor: vivenciar os
valores humanos através
de brincadeiras coletivas.
DanÇa da cadeira, Corre
Cutia, Bolinha de sabão,
Boliche, Argolas, Boca do
Palhaço, Pescaria, lmitar o
Mestre, Elefante Colorido,
Estátua. ..

(Proporcionar aos alunos a

escolha da brincadeira)

Projeto Encanto

Portfólio. Desenho livre

Máscara ou dedoche - leão
ou rato

(Estímulo a opinião e
expressão do aluno)

perlences pesg!êls q

§.g.l"qtLvg§-
(Estimulo a opinião
do educando como
indivídLro e respeito
a opiniâo de seus
pares)
- Teste de

aceitabilidade do

cardápio
Projeto Remexer
Escolha de

brincadeiras e

brinquedps
pIel-e.I]qp§

Projeto Encanto
Escolha de materiais
de diferentes
textu ras

Esçel-hê-de-leres
.Esçplha!ç-musçe§
(incluindo atividade
de votaÇão coletiva
para escolha da
música da turma
para o Sarau de
Músicas)
Projêto Mundo da
lÍnaginação
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

FEVEREIROI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

il-
rção

da
rdiza
gem

Relembrar história§

a escolha dos alunos

1 . Utilizar a

metodologia
de trabalho por

Projetos
Didáticos,
sequências de
atrvidades e

atividades
permanentes.

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

1.1.1 No mínimo um
projeto didático, por
semestre, por turma.
Proietos anuais.
Sementinhas do
Bem (identidade e

socializaçâo),
Remexer (corpo e

movimento), Mundo
da Imaginação
(linguagem),
Encanto (Expressão

artística) e
Observação
(conhecimento

lóg ico-m ate m ático)
Cronoqrama de

atividades - temas
mensais e descriçâo
das atividades por
projetos para

direcionar o trabalho
pedagógico

Cada educador irá
direcionar o
cronograma de
atividades para a

faixa etária
correspondente
(berçário l/ berÇário
ll i Maternal I i
Maternal ll)
descrevendo as

especificidades de

cada turma no

semanário.

C r-o nog rffi a dáãtiviããoes
referente ao mês de

Fevereiro com o tema:
"Semeando Amizade"

Proporcionando o
desenvolvimento integral do

aluno abrangendo os
campos de experiências da

BNCC, respectivos aos
projetos

Projeto Sementinhas do

Bem

O eu, ooutroeonós,

Projeto Remexer

Corpo, gestos e

movimentos,

Projeto Encanto

Traços, sons, cores e

formas;

Projeto Mundo da

lmaginação

Oralidade e escrita;

Projeto Observação

Espaços, tempos,

quantidades, relaÇões ê

transformações;

2. Realizar
planejamento

2.1 Registro
diário das

2.1 .1 Rea|zaçáo de
devolutivas

Gronograma de
atividades semanais
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

I

ilt *
r ril ntia
fâ ncia

e registro da
prática
pedagógica.

atividades
turÍra.

da setnanais aos
professores.
- Entrega e análise
do semanário de
cada turma (baseado

no Cronograma de

atividades - mensal)
- Registro do

conteúdo
programático - diário
- Registro de
ocorrências - diário
- Registro de
pa rticu la ridades no

desenvolvimento do
aluno - diário
- Devolutivas,
orrentações, estudos
e reflexões nas
HAPs

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

Diário de Classe
Registro das atividades no

diário de classe * Maternal
1e2

Senranário
RealizaÇão de semanário -
Ensino Presencial

HAP
Análise do período de

adaptação dos alunos e

início do estudo com base
no Projeto Pedagógico e

Livro PNLD

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

3.1 Elaboração
de relatórios
ind ividua is aos
alunos.

3.1.1 Elaboração de
dois relatórios de
cada aluno. junho e
dezembro.

ObseruaÇões do processo

de adaptação e

socialização dos alunos.
O desenvolvimento dos

alunos será acompanhado
no decorrer do ano em
parceria: equipe
pedagógica e famÍliâ

1 . Planejar
situaÇões

orientadas
para que a§

crianÇas se

expressem por

meio de
d ifeÍentes
linguagens
plásticas,

simbólicas,

1 .'1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos

diíerentes
espaÇos
natura is,

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
- Çcleqlaçêo-d?s
datas
comemorâtivA§

Projêto Sêmentinhas do

Bêm

Acolhimento / Adaptaçáo *
Passeio pela creche:
reconhecimento do espaço
íísico da creche e
apresentação dos amigos
dê sala e equipe
pedagógica e de apoio

Página 5
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
OUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

musicais e

corporais.
c) produçóes

adísticas.
pinturas,

desenhos,
esculturas, com
materiais
d iversos e
êdequâdos à
faixa etária.
d) brincadeira§
que explorem
gestos,

canções,
recrtaÇões de
poemas,
parlendas, entre
outras.
e) brirrcadeiras
que explorem o

movirnento e o
desenvolviment
o sensoriâ1.

- Cuidados com

e§paÇo coletivo -
atitudes de
preservaÇão

Mundo da
lmaginação
- F_Unçq§eiras de faz
de conta: estímulo a

imaginaÇão
Encanto

- Artes maluais e

visuais: Pinturas
com diferentes
técnicas, pinturas no
painel de azulejo,
modelagem de

massa ou argila,
colagens,
eoníecções com

materiais recicláveis,
aprendizado das
cores, garatujas,

desenhos,
manuseio, r-rtilização

de diversos
materiais e
utilização de
rêcursos
tecnológicos...
- Expressão
artística: Teatro,
mímica, danÇa,
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
m usicais,
exposiçÕes e
mostras das
obras artísticas...
Remexer
- Motricidade grossa

e fina

Projeto Encanto

Confeccionar pássaro:
Lembrança da história
(conforme data de início cia

adaptação de cada aluno)

Mesçataqurlçdpch q - leã o
ôu râto

Atr1çnç!7ado das cores
Vermelho: Degustar frutas
vermelhas (tomate / maÇã /
melancia) / Pintura (papel
kraft ou mural de azulejo) /
Manuseio de Massa de
modelar / Brincadeiras cÕnr

Balões

Portfólio Desenho livls

Projeto Observação

Janelinha cjo TempQ
(Apresentar os elementos
que simbolizam dia (sol),
noite (lua), clinra (sol,
chuva, nuvens/nublado)

Se mel h a n casi D if ejg nÇag

ANIIMAIS
(AEREO/AOUÁTICOfIERRES
TRE)

Semelhanças/DiÍerenças -
Leãoeorato(animais
terrestres)

Se nr e lh a n Ça s/Dife re n gas:

Coelho e tartaruga -

Receber a visiia (coellro ou
tartaruga)

Forma geométrica cÍrculo:
Carinrbo com rolo dê pâpel
toaiha (higiênico) e

Páginâ 6
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Ana Maria Pigatto

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
OUALIDADE

METAS
EXCUÇÀO/

DESENVOLVIMENTO

- Esquema corporal /

lateralidade
- Cinco sentidos
Observação
- Confecção artística
vinculada as formas
geomótricas e
cores...

guache/Brincadeiras com
bambolês/Jogos de encaixe

Pqrtfólio
Se melh a n Ças/D iÍere n ça s -
animais terrestres,
aquáticos e aéreos i Visita
dos animais

Ponfólio - Percepçâo
temporal: Janelin ha do
tempo / Rotina

Rotina llustrada
Apresentar aiividades da
rotina através de imagens

2. Planejar
situações que

visem ao

desenvolvimen
to des
linguagens
escrita, oral e
leiturâ.

2.1 Rotina
semanal:
a) atividades
diárias de leitura
e contacão de

histórias, de
diversos
gêneros
literários, para e
pelas criarrças.
b) átividades
sígniíicatrvas de
produÇão de

texto para que

as crianças
participem
mesmo sem

saber escrever.

.1 .'l Mínimo de 50%

do tempo da rotina
dedicada a

atividades
orientadas com
ênfase no Projeto
Mundo da
lmaginação e

atividades
específícas do
desenvolvimento da

linguagem
vinculadas ao

material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias

e§li!0rlêldg_s
aucldlzê§!-de§
-val-elgs hglqlg§
Desenvqlvnento da
linquaqem

Aps§-pcls&Xsa
EamiltatlzêÇaa dq§

Projeto Mundo da
lmaginação

Fevereiro

Semeando Amizadq

ContaÇão das histórias.

leãp e o rats"

Fábula de Esopo

"Ocoelhoea!qd{ggg"

Fábula de Esopo

Literatura complementar.

"Valores para toda vidÉL:

AnLzêdc

Cristiana Klein

"Comoser amlgo"

Molly Wigand

Releitura das h istórias de
janeiro

"A escola do Marcelo"

Ruth Rocha

"Pluminha procura amigos"
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Producáo tê)dual -

lp_leliva

Terezinha Casasanta

o Portfólio
lnterpretaçáo da
história

. Estímulo ao gosto
pela leitura,

. Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrita

tv*
Fo rmação

em
Sêrviço

1. Planejar os

momentos
semanais de
trabalho
pedagógico
entre os pares.

1.1 Planode
ensino Íocado
na necessidade
fórmativa dâ
Êquipe docente.

1.1.1 Realização de
85% dos encontros
semanais para o
desenvolvimento do
Plano de Ensino.
- Formação da

Equipe (Professores,
n'ronitores e apoio):

Ç.ulqg de
primeiros

socorros

Curgg Brigada de
incêndio

CaBaçitaçõeq.
palestras

direcionadas
para

aprimoramento
do trabalho de
cada setor

Bcuuae-de
Íqlmaç49

CAP - Conselho
de Avaliaçáo
Pedagógico

HAP - Hora
Atividâde
Presencial

. Reunião
Pedaqóqlca
Mês de íevereiro
Pauta: Análise e
adequações do
período de
adaptação, análise e

adequaçÕes
referentes as
orientaçóes da
supervisáo
educacional;

. Estudo dos
procedimentos Ca
rotina da creche (a
paftir de 21 de
fevereiro com a

equipe pedagógica)

. HAP (semanal)

lnício em 21 de Íevereiro
Estudo ê análise da ação
pedagógica com base no
Projeto Pedagógico e no
livro "Portâ Aberta"
Programa nacional do livro
didático (PNLD)

Análise do períotio de
adaptaçâo dos alunos e

q

t'\
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Ana Maria Pigatto

FEVEREIROI2O22

OBJ :TIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Reunião
Pedagógica e

Administrativa

trabalho da equipe
pedagógica

V-
loperaç
I e troca
corn as

famílias

1. Realizar
reuniões com

as familias no

decorrer do

ano letivo.

1 .'1 Reuniões
com temas
voltados para a

educação dos
íilhos e/ou
assu ntos de
cunho
pedagógico.

1 .1 .1 Mínimo de

uma reunião
bimestral com as

famílias e
atendimento
individual conforme
necessidade.

Atendimento presencial as

famílias, conforme
necessidade do aluno;

Atendimento com a

nutricionista e coordenaçáo
à disposição das famílias;

Atendimento remoto
conforme solicitaÇão da

fam ília.

vt -
arantia
;rcesso

vil-
Ira rceria

com a
rcretaria

de
ducaÇão

1. Realizar o

atendimento
das crianças
de acordo com

o Termo de
Colaboraçáo
coÍt a
Secretaria de
Educoçáo

1 .1 Atendimento
nrensal na

capacidade
m áxima.

'1 .1 .1 Atendímento a

1 00% da proposta

de atendimento.

. RealizaÇão de
inscriÇões;

. Efetivação das
matrículas dos

alunos ing ressantes
em 2022,

. RealizaÇão do
período de
adaptaçào clos

alunos novos.

l Participar
das reu n iões

de
assessoramen
toede
orientações
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

l l Paftioipaçáo
da Equipe
Gestora nas

reu niões
agendadas.

'1 .1.1 ParticipaÇão
da Equipe Gestora
em í 00% das
reuniôes realizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de

Educação.

Reuniáo Supg"visLq
Educacional

(24 de fevere iro)

Pauta.
Rotina de creche:
Formaçâo de secretaria

Cadastro de alunos e
demanda de creche/Lista
Piloto/Diário de Classe e
controle de frequência

Visita da Suoervisão
(07 de fevereiro)

Assuntos tratados conforme
Termo de vrsita/orientação

n" 0112022

Página 9
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍa Ana Maria Pigatto

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
SUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

2. Cumprir
integralmente
o Termo de
Colaboraçáo.

2.1

Cu mprimento
dos prazos

estabelecidos
pela Secretaria
de Educação

. 2.'l.l Atendimento
a 1 00% das
solicitações e prazos

designados.

Entrega de Relatório
Circunstanciado e
PrestaÇão de

Contas referente àcr

mês anterior

Acompanhamento e
direcionamento dr:s

casos de Covid e

vacinação dos
funcionários
conforme
onentaÇôes

Supervisáo e

Vigilância
Epidemiológica

2.2 Quadro de
Pessoal
completo.

2.2.1 Manter 1 00%

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

VerificaÇão do quadro de
funcionários eonforme
Plano de lrabalho 2022 e
processo de contrataçào
para compor a totalidade
prevista.

l'()tos e documentos comprobatórios, em anexo.
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Anexo * Relatório Circunstanciado - FEVEREIRO 2022
Creche Prof Ana Maria Pigatto

Projeto Mundo da lmaginâçâo
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: 11.9) 387 5'7 097

cNPJ 00.142.555 /OOO1-78

t,ri.vrrlfrii,l Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/5P.

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

Projeto Sementinhas do Bem
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te efones: (L9) 3875 7097

cN PJ 00.142.sss / oool-7 I

;,1q1t1,1pfr11 Rua Treze de maio nq 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Anexo - Relatório Circunstanciado - FEVEREIRO 2022
Creche ProF Ana Maria Pigatto
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Projeto Rêmexer
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Anexo

CASA DA PROVTDÊNCIA CNPJ 00.142.555 /OOOL-79

Telefones: ltg) 387 5 -7 A97

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

- Relatório Circunstânciado - FEVEREIRO 2022
Creche Prof Ana Maria Pigatto

Projeto Encantorul
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t,r«rvrõffiILt Rua Treze de maio na 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

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

Projeto Observaçáo
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CASA DA PROUDÊNCIA

Telefones: 11.9) 387 5-7 097

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

cNPJ 00.142.55s /OOOL-7B

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

Frojeto Observação
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lef ones: ltgl 387 5-7 091

cNPJ 00.142.sss / oooL-7 8

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

Anexo - Rêlâtório Circunstanciado - FEVEREIRO 2022
Creche Prof Ana Maria Pigatto
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Projetô 0bsêrvaçào

HAP - Formação da equipe
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.55s /OOOL-7B

Telefone: (19) 387 5-7 097

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

Proieto Pêdagógico 20?2
Semeando Valores

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

nossos coraçÕes para que ao final do ano possamos colher coraçôês repletos de valores!

Janeircr Acolhida
Fevereiro: SÉllilEi${êi$tllÍffi
IVIaTço: SEMEANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVíVIO
Abrll: SEIVEANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
lvlaiô: SEMEANDO GENEROSIDADE
Junho: SEIVIEANDO SOLIDARIEDADE
J u{ho: SEMEANDO AMOR FAMILIAR
Asosto: SEMEANDO HONESTIDADH
SEIEMbTO: SÊMEANDO A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
Outubro SEMEÂNDO IDENTIDADE, AUTONOMIA E AUTOCONFIANÇA
Novembro: SEMEANDO COOPERAÇÃO
Dezembro: SEMEANDO GRATIDÁO

RegÍa dê Ouro: Faça aos outros o que gostaria que fizêssêm à você!
Cronograma de atividades - Fevereirol2022

A-Cqçola do Marcelo: Rut
'Pluryúaprsç$ê-Ênse§'
Roda dê conversa: Refletir sobre a importância em ir para a creche e fazer novos amigos
Relernbrar as caracterÍsticas do pássaro que visitou a creche: tamanho, cores, formato do bico,
penas.
Projeto
Acolhimento / Adaptação - Passeio pela crechê: reconhecimento do espaço fÍsico da ôreche e
apresentaçâo dos amigos de sâla e equipe pedagógica e de apoio
Roda de conversa: Com quem vocé vem para a creehe? I Qual é a suâ turma? / Quais atividades
você mais gosta: brincar no parque, ouvir histórias...? / Você gostou da visita do pássaro? Que
rnimais você tem em casa?
ProjetoRôrfim
PercepÇão visual, auditiva e psicomotricidade: movimento corporal conforme a música e
reprodução dos movimentos e sons dos animais:
Mutrtlo Bitt - Voa Voa Passarinho {clipe infantilJ
Pulut:r« Cantada I Ciranda dos Bichos
i\lutttlo Bito - Fozendinha [clipe infantil]
Scn Lohtrto - Turminha Para{so
h' a :c t tl i n h tt T'ac'l'acs
- Manusear instrumentos da bandinha musical (proporcionar aos alunos a escolha dos
instrumentos)
Projeto Encan4à
Coníeccionar pássaro - Lembrança da história (conÍorme data de inÍcio da adâptação de cada
aluno)
Projeto O

,m
r ri rvr)r'ld\cíÂ
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 IAOOL-79

Íelefone: (19) 3875-7097

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

- Calerrdário/Clima - Janelinha do Tempo (Apreseniar ori elementos que sinrbolizam dia (sol),
noite (lua), clima (sol, chuva, nuvêns/nublado)'§ffi
- ljenrÉrlhanÇes/DiferenÇas - ANIMAIS (AERÊO/AQUATICO/TERRESTRE)
- Rol ira llustrada - Apresentar atividades da rotina

Projeto
História. "O leão e o ratO"
Roda de conveÍsa: refletir sobre a importância da amizade e sobre a importância
amigos
ManLrsero de livros: incentivo e estÍmulo ao gosto pela leitura / Familiarização das

em respeitar os

letras
Projeto
Alirnerrtação saudável. incentivo a dar preferência aos alimentos in natura - estÍmulo a aceitaçáo
c1o cardápio e degustaçáo de alface, tomate e outrils frutas e verduras (Parceria com o Pro.leto
Encanto aprendizados das cores: verde e vermelho)
lrlerrLrclacie e autononria: incentivo a hioiene bucãl

. Brincadeiras com corda e bêrbantê:

ifolObstáculo

ci-lleiivas: DanÇa da cadeira, Corre CLltia, Bolinha de sabão, Boliche, Argolas, Boca do Palhaço,
Pescaria, lmitar o Mestre, Elefante Colorido, Estátua...
(Proporoionar aos alunos a escolha da brincadeira)
Projeto Encanto
itlásc:-rra ou dedoche * leào ou rato

Sen re llra nÇas/Diferenças - Leáo e o rato (ânimais têrrestres)

Projeto
l-Jistóna
Roda de
Projeto

e_c_o_el_b!.A-A-ta_taruS?:
conversa: reÍletir sobre a importância em rêspeitar as diferenças entre os amigos

ldeniidade e Autonomia: estimular a socializaçâo - rêalizar as atividades, propostas nos demais
proletos, em duplas ou grupos - vivenciar amizade e respeito

Sn



CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefone: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.555 lAO0t-78

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

Projeto Rernexer
tu]otr cidade grossa:
- Cirr:urto com obstáculos

- Músicas: !.r,Ugg!âo "Corre Pula" - Tac Tacs - música para pular e correr (movimentos corporãis)
Projeto EÊffiffi
ApÍendizado das eorcg
Verttrellro: Degustar Írutas vernrelhas (tomate / mâÇã i melancia) / Pintura (pàpel kratt ou r-nural cle
azulelo\ lManuseia de iüassa cle i Brincacleiras com Balões

Projeto
Semellran r Coelho e tartaruga - Receber a vtsita (coelho ou tadaruga)

lrcrttras qeométricas: Círculo: Car"imbo com rolo de papel toalha (higiênico) e g uachei Brincadeiras
r:r.rrr banrbolês/Jogos de encaixe

roieto M
Relembrar as histórias do mês
Lilelzlua§gllplem"en!êt
lv4Afes para toda vida - A
@
Portfôlio lnterpr.eta_ção d_a-históna_ (Atividades do poftfólio somente para a turmâ de maternal)
projeto SêrruiÍÉi'lffi
Porlfólio "Minha máo, meu pé, meu tamanho
Portfólio Alimentação Saudável
Projeto Rortd**Í
Motricidade grossa e fina / Perôêpção visual, auditiva e psicomotricidade: relembrar as
brincadeiras realizados no mês de Íevereiro (opinião do aluno - brincadeira preferida da turma)
Projeto En§dffi#
Portfólio Desenho livre
Projeto
Porlfólio Semelhanças/Diferenças - animais têrrestres, aquáticos e aéreos / Vislta dos animaís
PortÍólio - Percepçâo temporal: Janelinha do tempo / Rotina

l"\r*


