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

Relatório Circunstanciado
METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profl Jorge Alves Brown

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

t-
Formaçáo

integral
das

crianças

1. Promover o

desenvolvimen
to da

autonomia e

identidade

1 .1 Rotina
diária:

a) atividades,
materia s e
espaÇos

organizados ao
acesso às

cria n ça s.

b) atividades
que ens nam as

cr anÇas a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

1 1 1 500/a da rotina
dedicada as
ativid ades de
cuid ados conforme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentacáo

§a-q.dé!§l
(Plantio na h orta e
incentivo no
consumo de frutas,
legumes,
verduras. .. )

- Cuidados com a

!iqiene oessoal
(Escovação de
dente, banho, lavar
as mãos antes das
refeiçóes...)
- ldentiflcacão e

orqa n izaÇão dos
pe rten ces pessoa is
e coletivos
(Acessíveis ao
aluno)
- Socialização
(J ogos cooperativos

e Placas das Regras
de convÍvio...)

: LdentÍicacão da
q-asgn-g9rp9rq.l
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentificação dê
in icial do nome
(Parcena - Proleto
Mundo da
lmaginação:

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonomia

Projeto Sementinhas do
Bem

]-SÊ-n!!Ê-de e
autonomia/Socral zaÇáo:
Joq os cooperativos e

competitivos:

. Refletir sobre a
importância da
honestidade nos
cumprimentos das
regras nos jogos
competitivos e a
cooperação nos
jogos cooperativos.

o Acolhida * Entrada
e SaÍda dos alu nos
ou d u rante a rotina:
Realizar atividades
em "Cantinhos" com
rodízio de pequenos
g rupos

. Familiarizaçáo das
letras do nome do
aluno, dos familiares
e dos colegas

. Estímulo e

conscientrzaÇão da
retirada de íralda,
uso do banheiro,
higiene do corpo.
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.sss / oooT-78

Telefones: 1L9) 387 5-7097
Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍo Jorge Alves Brown

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

famiiiarização das

letras)
Projeto Remexer
- Reconhecimento
pê4c§_d9-s9rp9-9

suas Íuncôes
- §esurêrÇê-c
r-ntc.s!.dê.del§r-ça

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

21 Rot na

diár a.

a) atividades
organizadas de
modo a permitir

o movimento
das cn anças,
nos diferentes
espaços da
escola.
b) ativídades
que ensinam as

crianças a

cuidarem de s

mesmas e do
próprio corpo.

2.1.1 No mínimo
duas atividades na

rotina com

alternân cla de
rnovimêntô
conforme

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

brinquedoteca e

parque)
- Motricidade fina e
q ros sa

- Lateralidade
- Cinco sentidos
- Esquema e

Expressão Corporal
- PercepÇão Espacial

Projeto Remexer

Movimento corporal: ioqos
cooperativos - Em dupla ou
grupo trans portar a "bola'
até o alvo

Movimento corporal -
Joq os competitivos
(reqras)
DanÇa da cadeira, Circuito
com obstáculos, Corrida,
Estátua, Batata quente,
Corre Cotia..

l\4ovimento Corporal:
Motricidade q rossa e
lateralidade - brincadeiras
de pular como o Saci (com
as duas pern as e
alternando drreita e

esq uerda) e realizar os
môvimêntôs imitando o

Curupira (para frente e para
trás) Atividades com:
Bambolês, Corda, Formas
geométricas e pu lar
pequenos obstácu los

Mdrpidê!ç sts§
movimento do corpo com
cantigas do folclore

(Parceria com o
Projeto Observaçáo)
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Joqos cooperativos
e competitivos

3. Possibilitar
o exercício de
escolhas.

3.1 Rotina
diária:

3'1 1 No mínlmo
du as atrvidades

Página 2
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Tr:leforres: \19) 387 5-1 091

cNPJ 00.142.555 /OOO7-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Jorge Alves Brown

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

a) atividades
org an izadas de
modo a permitir
a escolha de
brincadeiras,
brinq ued os e
materiars.

permanentes na

rotina, conforme:

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimento

hleee_gs!êLe
intra pessoal - ioqos
cooperativos,
escolha de materiais

Projeto Encanto

Releitura das flores da
h istória - Confecção de
f lores que depois serão
utilrzadas para a Festa da
Primavera em setembro (a

escolha do aiu no).

Confecção do cartão em
homenagem ao Dia dos
Pais (corn a participação do
aluno)

Confecçáo da touca do Saci
ou máscara do Saci /
Curupira (a escolha do
aluno - turma)

Cantiga Folclórica "A Joja do
Mestre André": Coníecção
de instrumento musical com
material reciclávei (por
turma-aescolhados
alunos)

pertencês pessoa is e
coletivos...
(Estímulo a opinião
do educando como
indivÍduo e respeito
a opinião de seus
pares)
- Teste de

aceitabilidade do
cardáoio
Projeto Remexer
Escolha de
brincadeiras e

brinquedos
preferidos

Projeto Encanto
Escolha de materiais

Qe diferentes
texturas
Escolha de core§
Escolha de músicas
(rnclu ind o atlvidade
de votaÇáo colet va
para escolha da
música da turma
para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação
Relembrar h istórias
a escolha dos alu n os

Página 3

\í g



METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍo Jorge Alves Brown

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
NDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

il-
Promoção

da
Aprendiza

gêm

1 . Ulilizar a

metodologia
de trabalho por

Projetos
Didáticos,
seq uências 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

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

socializaÇão),

Remexer (corpo e

movimento), Mundo
da lmaginação
(linguagem),
Encanto (Expressão
artística ) e

Observação
(conhecimento
lóg ico-matemático)
Cronoqrama de
atrvidades - temas
mensais e descriÇáo
das atividades por
projetos para

direcionar o trabalho
pedagógico
Cada educador irá
drrecion a r o
cronograma de

ativ dades para a
faixa etária
correspondente
(berçário l/ berçário
ll/ Maternal | /
Maternai ll)
descrevendo as

especificidades de
cada turma no
semanário.

Cronograma de atividades
referente ao mês de

Agosto com o tema:
"Semeando Honestidade"

Proporcionando o

desenvolvimento integral do
alu no 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

Escuta, fala, pensamento

e imaginação

Projeto Observação

Espaços, tempos,

quantidades, relaçóes e

transformaÇões,

2. Rea izar
planejamento
e registro da
prática
pedagógica.

2.1 Registro
diário das

atividades da
turma.

2.1.1 Realizaçãode
d evô lut iva s

semanais aos
professores.

Cronograma de

atividades semanais
Envro do cronograma de

atividades org a n izadas por

semana para as famÍlias

rm
I, nt'»r r rr i 1(r: rn

CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: \19) 381 5-7091

cN PJ 00.142.555/0001-78

Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 /OO0t-78

Te lefo nes: \1.9) 387 5-7 097

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍo Jorge Alves Brown

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICAOORES

DE
QUALIOADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

- Entrega e a ná lrse

do semanário de
cad a turma (baseado
no Cronograma de
atividades - mensal)
- Registro do
conteúdo
programático - diário
- Regrstro de
ocorrências - diário
- Registro de
particularidades no
desenvolvimento do

alu no - diário
- Devolutivas,
onentaÇóes, estudos
e reflexôes nas

HAPs.

acompanharem o Projeto

Pedagóglco

Diário de Classe
Registro das atividades no
diário de classe - Maternal
1e2

3.

Acom panhar o

desenvo lv men
to das crianças
por meio de
relatórios de
a prend izag e m

3.'1 Elaboração
de relatórios
individ ua is aos

alunos.

3.1 .1 Elaboração de
dois relatórios de
cada alu no: junho e
dezembro.

ObservaÇão do
desenvolvimento
dos alunos através
de análise junto a
equipe pedagôgica
(reuniões semanais)
e junto as famílias
q ua ndo necessário
em atendimento
es pecíÍico
previamente
agendado

ilt -
Garantia

da lnfâ n cia

1. Planejar
situaçoes
orientadas
para q ue as

cria nças se

expressem por

mero de
diferentes
linguagens
plá stica s,

simbó icas,

1.1 Rotina
semanal.
a) atividades
p anejadas nos
diferentes
espaÇos

n atura is,

culturais e de
lazer da sua
localidade

1 . 1 .1 ÍMínimo de 50%

do tempo da rotina
dedicada a

atividades orientadas
de acordo com os

Proletos.

Sementinhas do
Bem

Bem

Data Comemorativa: Dia
dos Pais

Data Comemorativa. Dia do
Folclore - 22 de agosto

Projeto Encanto
Releitura das flores da
h istória - Confecção de

Página 5
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.sss lo00L-78

Telefones: (19) 3875-7097
Rua Trêzê de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDIGAOORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

mustcats e

corporais

b) brincade iras

de faz de conta
c) produções

afiÍsticas.
pintu ras,

desenhos,
escu turas, com
materiais
d iversos e

adequados à

faixa etária.
d) brincadeiras
que explorem
g estos,
canÇões,

recitações de
poemas,
parlendas, entre
o utra s.

e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o
desenvolviment
o sensorial.

- Celebraoão das

datas
comemorativas
- Cuidados com
espaÇo coletivo -
atitudes de
preservação
Mundo da
lmaginação
- Brincadeiras de faz
de conta: estímulo a

imaginação
Encanto

- Artes manuais e

visua is: Pinturas
com diferentes
técnicas, pinturas no
painel de azulejo,
modelagem de
massa ou argila,

co agens,

confecções com
materiais recicláveis,
aprendizado das

cores, g aratujas,
desenhos,
manuseio, utllização
de d iversos
materiais e

utilizaÇão de

recursos
tecnológ icos.. .

- Elpressão
art Ística. Teatro,
mímica, dança,
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
m usicais,
exposições e

mostras das
obras artísticas...

f lores que depois serão
utilizadas para a Festa da
Primavera em setembro (a

escolha do alu no).

Confecção do cartão em
homenagem ao Dia dos
Pais

Confecção da touca do Saci
ou máscara do Saci /
Curupira (a escolha do
aluno - turma)

Cantiga do folclore
brasileiro: "A loja do mestre
Andre". Confecção de
instrumento musical com
material reciclável (por
turma-aescolhados
alunos)

l\4a n useio de instrumentos
(bandinha)

Projeto Observação
Conceitos: Vazio/Chero -
Alto/Baixo - Dentro/Fora -
Grande/Pequeno - Jogo
dos opostos

Numerais. 0 e l -
f amiliarizaçáo dâ grafia
(maternal 2) (Ativldadesl
papel kraft. giz de ousa/châo
do pátlo corredor educativo e
carrinhos)

Atividades: 'OUAL A SUA
IDADE?": identifique sua
idade utilizando. Os dedosi
A linguagem oral, A
linguagem escrita

Parlendas e cantig as

FolclórÍcas: Í amiliarizaçáo

Página 6
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te Lefo nes: (19 ) 3875 7097

cNPJ 00.142.555 /000t-78

Rua Treze de maio ne 1,110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.I,ROVI t)tNCt^

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Jorge Alves Brown

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIOADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Remêxer
- Motricidade grossa
e fina
- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
Observação
- Confecção adística
vincu lada as formas
geométricas e

COTES,,

dos numerais: "A galinha do
vizinho", " 1, 2 feijáo com
arroz" "Nós Quatro",
"lndiozinhos"...

Formas geométricas:
quadrado, círcu lo, triâng u lo,

retângulo - formar figuras
com blocos lógicos e/ ou
outros materiais

2. Planejar
situ aÇÕes que
visem ao

desenvolvimen
to das

linguagens
escrita, oral e
leitura

2.'1 Rotina
se ma na l.

a) atividades
d iárias de leitura
e contaçáo de
h istór as, de

d iversos
gêneros

I terários, para e
pelas crianças.
b) atividades
sig n ificativas de
prod uÇão de
texto para que

as cria nças
participem
mesmo sem
sa ber escTever.

.1.1 Mínimo de 50%

do tempo da rotina
dedicada a

atividades
orientadas com

ênfase no Projeto
IVlundo da
lmaginação e

atividades
especíÍicas do

desenvolvimento da
linguagem
vin cu ladas ao
material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias
estimulando o

aplctdlzada dos

vel-sre§-[u[ê!a§
Desenvolvimento da
linquaqem
qas&-p§ls-l-crlg-ta

FamiliarizaÇão das
letras
ProduÇão textua I -

co let iva

Projeto Mundo da
lmaginação

Aqosto

Semeando Honestidade

Contaçãa d as h t stórias:

"O pote vazio"
Demi

"Valores para a vida toda -
Honestidadê"
Cristina Klein

"O que não cabe no meu
mundo - l\,4entira"

Fábio GonÇalves

Leitura Complementar:

"O hipopótamo que usava
fralda"

Emilia N u ries

A-te-qê rezr-!-hê-s-ue-[qdia
Emilia Nuffes

"Mordrda não, Napoleão"

Roda de conversa:
o Reflexâo sobre a

importância da

Página 7
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CASA DA PROVIDENCIA

Telefones: 11.9) 3875 7097

cNPJ 00.142.555 l00OL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profl Jorge Alves Brown

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
ExECUÇÀO/

DESENVOLVIMENTO

honestidade e de
falar sempre a
verdade.
Estímulo ao gosto
pela leitura;
Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrita;
Fam iliarização das
letras e manuseio
de livros,
Roda de conversa:
estímulo ao
desenvolvimento da
linguagem

tv-
Formação

em
Se rviço

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

1 .1 Plano de
ensino focado
na necessidade
formatlva da
equipe d oce nte

1 . í .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
incênd io

Capacitacôes:
palestras
direcionadas
pata

aprimoramento
do trabalho de
cada sêtor

Reunião de
formacão

. HAP (semanal)

Estudo sobre Literacia -

livro "Porta Aberta":
Programa nacional do livro

didático (PNLD);

Anállse do desenvolvimento
dos alu nos,
Projeto Pedagógico:
Análise das atividades para

o mês de setembro
o Reunião

Direcão/Mon itoras
(semanal)
Pauta: Projeto
Pedagóg ico/BNCC,
legislaÇões.

. Reunião
Pedaqóoica
CoordenaÇão

PJeçês
(04 de agosto)

Pauta: Projeto
Pedagógico.
atividades agosto e

setembro,

Página 8
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7A97

cNPJ 00.142.sss /ooot-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS DESENVOLVIMENTO
UçAEXEC ot

CAP - Conselho

de Avaliação
Pedagógico

HAP- - Hora
Atividade
Presencia

Reun ião

Pedagógica e

Administrativa

F ormatura 2022,

Demanda 2023
. Reuniâo de

Formacão
(26 de agosto)

Pauta r Orientaçôes sobre o

tra ba lh o referente a rotinâ
da creche

V-
Cooperaç
ão e troca

com as
famílias

1. Realizar
reuniões com
as fam ílias no

decorrer do
ano letivo.

1 .1 Reuniões
com temas
vo ltados para a
educaÇão dos
filhos e/ou
ass untos de
cunho
pedagógico.

1.1.1 Mínimo de
uma reunião
bimestral corn as
fam ílias e
atendimento
individual conforme
necessidade.

Atendimento presencial as

fam ílias, conforme
necessidade;

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
EducaÇâo.

1 .1 Atendimento
mensal na
capacidade
máxima.

1 . í .1 Atendimento a

100a/a da proposta
de atendimento.

Realizaçáo de
in scrições;
Matrículas conforme
demanda e

disponibilidade de
vaga;

Envio da Lista de
Frequência na
prestação de contas
mensall
Quadro da
quantidade de
alu nos matriculados
com o registro do

motivo de abandono
de vaga, em anexo.

vil-
Parceria

com e
Secretaria

de
Educação

'1 . Pafticipar
das reu n iões
de
assessoramen
toede
o rie nta çõe s

1.1 Participação
da Equipe
Gestora nas
reuniões
agendadas

1.1.1 Participação
da Equipe Gestora
em í 00% das
reu n iões realizadas
e/ou ag endadas

. Entrega da
Conferência
Patrimonial;

. Coleta do Quadro
Resumo referente a
demanda 2023;

Páginas )2
ot e-
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Teiefones: (19) 3875 7097

cNPJ 00.142.sss loo0l-78

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

i.r , dia P. S. M. Carrilho
l.tiletora Pedagógica

RG: 29 421.999-7
Mâ,t3.,[,3;§,y3:1ft l,:.li*'

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

agendadas
pela Secretaria
de Educação.

pela Secretaria de

Educaçáo
Visita da Supervisão

Educacional
('19 de agosto)

Termo de Yisila 0512022
Controie e

acompanhamento da
frequência dos alunos

Diário de Classe

2.Cumprir
integralmente
o Termo de
Colaboraçá0.

2.1

Cumprimento
dos prazos
estabelecidos
pela Secretar a

de EducaÇão

. 2.1 .'1 Atendimento
a 1 00% das
solicitaÇoes e prazos

designados.

. Entrega de Relatório
Circunstanciado e

Prestação de
Contas referente ao
mês anterior

2.2 Quadro de
Pessoal
completo.

2.2.1 Manter 1A0a/o

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

Quadro de fu ncionários
conforme Plano de trabalho
2022

Fotos e documentos comprobatóT os, eTn anexo

Página 10
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/.m relefones: (1.s)387s-70s7
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Anexo - Relatório Circunstanciado - AGOSTO 2022

r

Creche ProP Joroe Alves Brown
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cNPJ 00.142.555 IOOOL-78

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

Anexo - Relatório Circunstanciado - AGOSTO 2022

CASA DA PROUDÊNCIA

Telefones: (19) 387 5-7 O97
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: 1L91 387 5-7097

cNPJ 00.142.555 I 000r-78

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

Creche ProP Alves Brown
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (I9) 3875 7097

Anexo - Relatório Circunstanciado - AGOSTO 2022
Creche ProP Jorge Alves Brown

cNPJ 00.142.555 lOO0t-78

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

Te lefones: \19) 387 5 -7 097

Anexo - Rêlatório Gircunstanciado - AGOSTO 2022
Creche ProP Jorge Alves Brownw

cNPJ 00.142.ss5 l00oL-78

Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.
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cAsA DA pROVtDÊNCtA CNPJ 00.142.555 IOOOT-78

Te lefones: l19l 381 5 -7 097

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

Anexo - Relatório Circunstanciado - AGOSTO 2022
Greche ProP Jorgê Alves Brown
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Anexo - Relatório Circunstanciado - AGOSTO 2022

Creche ProP Jorge Alves Brown
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Anexo - Relatório Circunstanciado - AGOSTO 2022

Creche Prof Jorge Alves Brown*Ãu,EÇrr,g'
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MAPA DE ACOMPANHAMENTO
MÊS AGOSTO 2422

U.E. CR E CI-,] E PROF,]O RG I ALVES BROWN

TURMA PREVISTO REALIZADO OBSERVAçÃO
BI. A 16 16 ABANDONO: MUDANÇA DE ENDEREÇO

B -B 16 1,4 ABANDONOS: IMOTIVOS DE SAÚDE
BI]-A 20 t7 AEANDONO: MUDANÇA PARA ESCOLA PARTICULAR

B I-B 2A 18 ABANDONOS: TRATAMENTO SAÚDE E MUDANÇAS DE ENDEREÇO

utc 20 2A

M I.A 25 25 ABANDONOSI DEVIDO A QUESTÕES DE SAÚDE
MI,B 25 24 ,ABAN DO NO: MUDANÇA DÊ ENDEREÇO

MC 25 25 ABANDONO: FAMILIA CUIDARÁ EN4 CASA

l\4 ll-A 28 ?L
M I]-B 28 24 ABANDONOS: MUDANÇAS DE ENDEREÇO/C DADE
MII C 28 27 ABAN DONO: MUDANÇA DE CIDADE

TOTAL 251, 231

*-,'íÍt- 
fr,Y*

RESU MO G ERAL\farM PRESSO EM 06109/2022
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Projeto Pedagógico 2022
Semêando Valores

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

nossos coraçóes para que ao final do ano possamos colher coraçÕes repletos de valoresl
Janeiro: Acolh ida
Fevere ro: SEt\4EANDO Al\4|ZADE
]\AaTço SEIV]EANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVÍVIO
Abrilr SEN/EANDO RESPEITO AS D FERENÇAS
Malo: SEN4EANDO GENEROS DADE
Junho: SEN4EAN DO SOLIDARIEDADE
J ulho: SEIMEANDO Al\4OR FAIVILIAR
Aqosto: SEMEANDO HONESTIDADE
setemoro: sEl\4EANDO A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
Outubro; SEIVIEANDO IDENTIDADE, AUTONO|\illA E AUTOCONFIANÇA
Nove""]b'o SFVFANDO COOoERAÇÃO
Dezerbro SEÍVEANDO CRAI DAO

Regra de Ouro: FaÇa aos outros o que gostaria que fizessem à você!
Cronograma de atividades - AgosÍo12022

01 a 05 de Aqosto
Projeto Mundo da lmaginação
História. "O pote vazio"
Roda de conversa: Reflexão sobre a importância da honestidade e de falar sempre a verdade.
Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e autonom ialsocializaÇão: Joqos cooperativos e competitivos:
ReÍletir sobre a importância da honestidade nos cumprimentos das regras nos jogos competitivos
e a cooperação nos jogos cooperativos.
Acolhida - Entrada e Saída dos alunos ou durante a rotina: Realizar atividades em "Cantinhos"
com rodízio de pequenos grupos
Projeto Remexer

CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.ss5 /O0Ot-78

Te lefo n e: \1.9) 3875-1O91

Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/5P.

- Em dupla ou grupo transportar a "bola" até o alvo

Releitura das flores da história - Confecção de ílores que depois serão utilizadâs para a Festa da
Primavera em setembro (a escolha do aluno).
Projeto Observação
Conceitos. VazrolCheio - Alto/Baixo - Dentro/Fora - Grande/Pequeno * Jogo dos opostos

Noiir i DiÀ

grafia (maternal 2)

Atividades papel kraft, giz de lousa/cháo do pátio, corredor educativo e carrinhos

fffitr
Numerais: 0 e 1 -familiarização da

tr

Projeto Encanto

rTq



CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.5ss /000L-78

l'tt( )vt t)
Telefone: \19) 387 5-7097

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

História: "Valores para a vida toda - Honestidade"
Roda de conversa. Reflexão sobre a impoftâncla das atitudes honestas

ldentidade e autonomia: Familiarização das letras do nome do aluno, dos familiares e dos colegas
: Dia dos Pais

Movimento corporal - Jooos competitivos (reqras)
Estátua Batata quente, Corre Cotia...

Mensagem "A mais bela e marcante herança que
construÇâo do caráter e os passos a seTem seguidos.

um pai pode deixar para o seu fi ho é a
Pa seja o exemplo para seu íilho, pois ele

seg u irá seus passos l"

Atividades:
"QUAL A SUA IDADE?": identifique sua idade utilizando.

- Os dedos;
- A linguagem oral;
- A linguagem escrita

'GRAFIA DOS NUMEROS" - famil arzaçâo dos números zero e urn

não cabe no meu mundo - Mentira"

Data Comemorativa: Dia do Fo c ore - 22 de agosto

t.ll
.i

t,

üf

Confecçâo do cartão em homenagem ao Dia dos Pais

fnl
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142,555 1000t-78

Telefone: (1,9) 3875-1097
Rua Treze de maio nq 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

Projeto Remexer
Movimento Corporal: Motricidade grossa e lateralidade - brincadeiras de pular como o Saci (com
as duas pernas e alternando direita e esquerda) e realizat os movimentos imitando o Curupira
(para frente e para trás) Atividades com: Bambolês, corda, Formas geométricas e pular pequenos
obstáculos

Confecção da touca do Saci ou máscara do Saci i Curupira (a escolha do aluno - turma)

Projeto ObservaÇão
Parlendas e cantigas Folclóricas. familiarização dos numerais: "A galinha do vizinho", "1, 2 feijáo
com arroz" "Nós Quatro", "lnd iozinhos"...

a6ÁtlNúaDovt2tNtlo
BOÍA OVO,qMAnI NliO

3OÍA 0Or' {rl
BoÍa rftds 13)

BOÍA{rNCO{1)
BOTA 5í5 {6)
BOTA S:ÍÉ {71
3OÍA OrÍO (31

BOÍA NOVI {9)
sOrA Ot21l0)

lNDilztNHo§

1.2.3 ll\croz[$-r)S
4. §.6[\to2MrÁ
/. A. 9 rÀDrOziNBÍ
1J NJM PÉO"EI& O']1!

rÂú MVÉ6ÁÀDO RrO À8ÀXO
quÂÀDÔ o JlcÀÊÉ €€ ÂP(OXi,ç\rU
e o PaQt€ôJ() 80rtr
0o( rÀorozrM1os
0uÁ§É. 0!,/isÉ vlR{rl

Literatura Complementar:
. "O hipopótamo que usava fralda" Emilia NuÍies
. "A jacarezinha que mordia" Emilia NuÕes

Estím ulo retirada de fralda, uso do banheiro,

1.2.X_4.
Nós ouaTRo.
EU COM ELA
EU §EJ\,] ELA.

Nós PoF BAtxo

hig jene do corpo.
e conscientizaÇão da

\\. e

11*lrr
iii»-l
X "i
"),

uu, oots ,l
FErJÃo cotú ARRoz;
. ÍRÉs ouArRo,
FEIJÃO NO PRATO

clNco. sEts. §
FALAR INGLES:

'' , SETE, OrÍO, 1

. corvlER Blscolro,(! É,1

.à.H?"'À8fá. ffr



CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.ss5 /OOOL-78

lelefone: l\9) 387 5'7 091

Rua Treze de rnaio ne 1.,110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

Motricidade : movrmento do as do folclore

do folclore brasileiro.
Na loia do Mestre André

Foi na loja do Mestre Andre
Que eu comprêi um pianinho,
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai olé, ai olél
Foi na loja do l\ilestÍe Andrél
Foi na lojâ do lvlestre Andrê

Que eu comprei um violão,
Dão,dão,dão, um violáo
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai olé, ai olél
Foi na loja do Mestre Andrél

Foi na loja do Mestre Andre
Que eu comprei uma flautinha,
Flá, flá, flá, uma flautinha
Dáo,dão,dão, um violão
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai olé, ai ole!
Foi na loja do Mestre Andrél
Êoi na loja do Mestre André

Que eu comprei um tamborzinho,
Dum, dum, dum, um tamborzinho
Flá, flá, flá, uma Ílautinha
Dâo, dão, dâo, um violão
Plim, plirn, plim, um pianinho
Ai olê, ai olél
Foi na loja do Mestre André!

confecção de instrumento musical com material reciclável (por turma - a escolha dos alunos)
Manuseio de instrumentos (bandinha)
Projeto Observação
Formas geométricas. quadrado, cÍrculo triângulo, retângulo - formar figuras com blocos lógicos ei
ou outros materiaisl- ^I,::,. ,.H,,',

iii "iuRso iCmNHlo I

Borboletinha
Borboletinha tá na cozinha
Fazêndo chocolale
Pâra a madrinha
P01i, poti
Perna de pau
Olho de vidro
E nariz de pica-pau pau pau

Como pode o peixo vivo
Vjver fora da água íria
Conlo pode o peixe vivo
Viver fora da agua Í ia
Conro podetei viver
Como podêrei viver
Sem a tua, sem a tua
Sêm a tua companhia
Sem a tua, sem a tua
Sem a tua companhia

A Barata Diz que Tem
A Barata diz que tem sete saiâs de fitó
f menlrrd dd baÍata, ela tem ê Ltnta só
Ah ra râ. iá ro ró, ela tem é uma só!
A Barata diz que tem um sapato de veludo
E mentira da barata, o pé dela e pêludo
Ah ra ra, lu ru ru, o pe dela é peludol
A Barata diz que tem uma cama de marfim
E mentira da barata, ela lem é de capim
Ah ra ra, rim rim rim, ela tem é de capim
A Barâtâ diz que tem um anel de Íormatura
E mentira da baraia, ela tem é casca dura
Ah ra ra, iu ru ru. ela tem é casca dura.

Alecrim
Alecrim, Alecrim dourado
QLre nasceu no campo
Sem ser semeado
Alecrim, Alecrim dourado
Que nasceu no campo
Sem ser semeado
Foi meu amor
Que me disse assim
QLre a flor do campo é o alecrim
Foi nreu amor
Que me disse assim
Que a flor do campo é o alecrim

Pirulito que Bâte Bate
Pirulito que bate bate
Pirulilo que já bateu
Quem gostâ de mim é ela
Quem gosta dela sou eu
Pirulito que bate bâte
Pirulito que já bateu
A nrenina que eu qostava
Não gostava como eu

iranda. C ira ndinha
Ciranda Cirandinhâ
Vamos todos cirandar
Vamos dar a meia volta
Volta e meia vâmos dar
O Anel que tu me destes
Era vidro e se quêbÍou
O âmor que tu me tinhas
Êra pouco e se acabou
Por isso dona (nonre da criançâ)
Faz favor de entrar na roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeus e vá embora

§e, g

Projeto Remexer
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