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Relatório Circunstanciado

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUçÃO/

DESENVOLVIMENTO

I

Formação
integral

das
crianças

1 . Promover o

desenvôlvimen
to da
auionomia e
identidade.

í .1 Rotina
diária:
a) atividades,
maleriais e
espaços
organizados ao
acesso às
crianças.
b) atividades
que ensinam as
crtanças a

cuidarem de si
mêsmas e do
próprio corpo.

.1,

1 .1 I 504/" da rotina
dedicada as
atividades de
cuidados confornre:
Projeto
Sementinhas do
Bern
- Aiimentacáo
saudável
(Plantio na horla e

rncentivo no
consumo de frutas,
legumes,
verduras. .. )

- Cuidados com a

hiqieng,,pes§laL
(Escovação de
dente, banho, lavar
as mãos antes das
refeiçôes. .. )

- ldentif icaçáo e
oroanizaÇão dos

Pe,te_!_qçs pCqsoa!s

Lsalelivos
(Acessíveis ao
aluno)
- Socializacão
(J ogos cooperativos

e Placas das Regras
de convívio... )

- ldentiíicaeão da

ü1aSÊI!_!AIp9IAI
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentrficacão {a
inicial do nome
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginaçâo:

Atividades de
Desenvolvimento da

] ldentidade e Autonomra

i

Projeto Sementinhas do
Bem

Socializacáo:

asdr.*neõ aOaptaÇào
Passeio pela creche
rêconhecimento do espaço
físico cla creche e
apresentação dos amigos
de sala e equipe

] nedagó9rca e de apoio
I

Roda de conversa Conr
quern voce vem para a
creche? / Oual éasua
turma? / Quais atlvidades
você mais gosta. brincar no
parque, ouvir histórias... ? /
Você gostou da visrta do
pássaro? Que animais você
tem em casa?

AlimentaÇão sa udável.
lncentivo a dar preferência
aos alimêntos in natura -

estimulo a aceitação do
cardápio e degustação de
alíace. tomate e ouiras
frutas e verduras (Parceria
com o Projeto Encanto:
aprendizados das cores.
verde e vermelho)

I dentiQeç§_q_qq!pn p$ 
1a :

lncentivo a higiene bucal

Entrega do Kit Higiene
Bucal

Portfólio "l\,tlinha mão, meu
!9-!09!-1ê!rêI1hq
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

familiarização das
letras)
Projeto Remêxer

.8cqçnXcç[r9$a
paftes do corpo e
suas funcões
- SeguranÇa e

rnteqridadê f ísica

VerificaÇão do tamanno do
aluno

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

2.'1 Rotina

diária:
a) atividades
organizadas de
modo a permitir
o movimento
das crianças,
nos diferentes
es paços da
escola.
b) atividades
que ensinanr as
criancas a
cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

2.1.'1 No mínimo
d uas atividades na

rotina com
âlternâ ncia de

movimerlto,
conforme:

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

brinquedoteca e
parque)
- lvlotricidade fina ê
q TOSS A

- Lateralidade
- Cinco sentidos

-E§!,qe!te€Exuesses tqpgrêl
- PercepÇêo Espaciai

Projeto Remexer
PercepÇão visua l, audiliva e
psico m otrrcid ad e:

movimento corporal
conÍorme a música e
reproduÇão dos
movimentos e sons dos
animais e sons de
instrumentos musicais

Motricldade orossa e f ina.
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

- l\4úsicas drversas.
destâqLre para a música
"Corre Pula" - Tac Tacs -
música para pular e correr
(movimentos corporais)

(Parceria com o

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

Página 2
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

3. Possibilitar
o exercício dê
escolhas.

3.1 Rotina
diária:
a) atividades
organizadas de
modo a permitir

a escolha de
brincadeiras,
brinquedos e

materiais.

3.í.1 No mínimo
d uas atividades
permanentes na

rotina, conforme:

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimento
interpessoa I e

].rrtG!C§§!êL:]-Ag9§
cooperativos,
escolha de materiais

Projeto Remexer
Percepcâo visual, auditiva e
psicomotricidade:
Manusear instrumentos da
bandinha musical
(proporcionar aos alu nos a
escolha dos instrumentos)

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

(Proporcionar aos alu nos a
escolha da brincadeira)

Projeto Encanto

PortfóÍio. Desenho livre

l\láscara ou dedoche - leão
ou rato

(Estímulo a opinião e
êxpressão do aluno)

pertences pessoais e
coletivos. ..

(Estímulo a opinião
do ed uca ndo como
indivíduo e respeito
a opinião de seus
pares)

: feçte de
aceitabilidade do
ca rdápio
Projeto Remexer

Esçpllp_dc
brrncadeiras e

bn4qrledqs
preferidos

Projeto Encanto
Escolha de materiais
cle diíerentes
texturas
Escolha de cores

Eqsalira-Ouru§rçê§
(incluindo atividade
de votação coletiva
para escolha da
música da turma
para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Jorge Alves Brown

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Relembrar hisiórias
a escolha dos a lunos

il-
Promoção

da
Aprendiza

gem

1 . Ulilizer â

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 minimo um
projeto didático, por

semeslTe, por turma.
Proietos anuais.
Sementinhas do
Bem (identidade e

socialização),
Remexer (corpo e

movimento), Mundo
dâ lmaginação
(linguagem),
Encanto (Expressão
artística) ê
Observação
(conhecimento

lóg ico-rr atem ático)

Çrslpffêüa dc
atividades - temas
mensais e descriÇáo
das atividades por
projetos para

direcionar o trabalho
pedagógico

Cada educador irá
direcionar o

cronograma de
atividades para a
faixa etária
correspondente
(bercário | / berçário
ll / Maternal I /
ÍVlaternal ll)
descrevendo as
especiÍicidades de
cada turma no
semanário.

Cronograma de atividades
referente ao mês de

Fevereiro com o tema:
"Serneando Amizade"

Proporcionando o

desenvolvimento integral do
alu no abrangendo os

campos de experiências da
BNCC, respectivos aos

projetos
Projeto Sementinhas do

Bern

Oeu,ooutroeonós;
Projeto RemexeÍ

Corpo, gestos e

movimentos;

Projeto Encanto

Traços, sons, cores e

formas;

Projeto Mundo da

lmaginação

Oralldade e escrita;

Projêto Obsêrvação

Espaços, tempos,

quantidades, relações e

transformações;

2. Realizar
planejamento

2.1 Registro
diário das

2. í .1 Realização de
devolutivas

Cronograma de
atividades semanais

rffi
Pnovr »Êiilcra.

CASA DA PROVIDÊNCIA

Te efones: (L9j 3875.7A97
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAOi

DESENVOLVIMENTO

e registro da
prática
pedagógica.

atividades da
turma.

semanats 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
padicularidades no

desenvolvimento do
alu no - diário
- Devolutivas,
onentaÇôes, estudos
e reflexões nas
HAPS,

Envio do cronoqrama de
atividades organizadas por
semana para as fam ílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Classe
Registro das atividades no
diário de classe - l\ilaternal

1e2

Sernanário
RealizaÇão de semanário -
Ensino Presencial

HAP
Análise do período de
adaptação dos alu nos e
inÍcio do estudo com base
no Proleto Pedagógico e

Livro PNL-D

3.

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

3.1 Elaboraçáo
de relatórios
individ ua is aos
alunos.

3.1 .1 ElaboraÇão de
dois relatórios de
cada aluno: junho e
dezernbro.

Observaçôes do processo

de adaptação e

socializaçáo dos a lunos.
O d ese n vo lvirr e nto dos
alu nos será acompanhado
no decorrer do ano em
parceria: equipe
pedagóoica e família

ilt -
Garantia

da lnfância

1. Planejar
situações
orientadas
para quê as
crianças se
expressem por
meio de
diferentes
linguagens
plásticas,
simbólicas,

1 .1 Rotir'la

semanal:
a) ativídades
planejadas nos
diferentes
espaÇos
naturãis,
cu lturais 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
- Celebracão das

datas
comemorativas

Prôjeto Sementinhas do

Bem

Acolhimento / Adapta,r:ão -
Passeio pela creche:
reconhecimento do espaço
físico da creche e
apresentaÇão dos amigos
de sa la e equipe
pedagógica e de apoio

e
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAOi

DESENVOLVIMENTO

musicais e

corporais.
c) produÇôes

a rtíst ica s.

pinturas,

desenhos,
esculturas com
materiais
diversos e

adequados à

faixa etária.
d) brincadeiras
que explorem
gestos,
canções,
recitaÇôes de
poemas,
parlêndas, entre
outras
e) brincarteiras
que expiorenr o

movimento e o
desenvolviment
o sensorial.

- Cuidados com
espaÇo coletivo -
atitudes de
preservaçáo

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

imaginação
Encanto

- Artes nran uais e
visuais: Pinturas
com diferentes
técnicas, pinturas no
painel de azulejo,
rnodelagem de
rrassa ou argila,

colagens,
confecções com
materiais recicláveis,
aprendizado das
cores, garatujas,
desenhos,
manusêío, utilização
de diversos
materiais e

utilização de
recursos
teo"rológ icos. ..
- Expressão
adistica: Teatro,
mírnica, dança,
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
musiôais,
exposiçÕes e
l]] ostras das
obras artísticas...
Remexer
- Motricidade grossa
e fina

Projeto Encânto

Confeccionar pássaro:
Lembrança da h istória
(conÍorme data de início da
adaptação de cada aluno)

Máscara ou dedoche - leão
ou rato

Aprendizado das cores
Vermelho. Degustar frutas
vermelhas (tomate / magã /
melancia) / Pintura (papel
kraft ou mural de azulejo) /
Manuseio de Massa de
modeiar / Brincadeiras com
Balôes

Po(lól1o Dece1l1a lluq

Projeto Observação

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

§eqclbalças/Drlerg!ças
ANIIVAIS
(AEREO/AOUÁTICO/TERRES
TRE)

S em e lh a n ças/Difere n ça s -
Leãoeorato(animais
terrestres)

Semelhanças/Diíerenças.
Coelho e tartaruga -
Receber a visita (coelho ou
tartaruga)

Forma geométflca círculo:
Carimbo com rolo de papel
toalha (higiênico) e

Página 6
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXcUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

- Esquema corporal /
iateralidade
- Cinco sentidos
Observaçáo
- Confecção artística
vinculada as íormas
geoméiricas e
cores. ..

guache/Brincadeiras com
bambolêsiJogos de encaixe

Bartlólrs
S em e lh a n ça s/Difere n Ças *
animais terrestres,
aquáticos e aéreos / Visita
dos animais

PorlÍólio - Percepçáo
temporal: Ja nelin ha do
tern po / Rotina

Rqtina llustrada
Apresentar aiivrdades da
rotina alravés de imagens

2. Planejaí
situaçôes que
visem ao
desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e
leitura.

2.1 Rotina
semanall
a) atividades
d iárias de leitura
e contaÇáo de
h istórias, de
diversos
gêneros
iiterários, para e
pêlas cria tiÇas.

b) atividades
signifÍcativas de
produÇão de
texto para que
as cria nças
participem
mesmo sem
saber escrever.

.1 .1 [/]íninro de 50%
do tempo da rotina
dedicada a

ativrdades
orientadas com
ênfase no Projeto
Mundo da
lmaginação e

atividades
específicas do
desenvolvimento da
linguagem
vinculadas ao
material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias
estimulando o

aDrendizado dos
va lores humanos
Desenvolvimento da

linguêscm
Gosto pela leitura
Familiarizaoão das
letras

Fevereiro

Semeando Amizade

Contação das histórias.

"Oleãoeorato"

Fábula de Esopo

"Ocoelhoeatadaruqa"

Fábula de Esopo

Literatura complementar:

"Valores para toda vida -
AmtZActe

Cristiana Klein

"Como ser amiqo"

Molly Wigand

Relertura das histórias de
janeiro

"A esçqlqlq l\la rcelo"

Ruth Rocha

"Pluminha ptocura amiqos"

da

ff(,
Página 7
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Jorge Alves Brown

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

ProduÇáo textual -

coletiva
Terezinha Casasanta

o Portfólio
lnterpretação da
história

. Estímulo ao gosto
pela leitura;

o Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrlta

tv-
Formação

em
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
socorros

Curso Brigada de
incêndio

Capacitacões:
palestras

direcionadas
para

aprimoramento
do trâbalho de
cada setor

Reunião de
formacão

CAP - Conselho
de Avaliaçáo
Pedagógico

HAP - Hora
Atividadê
Presencial

Reunião

Pc{asagr-Çq
Mês de fevereiro
Pauta: Análise e
adequações do
período de
adaptação, análise e

adequaÇões
referentes as
orientações da
supervisão
educacional;

"Esu!s-d-as
procedimentos da
rotina da creche (a

partir de 21 de
fevereiro com a

equipe pedagógica)

" l-.tAP (semanal)
lnício em 21 de fevereiro
Estudo e análtse da aÇão
pedagógica com base no
Projeto Pedagógico e no
livro "Poi1a Aberta"
Programa nacir.:nal do livro
didático (PNLD)
Análise do período de
adaptação dos alunos e

e.
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
OUALIDADE

METAS
EXCUçAO/

DESENVOLVIMENTO

Reunião
Pedagógica e

Administrativa

trabalho da equipe
pedagógica

V-
Cooperaç
ão e troca

com as
fam ílias

1. Realizar
reuniões com

as famílias no
decorrer do
ano letivo.

I .1 Reuniões
com temas
voltados para a
educaÇão dos
filhos e/ou
assuntos de
cu nho
pedagógico.

1 .1 1 lMínimo de
uma reuniâo
bimestral com as
fam ílias e
atendimento
individual conforme
neoessidade.

Atendimento presencial as
famílias, conforme
necessidade do aluno:

Atendimênlo com a
nutricionista e coordenaçâo
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 Termo de
Colaboração
com a
Secretaria de
Educação.

1 .1 Atendimento
mensal na
capacidade
máxima.

1 .1 .1 Atendimenio a

100% da proposta
de atendimento.

. RealizaÇão de
Ínscrições;

r Efetivação das
matrículas dos
alunos ingressantes
em 2022,

. RealizaÇão do
período de
adaptação dos
alunos novos.

vil-
Parceria

com a
Secretaria

de
Educação

1. Participar
das reuniões
de
assessoramen
toede
orientações
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

1 .'l Participação
da Equipe
Gestora nas
rêuniÕes
agendadas.

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

&eulÉç§-UpCrypao
Eçlrceçqal

(24 de fevereiro)

P a Lrta:

Rotina de crechet
FormaÇão de secretaria
es co la r,

Cadastro de alu nos e
demanda de creche/Lista
Piloto/Diário de Classê e
controle de frequência

Visita da Supervisão
(07 de fevereiro)

Assuntôs tratados conforrne
Termo de vis ita/o rie nta ção

no 0112022

Página 9 q
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Pedagógica
Cláudia P. S. M. Carrilho

Diretora Pedagógica
RG: 29.421.999-7

{r

METAS DE ATE

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXcUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

2.Cumprir
integralmente
o Ternro de

Colaboraçã0.

2.1

Cum primento

dos prazos
estâbelecidos
pela Secretaria
de Educação

2 1 .1 Atendimento
a 1 00% das

solrcitações e prazos
designados.

Entrega de Relatório
Circunstanciado e

Prestaçáo de
Contas referente ao
mês ânterior
Acompanhamento e
drrecionamento dos
casos de Covid e

vacinação dos

Íuncioná rios

conforme
orientações
Supervisâo e
Vigilância
Epidemiológica

2.2 Quadro de
Pessoal
conrpleto.

2.2.1 Manter 100o/o

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

Verif icagão do quadro de
fur.rcionários coníorme
Plano de lrabalho 2022 e
processo de contratação
para cornpor a toialidade
prevista.

Fotos e documentos comprobatórios, ern anexo.
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Creche Prof Jorge Alves Brown

Projeto Mundo da lmaginação
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Anexo - Relatório Circunstanciado - FEVEREIRO 2022
Creche Piof .Jorge Alves Brown

Projeto Mundo .da lmâginação
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: \19) 3375 7097

I^ Rua Treze de maio ns :t.110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te le fones: 11.9) 3875 7097

cNPJ 00.142.5ss /OO0L-78

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

Anexo - Relatório Circunstanciado - FEVEREIRO 2022
Creche ProP Jorge Alves Brown
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Telefones: (19 ) 3875-7097
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CASA DA PROVIDENCIA

Anexo - Relatório Circunstanciado - FEVÊREIRO 2022
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CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00.142.555 / OOOL-7 8

Telefone: (19) 3875-7097

Rua Treze de maio ne 1.1"10 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Proieto Pedagógico 2022
Semeando Valores

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

nossos coraçôes para que ao final do ano possamos colher corações repletos de vaioresl

Janeiro Acolhida
Fevereiro: SEMEANDO AMIZADE
Í\,4arÇo SE[/]EANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVIVIO
Abrilr SEN/EANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
N4aio: SEÍMEANDO GENEROSIDADE
Junho: SEMEANDO SOLIDARIEDADE
J ulho: SEt\,4EANDO AMOR FAI\4lLlAR
Agosto: SENiIEANDO HONESTIDADE
Sererrbro SEÍMEANDO A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
Outubro: SEMEANDO IDENTIDADE, AUTONOIVIA E AUTOCONFIANÇA
Novembro: SEIV EANDO COOPERAÇÃO
Dezembr o. SEIMEANDO GRATI DÃO

Regra de Ouro: Faça aos outros o que gostaria que fizessem à você!
Cronograma de atividades - Fevereirolâ02?

Projeto Mundo da lmaginaçâo
Histórias:
"A escola do Marcelo - Ruth Rocha"
"Pluminha procura amiqos"
Roda de convêrsa: Refletir sobre a importância em ir para a creche e fazer novos amigos
Relembrar as características do pássaro que visitou a creche. tamanho, cores, formato do bico,
penas. ..

Projeto Sementinhas do Bem
Acolhimento i Adaptação - Passeio pela creche: reconhecimento do espaço físico da creche e
apresentação dos amigos de sala e equipe pedagógica e de apoio
Roda de conversa. com quem você vem para a creche? / Qual é a sua turma? / euais atividades
você mais gosta: brincar no parque, ouvir histórias...? / Você gostou da visita do pássaro? eue
animais você tem em casa?
Projeto Remexer
Percepção visual, auditiva e psicomotricidade: movimento corporal conforme a música e
reproduçáo dos movimentos ê sons dos animais:
llunlo RiÍrr - Voo Voa Passarinho [clipe infontilJ
Pulavra Ctntado I Ciranth dos Bichos
Iundo Bittt - Fqendinha fclipe infantill

Seu Lohalo - Turninho Paraíso
Fazendinha Tac T«cs
- l\llanusear instrumentos da bandinha musical (proporcionar aos alunos a escolha dos
instrumentos)
Projeto Encanto
confeccionar pássaro - Lembrança da história (conforme data de início da adaptação de cada
a luno)
Projeto Observação

Çtí



CASA DA PROVIDENCIA cNPJ 00.142.sss 1000L-78

Telefone : (1,9) 387 5 -7 097
Rua Treze de maio ns 1".110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

- Calendário/Clima - Janelinha do Tempo (Apresentar os elementos que simbolizam dia (sol),
noite (lua), clima (sol. chuva, nuvensinublado)i)a§ffi:fi
- Semelhanças/Diferenças - ANIMAIS (AEREO/AQUATICO/TERRESTRE)
- Rotina llustrada - Apresentar atividades da rotina

História "O coelho e a tartaruqa"
Roda de conversa: refletir sob-re a importância em respeitar as diferenças entre os amigos
Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e Autonomia: estimular a socializaçâo - realizar as atividades, propostas nos demais
projetos, em duplas ou grupos - vjvenciar amizade e respeito

ç

l)R

Projeto Mundo da Imaginação
História. "O leão e o rato"
Roda de conversa: refletir sobre a importância da amizade e sobre a importância em respeitar os
amigos
Manuseio de livros: incentivo e estímulo ao gosto pela lertura / Familiarização das letras
Projeto Sementinhas do Bem
Alimentação saudável: incentivo a dar preferência aos alimentos in natura - estímulo a aceitaÇão
do cardápio e degustação de alíace, tomate e outras frutas e verduras (Parceria com o Projeto
Encanto: aprendizados das cores: verde e vermelho)
ldentidade e autonomia: incentivo a higiene bucal
Projeto Remexer
Ívlotricid :Brincadeiras com corda e barbante:

ircuitoi Obstácu lo

Alinhavo Fitas coloridas e prendedores
Expressão Corporal/ Dado do amor: vivenciar os valores humanos através dê brincadeiras
coletivas: DanÇa da cadeira, Corrê 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
Máscara ou dedoche - leão ou rato

"\,
:

Projeto Observação
SemelhanÇas/Diferenças - Leão e o rato (animais terrestres)



CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.sss /000L-78

Telefone : (1,9J 387 5 -l 091

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

Projeto Remexer
Motricidade grossa:
- Circuito com obstácu los

- Músicas: sugêstâo "corre Pula" - Tac Tacs - músjca para pular e correr (movimentos corporais)
Projeto Encanto
Aprendizado das cores
Vermelho: Degustar frutas vermelhas (tomate / maçã i melancia) / Pintura (papel kraft ou mural de
azulejo) I l\4anuseio de Massa de modelar / Brincadeiras com Balões

IR

Coelho e tartarug a - Receber a visita (coelho ou tartaruga)

Círculo: Carimbo
de encaixe

com rolo de papel toalha (higiênico) e guache/Brincadeiras

P§eto Mundo da lmaginação
Relembrar as histórias do mês
LiieratLlra complenrenta!
Jdlores para toda vl na Klein
"Como ser amiqo' - Mollv Wõã;ã=--
Portfólio hterpretação da história (Atividades dô Portfólio somente para a turma de maternat)
Projeto Sementinhas do Bem
Portfólio "Minha mão, meu pé, meu tamanho
Portíólio AlimentaÇão Saudável
Projeto Remexer
Motricidade grossa e fina / Percepção visual, auditiva e psicomotricidâde: relembrar as
brincadeiras realizados no mês de fevereiro (opiniáo do aluno - brincadeira preferida da turma)
Projeto Encanto
Portfólio Desenho livre
Projeto Observação
Portfólio Semelhanças/DiferenÇas - animais terrestres, aquáticos e aéreos / Visita dos anrmais
Portfólio - Percepção temporal: Janelinha do tempo i Rotina
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