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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMEI.,ITO

I

Formação
integ ral

das
crianças

1 . Promover o

desenvolvimen
to da

autonomiâ e

identidade.

1 . í 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 i .1 5Ao/o da rotina
dedieada as
atividades de
cuidados conforme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alifnentação
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...)
- lde-ntificacão e
oroanizacão dos
pertences pessoais

e-sglsllYa§
(Acessíveis ao
aluno)
- SocializaÇáq
(Jogos coopêrativos

e Placas das Regras
de convívio...)
- ldentificacão 4ê
itnagem corporal
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentificaçáo da

L[rsrêl-!9_09l!e
(Parceria - Projeto
Mundo da
lnraginação:

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonomia

Projeto Sementinhas do
Bem

§ocializacáo:
Acolhimento / Adaptacáo
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?lQual é asua
turma? / Quais atlvidades
você mais gosta: brincar no
parque, ouvir histórias...? /
Você gostou da visita do
pássaro? Que animais você
tem em casa?

Alimentação saudável:
lncentivo a dar preferência
aos alimentos in natura -
estímulo a aceitação do
cardápio e degustação de
alface, tomate e outras
frutas e verduras (Parceria
com o Projeto Encanto:
aprendizados das cores:
verde e vermelho)

ldentidade e autonqmia:
lncentivo a higiene bucal

Entrega do Kit Higiene
Bucal

PorlÍólio "Minha mão, rleu
pé, meu tamanho:

ráeinf,)
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.sss/0001-78

Rua Treze de maÍo ns 1.110'Bâirro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍa Vera Tosca Magnusson Bêlluomini

FEVEREIRO/2022

OEJETIVOS
INDICADORES

OE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

familiarização das
letras)
Projêto Rêffexêr
- Reconheghgnto
partes dô coItr-g_a

5uê§lrr.nçÕeÉ
- Sequrança e

inteoridade fÍsica

Verificação do tamanho 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
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

alternáncia de
movimento.
coníorme:

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

brinquedoteca e
parque)
- Motricidade fina e
qrossa

- Lateralidade
- Crnco sentidos
- Esquema e

Expressâo Corporal
- Percepcão Espacial

Projeto Renrexer
[e1q9pçi9 visug], auditiva e
psicomotricidade:

movimento corporal
conforme a música e
reprodução dos
movimentos e sons dos
animais e sons de
iRstrumentos musicais

Motricidade orossa e fina:
Brincadeiras com corda e
barbante:

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

Motricidade orossa:

- Circuito com obstáculos

- Músicas diversas:
destaque para a música
"Corre Pula" - Tac Tacs ..
música para pular e correr
(movimentos corporais)

(Parceria com o
Projeto Observaçâo)
Projeto
Sementinhas do
Bêm
- Joqos cooperativos
e competitivos

on*'"'$- 
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CASA DA PROVIDÊNCIA

'felefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.555 /OO\L-7$

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

MÊTAS DE ATENDIMENTO
Creche Profa Vera Tosca Magnusson Bêlluomini

FEVEREIRO/2022

OEJET'IVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

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 . 'l No mínimo

duas atividades
permanentes na

rotina, conÍorme.

Projêto
Sementínhas do
Bem
- Desenvolvimento

lnterpcssaal e

intrapessI:al - ioqos
cooperativos.
escolha de materiais

Projeto Rernexer
PercepÇáo visual auditiva e
psicomotricidade.

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

Expressâo CorporaY Dado
do amor. vivenciar os
valorês 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 opiniào e
expressáo do aluno)

perterlces F:essoais e

coletivos...
(Estimulo a opiniáo
do educando como
indivíduo e respeito
a opinião de seus
pares)
- Teste de
aceitabilidade do
cardápiq
Projeto Rêmêxêr
Êscolha de
[:rincadeiras e

br:lqqcd os

uc&nde§
Projêto Encanto
Escolha de materiais
de diÍerenteg
texturâq
Escolha de ôore§

Escolha de músicas
(incluindo atividade
de votação coletiva
para escolha da
música da turma
para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação

OUU,"rrL 
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Íelefones: (79) 387 5-7 097

cNPJ 00.142.55s / OOOL-7g

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Bêlluomini

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QI.'ALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Relerrbrar h iqlól1gq

ã escolha dús alunoq

[-
Promoção

da
Aprendiza

gêm

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 interesse das

crianças.

1.1.'1 No minimo um
projeto didático, por
gemêstre, por turma.
Proietos anuais:
Sementinhas do
Bem (identidade e

socializaçâo),
Remexer (corpo e
movimento), Mundo
da lmaginação
(linguagem),

Encanto (Expressão

artísiica) e
Observação
(conhecimento
lógico-matemático)
Cronoqrama de
atividades - temas
mensais e descnÇáo

das atividades por
projetos para

direcronar o trabalho
pedagógico

Cada educador irá

direcionar o

eronograma de
atividades para a
faixa etária
correspondente
(berçário I / berçário
ll/ Maternal l/
Maternal ll)
descrevendo as
especificidades de
cada turma no
semanário.

Cronograma de atividades
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 Semêntinhas do

Bem

Oeu, ooutroeo nós;

Projeto Remexer

Corpo, gestos e

movimentos;

Projeto Eneanto

Traços, sons, cores e

Íormasi

Projêto Mundo da

lmaginaçâo

Oralidade e escrita;

Projeto Observaçâo

Espaços, tempos,

quantidades, relações e

transformaçôes;

2. Realizar
planeJamento

2.1 Registro
diário das

2.1 .1 Realizaçáo de

devolutivas

Cronograma de
atividades sernanais

Página a (§
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: l19l 381 5 -7 097

cNPJ 00.142.sss looot-7\

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

METAS DE ATENDIMEhITO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

rúETAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

e reg istro da
prática
pedagógica.

atividades da

turma.
sêmanars 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
particularidades no

desenvolvimento do
aluno - diário
- Devolutivas,
orientãções, estudos
e reflexôes nas
HAPs.

Envio do cronograma de
atividades organizadas por

semana pâra as famílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Classe
Registro das atividades no

diário de classe - Maternal
1e2

Semanário
Realização de semanário -
Ensino Presencial

HAP
Análisê do periodo de
adâptâçáo dos alunos e

início do estudo com base
no Projeto Pedagógico e

Livro PNLD

3.

Aconrpanhar 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

Observações do processo

de adaptação e

socialização dos alunos.
O desenvolvimento dos
alunos será acompanhado
no decorrer do ano em
parceria: equipe
pedagógica e famÍlia

ilt -
Garantia

da lnÍância

1. Planejar
situaçôes
orientadas
para que as
crianÇas se
expressem por
meio de
diferentes
Iinguagens
plásticas,

simbólicas,

1 .1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos
diferentes
espaÇos
naturais,
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
- Celebracáo das
datas
comemorativas

Projeto Sementinhas do

Bem

Acolhimento / Adaptaçáo -
Passeio pela creche:
reconhecimento do espaço
fÍsico da creche e
apresentação dos anrigos
de sala e equipe
pedagógica e de apoio

OrU,"rUV,



CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.x42.55510üoi-7s

Ruá Treze de maio r're 1.110 Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Bêlluomini

INDICADORES
DE

GUALIDADE
DESENVOLVIMENTO

musicais e

corporais.
c) produçóes

adísticas:
pinturas,
desenhos,
esculturas, com
materiais
diversos e

adequados à

faixa etária,
d) brincadeiras
que explorem
gestos,
cançôes,
recrtações de
poemas,
parlendas, entre
outras.
e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o
desenvolviment
o sensorial.

- Cuidados co(n

elpaÇo_colelivo -
atitudes de
preservação
Mundo da
lmaginação
- Brincadeiras de íaz
de contg: estímulo a

imaginação
Encanto

- Aftes manuais e
visuais: Pinturas
com diferentes
técnicas, pinturas no
painel de azulejo,
modelagem de
massa ou argila,
colagens,
confecçÕes conr
materiais recicláveis,
aprendizado das
cores, garatujas,

desenhos,
manuseio, utilizaçáo
de diversos
maieriais e

utilizaÇáo de
recurso§
teonológicos...
- Expressão
artÍsticâ: Teatro,
mímica, danÇa,
canto, reproduzir
sons de
lnstrumentos
musicais,
exposiçóes e
mostras dag
obras artísticas...
Rêmexêr
- Motricidade grossa

e fina

Projeto Encanto

Confeccionar pássaro;

Lembrança da história
(conforme data de início da
adaptação de cadâ aluno)

Máscara ou dedQche * leâo
ou rato

Aprendizado das cores
Vermelho: Degustar frutas
vermelhas (tomate / maçã /
melancia) / Pintura (papel
kraft ou mural de azulejo) /
Manuseio de Massa de
modelar / Brincadeiras com
Balões

Portfólio Desenho !ivre

Projeto Observação

Jane.Inha do Tempo
(Aprêseniâr os elementos
que simbolizam dia (sol),
noite (lua), clima (soi,
chuva, nuvens/nublado)

§emellrancas/Djferenças
ANIMAIS
(AEREO/AOUÂTICO/TERRES
TRE)

Semelhanças/Diferenças -
Leãoeorato(animais
terrestres)

Semelhanças/Diferenças:
Coelho e tartaruga -

Receber a visita (coelho ou
tartaruga)

Forma geométrica cÍrculo:
Carimbo com rolo de papel
toalha (higiênico) e

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS II{ETAS

OrU,-rU 
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Teiefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.555/0001-7ri

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADÊ

METAS
EXCUçAO/

DESENVOLVIMENTO

- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
ôbservação
- Confecção artística
vinculada as formas
geométricas e

cores...

guache/Brincadeiras com
bambolês/Jogos de encaixe

PortÍólio
Semelhanças/Diferenças -
animais terrestres,
aquáticos e aéreos / Visita
dos animais

Portfólio * Percepção
temporal: Janelinha do
tempo / Rotina

Rotina llustrâllá
Apresentar atividades da
rotina através de imagens

2. Planejar
situações que

visem ao
desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e
leitura.

2.I Rotina
semânâl:
a) atividades
diárias de leitura
e contação de
histórias, de
diversos
gêneros
literários, para e
pelas crianças.
b) atividades
significativas de
produçâo de
texto para que

as crianças
participem
mesmo sem
saber escrever.

.1 .1 MÍnimo de 50%
do têmpo da rotina
dedicada a

atividadês
orientadas com
ênÍase no Projeto
Mundo da

lmagrnaçáo e
atividades
específicas do
desenvolvimento da
linguagem
vinculadas ao
material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias
estimulando o

âprendizado dos
valores humanos
Desenvolvimento da
linquaaem
Gosto pel? Ieitura
Familiârização das
letras

Projeto Mundo dã
lmaginação

(evereiro

Semeando Amizade

Contação das histórias:

"Oleãoeorq19"

Fábula de Esopo

"Ocoelhoeatprtaruqa"

Fábula de Esopo

Literatura complementar:

"Valores para toda vida -
Amizade

Cristiana Klein

"Como ser amigq"

Molly Wigand

Releitura das histórias de
janeiro

"A escola do Marcelo"

Ruth Roeha

"Pluminha prpcura amiqos"

Fágine 7 fi
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.555 IOOAL-78

Rua Treze de malo ne 1.110 Bairro Cldade Nova - Indaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

FEVEREIRO/2022

ÔBJÊT!VOS
INDICADORES

DE
ÕUAI.IDADE

I!1ETAS
EXCUÇÂO/

DESENVOLVIMENTO

PJQducâo. textual -

coletiva

Terezinhâ Casasanta

o Portfólio
lnterprêtaÇão da
história

. Estímulo ao gosto
pela leitura;

ç Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrita

tv-
Formação

ent
Serviço

1 . Planejar os
momentos
semanais de
trabalho
pedagógico

entre os pares.

1.í Plano de
ensino íocado
na necessidade
formativa da

equipe docente.

í .1 . 1 Realização de

85% dos encontros
semanais para o
desênvolvimento do

Plano de Ensino.
- Formação da

Equipe (Professores,
monitores e apoio):

Cursq de
primeiros

socorro§

Curso Brigêda dê
inôêndio

ÇaBêdlaÇÔc§
palestras

direcionadas
para

aprimoramênto
do trabalho de
cadã setor

Reunião de
formllcâo

CAP - Conselho
de AvaliaÇão
Pedagógico

HAP. * Hora
Atividade
Presencial

Reunião
Pedaqóqica
Mês de fevereiro
Pauta. Análise e
adequações do
periodo de
adaptaÇão, análise e
adequações
referentes as

orientaçôes da

s u pe rvis âo

êducacionâl;

Estuoo dos
procedimenles_da

rotina da creche (a

partir de 21 de
fevereiro com a

equipe pedagógica)

. HAP (semanal)

Início em 21 de fevereiro
Estudo e análise da ação
pedagógica com base no
Projeto Pêdagógico ê no

livro "Porta Aberta"
Programa nacional do livro
didático (PNLD)

,Análise do periodo de
adaptação dos alunos e

Página 8 \$
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CASA DA PROVIDÊNCIA cN PJ 00.:r.42.sss I oool-7 I

Telefo nes: \L9J 3815-.1091

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

FEVEREIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Reuniâo
Pedagógioa e

Adnrinistrativa

trabalho da equipe
pedagógica

V.
Cooperaç
ão e troca

com as
famílias

1 . Realizar
reuniôes com

as Íamílias no

decorrer do
ano letivo.

í.1 Reuniôes
com temâs
voltados para a
educaçâo dos
íilhos e/ou
assuntr:s de
cunho
pedagógico.

1 . 1 .1 Mínimo de

uma reuniâo
bimestral com as
famílias e

atendimento
individual conÍorme
necessidade.

Atendimento presencial as

famílias, conforme
necessidade do aluno;

Atendimento com a
nutricionista e coordenação
à disposiçáo das famílias;

Atendimento remoto
conforme solicitação da

fam ília.

vt -
Garantia

do acesso

'1 . Realizar o

atêndimênto

das crianças
de acordo com

o Termo de
Colaboração
com a
Secretaria de
Édueaçáo.

1 .1 Atendimento
mensal na
capacidade
máxima.

1 .1 .1 Atendimento a
100% da proposta

de atendimento.

e Realizaçáo de
inscriçôes;

. EfetivaÇão das
matrículas dos
alunos ingressanies
em 2O22i

. Realizaçâo do
período de

adaptaçáo dos
alunos novos.

vil*
Parceria

com a
Secretaria

de
Educação

1. Padicipar
das reunióes
de
essessoramen
toede
orientaÇôes
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

1 .1 Participaçáo
da Equipe
Gestora nas
reunióes
agendadas.

1.1.1 Participaçâo
da Equipe Gestora
em 100% das
reuniôes realizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de

Educação.

Beqn!áo Super\/tsãq
Edu-sêqa!êl

(24 de fevêrêiro)

Pautar
Roiina de crechet
Formação de secreiaria
escolar,
Cadastro de alunos e
demanda de creche/Lista
Piloto/Diário de Classe e
controle de frequência

Visita da Supervisão
(03 de fevereiro)

Assuntos tratados conforme
Termo de visita/orientaçáo

no 0112022

Página e p
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: 119) 387 5 -7 097

cNPJ 00.142.5ss I OOOT-78

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

Cláudia P. S. M. Carrilho
l)iretora Pedagógica

RG: 29,421.999-7

I'lrovlDi

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

FEVEREIRO/2022

OBJETIVüS
INDICADORES

DE
QUALIDADÉ

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

2.Cum prir

integralmente
o Termo de
Colaboraçáo.

2.1

Cumprimento
dos prazos

estabelecidos
pela Secretâria
de Educação

.2.1.1Atendimento
a 100% das
solicitações e prazos

designados.

Entrega de Relatório
Circunstanciado e
Prestação de
Contas referente ao
mês anterior
Acompanhâmento e
direcionâmento dos
câsos de Covid ê
vacinâÇão dos
funcionários
conforme
orientaÇões
Supervisáo e

Vigilância
Epidemiolôgica

2.2 Quadro de
Pessoal
completo.

2.2.1 Manler 1O0o/o

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

Verificação do quadro de
Íuncionários conforme
Plano de tabalho 2022 e
processo dê contrataÇão
para compor a totalidade
prevista.

Fotos e docurnentos cornprobatóTios, ern anexo.

Elisangela
RG.34.204.2

Coordenadora Peda
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

Ânexo - Relatório CircunstanciadÕ - fEVER€lRO 2022
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

clr Pi 00.142.555 I OO0t-7 8

Rua'lreze de nraio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - indaiatuba/SP.

Projeto Mundo d.! lmasiiiírçdú
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cAsA DA PROV|DÊNCIA CNPJ 00.142.555/OOcL-7g

Telefones: (19]r 387 5-7 O97

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

Anexo .- Relatório Circunstanciâdo - FEVEREIRO 2022
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

Projeto Sementinhas do Bem

,r 8,



CASA DA PROUDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.s5s10001-78

i^ Rua Treze de maio ne 1.110 - Balrro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

Anexo - Relatório CiÍcunstanciado - FEVER.EIRO 2022
Creche ProP Vera Tosca Magnusson Beiluomini

Pásin.xM
D-/u g.

ProJêto Remexer



CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (L9) 387 5-7 091

Anexo - Relâtório Circunstânciado -. FEVEREIRO 2022

Creche Prof Verâ Toscâ MaEnusson Bêlluomini

Projêto Remexêr

cNPJ 00.142.s55 /0úOL-7e

Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.
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cNP.r 00.142.55510001-78

Rua Treze de maio ns 1.,110 - Bairro Cidade Nova - lndãiatubalsi',.

Anexo - Rêlatório Circunstanciado - FEVEREIRO 2022

Prcjeto EnÕal!tú

CASA DA PROVIDÊNCIA

Teleíones: (19) 3875-7097
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JM
i'u^ovrr: i i{lrr,r Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cídade Nova - lndaiatuba/SP.

CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

eNPJ 00.142.555/0001-78

Ânêxo - Relatóris e ircunstaneiado - FEVEREIRO 2022
Creche FroF Vera Tosca Magnusson Belluornini

Projeto Observaçào
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CASA DA PROVIDENCIA cNÍrJ 00.142.555 /OO0L-78

Tel efon e: (79l, 387 5-7 O97

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

Projeto Pedagógico 2022
Sêmearrdo Valorês

@@
Durante o ano de 2022 vamos rêflêtlr sobre os vslôíés humânos atrrvés de temas mensãis e semeá-los em

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

Janeiro: Acolhida
Feverelroi SÊMÉANDO aMlzÀDE
MaTço: SEMEANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVíVIO
Abril: SEMEANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
Maio: SEMEANDO GENEROSIDADE
Junho: SEMEANDO SOLIDARIEDADE
Julho: SEMEANDO AMOR FAMILIAR
Agosto: SEMEANDO HONESTIDADE
SEIEMbTO: SEMEANDO A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
Outubro: SEMEANDO IDENTIDADE, AUTONOMIA E AUTOCONFIANÇA
Novembro: SEMEANDO COOPERAÇÃO
Dezembro: SEMEANDO GRAT lDÃO

Regra de Ouro: Faça aos outros o que gostarla que fizessem à você!
Cronograma de atividades - Fevereirol202?

"A çSeplÊ. {o Marcelo -: futh Rpcha"
"Pluminha procura afniqos"
Roda de conversa: Reíletir sobre a importância enr ir para a creche e fazer novos amigos
Relembrar as caracterÍsticas do pássaro que visitou a creche: tamanho, cores, formato do bico,
pênas...

Acolhimento / AdaptaÇáo - 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 e 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?

Pereepção visual, auditiva e psicomotricidade: movimento corporal conforme a música e
reprodução dos movimentos e sons dos animajs:
Mundo Bita - Von Voa Passarinho [clipe infontill
Pulrpru Cantoda I Cironda dos Bichos
Mundo Bikt - Fazendinhu [clipe infuntill
Seu Lobato - Turminho Parúso
Fazandinlta Trc Tacs
- Manusear instrumentos da bandinha musical (proporcionar aos alunos a escolha dos
instrumentos)
Projoto,f;íCanto
Confeccionar pássaro - Lembrança da história (conÍorme data de inícjo da adaptação de cada

l-listí.-rrias.



CASA DA PROVIDENCIA cNPJ 00.142.555 IOOOI-7&

l'rr

Telefone: {I9) 3875-7097
Rua Treze de maio ns 1.L1.0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

- Caiendário/Clirna - Janelinha do Tempo (Apresentar os elementos que simbolizam dia (sol),
noite (luã), clima (sol. chuva, nuvens/nublado)

História: Q leão e o ratq"
Roda de conversâ: refletir sobre â importânciã da amizade e sobre a importância em respeitar os
amigos
Manuseio de livros: incentivo e estímulo ao gosto pela leitura / Éamiliarização das letras

Alimentação saudável: incentivo a dar preferência aos alimentos in natura - estímulo â aceitação
do cardápro ê degustaÇão de alface, tomate e outras frutas e verduras (Parceria com o Projeto
Encanto: aprendizados das cores. verde e vermelho)
ldentidade e autononria: incentivo a hrgiene bucal
Projeio Remexer

Brincadeirás com corda e barbar)te.

ito/Obstáculo

Alinhavo Fttas coloridas e pre ndedores
E><pfeSg-ao ÇqpA1g[Qê&3q-A11q: vivenciar os valores humanos através de brincadeiras
coletivas: Dança da cadeira, Corre Cutia, Bolinha de sabão, Boliche, Argolas, Boca do Palhaço,
Pescaria, lmiiar o lVestre, Elefante Color"ido, Estátua...
(Proporcionar aos alunos a escolha da brincadeirn)

Máscara ou dedoche * leáo ou rato

'ji.. i;,
- -.'.ll

- Leão e o rato (animais terrêstres)

H i stó ri â "Q_ÇÇd-ilta e_A]ê-t_qI!S a'
Roda de conversa: refletir sobre a importância em respeitar as diferenças entre os amigos
Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e Autonomia: estimular a socialização - rcalizar as attvidades, propostas nos demais
proletos, em duplas ou grupos - vivenciar amizade e respeito

Projeto 0bser,:ação

Ç



CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefone: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.555 /OOOL-78

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

Motricidade grossa:
- Circuiio com obstáculos

- Músicas: sugestão "Corre Pula" - Tac Tacs - música para pular e correr (movimentos corporais)
Frojeto Encanto
l\prendizado das co|es
Vernrelho. Degustar fruias vernrelhas (tomate / maçâ / rnelancia) / Pintura (papel kraft ou mural de
a:Lrlerlo) / fuianuseio d.i Mals:la de ntoclel;rr / Erincadeiras conr Balôes

Relembrar as histórias do rnês
Lr!ççlll_aspnrplqmsrtqr
l-Vilq9§-pqfA&le. vida : AryZqde'-:§r1sllq!-q_Klgq
lLS!09§er: lnrso'_,14s-LlJl/Vlsê!d
Potlfólio lnterpretação da história (Atividades do Portfólio somente para a turma de maternal)
Projoto Sementinhas do Bem
Portfólio "Mrnha mão, meu pé, meu tamanho
Portfólio Alirneniaçâo Saudável

Motricidade grossa e fina / Percepção visual, auditiva e psicomotriciclade: relembrar as
brincadeiras realizaCos no mês de fevêreiro (opinião clo aluno * brincadeira preÍerida da turma)
Projeto Encanto

Portfólio Semelhanças/Diferenças - animais terrestres, aquáticos e aéreos / Visita dos animais

Semelhan Diferenças: Coelho e tartaruga - Receber a visita (coelho ou tartaruga)

m
Formas geométricas: Círculo: Carimbo com rolo de papel toalha (higiênico) e g uache/Brincadeiras

Portfólio - Percepção temporal: Janelinha do tempo / Rotina

§*

Projeto 0bservação


