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Relatório Circu nstanciado

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
OUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

I

Formação
integ ra I

das
crianças

1 . Promover o

desenvolvimen
to da
autonomia e

identidade.

'l .1 Rotina
diária.
a) atividades,
materiais e

espaÇos

organizados ao
acesso às
cria n ça s

b) atlvidades
que ensinam as

cria nças a
cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

1 1 .1 50% da rotina
dedicada as

atividades de
cuidados conforme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentaçãq
sa udáy_e-l

(Plantio na horta e
incentivo no
consumo de frutas,
legumes,
verd u ras... )

__a U_r{adS§_ço m a
h rg-fe,ne_pgSgeAl

(Escovaçáo de

dente, banho, lavar
as máos antes das
refeições...)

L{el]tif&aÇão e

arg4lzgçào__dsg
pel1ç!-qg§-pes-§^Qe§

e cllqtivos
(AcessÍveis ao
aluno)
- SoçtAltaaç.a-S

(J ogos cooperativos
e Placas das Regras
de conv ívro... )
- ldentificacáo da

InaSCm cqp-a1al
(Parceriâ - Projeto
Remexer)
- Idêntif icaoão da
in icial do nqrng_

(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginação:

lnício do Plano de Trabalho

Planeiamento Pedaqóqico
A padir de 10 de janeiro;

Psípçlp rle Inteclraçãq
Com as famílias de 25 a 28

de janeiro

Eogliçip rlqs_g1u oos
de Whatsapp. comunicação

com as fam ílias da
comunidade escolar

Início do ano letivo
Em 3'1 de janeiro.

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonornia
Projetos

Sementinhas do bem e
Observação

. Passeio pela
creche
reconhecimento do
espaço f ísico, da
equipe pedagóoica,
dos coleg as de
classe e das outras
turmas (Parceria:
Projeto
Sementinhas do
Bem - socra lização,
identidade e
autonomia / Projeto
Observação:
percepção es pacial)

Projeto Sementinhas do
bem

. Hoda * Alface e
tomate Estímulo a
alimentaÇáo
saudável
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.555 /OOOL-79

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profa Vera Tosca Magnusson Bêlluomini

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIM ENTO

familiarizaÇão das
letras)
Projeto Renrexeí
- Bccon[çqI[enlq
LaXe§ !_o Saep§
su as funçôes
- §ç-s-uaLÇê€
l!.!cs&ê!-Qlrsrcê

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

cria nÇas a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo

2.í.1 No mínimo
d uas atividades na

rotina com
alternância de
movimento,
conforme.

Projeto Remexer
(EspaÇos previstos.

sala de aula, pátio,

brinquedoteca e
parque)

- Motricidade fina e
gto§§a

:lalqaliuaOe
,lrncpsqlidps
- Esquema e

Expressâo Corporal
- Percepção Espacial

Período de lntegração

Berçário

. Sala de estÍmulos
sensoriais e

motricidade

Maternal

Sala de vivência da história:
"Pluminha procura amigos'

. Brincadeiras de
soprar,

. Andar na corda e
alinhavo,

. Pescaria,

. Movimento de su bir
e descer da "árvore"
(escorregador e
cenário de árvores)

Projetos
Sementinhas do bem,

Remexer e
Encanto

. Festa de Boas -
vindas com balÕes e
músicas

(Parceria: Projeto
Sementinhas do Bem -
socialização / Projeto
Remexer - Movimento /
Projeto Encanto -
lVlú s icas )

(Parcerra com o

Projeto Observação)
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Jogos cooperativos
e competjtivoq

eacinaz 
$l\q
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CASA DA PROVIDENCIA

Telefo nes: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.sss loooT-78

Rua Treze de maio ne I 110 Bairro Cidade Nova - ndaiatuba/SP,

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUçAO/

DESENVOLVIMENTO

3. Possibilitar
o exe rcício de

escolhas

3.1 Rotina

diária.

a) atividades
org an izadas de
modo a permitir

a escolha de

brincadeiras,
bn nq uedos e

materiais.

3.1 .1 No mínimo
d uas atividades
permanentes na
rotina, conÍormel

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvi0 elto
lnterpessoal e

rntrapessoal - ioqqs.

Çqo Bstativ!§-
escolha de materiais

Período de lntegração
Sala de vivência da histórial
"Pluminha procura amigos"

Pintura_Oo pássaro
(a escolher - estímulo a

opinião do alu no)

Projeto Encanto
Dedpqhç alr Buiserc de

Pássaro
(Lembrança da visita do

pássaro no primeiro dia de
aula)

Confecção de pulseira ou
dedoche de pássaro

conforme opinião do aluno

pedences pessoais e

coletivos...
(Estímulo a opinião
do educando como
indivíduo e respeito
a opinião de seus

- Te§lc de
qçerlêuldê!9_de
catdáptq
Projeto Remexer

Escol!ê-Oe
brinçadçuas-c
brinquedQs
preferidos
Projeto Encanto
Escolha de materiais

de-llÍere-ltes
!qx!uraq
E sco lh qllç_çqles

ESççüe_de_U_USças_
(incluindo atividade
de votação coletiva
para escolha da
música da turma

Página 3
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.sss /ooo7-78

Te efones: (19) 3875 7097

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

para o Sarau de
lVlú s icas )

Projeto Mundo da
lmaginação
Relembrar histórias
a escolha dos alunq§

il-
Promoção

da
Aprendiza

gem

1 Utiltzar a
metodologia
de tra ba lho por

Proletos
Didáticos,

seq uências de

ativrd ades e
at ivld ad e s

permar'rentes.

l l Elaboraçáo
de Projetos
Didáticos por

turma, de temas
de inte resse das

cria n ças.

1.1.1 No mínimo um

projeto didático, por

semestre, por turma.

Eralçtas-ê-n!a§:
Sementinhas do
Bem (identidade e

socialização),
Remexer (corpo e

movimento), Mundo
da lmaginação
(linguagem),

Encanto (Expressão
artística) e

Observação
(conhecimento

lóg ico-m ate m ático)

Croqogç41q18
atividades - temas
mensais e descrição
das ativrdades por

projetos para

direcionar o trabalho
pedagógico
Cada educador irá

direcionar o

cronograma de
atividades para a
faixa etária
correspondente
(berçário l/ berçário
ll / Maternal l/
Maternai ll)
descrevendo as

especiÍicrdades de

Cronograma de atividades
referente ao mês de

Janeiro com o tema:
"Acolhida"

Proporcionando o

desenvolvimento ntegral do
aiu no abrangendo os

campos de experiências da
BNCC, respectivos aos

proletos
Projeto Sementinhas do

Bem

O eu, ooutroeonós;

Projeto Remexer

Corpo, gestos e

movimentos,

Projeto Encanto

Traços, sons, cores e

formas;

Projeto Mundo da

lmaginação

Oralidade e escrita;

Projeto Observação

Espaços, tempos,

quantidades, re ações e

transformaÇões,

Pácina 4 
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cAsA DA PROVTDÊNC|A CNPJ 00.142.555 10001-78

Telefo nes: {19) 3875 7097

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

cada turma no

semanário.

2. Realizar
planejamento
e registro da
prática
pedagógica.

2.1 Registro
diário das
atividades da
tu rm a.

2.1 .1 Realização de
devolutivas
semanais 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
particu larrdades no
desenvolvimento do
alu no - diário
- Devolutivas,
orientações, estudos
e reflexÕes nas
HAPS,

Cronograma de
atividades semanais
Envio do cronogranra de
atividades organizadas por

semana para as fam ílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Classe
Registro das atividades no

diário de clâsse - lvlatêrnal

1e2

Semanário
Realização de semanário -
Ensino Presencial

Planejamento Pedagógico
Reunrões, estudos e

treinamentos realizados de
10 a 24 de janeiro

3

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

3.1 Elaboração
de relatórios
individuais aos
alunos.

3.'1 .1 Elaboraçãode
dois relatórios de
cada a luno: junho e
dezembro.

In ício das observaçôes do
processo de adaptaçáo e

socia lização dos alu nos.
O desenvolvimento dos
a lunos será acompanhado
no decorrer do ano em
parceria: equipe
pedagógica e fa nr ília

ilt
Ga ra ntia

da lnfância

1. Planejar
srtuaçÕes

orientadas
para que as
crianças se
expressern por

meio de
diÍerentes
linguagens

1 .1 Rotina

sema nal.

a) atividades
planejadas nos
diferentes
espaÇos
naturais,
cu ltu rais e de

'1 .1.'1 Mínimo de 50%

do tempo da rotina

dedicada a

atividades orientadas
de acordo com os
Proletosl

Sementinhas do
Bem

Período de lntegração

o Labirinto/C ircuito
Íechado -
comparação com a
gaiola (Projeto
Observaçâo -
perce pÇão espacial)

. Pintura do pássaro
(a escolher) (Projeto
Encanto)

Pásina 5
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Íelefones: 1L9) 3875 1097

cNPJ 00.142.ss5 IOOOL-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profu Vera Tosca Magnusson Belluomini

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

plásticas,

simbóiicas,
m usicais e
corpora is

lazer da sua

localidade.
b) brincadeiras
de faz de conta.

c) produçÕes

adÍsticas:
pinturas,

desenhos,
esculturas, conr

materiais
diversos e

adeq uados à

faixa etária.
d) brincadeiras
que explorem
gestos,

canções,
recitações de
poemas,
pa rlendas, entre
outras.
e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o
desenvolviment
o sensorial.

- ÇBlcUrqçêp_das

dal.as
qg[qmorativas
- Çurda@§-aqo
Csp aço _Çqetlys -
atitudes de
preservaÇão

Mundo da
lmaginação
- ErrnqaQerlês oqlaz
dg_qon]A' estímulo a

maginaçáo
Encanto

- Artes manuais e

visuais: Pinturas
com diferentes
técnicas, pinturas no
painel de azulejo,

modelagem de

massa ou argila,

colagens,
confecçôes com

materiais recicláveis,
aprendizado das

cores, garatujas,

desenhos,
manuseio, utilização
de diversos
materiais e
utilização de
recursos
tecnológicos...
- Exprcssâo
adística: Teatro,
mímica, danÇa
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
nrusicais,
exposições e
mostras das
obras ar1ísticas..

Projeto Sementinhas do

Vislta do Pássaro
Passeio pela
creche:
reconhecimento do
espaÇo físrco, da
equipe pedagógica.
dos coleg as de
classe e das outras
turmas (Parceria.
Projeto
Sementinhas do
Bem - socializaçâo,
identidade e
autonomia / Projeto
Observação:
percepção espacial)

Projeto Encanto

Dedoche ou pulseira
de pássaro

Festa de Boas -
vindas com balões e
músicas (Parcerial
Projeio
Sement n has do
Bem - socia lização /
Projêto Remexer -
Movimento / Projeto
Encanto - Músicas)

Bem

Página 6
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.sss loooL-7 I

Telefones: (19) 3875-7097

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Remexêr
- Motricidade g rossa

e fina
- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
Observação
- Confecção artística
vincu lada as formas
geométricas e

cores...

2. Planejar
situaÇôes que

visem ao

desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e
leitura.

2.1 Rotina

semanal:
a) atividades
d iárias de leitura
e contaçáo de
h istórias, de
diversos
gêneros

literários, para e
pelas crianças.
b) atividades
sig nificativas de
produçáo de
texto para que
as crianças
pa rticipe nr

mesmo sem
saber escTever.

.1.'1 Mínimo de 50%

do tempo da rotina

dedicada a

atividades
orientadas com

ênfase no Projeto
Mundo da

lmaginaçáo e

atividades
especíÍicas do
desenvolvimento da

linguagem
vinculadas ao

material do PNLD

Projeto Mundo da

lmaginação
Histórias
gg!11glando o

êptej!1zad_S_do§
yAl_qre_s_h_Ura1pS
qesgÍllelvimento da
linquaqem

Açcte-pçls-l-Qrlu-ta
FamiliarizaÇão das

ersq!çêo-lçll!êi.
ç9lelr-vê

Projeto Mundo da
lmaginação

Janeiro: Acolhida

ContaÇão das h istórias.

"nsseslê-d-alúê-rçcl-o'
Ruth Rocha

" PIu m in h q_pp-çqq 4qgp§
Terezinha Casasanta

Estímulo ao gosto
pela le turat
Desenvolvimento da
linguaoem oral.

trt,".r& 
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CASA DA PROVIDENCIA cNPJ 00.142.5ss /OO0t-78

Te lefones: (19) 3875-7097
Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Greche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

tv-
Formação

em
Serviço

1. Planelar os
monrentos
semanais de
trabalho
pedagógico
entre os pares.

1 .'1 Plano de
ensino focado
na necessidade
formativa da
equipe docente.

1.1.1 Realização de
85% dos encontros
semanais para o
desenvolvimento do
Plano de Ensino.
- Formaçáo da
Equipe (Professores,
monitores e apoio):

Curso de
primeiros

socorros

Curso Brigada de
incêndio

Capacitacões:
palestras
direcionadas
para
aprimoramento
do trabalho de

cada setor

Reunião de
formacão

CAP - Conselho
de Avaliação
Pedagógico

HAP - Hora
Atividade
Presencial

Reunrão
Pedagógica e

Administrativa

Reunrão
Pedaoóqicq
em '10 de janeiro.

Pauta:
Planejamento
Pedagógico 2022 e
Palestra sob,re

trabalho em equipe;

Ilct-nal!-e-0!o--Oê
equipe de cozin ha

em 13,14,24 e 28
de janeiro. Pauta:

Orientações
reíerentes ao
cardápio 2022,

P la n e ia11ç n't!§
estudo {o Proteto
Pedaqóqico 2022 de
1 0 a 24 de janeiro

Cooperaç
ão e troca

com as
fa milias

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

'1 1 Reuniões
com temas
voltados para a

educação dos
f ilhos e/ou
assuntos de

1 .1 .1 MÍnimo de

uma reunião
bimestral com as
famÍlias e

atendimento
individual conforme
necessidade.

Período de lnteq raÇão

com as fam ílias em:

25 de Janeiro - Berçário 1

26 de Janeiro - Bercária 2

27 de Janeiro - ÍVlaternal 1

easinaa§

Y s.
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: 119) 3815 7097

cNPJ 00.142.555 /OOOL-l8

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof" Vera Tosca Magnusson Bêlluomini

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

cunho
pedagógico.

28 de Janeiro * Maternal 2

vt -
Garantia

do acesso

1 . Realizar o

atendimento
das crianças
de acordo com

o Termo de
Colaboração
com a

Secretaria de
Educação.

1 .1 Atendimento
mensal na
capacidade
m áxima.

1 .1 . 1 Atendimento a

1 00% da proposta

de atendimento.

. Realização de

inscrições;
. EfetivaÇão das

matrículas dos

alunos ingressantes
em 2022.

v[-
Parceria

com a
Secretaria

de
Educação

1. Pafticipar
das reu n iões

de
assessoramen
toede
orientações
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

1.1 Padicipação
da Equipe
Gestora nas

reuniÕes

agendadas.

1.'1 .1 Pafticipação
da Equipe Gêstora
em 1 00% das
reu n iões realizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de

Educaçáo.

Reuniâo Supervisão
Educacional

(Em 28 de janeiro)

Pauta:
Retorno presencial X Covid;
Organização pedagógica,
Acolhimento;
Rotina de creche em 2022.

2 Cumprir
integralmente
o Termo de

Colaboração.

21
Cumprimento
dos prazos
estabelecidos
pela Secretaria
dê EducaÇão

. 2.1 .1 Atendimento
a 100% das
soI citações e pTazos

designados.

Entrega de Relatório
Circunstanciado e

Prestaçâo de

Contas referente ao
mês anterior
Acompanhamerrto e

direcionamento dos
casos de Covid e
vacinação dos
Íu ncionários
conforme
orientaÇões

Supervisão e

Vigilância
Epidemiológica

2.2 Quadro de
Pessoal
completo

2 2.1 Manter 1004k

do quadro de
pessoa I aprovado no
plano de trabalho.

Verificação do quadro de
fu ncionários conforme
Plano de lrabalho 2022 e
processo de contratação

cecina s$
KÇ
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Elisangela

CASA DA PROVIDENCIA cNPJ 00.142.555 /OOOL-7B

Telefones: 1L9) 3875 7097
Rua Treze de maio ne 1.110 Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Pedagógica

Cláudia P. S. M. Carrilho
Diretora Pedagógica

RG: 29.421.999-7

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

para compor a totalidade
prevista.

Fotos e docun'rentos comprobatórros, em anexo.

ucca

R6.34.20 1

agógica

Página 10

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

Coordenadora

agógica
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Anexo - Relatório Circunstanciado - JANEIRO 2022

Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

Período dê lntêgração
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.5ss I0OOL-78

Te lefo nes : (1"9) 387 5-7 097

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

Anexo - Relatório Circunstanciado - JANEIRO 2022

Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

Período de lntegração
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefo nes: (19 ) 3E75-7097

Anexo - Relatório Circunstanciado - JANEIRO 2022
Creche Prof Vera Tosca Mâgnusson Belluomini

Período de lntegração
Primeiro dia letivo

cNPJ 00.142.sss /0001-78

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

trr,§



CASA DA PROVIDÊNCIA

[elefo nes: (19) 3875 7097

Anexo - Relatório Circunstanciado - JANEIRO 2022
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

Primeiro dia letivo

cNPJ 00.142.555 /000L-78

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

Págin
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Telefo nes: (19 ) 3875-7097

Anexo - Relatório Circunstanciado - JANEIRO 2022
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CASA DA PROVIDENCIA cNPJ 00.142.s55 10007-78

Telefonc: (19) 3875 7097

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

Proieto Pedagógico 2022
Sêmeando Vâlores

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

nossos coraçôes para que ao final do ano possamos colher corações repletos de valoresl
Janêlroi Acolhida
Fevereiro: SEMEANDO AIVIIZADE
Março SEMEANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONV|VIO
Abril: SEMEANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
N/aio: SENIEANDO GENEROSIDADE
Junho: SEMEANDO SOLIDARIEDADE
J UIhO: SEMEANDO AI\iIOR FAI\4ILIAR
Agosto: SEMEANDO HONESTIDADE
SEIEMbTO SEMEANDO A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
Outubro: SEMEANDO IDENTIDADE, AUTONOMIA E AUTOCONFIANÇA
Novembro SEMEANDo CooPERAÇÃO
Dezembro: SEMEANDO GRATIDÂO

Reqra de Ouro: Faca aos outros o que qostaria que fizêssem à você!
Cronoqrama de atividades - Janeirolz022

Bercário 1 e 2
Sala de estímulos sensoriais e motricidade
Maternal 1 e 2
História: "Pluminha procura amigos" Terezinha Casasanta (Projeto Mundo da lmaginaÇão)
Sala de vivência da história:

. Brincadeiras de soprar (Projeto Remexer)

. Andar na corda e alinhavo (Projeto Remexer)

. Pescaria (Projeto Remexer)

. -lirar foto na árvore - Subir na árvore (escorregador e cenário de árvores) (Projeto Remexer)
r Labirinto/Circuito fechado - comparação com a gaiola (Projeto Observaçâo - percepçáo espacial)
. Pintura do pássaro (a escolher) (Projeto Encanto)
. Horta - Alface e tomate (Projeto Sementinhas do Bem - alimentação saudável)

3í de Janeiro - lnício das aulas (início do ano letivo)
História: "A escola do lvlarcelo" - Ruth Rocha (Projeto l\4undo da lmaginaÇão)

. Visita do Pássaro (Projeto Sementinhas do Bem)

. Entrega da lembrança: pássaro (Projeto Encanto - ConfecÇâo e escolha das cores ou formato
conforme opinião do aluno)

Dedoche ou pu seira de pássaro
Passe o pe a creche reconhec mento do espaço fís co da equipe pedagóg ca dos colegas de
c asse e das outras turmas (Parceria Proleto Sementinhas do Bem - soc alizaÇão, ldent dade e
autonom a / Proleto ObservaÇáo. percepÇào espacial)
Fêsta de Boas - vindas com ba Ões e rnúsicas (Parcer a: Projeto Sementinhas do Bem -
social zaçáo / Projeto Remexer - l\,4ovimento / Proleto Encanto N4úslcas)

Deseiamos a toda Equipe um excelente trabalho!
Que Deus abencoe o Proieto 2022 das Creches da Casa da Providência!
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