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Relatório Circunstanciado
METAS DE ATENDIMENTO

Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini
JUNHO/2022

DESENVOLVIMENTO

t-
Formação

integral
das

crianças

1 . Promover o
desenvolvimen
to da
autonomia e
identidade.

1.1 .1 50o/o da rotina
dedicada as
atividades de
cuidados conforme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentaçâo
saudável
(Plantio na horta e
incentivo no
consumo de frutas,
legumes,
verduras...)
- Cuidados com a
hioiene pessoal
(Escovação de
dente, banho, lavar
as mãos antes das
refeições...)

r.EentrÍ!êçêp€
orqanizaÇão dos
oertences pessoais

e coletivos
(Acessíveis ao
aluno)
- Socializacão
(Jogos cooperativos

e Placas das Regras
de convívio...)
- ldentificacão da
imaoem corporal
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentificacão da
inicial do nome
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginaÇão:

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonomia

Projeto Sementinhas do
Bem

Alimentacâo saudável:
Teste de aceitabilidade -
sopa

ldentidade e autonomia:
Estimular a autonomia da
criança no momento da
alimentação conforme a
faixa etária (Segurar a
mamadeira, segurar uma
fruta, segurar a colher,..),
no momento dos cuidados
com o corpo (Ajudar a
escolher a roupa, aprender
a colocar o sapato...), no
momento da brincadeira
(Ajudar a organizar os
brinquedos...)

ldentidade e autonomia:

ldentificar peças de
vestuário;

Reforçar a importância da
higiene do corpo;

Reforçar a importâncla da
higiene bucal

Data Comemorativa: Dia
Mundial do lvleio Ambiente.
Vamos cuidar do nosso
Planeta, ajudar a regar as
plantas, organizar e reciclar
o lixo, economízar água...

1 .1 Rotina
diária:
a) atividades,
materiais e

espaÇos
organízados ao
acesso às
crianças.
b) atividades
que ensinam as
crianças a

cuidarem de sr

mesmas e do
próprio corpo,
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METAS DE ATENDIMETITO
gr"gh" ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

JUNH0/2022

EXECUÇÃO/
DESENVOLVIMENTO

familiarizaÇão das
letras)
Projeto Remexer
- Reconhecimento
partes do corpo e
suas funcões
- Sequranca e
rnteoridade f Ísica

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

2,1 Rotina
dtária:

a) atividades
organ izadas 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
rotrna com
alternância de
movimento,
conforme:

Projeto Remexer
(Espaços previstos:
sala de aula, pátio,
brinquedoteca e
parque)
- Motrícidade fina e
qrossa

- Lateralidade
- Cinco sentidos
- Esquema e
Expressão Corporal
- Percepcão Espacial
(Parceria com o
Projeto Observação)
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Joqos cooperativos
e competitivos

Projeto Remexer

Motricidade fina: atividades
com papel crepom

Portíólio Motricidade fina

Percepcão tátil: Jogo da
Memória e dominó
(Maternal 2) - Portfólio

Movimento corporal: ioqos
cooperativos com bolas e
balões e brincadeiras de
roda

Relembrar as atividades
preferidas: movimento,
motricidade íina e grossa,
lateralidade...

3. Possibilitar
o exercício de
escolhas.

3.1 Rotina
diária:
a) atividades
organ izadas de
modo a permitir
a escolha de
brincadeíras,

3.1 .1 No mínimo
duas atividades
permanentes na
rotrna, conforme:

Projeto Rêmexer
Relembrar as atividades
preferidas: movimento,
motricidade fina e grossa,
lateralidade.,.
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METAS DE ATENDTMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

JUNH0/2022

DESENVOLVIMENTO

brinquedos e
materiais.

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimento
lnterpessoal e
intrapessoal - ioqos
coooerativos,
escolha de materiais,
pertences pessoais e
colêtivos...
(EstÍmulo a opinlão
do educando como
indivíduo e respeito
a opiniâo de seus
pares)
- Teste de
aceitabilidade do
cardápro
Projeto Remexer
Escolha de
brincadeiras e
brinquedos
preferidos

Projeto Encanto
Escolha de materiais
de diferentes
texturas
Escolha de cores
Escolha de músicas
(incluindo atividade
de votação coletiva
para escolha da
música da turmâ
para o Sarau de
Músicas)
Projêto Mundo da
lmaginação
Relembrar histórias
a escolha dos alunos

Projeto Encanto
Sarau de músicas: reunir as
turmas e compartilhar as
músicas preferidas (Opinião
dos alunos e votaÇão das
músicas preferidas de cada
turma / apresentação da
música da festa junina)

Projeto Sementinhas do
Bem

Alimentação saudável:
Teste de aceitabilidade -
sopa

Projeto Observação

Relembrar as atividades
preÍeridas: Íormas
geométricas, numerais,
cores, conceÍtos
matemáticos..,

a
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METAS DE ATENDIMENTO
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OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
ExEcuÇÃo/

DESENVOLVIMENTO

il-
Promoção

da
Aprendiza

gem

1 . Ulilizar 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 mínimo um
projeto didático, por
semestre, por turma.
Proietos an uais:
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
atividades - temas
mensaís e descrição
das atividades por
projetos para

direcionar o trabalho
pedagógico
Cada educador irá
direcionar o

cronograma de
atividades para a

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

Cronograma de atividades
referente ao mês de
Junho com o tema:

"Semeando
Solidariedadê"

Proporcionando o
desenvolvimento integral do

aluno abrangendo os
campos de experiências da

BNCC, respectivos aos
projetos

Projeto Sementinhas do

Bem

Oeu, 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, relações e

transformações;

2. Realizar
planejamento
e registro da
prática
pedagógica.

2.1 Registro
diário das
atividades da
turma.

2.1 .1 Realízaçáo de
devolutivas
semanais aos
professores.

Cronograma de
atividades semanais
Envio do cronograma de
atividades organizadas por
semana para as famílias
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METAS DE ATENDIMENTO
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JUNH0/2022

OBJETIVOS
INDICADORES iDE I uerns
QUALIDADE I

EXECUÇÃo/
DESENVOLVIMENTO

3.

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

- 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,
orientações, estudos
e reflexões nas
HAPs,

acompanharem o Projeto
Pedagógico

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

Semanário
Realização de semanário -
HAP
Análise e estudo do Projeto
Pedagógico e Livro PNLD

3.1 Elaboração
de relatórios
individuais aos
alunos.

3.í.1 Elaboração de
dois relatórios de
cada aluno: junho e
dezembro.

Elaboração de
relatório referente
ao desenvolvimento
de cada aluno

ilt -
Garantia

da lnfância

1. Planejar
situações
orientadas
para que as
crianças se
expressem
meio de
diferentes
linguagens
plástícas,

simbólicas,
musicais e
corporais.

í .1 Rotina
sêmanal:
a) atividades
planejadas nos
diíerentes
espaÇos
naturais,
culturais e de
lazer da sua
localidade.
b) brincadeiras
de faz de conta.
c) produções
artísticas:
pinturas,

desenhos,

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

atividades orientadas
de acordo com os
Projetos:

Sementinhas do
Bem
- Celebração das
datas
comemorativA§
- Cuidados com
espaÇo coletivo -
atítudes de
preservação

Projeto Sementinhas do

Bem

Data Comemorativa: Dia
Mundial do Meio Ambiente.
Vamos cuidar do nosso
Planeta, ajudar a regar as
plantas, organizar e reciclar
o lixo, economizar água...

Data Comemorativa: Festa
Junina - preparação para a
Festa prevista para 0'1 de
julho

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Bêlluomini

JUNHO/2022

INDICADORES
DE

QUALIDADE
DESENVOLVIMENTO

esculturas, com
materiais
diversos e
adequados à
faixa etária.
d) brincadeiras
que explorem
gestos,
canções,
recitações de
poemas,
parlendas, entre
outras.
e) brincadeiras
que explorem o
movimento e o
desenvolviment
o sensonal.

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

- Artes manuais e
visuais: Pinturas
com díferentes
técnicas, pinturas no
painel de azulejo,
modelagem de
massa ou argila,
colagens,
confecções com
materiais recicláveis,
aprendizado das
cores, garatujas,
desenhos,
manuseio, utilização
de diversos
materiais e
utilizaÇáo de
recursos
tecnológicos...
- Expressão
artística: Teatro,
mímica, danÇa,
canto, reproduzir
sons de
ínstrumentos
musicais,
exposições e
mostras das
obras artísticas. ..

Remexer
- Motricidade grossa
e fina
- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
Observação

Projeto Encanto
Confeccionar: Dobradura da
Gaiinha ruiva e de outros
anímais

Música para Festa Junina -
ensaio para apresentação

Cantiqas de roda: Ciranda,
cirandinha / Peixe vivo / A
Canoa Virou / Batata
quente / Corre cutia / Roda
Roda...

Sarau de músicas: reunir as
turmas e compartilhar as
músicas preferidas (Opinião
dos alunos e votaÇão das
músicas preferidas de cada
turma / apresentação da
música da festa ju nina)

Máscara "Formiquinha
Solidária"

Exposiçâo das atividades do
bimestre

Projeto Observação
Observar as formas
qeométricas (Triângulo e
Quadrado) nas dobraduras
dos anímais (Maternal)

Observar a mistura das
cores:

. Cores Primárias:
vermelho, azul e
amarelo.

. Cores Secundárias.
união de duas cores
verde (azul e
amarelo), laranja
(amarelo e
vermelho) e roxo
(vermelho e azul).

rásina e§
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CASA DA PROUDÊNCIA
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METAS
Creche ProF Vera

DE ATENDIMENTO
Tosca Magnusson Belluomini

JUNHO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

EXECUçAO/
DESENVOLVIMENTO

- Confecção artística
vinculada as formas
geométricas e
cores...

Conceito matemático:
Alto/baixo (Portfólio) /
Comparativo do tamanho
dos personagens da
história, dos alunos, das
professoras/monitoras,,,

Numerais - familiarização
dos numerais: Corredor
educativo, músicas,
parlendas, alinhavo e
brincadeiras com números

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

2. í Rotina
semanal:
a) atividades
diárias de leitura
e contação de
histórias, de
drversos
gêneros

literários, para e
pelas crranças.
b) atividades
significativas de
produÇão de
texto para que
as crianças
participem

mesmo sem
saber escrever.

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

ativídades
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
aprendizado dos
valores humanos
Desenvolvimento da
linquaqem
Gosto pela leitura
Familiarizacão das
letras
ProduÇão têxtual -

coletiva

Projeto Mundo da
lmaginâção

Junho

Semeando

Solidariedade

Contação das histórias:

"A qalinha ruiva"

lngrid Biesemeyer

"Acioarraeaformiqa"

Fábula de Esopo

Leitura Complementar:

"O que cabe no meu mundo
- Solidariedade"
Kátia Trindade

Estímulo ao gosto
pela leitura;
Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrita;
Familiarização das
letras e manuseio
de livros;
Roda de conversa:
estímulo ao

*''*T 
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: (1,91 387 5-7097
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Bêlluomini

JUNH0/2022

INDICADORES
DE

QUALIDADE
DESENVOLVIMENTO

desenvolvimento da
linguagem

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.

'l .1 .1 RealízaÇão de
85% dos encontros
semanais para o

desenvolvrmento do
Plano de Ensino.
- Formação da
Equipe (Professores,
monitores e apoio):

Curso de
primeiros
socorros

Curso Brigada de
incêndio

Capacitacóes.
palestras

direcionadas
para

aprimoramento
do trabalho de
cada setor

Reunião de
formacão

CAP - Conselho
de Avaliação
Pedagógico

HAP - Hora
Atividade
Presencial

Reunião
Pedagógica e

Admínistrativa

. Oficina: "Adaptacão
e maneio da crianÇa
com autismo na
UI EUI IC

ãi", tr,rr, - rê.
de junho (Formação
para monitoras e/ou
equipe pedagógica)

o Reunião
Ped aq óq icalAdm Ín is

trativa
(15 de junho)

Pauta: Adequação
no formato e data da
Festa Junina e
planejamento de
ferias/ atendimento
na creche durante o

mês de julho
. HAP (semanal)

Estudo dos pressupostos
teórico-metodológico do
lívro "Porta Aberta"
Programa nacional do lívro
didático (PNLD);
Análise do desenvolvimento
dos alunos e elaboração
dos Relatórios;

. Reunião de
Formacão
(24 de junho)
OríentaÇões do
trabalho da equipe e
preparativos para as
atividades do projeto
pêdagógico para o
mês de Julho. Os
vídeos e atividades

trr'rrtY,
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METAS DE ATENDIMENTO
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JUNH0/2022

OBJETIVOS
INDICADORES ]DE I uerls
QUALIDADE

ExEcueÃ4|/
DESENVOLVIMENTO

referentes aos
"Cantinhos"
propostos pela

Orientação
Pedagógíca na
reunião em 22 de
junho, foram
compartilhados com
a equipe,

Equlêq
Pedaqóqica
Professoras/Coorde
nacão/Direcão

(28 de junho)
Pauta: Projeto
Pedagógico:
atividades dos
meses de julho e

agosto / Orientaçôes
sobre a Capacitaçâo
prevista para julho

V-
Cooperaç
ão e troca

com as
famílias

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

1 .1 Reuniões
com temas
voltados para
educaÇão dos
filhos e/ou
assu ntos de
cunho
pedagógico.

1 ,1 .'l Mínimo de
uma reunião
bimestral com as
famílias e

atendimento
individual conforme
necessidade.

Reuniões de pais com
entrega de relatório e
portfólio:

21 de iunho. Berçários 1 e 2

23 de junho: Àilaternal 1

27 de iunho: Maternal 2

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

Atendimento presencial as
famílias, coníorme
necessidade do aluno;

Página 9
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OBJETIVOS
INDICADORES IDE I rvreTAs
QUALIDADE

EXECUÇÃO/
DESENVOLVIMENTO

Atendimento remoto
conforme solicitação da
fam ília,

vt-
Garantia

do acesso

'l . Realizar o
atendimento
das crianças
de acordo com
o Termo de
Colaboraçâo
com a

Secretaria de
Educação.

1 .1 Atendimento
mensal na
capacidade
máxima.

1 .1 .1 Atendimento a

100% da proposta
de atendimento.

Realização de
inscrições;
Matrículas conforme
demanda e
disponibilidade de
vaga;

Envio da Lista de
Frequência na
prestaÇão de contas
mensal;

Quadro da
quantidade de
alunos matriculados
com o registro do
motivo de abandono
de vaga, em anexo.

vu_
Parceria

com a
Secretaria

de
Educação

1. Particípar
das reun iões
de
assessoramen
toede
orientaÇões
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

1 .1 Participação
da Equipe
Gestora nas
re u n iões
agendadas.

1 .1 .1 Participaçâo
da Equipe Gestora
em 1 007o das
reuniões rêalizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de
Educagão.

Recado em rede
Ciência e atendimento as
orientações;
Conferência Patrimonial;
Recebimento de bens
materiais.

Reunião Supervisão
(22 de junho)

Orientação Pedagógica:
tema: Brinq uedos e
brincadeiras
Orientações adm.:
Funcionamento da creche
referente aos meses de
julho e janeiro;
Demanda - Maternal 2e
casos de abandono de
matrícula;
Protocolo Sanitário;
Plano Municipal da Primeira
lníância;
Feira Ambiental EcoPark.

ort,nrr\,
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Cláudia P. S. M. Canilho
Diretora Pedagógica

RG: 29.421.999-7

METAS DE ATENDI|ITIENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

JUNH0/2022

INDICADORES
DE

QUALIDADE
DESENVOLVIMENTO

Reunião com Assistência
Social

(01 de junho)
Verificação de dados de

pesqulsa sobre o município
de lndaiatuba

Análise das dificuldades da
comunidade ao entorno da

creche

2. Cumprir
integralmente
o Termo de
Colaboração.

2.1

Cumprimento
dos prazos
estabelecidos
pela Secretaria
de Educação

. 2. í .l Atendimento
a í 00% das
solicitações 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 100%
do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

Quadro de funcionários
conforme Plano de trabalho
2022

Fotos e documentos cóm probat,orios,

Coordenadora Pedagógica

Página 11
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