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METAS
Creche ProF Vera

DE ATENDIMENTO
Tosca Magnusson Belluomini

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

I

Formação
integral

das
crianças

1 . Promover o

desenvolvimen
to da

autonomia e

identidade,

l l Rotina
diária.
a) atlvidades,
materiais e

espaços
organizados ao
acesso às

crianças.
b) atividades
que ensinam as

crian ças a
cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

1.1 1 50Yo da rotina
dedicada as
atividades de
cuidados coníorme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentaçáo
saudável
(Plantio na hofta e

incentivo no

consumo de frutas,
legumes,
verd u ras. .. )

- Curdados com a

hiqiene pessoal

(Escovação de
dente, banho, lavar
as mãos antes das

refeições...)

ldqrtÍrceçaa€
orqanizacão dos
pertences pessoais

e coletivos
(Acessíveis ao
a luno)
- Socializacáo
(Jogos cooperativos

e Placas das Regras
de convívro... )

- ldentificaÇão da
im aSçü_ç olpglql
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentificacão da
inicia I do nome
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginaÇãol

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade ê Autonomia

Projeto Sementinhas do
Bem

ldentidade e
aUt !_1_afl_a /§ o Stê]lzêçê_o :

Joqos cooperativos e

competitivos.

. Refletir sobre a

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

. Acolhida - Entrada
e Saída dos a lunos
ou durante a rotina:
Realizar atividades
em "Cantinhos" com
rodízio de pequenos
g rupos

o FamiliarizaÇão das
letras do nome do
aluno, dos familiares
e dos colegas

o Estímulo e

conscientizaçáo da
retirada de fralda,
uso do banheiro,
higiene do corpo.
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

AGOSTO/2022

OBJ ETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDAOE

METAS
EXECUÇAOi

DESENVOLVIMENTO

fami iarização das

letras)
Projeto Remexer
- Reconhecimento
partes_dq_q-qlp-Q_e

quês!_n§-oe_q

- SequranÇa e

inteqridade f ísica

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

2.'1 Rotina
diária:

a) atividades
o rga n izadas de
modo a permitir

o movimento
das crianÇas,
nos d iferentes
espaços da
es co la.

b) atividades
que ensinam as

crianças a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

2. 1 .1 No mínimo
duas ativid ades na
rotina com

alternâ ncia de
movimento,
conforme.

Projeto Remexer
(EspaÇos previstos:

sa la de aula, pátio,

brinquedoteca e
parque)
- Motricidade fina e

sr9§§ê
- Lateralidade
- Cinco sentidos

--Ess-q€-ll-a-e
flpressão Corporal
- PercepÇão Espacial

Projeto Remexer

Movimento corporal: jooos

cooperativos - Em dupla ou
grupo transportar a "bola"

até o alvo

Movimento corporal -
J oqos competitivos

Írçlras)
DanÇa da cadeira, Circuito
com obstáculos, Corrida,
Estátua, Batata quente,
Corre Cotia...

Movimento Corooral.
Motflcidade qrossa e
lateralidade - brincadeiras
de pular como o Saci (com
as duas pernas e
alternando direita e
esquerda) e realizar os
movimentos imitando o
Curupira (para frente e para
trás) Atividades com.
Bambolês, Corda, Formas
geométricas e pu lar
pequenos obstáculos

Motricidade q rossa:
movimento do corpo com
ca ntigas do folclore

(Parceria com o

Projeto Observação)
Projeto
Sementin has do
Bem
- Jogos cooperativos
e competitivo_g

3. Possibilitar
o exercício de
escolhas.

3.'1 Rotina
diária:

3.1 .1 No mÍnimo
d uas atividades
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

a) atividades
organizadas de
modo a permitir
a escolha de

brincadeiras,
brinquedos e

materiais.

permanentes na

rotina, conforme.

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimento
lnterpessoal e

rntrapessoal - ioqos
cooperativos,
escolha de materiais

Projeto Encanto

Releitura das flores da
h istória - ConfecÇão de
flores que depols serão
utilizadas para a Festa da
Primavera em setembro (a

escolha do alu no).

Confecção do cartão em
homenagem ao Dia dos
Pars (com a participagão do
aluno)

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

Cantiga Folclórica "A loja do
Mestre André". ConfecÇão
de instrumento musical com
materral reciclável (por
turma-aescolhados
alunos)

peftences pessoais e

coletrvos...
(Estímulo a opinião
do educando como
indivíduo e respeito
a opin iáo de seus

- Teste de
aceitabiiidade do

cardápio
Projeto Remexer
Escolha de
brincadeiras e

b!!qqc&§
preferido§

Projeto Encanto
Escolha de materiais
de diferentes
textu ras
Escolha de cores
q s !91_bê_O_c_I]]_u§tsê§

(inclu indo atividade
de votação coletiva
para escolha da
m úsica da turma
para o Sarau de
I\,4úsicas)

Projeto Mundo da
lmaginaçâo
Relembrar histórias
a esqoLElll!§ alunos
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: 1L9) 3875-7097

cNPJ 00,142.555 /OOOL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

AGOSTO/2022

OBJ ETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

[-
P rom oção

da
Aprendiza

gem

1 . tJt lizar a

metodologia
de trabalho por
Pro]etos
Didáticos,
sequências de

atividades e

atividades
permanentes.

'1 .1 Elaboraçáo
de Projetos
Didáticos por

turma, de temas
de interesse das
crianças

1.1.1 No mínimo um

proleto didático, por

semestre, por turma.
PtoLeLS§_A_n_U_a§:

Semêntinhas do
Bem (idêntidade ê

socialização),
Remexer (corpo e

movimento), Mundo
da lmaginaÇão
(linguagem),
Encanto (Expressáo

adística) e
Observação
(conhecimento
lóg ico-m atem ático)

Cronoqrama dC

atividades - temas
mensais e descriÇão
das atividades por
proletos para

direc on ar o trabalho
pedagógico

Cada educador irá
direcionar o

cronograma de

at vidades para a
farxa etária
correspo nde nte
(berçário I I berçátio
ll/ Maternal I /
[/]aternal ll)
descrevendo as
especificidades de
cada turrn a no
semanár o

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

Oeu,ooutroêonós;

Projeto Remexer

Corpo, gestos e

movimêntos;

Projêto Encanto

Traços, sons, cores e

formas;

Projeto Mundo da

lmaginação

Escuta, fala, pensamento

e imaginaÇão,

Projeto Observação

Espaços, tempos,

quantidades, relações e

transformaçóes;

2. Real)zar
planejamento
e registro da
prática
pedagógica.

2.1 Regrstro
diário das
atividades da

turma

2.1 .1 Realizaçáo de
devolutivas
semanais aos
professores.

Cronograma de
atividades semanais
Envio do cronograma de
atividades organizadas por

semana para as famílias

Págin a 4
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: \19) 3875 7097

cNPJ 00.142.555 /000L-78

Rua Treze de maio ne 1.11"0 - Bairro Cidade Nova lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

- Entrega e análise

do semanário de
cada turma (baseado
no Cronograma de
ativrdades - mensa )

- Registro do
conteúdo
programático - drário
- Registro de

ocorrências - diário
- Regrstro de
part cula ridades no

desenvolvimento do

auno-dáro
- Devolutivas,
orientaçóes, estudos
e reflexões nas

HAPs.

acompanharem o Projeto

Pedagógico

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

3.

Acompanhar o
desenvolvimen
to das cr an Ças
por meio de

relatór os de
aprendizagem.

3.1 Elaboração
de relatórios
indrvid ua is aos

alunos.

3.1.1 Elaboraçáo de
dois relatórios de
cada a uno: junho e
dezembro.

. Observação do

desenvolvimento
dos alu nos através
de análise junto a

equipe pedagógica
(reu n iões semanais)
e junto as famíljas
quando necessário
em atendimento
específico
previamente
agendado

ilt -
Garantia

da lnfância

1. Planejar
situações
orientadas
para que as

crianças se
expressem por
meio de
d iferentes
linguagens
p lást ica s,

simbólicas,

'l .'1 Rotina
semanal:
a) atividades
planeJadas nos
diferentes
espaÇos
natura is,

cu ltura is e de
lazer da sua
localidade

1 .'1 .'1 Mínimo de 50%

do tempo da rotina
dedicada a

atividades orientadas
de acordo com os

Projetos:

Sementinhas do
Bem

Projeto Sementinhas do

Bem

Data Comemorativa: Dia
dos Pais

Data Comemorativa: Dia do
Folclore - 22 de agosto

Projeto Encanto
Releitura das flores da
história - ConíecÇão de

Página 5

L g,



/m
Pnovrr ii§ct,r

CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cN PJ 00.142.555 /OOOL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

musicais e

corporais,

b) brincadeiras

de faz de conta.
c) prod uções
a rt íst ica s:

pintu ras,

desenhos,
escultu ras, com
materiais
diversos e

adeq uados à

faixa etária
d) brincadeiras
que explorem
gestos,

canÇões,
recitaçóes de
poernas
par endas, entre
outras.
e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o
desenvolviment
o sensor al

- Celebracão das

datas
comemorativas
- Cuidados com

espaÇo coietivo -
atitudes de
preservação
Mundo da
lmaginação
- Brincadeiras de faz
de c!).]1ê: estímulo a

imaginação
Encanto

- Artes manuais e

visuais: Pinturas
com diferentes
técn icas, pintu ras no
painel de azulejo,
modelagem de
massa ou argila,

colagens,
confecÇões com

materrais recicláveis,
aprêndizado das

cores, garatujas,
desenhos,
manuseio, utilizaÇâo

de diversos
materiais e

utillzaÇão de
recursos
tecno lóg icos. ..

- E:prcssgo
artÍstica: Teatro,
mímica, dança,
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
musicais,
exposições e

mostras das
obras artisticas...

flores que depôis sêrão
utilizadas para a Festa da
Primavera em setembro (a

escolha do alu no).

Confecção do cadão em
homenagem ao Dia dos
Pars

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

Cantiga do folclore
brasileiro: "A loja do mestre
André". Confecçáo de
instrumento musical com
material recrcláve (por
turma-aescolhados
alunos)

Manuseio dê instrumentos
(bandinha)

Projeto Observação
Concertos: VaziolCheio -
Alto/Baixo - Dentro/Fora -
Grande/Pequeno - Jogo
dos opostos

Numerais: 0e 1-
familiarrzaÇão da grafia
(maternal 2) (At vidadesl
papel kraÍt g z de lousa/cháo
do pátio, corredor educativo e
carrinhos)

Atividades: "QUAL A SUA
IDADE?": identifique sua
idadê utilizandor Os dedos
A linguagem oral; A
linguagem escrita.

Parlendas e cantigas
Folclóricas: familiarização

Página 6
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: \L9) 3815-l097

cNPJ 00.142.5ss lO00t-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍa Vera Tosca Magnusson Belluomini

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Rêmexêr
- Motricidade g rossa
e f na
- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
Observação
- Confecção adística
vincu lada as formas
geométricas e

cores..

dos numerais: "A gaiinha do
vizrnho", "1, 2 feijão com
arroz" "Nós Quatro",
"lndiozinhos"...

Formas geométricas.
quadrado, círculo, triângulo,
retângulo - formar íig uras
com blocos lógicos e/ ou
outros materiais

2. Planelar
situaçôes que
visem ao
desenvolvimen
to das

linguagens
escrita, oral e

leitura.

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

h istó rias, de

diversos
gêneros

literários, para e
pelas crianças.
b) atividades
sig n ificativas de
prod uçáo de
texto para que

as crianÇas
participem
rnesmo sem

sabeT escrever.

.1 .1 Mínimo de 50%

do tempo da rotina
dedicada a

at iv id ad es
orientadas com

ênfase no Projeto
Mundo da

lmagrnaÇão e

atividades
específ lcas do

desenvolvimento da
ling uagem
vinculadas ao

material do PNLD

Proieto Mundo da
lmaginação
Histórlas
estimuLando o

aprendizado dos
va lores humanos
Desenvolvimento da

linquaqem
Gosto pela leitura
Familiarização das

letras
ProduÇão textual -
coletiva

Projêto Mundo da
lmaginação

Agosto

Semeando Honestidade

Contação d as h i stori as:

"o-pp!ryezt-o'.
Deml

"Valores oara a vida toda -
Honestidade"
Cristina Klein

"O que não cabe no meu
mundo - Mentira"

Fábio Gonçalves

Leitura Complementar:

"O hipopótamo que usava
fralda"

Emilia N u ries

"fuacarezinha que mordia"
Emilia N u ries

"Mordida não, Napoleão"

Roda de conversa.
. Ref{exão sobre a

lmpofiância da

Página 7
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19 ) 3875-7097

cNPJ 00.142.sss /oool-78

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

\ l)

METAS DE ATENDIMENTO
Prof Vera Tosca Magnusson BelluominiCreche

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

honestidade e de
falar sempre a
verdade.
EstÍmulo ao gosto
pela {eitura;

Desenvolvimento da
linguagem oral e
escritai
Familiarizaçáo das
letras e manuseio
de livros;
Roda de conversa:
estímulo ao
desenvolvimento da
linguagem

tv-
Fo rm ação

em
Serviço

1. Planejar os
momentos
semanars de

trabalho
pêdagógico
entre os pares.

'1 .1 Plano de
ens in o focado
na necess idad e

formativa da
equipe docente.

1.1.í RealizaÇão de

85% dos encontros
semanais para o
desenvolvlmento do
Plâno de Ensrno.
- Formação da

Equipe (Professores,
monitores e apoio).

Curso de
primeiros

socorros

Curso Brigada de
incêndio

Capacitacões:
pa lestras
direcionadas

aprimoramento
do trabalho de

cada setor

Reuniáo de
formacáo

. HAP (semanal)
Estudo sobre Literacia -

livro "Porta Abefia".
Programa naciona I do livro

didático (PNLD),

Análise do desenvolvimento
dos a lunos;

Projeto Pedagógico:
Análise das atividades para

o mês de setembro
. Reuniáo

Direcão/Mon itoras
(semanal)
Pauta: Projeto
Pedagógicoi BNCC,

legislaÇões.
. Reunião

Pedaqóqica

-c-s-qde!-açê-s
/Fl iraa ã nLtu!_*jaY

(04 de agosto)
Pauta: Projeto

Pedagógico.
atividades agosto e

setembro,

Página 8
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: 119) 3875 7097

cNPJ 00.142.sss /00oL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

CAP - Conselho

de Avaliaçáo
Pedagógico

llAP - Hora

Atividade
Presencial

Reunião
Pedagógica e

Administrativa

F ormatura 2022 ,

Demanda 2023
o Reunião de

Formaçáo
(26 de agosto)

Pauta: OrientaÇóes sobre o

trabalho referente a rotina
da creche

V-
Cooperaç
ão e troca

com as
famílias

'1 Realizar
reuniões com
as fam ílias no
decorrer do
ano letivo.

1'1 Reuniôes
com temas
voitados para a

educação dos
filhos e/ou
assu ntos de
cunho
pedagógico

1 1.'l MÍn mo de

uma reunião
bimestral com as

famílias e

atendimento
ind ividual conforme
necessidade.

Atendimento presencial as
famílias, conforme
necessidade;

Atendimento remoto
conforme solicitação da
fam ília.

vt-
Garantia

do acesso

1. Realizar o

atendimento
das cria nças

de acordo com

o Termo de

Colaboraçáo
com a

Secretaria de
Educação.

1 .1 Atendimento
mensal na

capacidade
máxima.

'l .'1 1 Atend mento a

1 00% da proposta

de atendimento.

RealizaÇão de
inscriÇões;

Matrículas conforme
demanda e

d is ponibilidade de
vaga;

Envio da Lista de

Frequência na
prestação de contas
mensal,

Quadro da
quantidade de
alu nos matriculados
com o registro do

motivo de abandono
de vaga, em anexo.

vil-
Parceria

com a
Secretaria

de
Educação

1. Participar
das reunrões
de
ASSESSOTAMEN

toede
orientações

1 .'1 Pafticipação
da Equipe
Gestora nas
reuniôes
agendadas.

1 .'1 1 Participação
da Eq u ipe Gestora
em 1 00% das

reuniÕes realizadas
e/ou agendadas

. Entrega da
Conferência
Patrimonialt

. Coleta do Quadro
Resumo referente a
demanda 2023:

Página 9
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: 119) 387 5-7097

cNPJ 00.142.sss /oo0L-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

AGOSTO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

agendadas
pela Secretaria
de Educação

pela Secretaria de

Educaçá0.

2.Cumprir
ntegralmente
o Termo de
Colaboraçáo.

2.1

Cumprimento
dos prazos

estabelecidos
pela Secretaria
de Educação

. 2.1 .1 Atendimento
a 100% das
solicitações e prazos

designados

. Entrega de Relatório
Círcunstanciado e

Prestação de

Contas referente ao

mês antenor

2.2 Quadro de
Pessoal
completo.

2.2.1 Manter l OOok

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

Quadro de íuncioná rios

conÍorme Plano de trabalho
2022

Fotos e documentos comprobatórios, em anexo

Clâudia P. S' M CalLilho

Diretora Pedagógica

RG: 29 421 999-7
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.sss /ooo1,-78

Telefo n e: (19 ) 3 875-7097
Rua lreze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,

Projeto Pedagógico 2022
Semeando Valores

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

nossos coraçóes para que ao Íinal do ano possamos colher coraÇóes repletos de valoresl
Jane ro: Acolhida
Fevererro: SEIVEANDO AtMIZADE
IÚaTço SEI\/]EANDO RESPEITO AS REGRAS DE CoNVíVIo
Abr l: SEN4EANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
[4aio SEÍV]EANDO GENEROSIDADE
JUnho] SEMEANDO SOLIDARIEDADE
Ju lho: SENiIEANDO AMOR FAI\4lL|AR
Aqosto: SEMEANDO HONESTIDADE
Setembro: SEI\4EANDO A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
Outubro: SEI\4EANDO IDENTIDADE AUTONOMTA E AUTOCONFTANÇA
Noven-bro SE[4EAN DO COOPERAÇÀO
Dezero.o SEÍVEANDO GRAI IDÃO

Regra de Ouro: Faça aos outros o que gostaria que fizessem à você!
Cronograma de atividades - Agosto/2022

0í a 05 de Aqosto
Projeto Mundo da lmaginação
História: "O pote vazio"
Roda de conversa: Reflexão sobre a impoftâncja da honestidade e de faíar sempre a verdade.
Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e a utonom ialSocia lizaçáo I Joqos cooperativos e comoetittvos:
Refletir sobre a impodância 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

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

Projeto Encanto
Releitura das flores da história - ConfecÇão de flores que depois serão utilizadas para a Festa da
Primavera em setembro (a escolha do aluno).
Projêto Observação
Conceitos. Vazro/Cheio - Alto/Baixo - Dentro/Fora - Grande/Pequeno - Jogo dos opostos

Numerais. 0 e 1 - familiarização da grafia (maternal 2)

At v dades pape kraft grz de lousa/cháo do pát o, corredor educativo e carrinhos

rm
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.ss5 /00or-78

Telefone: (1,9) 381 5-7091

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

Roda de conversa: Reflexão sobre a importância das atjtudes honestas
Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e a utonomlê-Fam ilianzação das letras do nome do aluno, dos familiares e dos colegas

Dia dos Pais

Movimento corporal - Joqos compet tivos (reqras)
Circuito com obstácuios, Corrida, Estátua, Batata quente, Corre Cotia...

Mensagem: "A mais
construgão do caráter

bela e marcante herança que um pat pode deixar para o seu filho é a
e os passos a serem seguidos. Pai seja o exemplo para seu íilho, pois ele

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

- Os dedos,
- A linguagem oral,
- A linguagem escrita

'GRAFIA DOS NUMEROS" - familiarizaÇão dos números: zero e um

,,o ue não cabe no meu mundo - Mentira"

Data Comemorativa. Dia do Folclore - 22 de agosto
l:l;rr:r i .,t,:r,:

. I I .,: ,, :l ]-Ll

.r I I l

H istória:_"Va lores para a vida toda - Honestidade"

Confecção do cartão em homenagem ao Dia dos Pais

Êhl
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 IOOOT-78

Telefone: (19) 3815-1097
Rua Treze de maio nq 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

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

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

A 6ALtNUÁ DO Vt:rNltO
BOÍA OVOÂMÀRÍrNllí)

dos numerais: "A galinha do vizínho", "1, 2 Íe1áo

-ulv, Dots, il ,
FEUAO CON4 ARROZ;

. ; TRÊS, QUATRO,
FEIJÁO NO PRATOI

ctNco, sEts,. 6
FALAR INGLÊS]
; SETE, OITO I

coveR arscorto.@ ;,,

.À#?'"'À3,'É. ECI

BOÍA 0OrS 12)
BoTÂ TRts (3)

BOIA qUÁÍÂO (4i
8OÍA (INCO [5)
sOrA §ÊrS í6)
BOÍA5Era (?)

lNDl,lZlNiiJS

da Imaginação
Literatura Complementar:

. "O hipopótamo que usava fralda" Emilia Nuôes

. "A jacarezinha que mordia" Emilia Nunes

. "Mordida não, Napoleão"
Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e Autonomia: Estímulo e conscientizaÇão da retirada de fralda, uso do banheiro,
higiene do corpo.

r,2 3. t
NÔS aUAIRo
EU COM ÉLÂ.
EU SEIí ELA

Nôs PoR ctMA.
NÔS PoR BAIxo,

Ç

,ffi
l, nlrvr n Êll,icra

Projeto Remexer
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.sss /ooot-7g

Telefone: ]9) 3875-1 097

Rua Treze de maio ne 1.11.0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

d o folclore brasiletro l

Na loia do Mestre André

Foi na loja do Mestre André
Que eu comprei um pianinho,
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai olé, ai olel
Foi na loja do Mestre Andrel
Foi na loJa do ÍVleslre André

Que eu comprei um violão,
Dão,dão,dão, um violão
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai olé, ai olél
Foi na loja do lvlestre André!

Foi na lojâ do lvlestre André
Que eu comprei uma flautinha,
Flá, flá, Ílá, uma flautinha
Dão,dáo,dão, um violâo
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai olé, ai olél
Foi na loja do ivleslre André!
Foi na loja do l\,4estre André

Que eu comprei um tamborzinho,
Dum, dum, dum, um tamborzinho
Flá, Ílá, flá, uma flautinha
Dão, dão, dáo, um violão
Plim, plim, plim, um pianinho
Ai olé, ai olél
Foi na loJa do Mestre Andrél

Confecção de instrumento musical com material recicláve
Manuseio de instrumentos (bandinha)

(por turma - a escolha dos alunos)

Projeto
Formas geométricas. quadrado, círculo, triângulo, retângulo - formar figuras com blocos lógicos e/
ou outros materiais

:

Motricldade grossar movimento do corpo com cantigas do folclore
ff o rbo le A Bârata Diz que Tem

A Barata diz que tem sete saias de filó
E,neflira da baÍata, eld tem e.rma só
Ah ra ra, iá ro ró, ela tem é uma só!
A Barâta diz que tem um sapato de veludo
E mentira da barala, o pé dela é peludo
Ah ra ra, lu ru ru, o pé dela é peludol
A Barata diz que tem uma cama de ntadlm
f 'ner ti'a da DaÍala e a ten é de capim
A'l 'a 'a ,irn r nr rrm ela rem é de cdpinr
A tsarata diz que tent um anel de formatura
E rnentira da barala, ela ten] é casca dura

Borboletinha tá na cozinha
Fâzendo chocolate
Para â madrinha
Poti, poti
Perna de pau
Olho de vidro
E nariz de pica-pau pau pau

Peixe Vivo
Como pode o peixo vjvo
Viver Íora da água Íria
Como pode o peixe vivo
Viver fora da água fria
Como poderei viver
Como poderei viver
Senr a tua, sen] a tua
Sen] a tua companhia
Sern a tua, sem a lua
Senr a tua companhia

Ah ra ra , iu ru ru, ela tem é casca dura.

Alecrim, Alecrim dourado
Que nasceu no campo
Sem ser semeado
Alecrim, Alecrim dourado
Que nâsceu no campo
Sem ser semeado
Foi meu amor
Que me disse assim
Que a flor do campo e o alecrim
Foi meu âmor
Que me dissê assim
Que a flor do campo é o alecrim

Piruljto que bate batê
Pirulito que já bateu
QLrern gosta de rnim é ela
QLren] gosta dela sou eu
Pirulito qLre bate bate
Pirulilo que já bateu
A menina que eu gostava
Não gostava como eu

Cirar'rda. Cira ndin ha
Ciranda Cirandinha
Vamos todos cirandar
Vamos dar a meia volta
Volta e rneia vamos dar
O Anel que tu me destes
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou
Por isso dona (nome da criânçâ)
Faz favor de entrar na roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeus ê vá embora

ç.
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Projeto Remexer


