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Memorando nº 

Assunto: Relatório sobre o atendimento educacional do CEI Bem Querer “Profº Pierre 

Weil” referente ao Primeiro Trimestre de 2019. 

Data: 30/04/2019 

 

 

Ilmo/a Sr.. 

Marcus Venícius de Brito Coelho 

Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação da Região Sudoeste 

 

 

 

Em atendimento ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2015 que determina o 

envio de relatório relativo ao funcionamento do CEI “Bem Querer Profº Pierre Weil” 

durante os meses de (Janeiro – Fevereiro - Março), solicito a análise e encaminhamento 

do presente ao Setor de Convênios e ao Núcleo de Educação Infantil da Coordenadoria 

Setorial de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

__________________________    _______________________ 

Tânia Maria Ximenes Ferreira    Priscila Romano Santana 

Supervisora Educacional     Diretora Educacional 
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Relatório Trimestral do ano letivo de 2019 

(Janeiro, Fevereiro e Março) 

 

 Responsáveis da SME pelo acompanhamento do Centro de Educação Infantil 

Bem Querer “Profº Pierre Weil”, no âmbito do Núcleo de Ação Educativa 

Descentralizada - Região Sudoeste: 

 

Representante Regional: Sr. Marcus Venícius Coelho 
 
Supervisor/a Educacional: Tânia Maria Ximenes Ferreira 
 
Diretora Educacional: Sra. Priscila Romano Santana 
 
Coordenador/a Pedagógico/a: Sra. Roseli Aparecida Valentim Jeronimo  
 

1) Identificação da Unidade Educacional 

 

Razão Social:  

Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA 
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Endereço:  

Rua. Ana Arruda de Camargo, nº 344 - CEP: 13088-820 - Bairro: Jd. Nilópolis 

CNPJ: 54.150.339/0001-01 

 

Início do convênio: Fev/2016 

Término previsto: Jan/2021 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

NOME  CARGO  PERÍODO DE ATUAÇÃO  

OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA  PRESIDENTE  06/02/2018 A 06/02/2020 

RG: 10.302.593-5 - SSP/SP ENDEREÇO: RUA: ALFREDO DA COSTA FIGO, 703 - SANTA 
CANDIDA                                            CAMPINAS/SP - 13087-534 CPF: 778.349.848-53 

TEL: 99771-5682 / 3208-3535  eletrosol@uol.com.br 

   

FERNANDO DOS SANTOS VICE-PRESIDENTE  06/02/2018 A 06/02/2020 

RG: 13.789.338-3 - SSP/SP ENDEREÇO: ALAMEDA DOS YPÊS, 410 - VILLE CHAMONIX - 
ITATIBA/SP - 13257-622 CPF: 086.214.918-50 

TEL: 11-98175-2571 331.fds@gmail.com 

   

MÁRIO SÉRGIO TOGNOLO  1° SECRETÁRIO 06/02/2018 A 06/02/2020 

RG: 11.989.527-4 - SSP/SP ENDEREÇO: RUA ATENAS, 160, BARÃO GERALDO - CAMPINAS/SP - 
13085-558 CPF: 002.225.048-46 

TEL: 99176-6720 tognolo@icloud.com 

   

SAMUEL SOAVE 2° SECRETÁRIO  06/02/2018 A 06/02/2020 

RG: 37.267.207-3 - SSP/SP RUA: CAMPOS SALLES, 2035 - TORRE 5 APTO 06 - VILA FAUSTINA II 
- VALINHOS/SP - 13271-900 CPF: 385.034.698-63 

TEL: 99212-9227 soave.samuel@gmail.com 

   

MARCOS ADELINO LUCAS 1° TESOUREIRO  06/02/2018 A 06/02/2020 

RG: 15.308.776-6 - SSP/SP ENDEREÇO: RUA: ALVARO RIBEIRO, 15, APTO 104, PONTE PRETA - 
CAMPINAS/SP - 13041-730 CPF: 024.915.778-01 

TEL: 99604-3853 / 3234-5600 marcosal@sigmanet.com.br 

   

MARCO FRANCISCO MORALES MOSTASSO 2°TESOUREIRO  06/02/2018 A 06/02/2020 

RG: 7.378.994-X - SSP/SP ENDEREÇO: PROFESSOR ERNESTO SOUZA CAMPOS, 99 - JD. 
BANDEIRANTES - CAMPINAS/SP - 13033-400 CPF: 720.266.348-15 

TEL: 98122-7745 / 3242-8158 moralesju@uol.com.br 
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1) Identificação da Unidade: 

Centro de Educação Infantil Bem Querer Professor Pierre Weil 

 

Endereço:  

Rua: Monica Silveira Pisani, 185 - Jardim Vista Alegre - CEP: 13056-510 

Telefone: (19) 3226-9645 

Endereço Eletrônico: diretorianavemae@anabrasil.org 

 

2) Relatório do atendimento: (Demanda apurada em 25/04/2019) 

a) Proposta de atendimento 

Agrupamento 

Proposta de 
Atendimento 

Inicial (PA Inicial) 

Proposta de 
Atendimento 

Máxima  
(PA Máxima) 

Matrículas Ativas 
Vagas  

(ref. PA Máxima) 

I 84 102 93 9 

II 150 163 157 6 

III 180 215 188 27 

Total 414 480 438 42 

 

b) Frequência 

Agrupamento 
Frequência constante do trimestre em 

porcentagem 

I 79,3 % 

II 75,9 % 

III 72,1 % 

I/II 73,6 % 
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c) Ordens Judiciais 

Agrupamento Matrículas por ordem judicial no trimestre 

I 15 

II 14 

III 0 

Total 29 

 

3) Recursos humanos 

a) Equipe Gestora: 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO  

PRISCILA ROMANO 
SANTANA 

DIRETORA 
EDUCACIONAL 

07:00 as 16:00 
(SEG, QUAR, SEXTA) 

09:00 as 18:00 
(TERÇA E QUINTA) 

01/10/2018 

12:00 as 13:00 
(SEG, QUAR E SEXTA) 

13:00 as 14:00 
(TERÇA E QUINTA) 

PEDAGOGIA 

PROCESSO SELETIVO VICE DIRETORA 

09:00 as 18:00 
(SEG, QUAR, SEXTA) 

07:00 as 17:00 
(TERÇA E QUINTA) 

01/07/2016 

13:00 as 14:00 
(SEG, QUAR E SEXTA) 

12:00 as 13:00 
(TERÇA E QUINTA) 

PEDAGOGIA 

ROSELI APARECIDA 
VALENTIM JERÔNIMO 

COORDENADORA 
PEDAGÓGICA 

07:00 as 16:00 02/04/2018 

11:00 as 12:00 
(SEG, TERÇA, QUAR E SEXTA) 

13:00 as 14:00  
(QUINTA) 

 
 

PEDAGOGIA 

 

 

b) Equipe de apoio administrativo 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO 

FLAVIA APARECIDA 
ROCHA 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO I 

08:00 - 17:00 10/09/2018 12:00 - 13:00 
SUPERIOR 
COMPELTO 

MARCELA MATTIOLI DE 

SOUZA 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO I 
08:00 - 17:00 10/03/2014 12:00 – 13:00 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ANA CAROLINE VITAL 

SATURNINO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
08:00 - 17:00 14/01/2019 12:00 - 13:00 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

RAFAELA DE MORAES 
MACHADO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

08:30 - 17:30 02/01/2017 12:00 - 13:00 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

JULIANA SILVA 
SAMPAIO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

08:00 - 17:00 18/02/2019 11:30 - 12:30 
SUPERIOR 
CURSANDO  
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c) Equipe de Apoio operacional  

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO 

SANDRA CRISTINA 
BIANCHI RODRIGUES 

AUXILIAR DE 
COZINHA 

07:00 - 17:00 25/06/2018 11:30 - 12:42 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

EMILENE FERREIRA 
PEREIRA 

AUXILIAR DE 
COZINHA 

07:00 - 17:00 25/062018 11:30 - 12:42 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ARISDETE DA SILVA 
OZORIO 

COZINHEIRA 07:00 - 16:00 08/10/2014 12:00 - 13:00 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

FERNANDA CRISTINA 
DE GODOI LACERDA 

COZINHEIRA 07:00 - 17:00 28/05/2018 11:00 - 12:12 ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

CRISTIANO RIBEIRO 
CIRIACO 

PORTEIRO 08:00 - 18:00 25/06/2018 11:30 - 12:42 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ELIANA APARECIDA 
DA SILVA PRATES 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

7:00 - 17:00 25/06/2018 11:30 - 12:42 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ZENEIDE FARIA 
PINHEIRO 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

8:00 - 18:00 03/07/2018 12:30 - 13:42 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

SILVANI FERREIRA 
DOS SANTOS 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

7:30 - 17:30 15/06/2018 12:30 - 13:42 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

TEREZA LIMEIRA DE 
SOUZA  

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

7:00 - 17:00 25/06/2018 11:30 - 12:42 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

d) Equipe Docente 

Nº NOME FUNÇÃO HORARIO 
DATA 

ADMISSÃO 

HORARIO DE 

FORMAÇÃO 

ENTRE PARES 

FORMAÇÃO / 

HABILITAÇÃO 

01 
ALINE MATOS 

TREVISAN 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

13:00 - 17:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

11:00 - 17:00 

(QUI) 

04/04/2019 
11:00 - 13:00 

(QUI) 

SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 

02 
DANIELA FABIANA DE 

SOUZA TEIXEIRA 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 - 11:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

07:00 - 13:00 

(QUI) 

25/01/2017 
11:00 - 13:00 

(QUI) 

SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 

03 
EDIVANIA BATISTA DE 

SOUSA 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 - 11:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

07:00 - 13:00 

(QUI) 

16/04/2012 
11:00 as 13:00 

(QUI) 
SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 

04 
IRMA MARIA 

CONSOLO 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 - 11:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

07:00 - 13:00 

(QUI) 

01/02/2016 

 

11:00 - 13:00   

(QUI) 
SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 
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05 
KETLYN GISLAINE DA 

SILVA 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

13:00 - 17:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

11:00 - 17:00 

(QUI) 

25/01/2017 

 

11:00 - 13:00   

(QUI) 
SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 

06 
MARIA DE LOURDES 

LOIOLA RODRIGUES 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

13:00 - 17:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

11:00 - 17:00 

(QUI) 

25/01/2017 

 

11:00 - 13:00   

(QUI) 
SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 

07 
MIRIAM FLÁVIA L. 

PEREIRA 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

13:00 - 17:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

11:00 - 17:00 

(QUI) 

2/01/2019 
11:00 - 13:00   

(QUI) 

SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 

08 
MIRIAM FERREIRA 

MALAFAIA 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 - 11:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

07:00 - 13:00 

(QUI) 

01/02/2013 
11:00 - 13:00 

(QUI) 
SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 

09 
MÔNICA CRISTIINA S. 

MORAES 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 - 11:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

07:00 - 13:00 

(QUI) 

23/01/2019 
11:00 - 13:00 

(QUI) 
SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 

10 
NATHALIA 

GONÇALVES DE 

OLIVEIRA SALLATI 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 - 11:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

07:00 - 13:00 

(QUI) 

17/09/2018 
11:00 - 13:00 

(QUI) 
SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 

11 
ROBERTA ADRIANA 

DA SILVA NEVES 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 - 11:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

07:00 - 13:00 

(QUI) 

06/08/2018 
11:00 - 13:00 

(QUI) 
SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 

12 
SUSANA THAIS DE 

PAULA DA SILVA 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 - 11:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

07:00 - 13:00 

(QUI) 

02/05/2017 
11:00 - 13:00 

(QUI) 

SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 

13 
SUSIE LIDIANE SILVA 

SANTANA DE 

OLIVEIRA 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 - 11:00  

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

07:00 - 13:00 

(QUI) 

25/01/2017 
11:00 - 13:00 

(QUI) 
SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 

14 
VALDIRENE 

BERNARDINO DOS 

SANTOS 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

7:00 - 11:00 

(SEG, TER, QUA, 

SEX) 

07:00 - 13:00 

(QUI) 

25/01/2018 
11:00 - 13:00 

(QUI) 

SUPERIOR/ 

PEDAGOGIA 
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d) Equipe de Agente de Ed. Infantil 

Nº 

 
NOME FUNÇÃO HORÁRIO 

DATA DE 
ADMISSÃO 

ALMOÇO 

HORÁRIO DE 

FORMAÇÃO 

ENTRE PARES 

FORMAÇÃO 
INICIAL 

01 
ABIGAIL 

MARTINS 
VIEIRA  

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:30 - 17:30 
(SEG, QUA, 
SEX) 07:00 -
17:30( TER, 

QUI) 

24/09/2018 
12:12 - 13:24 (SEG, QUA, 
SEX) 12:02 – 13:44 (TER, 

QUI) 

07:00 - 9:00 (QUINTA-

FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

02 
 

ADRIANA 
SIPRIANO DA 

SILVA 

 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

08:00 - 18:00 
(SEG, QUA, 
SEX) 7:00 – 
18:00 (TER, 

QUI) 

25/06/2018 
12:12 - 13:24 (SEG, QUAR, 

SEX) 11:30 – 13:42 
(TER,QUIN) 

07:00 - 9:00 (QUINTA-
FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

03 
ANDRÉA 

PEREIRA DE 
ASSIS 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:30 – 17:30 
(SEG, QUA, 

SEX) 07:00 – 
17:30 (TER, 

QUI) 

08/11/2018 
12:12 – 13:24 (SEG, QUA, 
SEX) 12:02 – 13:44 (TER, 

QUI 

07:00 - 9:00 (QUINTA-
FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

04 
ADRIANA P. A. 

DA SILVA 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 – 17:00 
(SEG,QUA, 

SEX) 07:00 – 
17:00 (TER, 

QUI) 

04/02/2019 
11:00 – 12:12 (SEG, QUA, 
SEX) 10:50 – 12:02 (TER, 

QUI) 

07:00 – 9:00  
(TERÇA-FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

05 
BRUNA KELLY 

SOUZA DE 
DEUS  

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:30 – 17:30 
(SEG, QUA, 

SEX) 07:00 – 
17:30 (TER, 

QUI) 

24/09/2018 
12:12 - 13:24 (SEG, QUAR, 
SEX) 12:12 – 13:54 (TER, 

QUI) 

07:00 - 9:00 (QUINTA-
FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

06 
BÁRBARA DA 

SILVA 
CHERPINSKI 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:30 - 17:30 
(SEG, QUA, 
SEX) 07:00 – 
17:30 (TER, 
QUI) 

25/06/2018 
12:12 as 13:24 (SEG, QUA, 
SEX) 12:02 – 13:44 (TER, 

QUI) 

07:00 - 9:00 (QUINTA-
FEIRA) 

SUPERIOR 
PEDAGOGIA 

07 
CAROLAINE 
PEREIRA M. 

DOS SANTOS 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

7:00 -17:00 
(SEG A SEX) 

25/06/2018 
11:00 – 12:12 (SEG, QUA, 
SEX) 10:50 – 12:02 (TER, 

QUI) 

07:00 - 9:00 (QUINTA-
FEIRA) 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

08 
CAROLINE 
JACOME 

GERMANO 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

7:00 - 17:00 
(SEG A SEX) 

25/06/2018 
11:00 as 12:12 (SEG, QUA, 
SEX) 10:50 – 12:02 (TER, 

QUI) 

07:00 – 9:00  
(TERÇA-FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

09 
DANIELA DOS 

SANTOS 
QUEIROZ 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:30 – 17:30 
(SEG, QUA, 

SEX) 07:00 – 
17:30 (TER, 

QUI) 

24/09/2018 
12:12 – 13:24 (SEG,QUA, 
SEX) 12:02 – 13:44 (TER, 

QUI 

07:00 - 9:00 (QUINTA-
FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

10 
ELAINE 

BENETOLI 
RAMALHO 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 07:30 – 
17:30 (SEG, 
QUA,SEX) 
07:00 – 17:30 
(TER, QUI) 

25/06/2018 
12:12 – 13:24(SEG, QUA, 
SEX) 12:12 – 13:54 (TER, 

QUI) 

07:00 - 9:00 (QUINTA-
FEIRA) 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

11 
HELENA R. 

LUNA 
SLONZON 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 - 17:00 
(SEG A SEX) 

04/02/2019 11:00 – 12:12 (SEG A SEX) 
07:00 – 9:00  

(TERÇA-FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

12 
JULIANA 

ALVES DA S. 
SANTOS  

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:30 – 17:30 
(SEG, QUA, 
SEX) 07:00 – 
17:30 (TER – 
QUI) 

24/09/2018 
12:12 – 13:24 (SEG, QUA, 
SEX) 12:02 – 13:44 (TER-

QUI) 

07:00 - 9:00 (QUINTA-
FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

13 
JUSSARA 
APARECIDA 
DA SILVA 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 – 17:00 
(SEG A SEX) 

04/06/2018 
11:00 – 12:12 (SEG,QUA, 
SEX) 10:50 – 12:02 (TER-

QUI) 

07:00 – 9:00  
(TERÇA-FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 
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14 
KELLY 
CRISTINA R. 
NOVAIS 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 – 17:00 
(SEG A SEX) 

24/09/2019 
11:00 – 12:12 ( SEG, QUA, 
SEX) 10:50 – 12:02 (TER-

QUI) 

07:00 – 9:00  
(TERÇA-FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

15 
LIDIANE 
ALMEIDA DA 
SILVA LIMA 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

7:30 - 17:30 
(SEG,QUA, 

SEX) 07:00 – 
17:30 (TER-

QUI) 

25/06/2018 
12:12 – 13:24 (SEG, QUA, 
SEX) 12:02 – 13:44 ( TER, 

QUI) 

07:00 - 9:00 (QUINTA-
FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

16 
LIGIA 
RODRIGUES 
NOGUEIRA 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 - 17:00 
(SEG A SEX) 

28/05/2018 
11:00 – 12:12(SEG, QUA, 
SEX) 10:50 – 12:02 (TER, 

QUI) 

07:00 – 9:00  
(TERÇA-FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

17 
MADALENA 
APARECIDA 
GALVÃO 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
8:00 - 18:00 25/06/2018 

11:00 – 12:12 (SEG, QUA, 
SEX) 10:50 -12:02 (TER, 

QUI) 

07:00 – 9:00  
(TERÇA-FEIRA) 

SUPERIOR 
COMPLETO 

18 
MARCIA DE 
ASSIS C. 
MOURA 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 – 17:00 
(SEG A SEX)  

28/05/2018 11:00 – 12:12 (SEG A SEX 
07:00 – 9:00  

(TERÇA-FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

19 

MARIA 
ADRIANA DE 
ASSIS D. 
RODRIGUES 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
07:00 – 17:00 
(SEG A SEX)  

28/05/2018 
11:00 – 12:12 (SEG, 

QUA,SEX) 10:50 – 12:02 
(TER, QUI)  

07:00 – 9:00  
(TERÇA-FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

20 
NATALIA M. 
MACHADO DA 
SILVA  

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

8:00 - 18:00 ( 
SEG, QUA, 
SEX) 07:00 – 
18:00 (TER, 
QUI) 

28/05/2018 
12:12 – 13:24 (SEG ,QUA, 
SEX) 11: 30 – 13:42 (TER, 

QUI) 

07:00 - 9:00 (QUINTA-
FEIRA) 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

21 
REGIANE DA 
SILVA SOUZA 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:30 – 17:30 
(SEG,QUA,  
SEX) 07:00 – 
17:30 (TER, 
QUI) 

25/06/2018 
11:00 – 12:12 (SEG, QUA, 
SEX) 10:50 – 12:02 (TER, 

QUI) 

07:00 - 9:00 (QUINTA-
FEIRA) 

ENSINO 
MÉDIO 

COMPLETO 

22 
SHIRLEY F. M. 
DE JESUS 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

7:30 - 17:30 
(SEG,QUA, 
SEX) 07:00 – 
17:30 (TER-
QUI) 

22/01/2019 
11:00 – 12:12 (SEG, QUA, 
SEX) 10:50 -12:02 (TER, 

QUI) 

07:00 - 9:00 (QUINTA-
FEIRA) 

SUPERIOR 
COMPLETO 

23 
VIVIANE 
FILADORO DA 
SILVA 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 – 17:00 
(SEG A SEX)  

11/09/2018 
11:00 – 12:12 (SEG, 

QUA,SEX) 10:50 – 12:02 
(TER, QUI)  

07:00 – 9:00  
(TERÇA-FEIRA 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 
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e) Organização das turmas na escola  

TURMA PERÍODO 
MATR. 
ATIVAS 

NOME DO 
PROFESS

OR 

QUANTIDADE 
DE AGENTES 

DE ED. 
INFANTIL 

NOME DOS AGENTES DE ED. 
INFANTIL 

HORÁRIO DE ATUAÇÃO 
COM OS ALUNOS 

HORARIO DE FORMAÇÃO 

TURNO 

AG I A INTEGRAL 30 

NATHALIA 
GONÇALVE

S DE 
OLIVEIRA 
SALLATI 

4 

KELLY CRISTINA R. NOVAIS 

7:00-11:00/ 12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 
7:00-10:50/12:02-17:00 
(QUI,SEX) 

07:00 / 09:00 (3ª FEIRA) 

ADRIANA P. A. DA SILVA  

7:00-11:00/ 12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 
7:00-10:50/12:02-17:00 
(QUI,SEX) 

07:00 / 09:00 (3ª FEIRA) 

BARBARA DA SILVA CHERPINSKI 

07:30-12:12/13:24-17:30 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-12:02/13:44-17:30 
(TER, QUI) 
 

07:00 / 09:00 (5ª FEIRA) 

JULIANA ALVES DA S. SANTOS 

07:30-12:12/13:24-17:30 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-12:02/13:44-17:30 
(TER, QUI) 
 

07:00 / 09:00 (5ª FEIRA) 

AG I B INTEGRAL 31 

  DANIELA 
FABIANA 

DE SOUZA 
TEIXEIRA 

 
 

4 

LIGIA RODRIGUES NOGUEIRA 

7:00-11:00/ 12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 
7:00-10:50/12:02-17:00 
(QUI,SEX) 

 07:00 / 09:00 (3ª FEIRA) 

JUSSARA APARECIDA DA SILVA 

7:00-11:00/ 12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 
7:00-10:50/12:02-17:00 
(QUI,SEX) 

07:00 / 09:00 (3ª FEIRA) 
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LIDIANE ALMEIDA DA SILVA LIMA 

7:30-12:12/ 13:24-17:30 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-12:02/13:44-17:30 
(TER, QUI) 

 07:00/09:00 (3ª FEIRA) 

ADRIANA SIPRIANO DA SILVA 

08:00-12:12/13:24-18:00 
(SEG, QUI, SEX) 
08:00-11:30/13:42-18:00 
(TER,QUI) 

07:00/09:00 (5ªFEIRA) 

AG I C  INTEGRAL 32 

ROBERTA 
ADRIANA 
DA SILVA 

NEVES  
 

4 

MARCIA DE ASSIS C. MOURA 
07:00-11:00/12:12-17:00 
(SEG A SEX)    

 07:00/09:00 (3ªFEIRA) 

ELAINE BENETOLI RAMALHO 

07:30-12:12/13:24-17:30 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-12:12/13:54-17:30 
(TER, QUI) 

07:00/09:00 (3ªFEIRA) 

ABIGAIL MARTINS VIEIRA  

07:30-12:12/13:24-17:30 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-12:02/13:44-17:30 
(TER, QUI) 

07:00/09:00 (5ªFEIRA) 

NATALIA M. MACHADO DA SILVA 

08:00-12:12/13:24-18:00 
(SEG, QUI, SEX) 
08:00-11:30/13:42-18:00 
(TER,QUI) 

07:00/09:00 (5ªFEIRA) 
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TURMA PERÍODO 

MATR. 
ATIVAS 

NOME DO 
PROFESSOR 

QUANTIDADE 
DE AGENTES 

DE ED. 
INFANTIL 

 NOME DOS AGENTES DE ED. 
INFANTIL  

HORÁRIO DE ATUAÇÃO 
COM OS ALUNOS 

HORÁRIO DE FORMAÇÃO 

AG I/II A INTEGRAL  32 
MÔNICA 

CRISTINA S. 
MORAES           

2 

MARIA ADRIANA ASSIS D. 
RODRIGUES 

07:00-11:00/12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-10:50/12:02-17:00 
(QUI,SEX) 

07:00/09:00 (3ªFEIRA) 

BRUNA KELLY SOUZA DE 
DEUS 

07:30-12:12/13:24-17:30 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-12:12/13:54-17:30 
(TER, QUI) 
 

07:00/09:00 (5ªFEIRA) 

AG I/II B INTEGRAL 31 
   IRMA MARIA 

CONSOLO  
     

2 

 MADALENA APARECIDA 
GALVÃO  

07:00-11:00/12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-10:50/12:02-17:00 
(TER.QUI) 

07:00/09:00 (3ªFEIRA) 

 

CAROLAINE PEREIRA M. DOS 
SANTOS 

07:00-11:00/12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-10:50/12:02-17:00 
(TER, QUI) 

07:00/09:00 (5ªFEIRA) 

AG II C INTEGRAL 31 

SUSIE LIDIANE 
SILVA 

SANTANA DE 
OLIVEIRA 

2 

DANIELA DOS SANTOS 
QUEIROZ 

7:30-12:12/13:24-17:30 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-12:02/13:44-17:30 
(TER, QUI) 

07:00/09:00 (3ªFEIRA) 

 

REGIANE DA SILVA SOUZA 

07:30-11:00/12:12-17:30 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-10:50/12:02-17:30 
(TER, QUI) 

07:00/09:00 (5ªFEIRA) 

AG II D INTEGRAL 31 
  JULIANA AP. 
TEIXA CRUZ  

 
2 

CAROLINA JACOME 
GERMANO 

07:00-11:00/12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-10:50/12:02-17:00 
(TER, QUI) 

07:00/09:00 (3ªFEIRA) 

 

SHIRLEY F. M. DE JESUS 

7:30-12:12/13:24-17:30 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-12:02/13:44-17:30 

(TER, QUI) 

07:00/09:00 (5ªFEIRA) 

AG II E INTEGRAL 32 
SUSANA THAIS 

P. DA SILVA     
2 VIVIANE FILADORO DA SILVA  

07:00-11:00/12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 

07:00/09:00 (3ªFEIRA) 
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         07:00-10:50/12:02-17:00 
(QUI, SEX) 

ANDRÉA PEREIRA DE ASSIS 

07:30-12:12/13:24-17:30 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-12:02/13:00-17:30 
(TER, QUI) 

07:00/09:00 (5ªFEIRA) 

MONITORA VOLANTE HELENA R. LUNA SLONZON                                                                                

07:00-11:00/12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 
07:00-10:50/12:02-17:00 
(QUI, SEX) 

07:00/09:00 (3ªFEIRA) 

mailto:adm@anabrasil.org
mailto:diretorianavemae@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – BEM QUERER PROFº PIERRE WEIL 

CNPJ 54.150.339/0002-84  - adm@anabrasil.org – diretorianavemae@anabrasil.org  

 

Rua: Antônia Avelar Ridal, s/n – Pq. Vista Alegre – 13054-353 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-2660 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA PERÍODO 
MATR. 
ATIVAS 

NOME DO 
PROFESSOR 

HORÁRIO DE 
ATUAÇÃO COM 

OS ALUNOS 

HORÁRIO DE FORMAÇÃO 

TURNO 

AG III A INTEGRAL 30 
EDIVANIA B. 
DE SOUZA            

(AFASTADA) 
07:00 – 11:00 

 
11:00 / 13:00 (5ª FEIRA) 

AG III B INTEGRAL     29 
MIRIAM F. 
MALAFAIA  

 
07:00 – 11:00 

 
 
11:00 / 13:00 (5ª FEIRA) 

AG III C INTEGRAL 29 
VALDIRENE 

B.  DOS 
SANTOS 

07:00 – 11:00 

 
 
11:00 / 13:00 (5ª FEIRA) 

AG III D INTEGRAL 33 
ALINE 

MATOS 
TREVISAN 

13:00 – 17:00 

 
11:00 / 13:00 (5ª FEIRA) 

AG III E INTEGRAL 34 
MIRIAM 

FLÁVIA L. 
PEREIRA 

13:00 – 17:00 

 
11:00 / 13:00 (5ª FEIRA) 

AG III F INTEGRAL 33 

KETLYN 
GISLAINE DA 

SILVA           
 

13:00 – 17:00 

 
 
11:00 / 13:00 (5ª FEIRA) 
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f) Educação Especial 

AGRUPAMENTO  NOME DO ALUNO DEFICIÊNCIA CUIDADOR 

II B  Ana Luisa Lima Carlos Baixa Visão  

II C Giovanna F. Vitache  Ramos Auditiva   

III B Rodrigo Machado Júnior Adnpm global  

III D  Leonardo de Toleto Adnpm global  

III F Vitor Vieira P. Ferreira Transtorno do espectro autista  

Total de alunos atendidos: 05 
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4) Acompanhamento do Projeto Pedagógico 

a) Cumprimento das metas no trimestre de acordo com o Plano de Ação do Projeto Pedagógico (Item 3.2) e o Contrato 

de gestão – Edital 03/2015 (Anexo I - Termo de Referência Técnica - Item V, 1.1, E).  

INDICADOR PRIORIDADE 
IDENTIFICADO 

META(S) DEFINIDA(S) AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO 
DA(S) META(S) 

RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

Proposta 
Pedagógica 
consolidada. 

Proposta Pedagógica 
em forma de 
documento para 
conhecimento de toda 
comunidade escolar. 

Melhor a exposição dos projetos 
e Proposta Pedagógica para 
toda equipe e comunidade, 
socializando, esclarecendo e 
divulgando o documento pela 
Unidade Educacional, 
aprimorando o acesso. 

Exposição e orientação às famílias 
sobre o direito em visualizar e ter o 
acesso a estes documentos. 

Apresentar a Proposta Pedagógica a 
toda equipe e comunidade, através de 
reuniões como RPAI, TDC, Conselho de 
Escola, para tornar conhecido por 
todos. 

 

Equipe Pedagógica e 
gestora. 

Durante todo ano 
letivo 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( X ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
 
Considerações: O Projeto Pedagógico é discutido em reuniões com a comunidade e toda equipe, a cópia do PP fica disponível a toda comunidade na Unidade em forma 
de documento. Aguardando parecer final do PP para impressão e divulgação para a comunidade. 
 

Proposta 
Pedagógica 

Elaboração e 
periodicidade na 

Participação ativa das 
professoras, demais 

Mural com informativos das ações 
pedagógicas, acrescentando os 

Equipe Pedagógica e 
gestora 

Durante todo ano 
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consolidada. atualizada com a 
participação das 
professoras, demais 
profissionais e 
famílias, considerando 
também o interesse 
das crianças, para 
construção da 
Proposta Pedagógica. 

funcionários e comunidade, na 
construção da Proposta 
Pedagógica.  

projetos que estão sendo realizado. 

Realizar múltiplos registros por adultos 
e crianças. 

Proporcionar a equipe momentos de 
discussão e elaboração da Proposta 
Pedagógica. 

Ação para final do ano letivo, realizar 
pesquisa com a comunidade sobre o 
trabalho realizado. 

letivo 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( X ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
 
Considerações: O Projeto Pedagógico está em processo de elaboração e avaliação contínua. 
 

Planejamento, 
acompanhamen
to e avaliação. 

Na pratica 
pedagógica, criar 
condições durante o 
planejamento e 
avaliação para que as 
crianças possam 
manifestar suas 
opiniões. 

Analisar os questionamentos 
das crianças e realizar 
pesquisas junto com a equipe, 
traçando novas ações 
identificadas pelas crianças. 

Durante a roda de conversa dar voz as 
crianças para que elas exponham suas 
ideias e opiniões. 

Equipe Pedagógica e 
monitoras. 

Durante todo ano 
letivo 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( X ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
 
Considerações: Indicador está sendo realizado em um processo contínuo. 
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Crianças 
construindo 
sua autonomia 

As professoras 
organizar atividades e 
tempo que ofereçam 
atividades diferentes 
que podem ser 
escolhidas pelas 
crianças.  

Desenvolver autonomia de 
escolhas nas crianças, 
possibilitando tomada de 
decisão considerando seu 
interesse. 

Organizar na sala de aula cantinhos 
com diferentes atividades para que as 
crianças possam escolher. 

Equipe Pedagógica e 
monitoras 

Durante todo ano 
letivo 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( X ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
 
Considerações: Durante as atividades a O. P.  orienta as professoras a incluir os interesses destacados pelas crianças. 
 

Crianças tendo 
experiências 
agradáveis 
variadas, 
estimulantes 
com a 
linguagem oral 
e escritas. 
 

As professoras devem 
criar oportunidades 
prazerosas para o 
contato das crianças 
com a linguagem oral 
e escrita. 

 

Planejar momentos que priorize 
o contato das crianças com a 
linguagem oral e escrita. 

Aprimorar as metodologias utilizadas 
para o desenvolvimento do interesse da 
criança pela linguagem oral e escrita. 
Exemplo (teatro falado, recontar 
histórias, narrativas, utilização de livros 
com imagens, fantoches, 
musicalização, exposição de 
atividades). 

Orientadora 
Pedagógica, 
Professoras e 
monitoras. 

Durante todo ano 
letivo 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( X ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
 
Considerações: Essas atividades são realizadas constantemente dentro do Projeto Pedagógico. 
 

Segurança 
As tomadas elétricas 
estão colocadas no 
alto das paredes e 
possuem tampas 

Tomadas elétricas com tampas 
protetoras seguras, produtos de 
limpeza acondicionados fora do 
alcance das crianças, circulação 
segura das crianças, botijão de 

Comprar protetores para as tomadas. Equipe gestora Primeiro Semestre 
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protetoras seguras? gás dentro dos padrões de 
segurança exigidos por lei. 
 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
 

Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( X ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
 
Considerações: A direção já comprou alguns protetores para as tomadas. 
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b) Processos de ensino aprendizagem 

Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais da 

Educação Básica para a Educação Infantil, bem como o Projeto Político 

Pedagógico do CEI Bem Querer Professor Pierre Wiel, as ações educacionais 

foram planejadas de modo a assegurar a participação das crianças, famílias e 

educadores. Trabalhamos diversas atividades lúdicas no cotidiano das 

crianças, com o propósito de desenvolver habilidades motoras, cognitiva e 

principalmente afetivas neste período de adaptação, transformando o espaço 

escolar em um ambiente acolhedor, aconchegante e divertido. 

Estão matriculadas no ano de dois mil e dezenove (2019), 438 crianças, 

distribuídas em um grupo heterogêneo com idade e fases de desenvolvimento 

misto, desde criança bem pequena, com quatro meses até criança de cinco 

anos e 11 meses.         

Atendendo o perfil de cada turma, a organização das crianças foi feita de 

acordo com a necessidade da proposta da atividade a ser realizada, porém, 

prevendo uma flexibilidade planejada de acordo com os objetivos propostos, 

para que a troca de experiências sempre aconteça, podendo haver momentos 

em que a atividade tenha participação de todo o grupo.  

 

Relatório das experiências vivenciadas e desenvolvidas 

AGRUPAMENTO: I A 
Professora: Nathália Gonçalves de Oliveira Sallati  

Monitoras: Kelly, Juliana, Barbara  e  Adriana 

A fase da primeira infância na dependência relativa: estende-se do sexto mês 

até o fim do primeiro ano de vida. Não existe mais a sensação de que suas 

vontades e necessidades são resolvidas de repente, simplesmente porque uma 

necessidade surgiu, surge uma percepção de interação entre o adulto e a 

criança. Torna-se capaz de estabelecer uma relação entre adulto e objeto e, 

por este fato, cabe a ela dar um sinal para chamar o adulto, é, então, muito 

importante que este compreenda a necessidade da criança de manifestar um 

sinal antes que ele satisfaça suas necessidades.  
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Apresentando a autonomia à criança é possível que ela reconheça sua 

capacidade e tenha cada vez mais interesse em desenvolver sua curiosidade 

com o mundo. 

O agrupamento I A é composto por uma professora e vinte e nove alunos 

(sendo 13 meninas e 16 meninos na faixa etária de 8 meses a 1 ano e 7 

meses) São crianças que a maioria nunca frequentou a instituição, ou seja, a 

maioria das crianças iniciaram pela primeira vez na escola e elas moram nas 

proximidades.  

Ao longo deste período procurei a melhor forma de elaborar, propor e realizar 

diversas atividades que pudessem atrair a concentração das crianças para que 

elas pudessem aprender e desenvolver de acordo com o seu ritmo, com 

múltiplas linguagens sendo linguagem corporal, musical, oral e visual.  

Na roda de conversa elaboramos em conjuntos os combinados para o grupo, 

de modo que todos possam cumpri-los, para que cada um seja respeitado. É 

um momento fundamental para o enriquecimento do vocabulário dos alunos, 

eles se adaptaram a essa rotina e se acostumaram que a roda da conversa faz 

parte da sua manhã antes de iniciar as atividades.  

     Nas primeiras semanas trabalhamos com a adaptação, a maioria das 

crianças estavam na creche pela primeira vez, precisamos trabalhar a 

aceitação pelo desconhecido e a confiança com a equipe. 

Realizamos uma atividade que envolve um bambolê enrolado em fita adesiva e 

distribuímos bolinhas coloridas para que as crianças pudessem colar as 

bolinhas na fita. Eles perceberam que a bolinha não iria cair se fosse colocada 

em um local com cola, pudemos trabalhar as cores, a atenção e concentração, 

coordenação motora e a paciência por aguardar a sua vez. 

A maioria gostou da brincadeira e compreendeu seu objetivo, alguns 

estranharam o fato de a bolinha não cair trazendo uma curiosidade importante 

para explicarmos como funciona uma fita adesiva. 
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Para trabalharmos a noção do eu e apresentar os nomes de cada um, tiramos 

fotos das crianças para utilizar na chamadinha, todos os dias durante a roda 

cantamos músicas relacionadas aos nomes, começamos retirando as fotos de 

uma canoa e perguntando de quem era aquela foto, no início eles apenas 

observavam demonstrando interesse, após um tempo alguns começaram a se 

reconhecer e reconhecer os amigos. 

 

Toda última sexta-feira do mês é realizada uma comemoração dos 

aniversariantes daquele mês. 

Cada apresentação para esse momento é preparada por duplas de professoras 

que realizam atividades manuais para enfeitar e deixar o ambiente preparado 

para essa situação. É importante ocorrer essa comemoração para aquelas 

crianças que em algumas vezes não tem a oportunidade de comemorar com a 

família pelos seus motivos particulares, nos ajuda a compartilhar com toda a 

escola o crescimento de nossos alunos e trazer alegria para esses 

aniversariantes. Finalizamos com um bolo preparado com o carinho da equipe 
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da cozinha e dançamos no pátio com músicas infantis com todas as turmas 

ajudando na interação. 

 

Foram distribuídas bolinhas coloridas pela sala e uma casinha de pano, a 

intenção era fazer com que as crianças colocassem todas as bolinhas dentro 

da casinha, dessa forma trabalhamos a organização. Todos brincaram com as 

bolinhas, alguns preferiram ficar dentro da casinha, mas poucos 

compreenderam o real sentido da brincadeira, somente as crianças maiores e 

que conversando com os pais descobri que em casa são incentivados a 

guardar seus brinquedos nos ajudaram a colocar as bolinhas de volta em seu 

lugar. 

 

Circuito com bambolê e fita adesiva no chão, essa atividade foi importante para 

ajudar as crianças que estavam com insegurança em andar conseguirem dar 

outros passos não somente em linha reta, mas com pequenos obstáculos pelo 

caminho, fortalecendo a confiança e a autonomia ao caminhar. 

Essa atividade foi realizada por vários dias e observei que algumas crianças 

não andavam pela facilidade de serem carregadas no colo, portanto insistimos 
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no circuito mesmo com algumas crianças chorando e não gostando da 

atividade, aos poucos elas foram percebendo o quanto estavam ganhando com 

sua autonomia em caminhar, que aos poucos foram dando os primeiros 

passos.Ajudou também em situações de medo, onde a criança já havia andado 

mas depois de um tombo desistiu e não tentou mais. 

 

 

Realizamos a atividade cama de gato, uma atividade onde são distribuídos por 

todo o espaço barbante para que dificulte a saída de quem estiver ali dentro, 

onde é possível trabalhar a confiança e a autonomia para se desvencilhar de 

obstáculos sozinhos. Algumas crianças não apresentaram medo e rapidamente 

se dirigiram em direção a saída passando pelos obstáculos e se 

desvencilhando do barbante, já outras quando tentavam sair mas viam alguma 

dificuldade paravam de tentar e começavam a chorar, essas crianças eram 

chamadas e incentivadas a sair sozinhas, mostrei que eram capazes e que 

conseguiriam sair de lá se tentassem. 
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Atividade de assimilação com as cores primárias, as crianças deveriam 

associar as cores das bolinhas com as cores dos buracos e colocá-las cada 

uma em seu devido lugar. Pudemos trabalhar a coordenação motora, 

concentração, cores primárias e atenção. No decorrer da atividade, algumas 

crianças compreenderam que a diferença das cores dos buracos e das 

bolinhas tinham uma relação, outras levaram em consideração somente a 

necessidade de colocar a bolinha no buraco, aquelas que reconheceram as 

cores de imediato eram aquelas que já haviam frequentado a creche e são 

maiores. 

 

 

 

Carimbo de mãos e pés, pudemos trabalhar a noção do eu e as diferenças 

entre nós pelos tamanhos dos pés e mãos. Trabalhamos também a cor 

vermelho, fazendo assimilação com diferentes objetos dessa cor. 

As sensações também fizeram parte dessa atividade, já que puderam sentir o 

molhado da tinta nos pés e mãos. Foi uma atividade importante, para 

apresentar alguns materiais pedagógicos que serão utilizados no decorrer da 

sua vivência na educação infantil. 
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Semana da alimentação saudável, montamos um prato com alimentos não 

perecíveis e cola. Pudemos falar sobre o que costumamos comer, o que é 

saudável e o que não é, também pudemos trabalhar o sensorial e a noção de 

centralidade e dentro e fora. A maioria das crianças percebeu rapidamente o 

objetivo da atividade, o local correto onde deveria ser colocado o alimento, que 

aquele alimento que estávamos olhando era algo que comemos diariamente e 

a necessidade em se alimentar bem. 

 

Semana da educação saudável, demos continuidade a atividade anterior 

recortando de revistas alimentos que eram saudáveis e depois colamos ao lado 

do prato montado anteriormente trabalhando a coordenação motora fina. 

Coloquei cada criança em meu colo para me ajudar a procurar algum tipo de 

alimento e para recortar junto comigo o alimento da revista, posicionando seus 

dedos dentro da tesoura e ensinando como recortar a foto, depois deixei cada 

um colar o alimento onde queria espalhando os diferentes tipos de alimentos 

saudáveis. 
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Semana da educação saudável, finalizamos com a apresentação das frutas 

banana, maçã, mamão e melão. Puderam experimentar todas as frutas e 

observar suas diferentes cores e texturas. As crianças que não tem o costume 

de comer frutas, ainda tiveram dificuldade em aceitar experimentar, aos poucos 

essas crianças são incentivadas a conhecer frutas diferentes durante o almoço, 

muitas delas não comem, pois nunca experimentaram, no decorrer desse 

trimestre já houve casos de crianças que aceitaram experimentar e começaram 

a comer as frutas oferecidas na creche. 

 

 

Apresentação “Sexta em cena”, essa apresentação foi direcionada a semana 

da educação saudável, pudemos assistir a turma do AGII D apresentar a 

música “O que é que tem na sopa do neném”, cada criança estava com um 

avental com verduras e frutas coladas e mexendo com uma colher uma panela 

que estaria a “sopa”. 
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Projeto Identidade, cada criança foi medida por um fio de barbante e dessa 

forma, puderam observar as diferenças de tamanhos de cada um, no final cada 

barbante foi usando como caule de flores para apresentar o jardim de todas as 

crianças da sala. Depois fizemos desenhos ao redor de cada criança e 

recortamos os corpinhos no papel pardo, distribuímos pela parede da sala cada 

desenho de mão dada com o outro para apresentar as diversidades. 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante o primeiro trimestre pudemos trabalhar o Projeto “Quem sou eu”, esse 

projeto pode nos trazer a visão ampla do olhar da criança sobre o mundo, pois 

a cada diferença percebida no colega ao lado abria-se um leque de novidades 

onde a criança descobria que tudo é diferente, tudo está em movimento e que 

tudo por ser diferente merece o meu respeito, principalmente porquê se o outro 

é diferente significa que eu também sou. 
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Aprendemos a lidar com uma nova rotina, um novo mundo, diferente daquele 

que eles estavam acostumados a vivenciar com a família, descobriram que 

existem pessoas além do ambiente familiar que também os ama e, também 

podem fazer parte de suas vidas. 

Pude observar o avanço de várias crianças em diferentes situações, crianças 

que engatinhavam e começaram a andar, crianças que não se alimentavam 

além do leite e começaram a experimentar, crianças que tinham dificuldades 

relacionadas a confiança e hoje se sentem seguras com seus colegas e 

educadoras. 

É gratificante poder participar do amadurecimento de tantas crianças e 

enxergar que com esforço, disciplina e amor podemos evoluir juntos e nos 

ajudar cada vez mais. 

 
 
AGRUPAMENTO: I B 
 
Professora: Daniela Fabiana de Souza Teixeira 

Monitoras: Adriana Simpliano da Silva, Lidiane Almeida da Silva Lima, Jussara 

Aparecida da Silva e Ligia Rodrigues Nogueira. 

 

PROJETO ADAPTAÇÃO QUEM SOU EU  

O objetivo da Educação Infantil é propiciar a criança um ambiente rico para o 

desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social. Sendo assim o meu 

objetivo neste bimestre foi proporcionar à criança a construção da sua 

identidade e autonomia, a partir da sua convivência e relacionamentos com as 

crianças e adultos incentivando o ser, o estar, o aprender, e o conviver com os 

outros. 

Promover o desenvolvimento de forma integral e propiciar momentos e 

recursos para a sua própria construção. 

‘Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua 

produção ou a sua construção. 

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 
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Paulo Freire  

 

 

 

Roda:Todo começo de período da manhã, cantamos uma música de bom 

diadizendo o nome de cada criança, uma maneira de acolhê-las e de fazê-las 

ouvir o seu próprio nome e o dos colegas.  

 

 

Atividade Identidade:Atividade foi realizada dentro de sala, organizei o 

agrupamento em pequeno grupo, coloquei as crianças sentadas no chão. E 

peguei uma criança de cada vez para pintar o seu pezinho. Pintei o pezinho 

com tinta guache azul e carimbei numa folha A3 a monitora me auxiliou no 

momento da atividade. As crianças demonstraram diferentes reações, sorrisos, 

algumas sentiram cócegas, outras crianças choraram, pois estranharam o 

primeiro contato com tinta. 
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Atividade pintura na mãozinha: Atividade foi realizada no solário, a turma foi 

dividida em pequeno grupo, onde a professora pintou a mãozinha com guache 

vermelho e carimbou na folha A3. As algumas crianças demostraram interesse, 

explorando a tinta na mãozinha abrindo e fechando, olhares de descobertas, 

sentindo sensações, espalhados a tinta de uma mão para outra, outras 

crianças tiveram reações de choro, mas permitiram a professora de pintar a 

sua mãozinha, teve uma aluna que não quis de maneira alguma pintar a sua 

mão, eu respeitei o seu momento.   

 

 

Atividade qual é a minha idade: Realizamos a atividade em sala de aula, dividi 

as crianças em pequeno grupo. Pintamos o dedo com guache representando a 

sua idade ou meses de vida em cima da imagem do bolo que estava colando 

na folha A3. Cantamos à música de parabéns as crianças participaram do 

momento da atividade com interesse, balançado o corpo, batendo palmas, 

demostrando se divertir. 

mailto:adm@anabrasil.org
mailto:diretorianavemae@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – BEM QUERER PROFº PIERRE WEIL 

CNPJ 54.150.339/0002-84  - adm@anabrasil.org – diretorianavemae@anabrasil.org  

 

Rua: Antônia Avelar Ridal, s/n – Pq. Vista Alegre – 13054-353 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-2660 

 

Atividade qual e o meu tamanho: Realizamos a atividade em sala de aula a 

monitora me auxiliou para medir a criança com fita métrica e usamos o 

barbante com registro do seu tamanho. As crianças demonstraram curiosidade 

quando foi apresentada a fita métrica, querendo pegar na mãozinha, ficaram 

concentradas quando colocamos a fita atrás de suas costas para medir a sua 

altura, mostramos o seu tamanho com barbante, atividade se tornou uma 

brincadeira prazerosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Solário: As crianças têm oportunidades para tomar banho de sol, a exploração 

e experimentação constantes sobre objetos proporcionam conhecimento sobre 

as suas características. Brincamos com bolinhas de sabão, pelúcias, 
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brinquedos diversos, bolinhas coloridas, tartaruga para o bebes com menos de 

1 ano, as crianças desenham na parede com giz de lousa. 

 

 

Quiosque sem pia  

Levamos uma vez por semana todas as crianças no quiosque sem pia, onde 

colocamos os brinquedos diversos, pelúcias, blocos e música. Esses 

momentos as crianças tem oportunidades de explorar o seu espaço ao redor. 

Também levamos as crianças para brincar no balanço que tem do lado do 

quiosque, eles se divertem. 
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Contação de Historia  

Colocamos toda as crianças sentadas no tatame para contação de historias 

com avental ,fantoches e livros  ,eles ficam todos curiosos ,observam o nossos 

movimentos  e tudo que acontece ao seu redor .Se expressam muito com 

caras e bocas ,fazendo gestos e sons ,batendo palma. 
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Casinha de boneca  

Uma vez por semana levamos as crianças para brincar na casa de boneca, 

onde elas têm a oportunidade de reproduzir episódios da vida diária como 

brincar com boneca ou panelinhas realizando gestos observando e 

vivenciando.  
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Sexta feira em cena 

Sexta-feira em cena e realizado todas as sextas feiras. A coordenadora 

organizou uma escala onde cada sexta um agrupamento apresenta uma dança 

ou teatro. Reunimos todas as crianças da creche no pátio para assistir a 

apresentação. Dando a oportunidade á criança de desenvolver auto expressão, 

atenção, observação, trabalhando o lúdico e a sua imaginação. 

 

Aniversariantes do mês  

A comemoração dos aniversariantes do mês acontece sempre na ultima 

semana de cada mês (sexta-feira). Reunimos todos os alunos no pátio, tiramos 

fotos na mesa decorada e cantamos parabéns, depois servimos o bolo para as 

crianças.  

 

Semana Educativa: Alimentação Saudável 

Na semana da alimentação saudável criamos algumas situações onde a 

criança aprenda brincando, a importância de cada alimento consumido e os 
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benefícios para a sua saúde. Promovendo momentos de contação de historias, 

vídeo educativo e degustação das frutas com todo o agrupamento I no 

refeitório. 

Teatro com palitoches: Colocamos as crianças sentadas no solário, 

apresentamos um teatro com palitoches de frutas e legumes, explicando a 

importância de cada fruta e legumes. Após o contação historia as crianças 

manusearam o palitoches com a supervisão da professora, eles demostraram 

interesse, participando com alegria e entusiasmos.    

 

 

Vídeo- Colocamos as crianças sentadas no tatame da sala, foi apresentando 

vários vídeos com musicas divertidas que falam das frutas e legumes. As 

crianças apreciaram esse momento com curiosidades e demostraram se 

divertir com as musicas animadas. 
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Degustação das frutas. Levamos todas as crianças dos três agrupamentos I 

no refeitório, onde cantamos a música o que tem na sopa doneném, a 

professora foi apresentando uma fruta de cada vez ,explicando a importância 

de comer frutas ,logo em seguida as crianças foram degustado as frutas 

apresentadas. 

 

 
 
 
AGRUPAMENTO: I C 
Professora: Roberta Adriana da Silva Neves 
Monitoras:Márcia , Elaine , Abigail e Nathalia 
 
            Durante esse 1° trimestre foi trabalhado o projeto ” Adaptação e quem 
sou eu”. Esse projeto teve como objetivo trazer a confiança, autonomia e 
curiosidade sobre os espaços da escola. Mostrando que a criança faz parte do 
meio em que está inserida e se adaptando a sua nova rotina escolar diária com 
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segurança.  
            A sala é composta por 30 alunos, sendo 01 N1, 03 N2 e 26 Integrais, 
desses 19 rematrícula e 11 cadastros. Um agrupamento lindo e cheio de 
crianças incríveis.  
            Foi trabalhado o autoconhecimento e a construção identitária como um 
processo constante. Desenvolvendo a consciência de suas origens, cultura e 
englobando a linguagem oral.  
            As atividades foram desenvolvidas através de roda, cantigas, desenho 
livre, carimbo dos pés e mãos, atividade de reconhecimento com fotos, 
brincadeiras de roda com música, exploração dos espaços da escola, se 
descobrindo na frente do espelho e brincadeiras dirigidas com bolas, bambolê 
e bexigas. 
            Na 1º e 2º semana de aula o objetivo era a adaptação das crianças, as 
atividades foram mais voltadas para a recreação. Brincadeiras com bexigas, 
bambolê, bolas, bolinhas coloridas e parque com cavalinhos e escorregador. 
Brincamos com cabana dentro da sala e muita música. 
 
 
 

 
 
           Visando sempre o melhor para essa fase de adaptação, pois é um 
momento muito importante em que se começa a formar os laços de afeto com 
as crianças. 
           Para a montagem da chamadinha foi tirada fotos individuais das 
crianças, trabalhando assim a identidade de cada um. 
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    A atividade de carimbo das mãozinhas e pezinhos foi bem divertida, pois 
algumas crianças ainda não aceitam a tinta guache e acabam chorando, porém 
outras se divertem bastante. Foi carimbada a mão primeiro depois os pezinhos, 
uma criança por vez. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Do dia 11.03. a 15.03.19 foi a semana da  alimentação saudável, os 
agrupamentos do berçário focaram nas frutas. Realizamos no refeitório a 
atividade de experimentar e conhecer as frutas, mostrando a fruta inteira, 
depois cortada e a degustação. As crianças se sentiram “grandes”por estarem 
no refeitório e foi bem legal. Todas experimentaram as frutas.  Uma experiência 
nova para a rotina do agrupamento. 
            Realizamos também a procura por fotos de frutas em revistas e um 
teatro com fantoche. Para a montagem do painel as crianças pintaram com 
rolinho e guache folhas de A3 para montagem das frutas. 
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mailto:adm@anabrasil.org
mailto:diretorianavemae@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – BEM QUERER PROFº PIERRE WEIL 

CNPJ 54.150.339/0002-84  - adm@anabrasil.org – diretorianavemae@anabrasil.org  

 

Rua: Antônia Avelar Ridal, s/n – Pq. Vista Alegre – 13054-353 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-2660 

            Com a atividade do espelho pude trabalhar a imitação, gestos e 
expressões. Reconhecendo assim ela como um eu e a sua diferença do outro. 
Conhecendo partes do seu corpo e a sua identidade.  
             Para a montagem do painel do projeto enviamos perguntas para os 
pais sobre o significado do nome da criança e quem escolheu, pedimos uma 
foto também. Em roda a foto foi mostrada e as crianças tinham que me mostrar 
quem era e falar o nome. 

 
 

 
 
 
 
 

             Durante o trimestre como fase de adaptação trabalhamos bastante  
com  músicas. Na canção do Seu Lobato foi utilizada máscara dos animais, 
cantamos, imitamos os sons e os gestos. 
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           Durante esse trimestre trabalhamos atividades de psicomotricidade com as 
crianças, nesse trimestre somente com os integrais. As atividades de psicomotricidade 
têm como objetivo movimentar o corpo, desenvolver novos movimentos e ajudando a 
cada criança conhecer o seu corpo e muitos movimentos que são capazes de realizar 
de acordo com a sua faixa etária. 
            As atividades foram realizadas em espaços abertos como solário, tanque sem 
pia e parque coberto. Atividades como jogar bolinhas coloridas dentro do cesto, 
também de jogar a bolinha para cima e pegar, trabalhando assim a coordenação 
motora ampla. 
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         Pulando dentro do bambolê foi uma atividade ótima, pois pude perceber 
como cada criança está mais atentas e participativas. Foi um momento bem 
construtivo. 
 

 
 
            Neste trimestre toda sexta feira foi realizado a sexta em cena. Cada 
agrupamento apresenta uma música, teatro ou contação de história. Sendo 
divido por turma. A turminha do AGI C não estava na escala por isso não 
apresentou, mas participou de todas as sextas em cena. 
            Esses momentos são bem produtivos para o AGIC, pois eles participam 
e prestam atenção de todas as apresentações. Para a sua adaptação foi muito 
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bom essa interação com toda a nave. 

 
          Essa apresentação foi do agrupamento AGII da semana da alimentação 
saudável. 
           E participamos também da festa dos aniversariantes do mês que foi 
realizada toda ultima sexta feira do mês. Nesse trimestre nenhuma criança do 
AGI C fez aniversario. 
 
 
AGRUPAMENTO: Il A 
 
PROFESSORA: Mônica Cristina da Silva de Moraes 

Monitoras: MariaAdriana e Bruna 

Iniciamos o nosso mês de fevereiro com o projeto "Eu Família e 

Sociedade". Que teve como fundamental importância a participação da família 

no processo ensino-aprendizagem e a estimulação da valorização e respeito 

pelo próximo, o autoconhecimento de si mesma e autonomia desenvolvida em 

suas decisões. Além de exercitar suas habilidades manuais, musicais e 

corporais. As atividades foram desenvolvidas por meio de brincadeiras, 

músicas e atividades lúdicas. 

São crianças gentis, criativas e que estão desenvolvendo-se bem de 

acordo com sua maturação. A linguagem oral está em desenvolvimento, 

algumas crianças ainda apresentam dificuldades de articulação de algumas 

palavras. Gostam de ouvir histórias, dançar e cantar. 
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Nos primeiros dias de adaptação, realizamos brincadeiras de roda (como 

se eu fosse um peixinho, caranguejo peixe é, limão entrou na roda), 

incentivando a criança se interagir com o grupo e aproveitando para conhecê-

los e realçar os nomes. Logo após iniciamos a atividade de carimbo de pés e 

mãos. Foi um momento muito especial para a maioria das crianças. Gostaram 

muito do contato das mãos e pés com a tinta. 

 
 

 
 
 
Nas rodas de conversa, as crianças se expressaram e contaram sobre a 

sua família. Convidei duas crianças para se deitarem sobre o papel craft e 
risquei os mesmos. Em seguida, na roda, fomos nomeando as partes do rosto 
e realizei o desenho. As crianças ficaram entusiasmadas com a atividade. Levei 
uma fita métrica e medimos o tamanho de cada um. Fizemos uma atividade 
individual e um painel coletivo da atividade. 

No decorrer do projeto foram realizadas muitas atividades e brincadeiras 
para estimularmos a autonomia, a socialização. Exploramos os espaços. No 
quiosque, realizamos desenhos com giz de lousa no chão, brincadeiras com 
brinquedos da sala. Montamos um painel coletivo com colagem e pintura 
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"jardim". As crianças realizaram colagem na atividade "Espelho, espelho meu”. 
Quando finalizado a colagem, colei fotos que os pais trouxeram de casa. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Brincamos de tapete mágico, onde aproveitei para trabalhar a cores de 

forma lúdica e divertida. Montamos painel coletivo de colagem de papéis 
picado. As crianças adoram rasgar papel, trabalhando assim coordenação 
motora. As brincadeiras com bambolês é uma ótima oportunidade para 
observar a noção dentro e fora, movimento. 

Atividades de psicomotricidade é um desafio que as crianças adoram. A 
maioria consegue concluir a brincadeira com resultados positivos e 
satisfatórios. 

Colocamos uma fita durex de cor amarela no chão. As crianças tiveram 
que ter equilíbrio para concluir o desafio. Quando os colegas concluíam o 
percurso, recebiam palmas de toda turma, com muita alegria.  

Também realizamos a atividade de psicomotricidade com bambolês e 
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cadeiras, onde as crianças precisaram se arrastar no chão para concluir o 
desafio. Elas se sentem satisfeitas e realizadas ao finalizarem. Procuro sempre 
trazer uma brincadeira diferente e atrativa. 
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Sexta em cena  

Todas as sextas cada turma, professores e monitores apresentam algum tipo 

de encenação, sejam por meio teatro, musical, fantoches ou histórias.  

 

Neste período em que foi desenvolvido o projeto, tivemos a semana educativa 

“Alimentação Saudável”. O acesso á escola não só promove o 

desenvolvimento pessoal, mas também é uma ferramenta social importante 

para os relacionamentos interpessoais. Varias atividades voltadas a 
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“Alimentação Saudável” foram desenvolvidas, integrando as turmas do 

agrupamento II (A, B, C, D e E. Verbalizamos com a turma sobre a temática 

(roda), assistiram filme sobre a importância de ingerir alimentos saudáveis, 

culinárias com degustação de legumes e hortaliças, literatura e brincadeiras 

dirigidas. Finalizamos a semana educativa com o teatro musical na sexta em 

cena reunindo todos os agrupamentos no pátio da escola. Foi um momento 

significativo e de muito aprendizado. 

 

 

O ambiente escolar proporcionou neste primeiro trimestre a 

comemoração dos aniversariantes. Foi um momento de muita alegria, 

socialização e interação entre todos que fazem parte do contexto escolar, 

reunindo todos os agrupamentos no pátio da escola, com danças, músicas, 

bolo, pão com carne moída e suco, apreciando todos os alimentos oferecidos 

nesta data tão especial que foi o dia dos aniversariantes do mês. 
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AGRUPAMENTO: Il B 
 
Professora: Irma Maria Cônsolo 

Monitoras:Carol e Madalena 

Iniciamos o ano letivo de 2019 no dia 25 de janeiro, nesta primeira semana de aula foi 

pensado em atividades que proporcionasse as crianças um aconchego, pois eles estavam 

se adaptando a nova turma aos novos amigos e as novas educadoras. Semana de 

adaptação se deu da seguinte maneira para os alunos que já eram das escolas participaram 

das atividades o dia todo, os alunos novos fizemos um horário diferenciado para que não 

fosse um período traumático. 

Pensamos em atividades em que pudessem atrair a atenção e a vontade das crianças, o 

primeiro dia foi um dia de historia e conhecimento da turma, esta atividade foi desenvolvida 

de maneira lúdica e com participação das crianças na contação da historia com fantoches, 

onde elas interagiram juntas conforme iríamos contando a historia, no segundo dia fizemos 

brincadeiras com bexigas para que elas interagissem , este objetivo foi alcançado , pois foi 

um momento divertido para as crianças, onde os alunos novos que ainda estavam chorando 

pararam pra brincar junto com a turma, no terceiro e quarto dia passeamos pela escola para 

conhecermos e explorarmos todos os espaços da creche, eles gostaram bastante de brincar 

no pátio interno com os cavalinhos e as motocas, fechamos a semana com apresentação de 

uma peça teatral encenada pelas educadoras, esta apresentação faz parte de um projeto da  
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nossa escola, em que todas as sextas feiras acontece uma apresentação para as crianças e 

com a participação delas também 
 

 

Depois do período de adaptação, demos inicio ao nosso primeiro projeto, “Eu, familia e 

sociedade”, neste projeto trabalhamos com atividades com revistas onde pedimos para as 

crianças procurarem imagens de família, sem mesmo falarmos nada sobre o assunto, 

percebi que as crianças tiveram um pouco de dificuldade pra reconhecer imagem de família , 

pois traziam para mim todo tipo de imagem, em um segundo momento pedimos para que as 

crianças procurassem imagem em revista que eles se identificassem, nesse dia a Bruna 

achou uma imagem de uma moça e ela disse que era ela só que grande, as outras crianças 

tiveram dificuldade em entender a atividade.  

Ainda focando no projeto, conversamos com eles na roda sobre o nome de cada um e que 

cada um tem seu nome, perguntamos o nome de cada um e o nome do amigo, os mais 

novos da turma tem dificuldade em falar o nome do amigo ou nem falam como o Edson, mas 

a grande maioria se reconhece e reconhece os amigos. Em outro momento perguntamos a 

partes do corpo e pedimos para que nomeasse, os mais velhos da turma respondem sem 

dificuldade nenhuma, mas os mais novos ficam prestando atenção pra ver o que e 

respondido. Na atividade com espelho eles se olham, mas nessa atividade o Gabriel e o 

Edson não quis ficar se olhando a Heloisa Almeida olhou e sorriu, a Elcia olhava-se e fazia 

pose 

Este projeto também foi trabalhado nos momentos da historia que foi planejado sempre em 

três momentos na semana, sempre procurei livro que falasse sobre família e partes do 

corpo, também foi priorizado livros que falasse sobre o desfralde, pois é uma fase que eles 

estão passando, neste primeiro trimestre começamos o desfralde do João Lucas, Rafaela, 

Maria Vitoria, Gabriel, Laura e o Vitor. 
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Juntamente com o projeto foi feita atividade com as cores, pintura no papel craft, onde as 

crianças tinham que pintar com uma cor em um pedaço de papel determinado, ela poderia 

escolher a cor mas não poderia misturar no papel, outra atividade que desenvolvemos foi a 

separação das bolinhas coloridas em caixas com determinada cor , nessa atividade 

aproveitei para sondar e saber qual criança tinha noção de quantidade, depois de separadas 

as bolinhas nas caixas de sua cor perguntei individualmente para as crianças mais velhas e 

que já era do agrupamento II no ano anterior qual tinha mais, e 12 que questionei apenas 4 

não souberam responder. 

 

 

Exploramos todos os espaços da escola, nos parques eles brincaram nas balanças, no 

gira-gira e na gangorra sempre com auxilio das educadoras. No pátio interno teve momento 
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de brincadeiras livres e em outros momentos brincadeira dirigidas, a educadora Madalena 

conduziu uma brincadeira onde iria passeando com as crianças e dizia alguns obstáculos 

imaginários e eles respondiam atendendo o que ela dizia .No pátio interno tivemos também 

um momento de integração com o agrupamento II C, onde montamos um circuito de 

obstáculos paras as crianças percorrerem, nessa atividade pedimos que os maiores fossem 

primeiro , pois assim os mais novos viam como eles faziam e faziam também, sempre 

respeitando o desenvolvimento de cada um. 

 

 

 

Tivemos uma apresentação do sexta em cena, foi um musical onde eles fizeram a 

coreografia proposta, trabalhamos coordenação motora grossa, equilíbrio, atenção, 

sequenciaritmo,dramatização. 
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Tivemos uma semana da alimentação saudável, onde tivemos em primeiro momento um 

filminho falando sobre os legumes e verduras, depois uma atividade onde preparamos 

alguns legumes e verduras para que eles pudessem experimentar, e outro momento onde foi 

feito uma contação de historia sobre o assunto.  

 

 

 

No final de cada mês festejamos os aniversariantes, um momento de integração e que as 

crianças gostam bastante. 

 

 

Assim finalizamos nossas atividades neste trimestre com uma exposição no pátio da escola 

para que todos pudessem apreciar os trabalhos realizados pelas crianças. As famílias 
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acompanham esse momento nos períodos de entrada e saída dos mesmos. Algo que 

instigou os alunos a perceberem sua importância no ambiente escolar tanto de aprendizado 

quanto de socialização as atividades que foram propostas teve o objetivo de alcançar 

AGRUPAMENTO: Il C 
 
Professora: Susie 
Monitoras: Daniela e Regiane 
 
 

Iniciamos o ano com uma reunião de boas vindas para receber as famílias de forma 

agradável e receptiva. Recepcionamos as famílias e apresentamos as normas da unidade 

escolar, informamos os horários de funcionamento da secretaria e da unidade. Foram 

apresentadas as equipes de cada agrupamento (I, II, III), as equipes seguiram cada uma 

para sua sala e com um bom número de pais presentes, tiramos dúvidas e falamos sobre a 

importância do pedagógico para o desenvolvimento da criança. A cada ano percebemos a 

importância de ter um relacionamento com as famílias, trocando informações sobre a criança 

para que família e escola tenham o mesmo objetivo, do desenvolvimento pedagógico e 

social. 

O agrupamento II C é composto por 31( trinta e um) crianças, sendo 14 (catorze) crianças 

que vieram do agrupamento I, 10 (dez) crianças que já eram do agrupamento II e 7 (sete) 

que não haviam frequentado a unidade escolar.  Temos 12 meninas e 19 meninos, de modo 

geral a maior parte da turma é composta por crianças menores de três anos. 

No primeiro mês os agrupamentos II se planejaram para a adaptação, recepcionar as 

crianças de forma acolhedora e amorosa, buscando passar para elas segurança e criando 

uma atmosfera de tranquilidade e alegria, paraconquistarmos dia após dia a atenção e 

confiança década uma delas. Preocupamo-nos em sondar e observar as crianças, para 

conhecê-las, criar vínculos e conhecer suas limitações. É importante a sondagem para 

conhecer a turma como um todo, mas respeitando cada um em sua individualidade.  

Tivemos por objetivo, em primeira estância, a de uma boa adaptação das crianças, pois 

mesmo já sendo alunos, as crianças mudaram de sala, de equipe e de colegas. Buscamos 

investigar as relações, utilizando de espaços específicos e criando momentos em grupos 

para que as crianças se desenvolvessem por meio da socialização e interação entre elas, 

também explorando diferentes espaços e com uma rotina através de repetição. 

Na primeira semana as crianças choraram, mas criamos momentos com brinquedos e 
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brincadeiras para que as crianças pudessem se concentrar no que era proposto. 

Brincadeiras nos espaços externos como parques, quiosques, pátios, tanques de areia e 

todos os lugares que elas poderão explorar e brincar, ao longo do ano, fez com elas 

interagissem mais e se sentissem bem. Ao proporcionar brincadeiras livres para conhecerem 

os espaços, percebemos que elas ficaram mais calmas e quando saíamos da sala elas se 

distraiam e brincavam melhor.  

Já desde o primeiro dia buscamos realizar a rotina, para que elas fossem se adaptando e no 

decorrer das semanas tentamos acolher as crianças de diversas formas com dvd’s musicais 

e filmes, revistas, gibis, brinquedos entre outros, mas elas ficavam tranquilas e sem chorar 

quando colocávamos os dvd’s e assim temos colocado no momento do acolhimento filmes e 

dvd’s e atualmente elas cantam, interagem com as musicas e se socializam umas com as 

outras, apontando e dizendo algo relacionado ao que esta assistindo, dançando e às vezes 

argumentando de forma comparativa com o dia a dia delas, o acolhimento acontecem das 

07h ás 07h e 35minutos.  

Após o acolhimento fazemos a roda, a principio tiveram muitas dificuldades, pois a maioria 

das crianças não atendia aos comandos de voz, tentamos cantar varias musicas para 

fazermos a roda, mesmo assim percebemos que elas ficavam confusas, então aos poucos, 

antes de desligar o DVD, buscamos chamar a atenção deles, avisamos que vamos desligar 

a televisão e falamos que iremos fazer a roda, os maiores apresentaram mais facilidades em 

se sentar em roda, os outros ajudávamos a sentar direcionando o lugar, repetindo esse 

processo por diversas vezes até que elas se sentassem sozinhas e temos alcançado essa 

autonomia, das mesmas se levantarem, escolherem o lugar na roda e sentarem sozinhas, o 

formato da roda ainda esta em processo, mas as crianças já entenderam que a roda é onde 

nos sentamos no formato de circulo. Cumprimentamo-nos cantamos bom dia e outras 

musicas escolhidas por elas, algumas vezes apresento musicas novas e sempre de forma 

animada. Fazemos a contagem das crianças presentes em voz alta e pedimos para que elas 

nos ajudem a contar e no final da contagem costumamos apresentar a quantidade dos 

números nos dedos, é bem interessante esse momentos porque muitos não tem 

coordenação motora com os dedos e os que conseguiam mostravam e tentavam ajudar o 

amigo do lado, criando um momento de socialização e cooperação. Em seguida 

apresentamos as figuras que representam os combinados do que pode e do que não pode ( 

ex: não pode bater, desrespeitar os amigos e funcionários da unidade, desperdiçar 
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alimentos, não correr na sala só no parque, não fazer birras, guardar, cuidar e dividir os 

brinquedos e os materiais, levantar a mão quando quiser se expressar, ajudar e cuidar dos 

amigos) combinados que temos conversado repetidamente na roda e temos visto que a 

maioria buscam seguir e atendem ao serem lembrados. Buscamos sempre orientar as 

crianças sobre o que faremos antes de fazer ou agir, por meio de combinados, além dos 

combinados que já são fixos, percebemos que é de extrema importância conversarmos 

sobre a rotina, sobre as atividades que faremos, pois sendo exposto e combinado com elas 

como faremos ajudam as crianças a se lembrar e respeitar os combinados, mas nada que 

impeçam de criarem, se expressarem ou de se desenvolverem, mas trabalhamos para que 

todos sejam desenvolvidos de forma coletiva e respeitando as limitações e  a individualidade 

de cada uma. 

Na roda abordamos assuntos apresentados a elas ou que elas trazem de seu cotidiano, elas 

levantam as mãos em sinal de que querem se expressar respeitando o outro e ouvindo um 

de cada vez, seja verbalmente ou corporalmente. Temos muitas crianças com a linguagem 

oral em desenvolvimento, estimulamos e incentivamos a todas conversarem. Acreditamos 

que muitas já melhoraram sua dicção e outras estão em desenvolvimento oral, buscamos 

criar momentos como esses para que tenham facilidade em se expressarem. Tem sido bem 

produtivo ver as crianças passar por processos e respeitando o tempo de cada uma delas. 

Temos trabalhado o calendário apresentando o ano, mês e dias da semana tanto os 

números como os nomes dos dias e perguntando qual é o dia em que estamos. Interessante 

que muitas associam os dias com o que costumamos fazer, exemplo sexta feira é dia de 

trazer o brinquedo de casa e de apresentação de teatro, ao perguntar que dia da semana é, 

muitos já respondem é sexta e completam com os dois dias (sábado e domingo) de ficarem 

em casa com a família, dizemos as crianças à importância de estarem com a família e como 

é bom estar com elas. Usamos a roda para conversarmos sobre o que faremos no dia, 

sempre apresentamos a rotina através de figuras. Por meio da rotina conseguimos expor 

que tipos de atividades que iríamos fazer sobre oprojeto, dentro da linguagem delas, de 

forma simples e objetiva. 

Observamos que as crianças a princípio tiveram dificuldade em reconhecer seus pertences, 

dia após dia, começaram a reconhecer seus copos, seus caderno, suas blusas, seus 

sapatos, seus brinquedos e mochilas, por meio de incentivos e estímulos como esse, 

auxiliamos a retirar e guardar os seus pertences, desenvolvendo a autonomia de cada um, 
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respeitando suas limitações. 

Nesse trimestre trabalhamos o projeto “eu,familia e sociedade”, tivemos o objetivo por meio 

das atividades propostas que as crianças ampliem seus conceitos sobre sua identidade, 

relacionando-se com o ambiente onde vive, permitindo que a criança conheça a própria 

história familiar e promovendo um processo de interação 

.  

Começamos o projeto explicando o conceito de família, pais, avós, irmãos, tios, 

tias, primos e primas. Após explicar e mostrar algumas imagens de famílias, 

distribuímos revistas e pedimos que as crianças procurassem fotos ou imagens 

que para elas representassem uma família, os maiores conseguiram achar 

fotos e conforme elas mostravam cortávamos a imagem e colávamos e 

auxiliamos os menores por meio das imagens que os maiores haviam 

escolhido. Este momento foi bem produtivo, as crianças demonstraram atenção 

e foram bem participativas. 

 

Reproduzimos vários momentos de musicas com gestos, contação de histórias 

e brincadeiras que nomeavam os membros do corpo e percebíamos que os 

menores ficavam atentos, pois estavam se descobrindo. Trabalhamos a 

coordenação motora grossa e fina, nas brincadeiras livres e dirigidas. Algumas 

crianças tiveram resistência para pisar na areia, mas estimulamos, permitindo 

com que as crianças tenham contato e experiências com materiais que 

estimulassem o processo sensorial das crianças, como a areia, tinta, água, 

grama, pedra, massinha de modelar, cola.Fizemos algumas atividades que 

trabalhássemos o reconhecimento do corpo e de seus membros, carimbamos 
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as mãos, os pés, medimos o tamanho de cada criança, fizemos ginástica, 

dançamos musicas que enfatizam o corpo.  

Promovemos muitas situações para desenvolvê-los também na autonomia, 

apresentaram-se crianças dependentes e sem interesses. Algumas crianças 

esperavam por ajuda para se levantar, não reconheciam seus pertences, não 

lavavam as mãos apenas colocavam debaixo da água sem movimenta-las para 

lavarem, não tirávamos sapatos, não retiravam seus pertences das bolsas e 

muitos não reconheciam suas bolsas. Temos estimulados a autonomia das 

crianças por meio de incentivos e auxílios, ao retirar e guardar deus pertences, 

guardar os brinquedos, manusear os talheres, lavar as mãos, abrir e fechar 

bolsa, porta e tampas, todos esses estímulos tem nos mostrado como elas tem 

se desenvolvido cada vez mais. 

Fizemos diversas atividades que trabalharam a psicomotricidade e cores, 

circuitos, confecção de petecas, equilíbrio nos pneus, andar em linhas 

simétricas, coordenação motora grossa e fina, com pinturas na vertical e 

horizontal, brincadeiras de rodas como batata quente, ovo choco e dança das 

cadeiras. Como circuitos, utilizando bambolês, escorregadores, colchonetes 

para cambalhotas e o túnel. Neste dia do circuito as crianças demonstraram 

disposição e satisfação em participarem e os exemplos dos maiores 

cooperaram para a participação dos menores.Na coordenação motora fina 

temos criado, para as crianças, momentos como o manuseio de gibis e 

revistas, pincéis nas atividades de pinturas e giz de cera ao desenharem no 

papel manilha. Essas atividades proporcionam as crianças, além do 

desenvolvimento motor fino, também a concentração e atenção, pois são 

necessárias para a execução de tais atividades.  

Temos como prática alguns eventos como: 

 

Sexta em cena  

Todas as sextas cada turma, professores e monitores apresentam algum tipo 

de encenação, sejam por meio teatro, musical, fantoches ou histórias. Nós do 

agrupamento II C apresentamos uma musica que fala da necessidade de uma 

boa alimentação, por meio de gestos e danças,fizemos alguns ensaios para 
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que as crianças se sentissem a vontade e participassem com espontaneidade, 

às crianças foram bem presentes e participativas. 

 

Aniversariantes do mês 

Todas últimas sextas de cada mês, comemoramos os aniversariantes da 

unidade. Todas as turmas se reúnem no pátio e com os aniversariantes da 

unidade presentes cantamos os parabéns e continuamos a festa cantando e 

dançando com todos os agrupamentos. Dois agrupamentos ficam responsáveis 

em produzirem com as crianças a decoração dos aniversariantes do mês. 

Integração  

Nossa turma AGII C, fizemos integração com todas as turmas na sexta em 

cena, na comemoração dos aniversariantes. Com a turma do Agrupamento II B 

e II E fizemos integração no momento da degustação na semana educativa da 

horta. Também tivemos momentos no parque e no pátio com outras turmas e 

assistimos filmes com a turma do AGII A e D, nas semanas da horta e da 

inclusão e assistimos uma apresentação de contação de história.    

 

Semanas educativas 

Tivemos as semanas educativas da horta onde tivemos teatro, filme e 

degustação de alimentos crus. Na inclusão fizemos brincadeiras 

contextualizando as dificuldades de pessoas com deficiências, tivemos 

contação de história com fantoches e apresentação teatral.  

Buscamos nessa primeira etapa de adaptação das crianças, sondagem e 

desenvolvimento do primeiro projeto: “eu, família e sociedade” tornar a vida das 
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crianças na escola mais prazerosa e de se desenvolverem brincando, por meio 

de atividades que permitem o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social.  

 

 

 
AGRUPAMENTO: Il D 
 
Professora: JULIANA AP. TEIXEIRA DA CRUZ 
Monitoras:CAROL E SHIRLEY 
 
A adaptação é o momento de transição em que a criança vai se habituando à 

nova rotina longe dos familiares que tem como referência. Dia após dia, ela vai 

criando um vínculo com a professora, educadoras, coleguinhas e atividades, 

sentindo-se cada vez mais segura. Se o novo gera insegurança e ansiedade 

em qualquer idade, na Educação Infantil, esse processo é ainda mais intenso. 

Saindo de suas zonas de conforto, os pequenos se veem em um ambiente 

coletivo com regras diferentes das de casa, são estimulados a participar de 

atividades incomuns ao seu dia a dia e passam a conviver com adultos e 

crianças inicialmente estranhos. No início das aulas as crianças apresentaram 

resistência somente nas primeiras semanas. Realizamos passeios pelos 

ambientes da escola (parques, pátio, quiosque, casinha de boneca...) como 

auxilio neste processo de adaptação. Foi importante apresentar para as 

crianças a rotina, no momento da roda, com músicas que foram trabalhadas no 

período da adaptação. Por isso, foi importante realizamos brincadeiras livres, 

auxiliando na construção da afetividade, socialização, interação e combinados 

com a turma. 
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No dia onze de fevereiro iniciamos o projeto “Eu, família e Sociedade” o qual 

teve como objetivo valorizar, respeitar, aceitar construtivamente as diferenças 

existentes (identidade). Tornando significativo o trabalho de todos no ambiente 

escolar e familiar fazendo-senecessárioa construção de novas relações para 

fundamentar orespeito mútuo, dentro do contexto no qual a instituição escola 

está inserida. O projeto permitiu que as crianças conhecessemsua própria 

identidade e a identidade da turma que se chama “turma dos Peixinhos”, regras 

de convivência, interação, afetividade, hábitos e emoções no ambiente escolar. 

Realizamos várias atividades voltadas à identidade, reconhecimento da família 

e o ambiente escolar. A atividade com a sacola das emoções foi elaborada para 

integrar a turma expressando os sentimentos e emoções. Esse momento foi 

desenvolvido no coletivo e depois em roda, para que cada criança pudesse se 

expressar coletivamente ao grupo. Pintura com a imagem do corpo a proposta 

foi em trazer ao conhecimento da turma as diferenças e a identificação da 

imagem do corpo. Realizamos uma atividade com a participação da família, 

onde tinham que desenhar um boneco com as características da criança e a 

devolutiva da família foi positiva. Foi importante ressaltar os valores, 

reconhecimento da família no ambiente escolar, sendo importante a 

participação das famílias nas atividades pedagógicas.  
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As brincadeiras livres e dirigidas fizeram com que as crianças criassem um 

mundo imaginário onde foram capazes de realizar, criar, suas próprias regras e 

vontades. Por esse motivo, foi essencial diversificar as brincadeiras, 

estimulando a criança a terem vários momentos significativos. As atividades 

voltadas a psicomotricidade auxiliaram no fortalecimento do desenvolvimento 

físico, motor, social e emocional (subir, descer, arrastar, pular, rolar, correr...). 

Assim, as experiências físicas ajudaram a desenvolver as capacidades 

cognitivas, como maior desenvolvimento da memória, através da repetição das 

atividades.  A organização desses momentos ocorreu duas vezes por semana, 

em grupo, duplas e individualmente.  
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Foi trabalhado  a concepção entre menina e menino, nos momentos da 

organização e divisão da turma com peças de montar, cantinhos e no 

descolamento de um ambiente para o outro. O objetivo foi em ampliar os 

conceitos referente a identidade, descobrindo que o individuo esteve presente 

no ambiente em que vive, propiciando um ambiente rico em interaçãoes. Em 

algumas situações para observação e avaliação formamos cantinhos com 

grupos mesclado com meninas e meninos.  

 

O desfralde é uma etapa do crescimento tão importante quanto outros fatores a 

se desenvolver na educação infantil. Aprender a usar o banheiro foi um 

processo relativamente simples, composto de diversas etapas. Inicialmente foi 
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importante a participação da família para que ocorresse sem causar estresses 

e traumas nas crianças, que a pedido das famílias passaram por esse processo 

do desfralde. Foi desenvolvido um painel, o qual foi realizado junto com as 

crianças para maior assimilação. Esse foi o primeiro momento antes de iniciar a 

retirada da fralda. No segundo momento entregamos as peças íntimas 

(calcinha e cuequinha) das crianças verbalizando com elas o que cada peça 

significa. Em seguida direcionamos as crianças até o banheiro mostrando todo 

processo para o esvaziamento do xixi. Iniciamos com duas crianças de cada 

vez. Avaliamos, que a contribuição, parceria entre família e a escola foi 

essencial para bons resultados neste processo do desfralde.  

 

 

Neste período em que foi desenvolvido o projeto, tivemos a semana educativa 

“Alimentação Saudável”. O acesso á escola não só promove o 

desenvolvimento pessoal, mas também é uma ferramenta social importante 

para os relacionamentos interpessoais. Varias atividades voltadas a 

“Alimentação Saudável” foram desenvolvidas, integrando as turmas do 

agrupamento II (A, B, C, D e E. Verbalizamos com a turma sobre a temática 

(roda), assistiram filme sobre a importância de ingerir alimentos saudáveis, 

culinárias com degustação de legumes e hortaliças, literatura e brincadeiras 

dirigidas. Finalizamos a semana educativa com o teatro musical na sexta em 

cena reunindo todos os agrupamentos no pátio da escola. Foi um momento 
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significativo e de muito aprendizado. 
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O ambiente escolar proporcionou neste primeiro trimestre a comemoração dos 

aniversariantes. Foi um momento de muita alegria, socialização e interação 

entre todos que fazem parte do contexto escolar, reunindo todos os 

agrupamentos no pátio da escola, com danças, músicas, bolo, pão com carne 

moída e suco, apreciando todos os alimentos oferecidos nesta data tão 

especial que foi o dia dos aniversariantes do mês. 

 

 Todas as sextas-feiras do mês ocorreram as sextas em cena, com 

apresentação de uma turma por semana. Neste trimestre ocorreu a 

apresentação da turma do AGll D com música da identidade da turma “Como 

pode um peixe vivo viver fora da água fria” e “Baby Shark”. A turma foi 

organizada com vários ensaios, confeccionado roupas e mascaras dos 

personagens do fundo do mar.  
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Finalizamos o projeto “EU, FAMÍLIA E SOCIEDADE” neste primeiro trimestre 

com uma linda exposição no pátio da escola contendo atividades que os 

mesmos confeccionaram com auxílio da professora e educadoras. É importante 

ressaltar que todo trabalho realizado, esteve presente o auxílio das educadoras 

neste processo de concretização das atividades e projeto.  

 

AGRUPAMENTO: Il E 
 
Professora: Susana Thais de P. da Silva 

 
Monitoras:Andréia e Viviane 
 
A adaptação é o momento de transição em que a criança vai se habituando à 

nova rotina longe dos familiares que tem como referência. Dia após dia, ela vai 

criando um vínculo com a professora, educadoras, coleguinhas e atividades, 

sentindo-se cada vez mais segura. Se o novo gera insegurança e ansiedade 

em qualquer idade, na Educação Infantil, esse processo é ainda mais intenso. 

Saindo de suas zonas de conforto, os pequenos se veem em um ambiente 

coletivo com regras diferentes das de casa, são estimulados a participar de 

atividades incomuns ao seu dia a dia e passam a conviver com adultos e 

crianças inicialmente estranhos. No início das aulas as crianças apresentaram 

resistência somente nas primeiras semanas. Realizamos passeios pelos 

ambientes da escola (parques, pátio, quiosque, casinha de boneca...) como 
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auxilio neste processo de adaptação. Foi importante apresentar para as 

crianças a rotina, no momento da roda, com músicas que foram trabalhadas no 

período da adaptação (Bom dia, Tomatinho Vermelho, A roda do ônibus...). Por 

isso, foi importante realizamos brincadeiras livres, auxiliando na construção da 

afetividade, socialização, interação e combinados com a turma. Respeitando a 

individualidade de cada criança. 

 

A autenticidade de criar e brincar, presente nas 

crianças, clareia nossa percepção para a 

importância das atividades lúdicas no processo de 

construção de conhecimentos, identidade, 

segurança e autonomia, repletos de valores e 

significados. 

(Ângela Cristina Munhoz, 2016). 
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No dia onze de fevereiro iniciamos o projeto “Eu, família e Sociedade” o qual 

teve como objetivo valorizar, respeitar, aceitar construtivamente as diferenças 

existentes (identidade). Tornando significativo o trabalho de todos no ambiente 

escolar e familiar fazendo-senecessárioa construção de novas relações para 

fundamentar orespeito mútuo, dentro do contexto no qual a instituição escola 

está inserida. O projeto permitiu que as crianças conhecessemsua própria 

história familiar, regras de convivência, interação, afetividade, hábitos e 

emoções no ambiente escolar. Realizamos várias atividades voltadas à 

identidade, reconhecimento da família e o ambiente escolar. A atividade com as 

bexigas (desenhando as expressões faciais das crianças, alegre, triste e 

chorando), foi iniciada para integrar a turma expressando os sentimentos e 

emoções. Esse momento foi desenvolvido no coletivo e depois em roda, para 

que cada criança pudesse se expressar coletivamente ao grupo. Pintura com a 

imagem do corpo a proposta foi em trazer ao conhecimento da turma as 

diferenças e a identificação da imagem do corpo (mãos, pés, orelhas, 

umbigo...).  Depois de verbalizar com a turma, distribuímos revistas pedindo 

para as crianças encontrar imagens (roupas, calçados e acessórios) que faz 

parte do nosso corpo. No primeiro momento foi realizado no ambiente interno 

(sala). No segundo momento foi no ambiente externo para que as crianças 

pudessem realizar e participar ludicamente.   A devolutiva da turma foi positiva, 

respondendo de forma significativa as propostas realizadas neste início do 

projeto.   
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Em vários momentos foi necessário retomar essa atividade ao longo do 

desenvolvimento do projeto para maior assimilação das crianças. Carimbo com 

as mãos e pés, foi uma atividade bastante apreciada pela a turma. Utilizamos 

guache e pincel, deixando que as crianças manuseassem esses objetos 

utilizando a voz de comando (pega o pincel, coloca o pincel na tinta, passa nas 

mãos e carimba na folha). A proposta foi em observar, investigar os alunos que 

compreende o que ouve, o fazer, e o concluir (percepção auditiva, visual e 

atenção). Medidas e tamanhos, minha imagem, desenvolvemos esses 

momentos com barbante, lápis de cor (triangulo chumbo) e com a imagem do 

corpo com folha A3. Foi possível observar que a turma apresentou 

coordenação motora fina, grossa e ampla compatível com a idade (pegar no 

lápis, utilizar as cores de sua preferência e manuseamento do barbante). Todas 
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as atividades foram desenvolvidas em grupo de cinco.  

 

 

Foi importante ressaltar os valores, reconhecimento da família no ambiente 

escolar, sendo importante a participação das famílias nas atividades 

pedagógicas. No palco da escola verbalizamos com as crianças sobre as fotos, 

enviadas pelas famílias, entregando para cada criança as fotos enviadas. Foi 

proporcionado um momento para que as crianças falassem os nomes de quem 

estavam na foto, o que as pessoas estavam fazendo na foto, compartilhando 

com a turma a imagem da família. As crianças participaram com muita alegria e 

euforia desse momento. Na segunda etapa, para consolidar a atividade, 

entregamos revistas para que as crianças procurassem imagens do que elas 

entendem como família. Esse momento foi auxiliado pelas educadoras, porém 

a maioria das crianças realizou com autonomia a atividade. 
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A leitura é uma das formas de que dispomos para a interação com o ambiente 

em que estamos inseridos para a nossa compreensão de mundo. Durante esse 

processo de evolução da turma com o projeto, foram realizados os momentos 

com história, permitindo que a turma manuseasse livros e gibis. Através da 

imagem dos livros que ficaram expostos na sala, a turma reconheceu os livros 

e as histórias que foram contadas (Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, O 

Sapo Comilão...). A proposta foi em resgatar e ampliar o repertório de palavras, 

imaginação e concentração através da história. Os rabiscos ganharam 

complexidade conforme as crianças foram ganhando essa experiência 

impulsionando o desenvolvimento cognitivo e expressivo. Buscamos 

intensificar a escrita como parte crucial para compreensão dos símbolos que 

podem representar objetos reais na vivencia das crianças.  
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As brincadeiras livres e dirigidas fizeram com que as crianças criassem um 

mundo imaginário onde foram capazes de realizar, criar, suas próprias regras e 

vontades. Por esse motivo, foi essencial diversificar as brincadeiras, 

estimulando a criança a terem vários momentos significativos. As atividades 

voltadas a psicomotricidade auxiliaram no fortalecimento do desenvolvimento 

físico, motor, social e emocional (subir, descer, arrastar, pular, rolar, correr...). 

Assim, as experiências físicas ajudaram a desenvolver as capacidades 

cognitivas, como maior desenvolvimento da memória, através da repetição das 

atividades.  A organização desses momentos ocorreu duas vezes por semana, 

em grupo, duplas e individualmente.  
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Foi trabalhado  a concepção entre menina e menino, nos momentos da 

organização e divisão da turma com peças de montar, cantinhos e no 

descolamento de um ambiente para o outro. O objetivo foi em ampliar os 

conceitos referente a identidade, descobrindo que o individuo esteve presente 

no ambiente em que vive, propiciando um ambiente rico em interaçãoes. Em 

algumas situações para observação e avaliação formamos cantinhos com 

grupos mesclado com meninas e meninos.  

 

O desfralde é uma etapa do crescimento tão importante quanto outros fatores a 

se desenvolver na educação infantil. Aprender a usar o banheiro foi um 

processo relativamente simples, composto de diversas etapas. Inicialmente foi 

importante a participação da família para que ocorresse sem causar estresses 

e traumas nas crianças, que a pedido das famílias passaram por esse processo 

do desfralde. Foi desenvolvido um painel, o qual foi realizado junto com as 

crianças para maior assimilação. Neste período envolvemos todos da turma, 

contando a história “O QUE TEM DENTRO DA SUA FRALDA”. Esse foi o 

primeiro momento antes de iniciar a retirada da fralda. No segundo momento 

entregamos as peças íntimas (calcinha e cuequinha) das crianças verbalizando 

com elas o que cada peça significa. Em seguida direcionamos as crianças até 

o banheiro mostrando todo processo para o esvaziamento do xixi. Iniciamos 

com quatro crianças, porém neste primeiro trimestre, três crianças já foram 

desfraldadas. Avaliamos, que a contribuição, parceria entre família e a escola 

foi essencial para bons resultados neste processo do desfralde.  
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Neste período em que foi desenvolvido o projeto, tivemos a semana educativa 

“Alimentação Saudável”. O acesso á escola não só promove o 
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desenvolvimento pessoal, mas também é uma ferramenta social importante 

para os relacionamentos interpessoais. Varias atividades voltadas a 

“Alimentação Saudável” foram desenvolvidas, integrando as turmas do 

agrupamento II (A, B, C, D e E. Verbalizamos com a turma sobre a temática 

(roda), assistiram filme sobre a importância de ingerir alimentos saudáveis, 

culinárias com degustação de legumes e hortaliças, literatura e brincadeiras 

dirigidas. Finalizamos a semana educativa com o teatro musical na sexta em 

cena reunindo todos os agrupamentos no pátio da escola. Foi um momento 

significativo e de muito aprendizado. 
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O ambiente escolar proporcionou neste primeiro trimestre a comemoração dos 

aniversariantes. Foi um momento de muita alegria, socialização e interação 

entre todos que fazem parte do contexto escolar, reunindo todos os 

agrupamentos no pátio da escola, com danças, músicas, bolo, pão com carne 

moída e suco, apreciando todos os alimentos oferecidos nesta data tão 

especial que foi o dia dos aniversariantes do mês. Todas as sextas-feiras do 

mês, ocorreram as sextas em cena, com apresentação de uma turma por 

semana. Neste trimestre ocorreu a apresentação da turma do AG – II, com 

teatro (Três Porquinhos) e finalizando com música. A turma foi organizada com 

vários ensaios, confeccionado roupas e mascaras dos personagens da história 

e da música (porquinhos, lobo e casinha). A devolutiva da turma ocorreu 

positivamente, participando ativamente desse momento tão marcante através 

do conto. 
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Concluímos através das observações realizadas no processo e no 

desenvolvimento do projeto e das atividades extras curriculares que as 

mesmas contribuíram para o desenvolvimento da identidade, autonomia e do 

convívio social entre os alunos. Avaliamos, que as atividades relatadas no 

registro e as práticas pedagógicas, estão cada vez mais presente no contexto 

escolar, propiciandoexperiencias e a aprendizagem dos alunos. O projeto 

promoveu a participação efetiva das famílias, através da parceria com os pais 

na escola, buscando criar condições para promoção de uma educação 

construtiva e justa através de um trabalho coletivo e educativo. Finalizamos o 

projeto “EU, FAMÍLIA E SOCIEDADE” neste primeiro trimestre com uma linda 

exposição no pátio da escola contendo atividades que os mesmos 

confeccionaram com auxílio da professora e educadoras. É importante 

ressaltar que todo trabalho realizado, esteve presente o auxílio das educadoras 

neste processo de concretização das atividades e projeto.  

 
 
AGRUPAMENTO: Ill A 
 
PROFESSORA: MARIA DE LOURDES LOIOLA RODRIGUES 

Ao dar início ao ano letivo, procuramos planejar atividades e brincadeiras onde 

as crianças pudessem criar vínculos afetivos e se sentirem seguras ao 

ambiente escolar, interagindo com a turma como também com outros 

agrupamentos e com adultos. Pensando exclusivamente nas crianças, 

desenvolvemos brincadeiras livre e dirigida em diversos ambientes da unidade 

a fim de proporcionar melhor adaptação entre as mesmas. 

 A rotina do agrupamento III A todos os dias se deu início desde o acolhimento 

das crianças que foi com brinquedos, livros e música. Sempre na nossa rotina 

tivemos o momento da roda da conversa que foi feita no início do dia, onde 

falamos da rotina daquele dia; calendário, chamada, combinados e hora da 

novidade. 

 Iniciamos nosso trabalho com o primeiro projeto ”Construindo minha 

identidade”, dando condições às crianças para aprender sobre seu próprio 

nome, por meio de práticas e pesquisas que visam contribuir para o 
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desenvolvimento integral da criança no processo de ensino-aprendizagem, 

favorecendo considerando os aspectos físicos mental, afetivo-emocional e 

sócio- cultural, buscando estar sempre condizendo com a realidade e as 

situações educativas das crianças, construindo a identidade por meio de 

interações com o meio social, favorecendo novas interações, ampliando dessa 

maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros, num ambiente que 

acolhe as particularidades de cada um, promovendo o reconhecimento das 

diversidades, bem como de uma autoimagem positiva, desenvolvendo a 

oralidade com identificação por meio de imagem, nome, interação com o outro, 

com o ambiente e consigo mesmo, conhecendo o mundo por diferentes formas 

de linguagens, construção de combinados e conhecendo um pouco da história 

de cada um, trocando experiências e relatos na roda da conversa e atitudes no 

dia a dia, afim de que interajam entre si, uns com os outros.          

Além de trabalhar e respeitar a individualidade de cada um, organizamos 

momentos de interação com outras turmas, com conto e reconto de histórias e 

rodas de músicas, reforçando os vínculos afetivos já existentes e criando novas 

formas de aproximação. 

Desenvolvemos atividades diversas em salas ambientes, como pinturas, 

desenhos, recorte e colagem, jogos diversos, cantinhos, rodas de leitura e 

teatros, desenvolvendo a coordenação motora fina, a criatividade, atenção, 

raciocínio, imaginação e criatividade.  

Na sala de matemática desenvolvemos atividades utilizando da contagem oral; 

noções de tempo, espaço, cores e formas, em jogos e brincadeiras 

manipulando objetos e brinquedos, em situações organizadas de forma a 

existirem quantidades suficientes para que cada criança descobrisse as 

características principais e possibilidades associativas; empilhar, rolar, encaixar 

e seriar. Trabalhamos com produtos do mercadinho, jogos de memória, quebra-

cabeça, dominós e tapete da quantidade. 
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Jogos de magneto 

 

Na sala de ciências propusemos atividades com brincadeiras lúdicas, onde a 

criança pudesse conhecer as partes do seu corpo, seu tamanho como também 

identifica-las no corpo de seus colegas. Trabalhamos também com diversos 

tipos de alimentos para conhecerem sabores onde nesse período iniciamos a 

semana educativa “alimentação saudável”, com demonstrações e degustação 

de alguns alimentos, selecionando alimentos saudáveis e não tão saudáveis, 

onde foi notável a melhora na alimentação das crianças.  

 

 

Alimentação saudável- abacaxi 

As brincadeiras nos espaços externos tiveram muita frequência nesse período, 
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devido a necessidade de desenvolver a psicomotricidade e também auxiliar na 

socialização da turma. 

 

Atividades diversas de psicomotricidade 

 

Nesse Trimestre comemoramos os aniversariantes do mês com um cardápio 

diferenciado ao de costume, com muita música e animação, proporcionando 

momentos de lazer e socialização.  
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Bolo de aniversário com suco de uva 

 

O dia do brinquedo que é de Sexta-Feira é um dia muito esperado pelas 

crianças, onde se divertem, brincam de faz de conta, usando da imaginação e 

criatividade. Além do brinquedo, temos “Sexta em cena”, que é um projeto 

contínuo da unidade, as crianças da turma apresentaram uma música no palco 

dando início ao projeto. 

Na sala de linguagem, utilizamos de leituras de diferentes gêneros; poesias, 

poemas, músicas, brincadeiras e brinquedos, vídeos, conto e reconto de 

histórias com material estruturado ou não, manuseio e observação de materiais 

impressos; livros, revistas e histórias em quadrinhos, dramatizações, manuseio 

de livros diversos, proporcionando momentos para que a criança desenvolva 

imaginário nos momentos do faz de conta e deixar que aconteça 

naturalmente.
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Cantinho da leitura 

 

Na sala de artes, trabalhamos com exploração e manipulação de materiais; 

lápis, canetas coloridas, giz de cera, pincéis de diferentes espessuras, tintas, 

utilização de variados suportes gráficos; jornais, papéis, papelão, lousa, chão e 

outros materiais não estruturados, desenvolvendo a coordenação motora fina, 

atenção, criatividade e concentração. As crianças realizaram atividades de 

desenho livre ”Eu nasci assim ”colagem com barbante” esse é o meu 

tamanho”, e ”agora que cresci eu sou assim”; “eu tenho ...anos”  

 

 

 

 

 

Eu nasci assim... 
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Minha altura 
M 

 

 

As atividades foram desenvolvidas de forma lúdica, de forma a atender as 

necessidades de cada criança, levando em consideração a interação uma com 

a outra, com o grupo e utilizando competências e habilidades que se 

encontram nos acontecimentos do dia a dia. Finalizamos com uma exposição 

no pátio da creche onde todos puderam apreciar suas atividades e interagir 

com as famílias nos momentos de entrada e saída dos períodos.  

 
 
 
 
 
 
 
AGRUPAMENTO: Ill B 
 
Professora: Miriam Ferreira Malafaia 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica conforme 
previsto em nossa constituição federal. As diretrizes, metas e estratégias para a 
política educacional são determinadas pelo Plano Nacional de Educação 
(PNE). É a proposta educacional de nossa creche da direção as ações da 
comunidade, pais, alunos, professores, gestores e colaboradores. É uma 
importante ferramenta para o planejamento e acompanhamento das atividades 
previstas. 
 Em nosso projeto trimestral englobamos ações a serem executadas que 
tem como principal objetivo formar indivíduos que possam compreender e 
participar da nossa sociedade. 
 O Agrupamento III B é uma sala formada inicialmente por crianças na 
faixa etária de 3 a 5 anos e meio, sendo atualmente 80% desses formados de 
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meninos e o restante de meninas. A sala é composta de 30 crianças e a 
maioria delas já estava previamente matriculadas na unidade educacional, os 
demais chegaram no decorrer do ano. Entre os alunos tem uma portadora de 
autismo (Transtorno do Espectro do Autismo - TEA). A criança com TEA tem 
um perfil de aprendizagem específico que precisam ser consideradas. A 
inclusão se constitui em uma verdadeira prática de acolhimento por meio da 
qual integramos o respeito e trabalhamos a diversidade entre os alunos.  
 

“A Constituição Brasileira (de 1988) em seu artigo segundo 
consagrou a ideia do estado democrático de direito em 
função do qual a dignidade da pessoa portadora de 
necessidades especiais é uma parcela da sociedade que 
requer atenção e políticas específicas para uma 
estruturação dos espaços físicos e do acesso aos direitos 
sociais” - Secretaria do Estado de assistência Social e 
Direitos Humanos.  
 

Para promovermos um ambiente adequado os profissionais de educação 
infantil organizam as salas de aula levando em consideração as necessidades 
das crianças. Com esse objetivo planejamos as semanas, trimestres e o ano 
letivo de nossa prática pedagógica, onde serão desenvolvidos os seguintes 
projetos:  

1. “Construindo minha identidade” 

2.  Natureza “Quem ama cuida, recicla, recria e transforma” 

3. “O mundo tem todas as cores” Diversidade 

4. “Quem conta um conto se encanta!” 

Paralelamente a estes projetos serão trabalhados as semanas educativas,  

 Alimentação saudável/Horta 

 Educação inclusiva 

 Dia da Patrulha 

 Quem cuida de mim? 

 Coleta seletiva/Dengue 

 Festa da Floresta 

 Sem. Educativa da Família 

 Festa da Família  

 Sem. Educativa do Livro 

 Sem. Da consciência Negra 

 Escola aberta  

 Festa de despedida
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A vivência diária no projeto “construindo minha identidade” foi lúdica, criativa, dinâmica e 
comunitária. Pudemos proporcionar de forma integrada, o desenvolvimento cognitivo, 
afetivo, social, motor, psicomotor e cultural das crianças. Em nossa metodologia pudemos 
exercer o conceito de brincar e aprender simultaneamente.  

Para que o período de adaptação e readaptação ocorresse de maneira tranquila, 
dinâmica, agradável e afetiva preparamos uma recepção calorosa com bastante músicas, 
cartazes, painéis de boas-vindas. Também atendemos aos pais e familiares dos alunos de 
forma que todos se sentissem seguros e acolhidos.  

Nossa unidade escolar tem adotado a ideia de organização em salas ambiente, 
concebendo uma especialização das salas de acordo com as disciplinas; Linguagem, 
Matemática, Ciências e Artes. Os alunos juntamente com a professora se deslocam entre as 
salas a cada mudança de aula. O objetivo desta organização de espaços é que cada sala, 
uma vez especializada, conte com os subsídios materiais necessários para ilustração e 
enriquecimento das aulas.  

 
1 – PROJETO CONSTRUINDO MINHA IDENTIDADE 
Iniciamos o primeiro trimestre como o projeto supracitado visando explorar o eixo 

identidade incentivando as crianças a desenvolverem o auto reconhecimento e uma 
perspectiva mais autônoma.  

De acordo com o referencial curricular Nacional para educação infantil, identidade remete 
uma ideia de distinção. 

É uma marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nosso nome, seguindo de 
todas as características físicas, de modo de agir, pensar e da própria história das pessoas. 

Linguagem oral e escrita (sala) 
Nesta sala iniciamos o projeto ajudando os alunos a desenvolverem o reconhecimento da 

própria imagem. O caminho que usamos para conseguir esse desenvolvimento foram as 
atividades de interação que possibilitaram a criação de vínculos afetivos e o aprendizado das 
regras para a vida em sociedade. Em roda de conversa apresentei para o agrupamento um 
bebe de 7 meses onde eles puderam observar que aquele bebe ainda não falava, mas se 
comunicava com sorriso, balbuciando e através de toques carinhos com as mãos e pés. 
Conversamos a respeito da história de cada criança, escolhemos musicas na qual foram 
incluídos o nome de cada criança, ensinando-as a reconhecerem seus nomes completos, os 
nomes de seus pais. Como por exemplo “ se eu fosse um peixinho...”, “bom dia mariana 
como vai...” etc.  

Também fizemos comparação com a outra criança do agrupamento I que já estava com 
mais de um ano de idade eles puderam observar que a criança estando maior já podia falar 
e que a mesma sentava e engatinhava. Realizamos pintura das crianças onde elas pintaram 
diferentes fases do crescimento. 
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Com as crianças ainda na roda realizamos teatro de fantoche, onde conversavam com 

cada um. Fizemos perguntas tais como: Quem trouxe você para creche hoje? Como chama 
papai e mamãe? Realizamos desenhos e colagem da imagem das crianças e da primeira 
letra do nome no caderno de desenho. 
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Ciências natureza sociedade (sala) 
Realizamos atividades no caderno de desenho onde eles puderam representar e 

desenhar parte do seu próprio corpo. Houve momento de observação da própria imagem na 
caixa surpresa diante de um espelho. Fizemos atividades motoras com músicas, onde eles 
puderam exercitar seus corpos, bem como realizamos brincadeiras onde eles puderam tocar 
e exercitar as diferentes partes do corpo através de músicas (cabeça, ombro, joelho e pé). O 
ambiente escolar é muito propício a essa reflexão, especialmente pela presença do 
agrupamento. A partir do corpo das crianças é possível explorar noções de altura, peso, 
medidas das mãos e pés, tamanho de roupas e calçados, temas pelos quais os alunos 
manifestam interesses em curiosidade. 

 
Matemática raciocínio lógico 

Para exercitar as ideias em matemática fazemos em voz alta a contagem dos alunos 
em sala de aula além de quantos meninos e meninas temos na sala. Ensinamos sobre o que 
é e como utilizamos o calendário da sala além de conscientiza-los das datas comemorativas 
e aniversários do mês.  

Utilizamos os objetos da sala de aula onde puderam ser comparados e medidos 
quanto a comprimento e ao peso. Foi importante apresentar às crianças comparações tais 
como: maior/menor; grosso/fino; pequeno/grande etc. 
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Artes Visuais 
Trabalhamos durante todo projeto com criação de desenhos e pinturas livres, recortes e 
colagem de papel crepon picados. Falamos sobre a história de vida de cada um. 
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A psicomotrocidade é área de desenvolvimento que envolve toda a ação realizada 
pelo indivíduo, ou seja, é a integração entre o psiquismo e a motricidade, buscando um 
desenvolvimento global, focando os aspectos afetivos, motores e cognitivos. Realizamos 
atividades de circuito e percurso com cones, motocas, bambolês, objetos, circuitos, gincanas 
e muitas brincadeiras no pátio, onde as crianças experimentam novas formas de 
deslocamento em espaços diferenciados. Realizamos corrida de motocas, pular corda 
ziguezague entre os cones, pulando dentro e fora dos bambolês além de jogos diversos para 
trabalhar a lateralidade. 

 
 
Semana educativa alimentação saudável 
Nosso objetivo principal foi de estimular de forma concreta o gosto pelas frutas, legumes, 
verduras e alimentação e rica em nutrientes. Abordamos a importância da higienização 
correta dos alimentos para que haja um bom funcionamento do nosso corpo. Durante esta 
semana realizamos integração de teatro, histórias e musicas com crianças bem 
caracterizadas de algumas frutas brasileiras. 
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 Semanalmente realizamos a execução do hino nacional com a bandeira do Brasil e 
todo agrupamento cantando reunido no pátio. 

 
 

Sexta-feira em cena 
O teatro como atividade lúdica na educação infantil é uma das atividades de expressão onde 
o faz de conta e a imaginação são carregados da espontaneidade da criança. Temos como 
prática semanal a apresentação de musicais e teatros feitos pelas crianças. Sabemos que o 
teatro é uma arte que propicia a sensibilidade, criatividade, desinibição e capacidade da 
comunicação e expressão, bem como o contato com a cultura e a história. 
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AGRUPAMENTO: Ill C 
 
 
Professora: Valdirene Bernardino dos Santos 

 

O desenvolvimento diante a proposta de trabalho nesse primeiro trimestre ocorreu da 

seguinte forma; na primeira semana de aula, trabalhamos adaptação foram apresentados 

para as crianças as salas ambientes, e deixamos livres as brincadeiras com os brinquedos e 

materiais da sala tais como sala de linguagem leitura livre ,sala de matemática brincadeira 

livre no mercadinho e na sala de artes desenho livre e também brincadeiras livre no pátio e 

na casinha de boneca .Após esse processo de adaptação demos o inicio ao Projeto: 

Construindo minha identidade. Possibilitando as crianças o contato com as diferentes 

linguagens, sentimentos e desejos, necessidades, opiniões e preferências nas diversas 

situações. E também trabalhamos Semanas Educativas: Alimentação saudável/horta. 

Estimulamos de forma concreta o gosto pela as frutas e abordarmos a importância de cada 

fruta para um bom funcionamento do nosso corpo. 
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Na sala de artes; trabalhamos o primeiro projeto; fizemos pintura do autoretrato  feito no  

individual,  recorte de revista e colagens no caderno de desenho,as crianças foram 

separadas em pequenos grupos ,onde cada um escolheu qual seria seu desenho recortaram 

em alguns momento fizeram desenho livres no caderno , identidade cada criança recebeu 

um crachá com seu nome para colocar no painel de chamadinha e todos os dias é feito a 

chamada na roda de conversa, observa-se que algumas crianças já conhece seu nome e 

algumas já escreve sem ajuda do crachá. Ainda na sala de artes fizemos confecção de 

brinquedos petecas com folhas de revistas, pintura do menino de todas as cores e pintura de 

modo vazado das frutas da semana da alimentação saudável e recorte dos alimentos que 

são saudáveis para nosso consumo.  

 

 

 

Sala de matemática: foram feitos cantinhos com jogos de quebra cabeça,alinhavo e 

brincadeira de mercadinho confeccionamos alguns dinheirinhos com papeis coloridos e 

moedas com tampinhas pet.Trabalhamos a idade de cada criança dominó  ,trabalhamos as 

medidas das crianças. 
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Na sala de ciência; confeccionamos massa de modelar, trabalhamos os sentidos paladar 

onde as crianças degustaram alguns ingredientes aguçando o tato, olfato e visão tiveram a 

oportunidade de manipular a massa para sentirem a textura Fizemos degustação de sal, 

açúcar e limão e foram perguntados que era mais gostoso de experimentar e fizemos 

experiência com a garrafa pet furada com água quando aberto água sai e fechado mesmo 

furado a água não sai às crianças ficaram maravilhados com esse resultado. 
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Sala de Linguagens ouvimos diversas musicas ,história do menino de todas as cores  com 

fantoches e leituras livres, fizemos roda da música com microfone, brincadeira com  

brinquedos de faz de conta , integração cineminha no data  show,ensaio musica da historia 

menino de todas as cores e linda rosa juvevil , cantinhos com jogos de ima e brincadeira de 

roda,tambem foi contado a historia da cesta da dona maricota e as crianças tiveram um 

momento de conhecer algumas frutas com cascas para sentirem o cheiro,tamanho e peso . 
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Parque jogo de futebol, brincadeira de pé, de lata pintura dos galões história no gramado do 

parque e circuito nos pneus.  Trabalhamos psicomotricidade e dinâmica no pátio, brincadeira 

no tanque de areia com baldinhos.  

 

Psicomotricidade no pátio trabalhamos equilíbrio, coordenação motora fina com dinâmica do 

prendedor no varal. 

 

 

Proporcionamos momentos de apresentações teatrais e musical onde as algumas crianças 

apresentaram um lindo teatro musical do menino de todas as cores e linda rosa juvenil em 

alguns momentos ouve integração com outros agrupamentos. Comemoramos o 

aniversariante do mês. 
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Casa de boneca um momento de brincadeira livre onde cada criança usa sua própria 
imaginação com os brinquedos de faz - de- conta.  

 
 
 
AGRUPAMENTO: Ill D 
 
PROFESSORA: MARIA DE LOURDES LOIOLA RODRIGUES 

O primeiro Trimestre foi um sucesso! As crianças se integraram alegremente ao ambiente, 

aos novos colegas e à equipe.  

Ao iniciar o ano, as crianças viveram o momento de muitas mudanças de uma só vez! 

Afastaram-se do convívio familiar e criaram novas relações afetivas. Pensando nisso, 

procuramos planejar atividades e brincadeiras onde as crianças pudessem criar vínculos 

afetivos e se sentirem seguras ao ambiente escolar, interagindo com a turma como também 
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com outros agrupamentos e com adultos. Pensando exclusivamente nas crianças, 

desenvolvemos brincadeiras livre e dirigida em diversos ambientes da unidade a fim de 

proporcionar melhor adaptação entre as mesmas. 

 A rotina do agrupamento III D todos os dias se deu início desde o acolhimento das crianças 

que foi com brinquedos, livros e música. Sempre na nossa rotina tivemos o momento da 

roda da conversa que foi feita no início do dia, onde falamos da rotina daquele dia; 

calendário, chamada, combinados e hora da novidade. 

Iniciamos nosso trabalho com o primeiro projeto ”Construindo minha identidade”, dando 

condições às crianças para aprender sobre seu próprio nome, por meio de práticas e 

pesquisas que visam contribuir para o desenvolvimento integral da criança no processo de 

ensino-aprendizagem, favorecendo considerando os aspectos físicos mental, afetivo-

emocional e sócio- cultural, buscando estar sempre condizendo com a realidade e as 

situações educativas das crianças, construindo a identidade por meio de interações com o 

meio social, favorecendo novas interações, ampliando dessa maneira seus conhecimentos a 

respeito de si e dos outros, num ambiente que acolhe as particularidades de cada um, 

promovendo o reconhecimento das diversidades, bem como de uma autoimagem positiva, 

desenvolvendo a oralidade com identificação por meio de imagem, nome, interação com o 

outro, com o ambiente e consigo mesmo, conhecendo o mundo por diferentes formas de 

linguagens, construção de combinados e conhecendo um pouco da história de cada um, 

trocando experiências e relatos na roda da conversa e atitudes no dia a dia, afim de que 

interajam entre si, uns com os outros.         

 

Pesquisa e blocos de construção 

Além de trabalhar e respeitar a individualidade de cada um, organizamos momentos de 

interação com outras turmas, com conto e reconto de histórias e rodas de músicas, 
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reforçando os vínculos afetivos já existentes e criando novas formas de aproximação. 

Desenvolvemos atividades diversas em salas ambientes, como pinturas, desenhos, recorte e 

colagem, jogos diversos, cantinhos, rodas de leitura e teatros, desenvolvendo a 

coordenação motora fina, a criatividade, atenção, raciocínio, imaginação e criatividade.  

Exploramos bastante os espaços externos com brincadeiras, cantigas de rodas, momentos 

de lazer e diversão. 

Na sala de matemática desenvolvemos atividades utilizando da contagem oral; noções de 

tempo, espaço, cores e formas, em jogos e brincadeiras manipulando objetos e brinquedos, 

em situações organizadas de forma a existirem quantidades suficientes para que cada 

criança descobrisse asprincipais características e possibilidades associativas; empilhar, rolar, 

encaixar e seriar. Trabalhando com produtos do mercadinho (rótulos), jogos de memória, 

quebra-cabeça, dominós e tapete da 

quantidade. 

 

 

 

 

Ta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo diversos: quebra- cabeça, cores e tapete da quantidade 

mailto:adm@anabrasil.org
mailto:diretorianavemae@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – BEM QUERER PROFº PIERRE WEIL 

CNPJ 54.150.339/0002-84  - adm@anabrasil.org – diretorianavemae@anabrasil.org  

 

Rua: Antônia Avelar Ridal, s/n – Pq. Vista Alegre – 13054-353 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-2660 

 

 

Na sala de ciências propusemos atividades com brincadeiras lúdicas, onde a criança 

pudesse conhecer as partes do seu corpo, seu tamanho como também identifica-las no 

corpo de seus colegas. Trabalhamos também com diversos tipos de alimentos para 

conhecerem sabores onde nesse período iniciamos a semana educativa “alimentação 

saudável”, com demonstrações e degustação de alguns alimentos, selecionando alimentos 

saudáveis e não tão saudáveis, onde foi notável a melhor aceitação de alimentos diferentes 

na alimentação das crianças. 

 

Alimentação saudável-maçã 

 

 

As brincadeiras nos espaços externos tiveram muita frequência nesse período, devido a 

necessidade de desenvolver a psicomotricidade e também auxiliar na socialização da turma. 

.  
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Brincadeiras desenvolvendo a psicomotricidade 

Nesse Trimestre comemoramos os aniversariantes do mês com um cardápio diferenciado ao 

de costume, com muita música e animação, proporcionando momentos de lazer e 

socialização.  

 

Aniversariantes do mês 

O dia do brinquedo que é de Sexta-Feira, é um dia muito esperado pelas crianças, onde se 

divertem,  brincam de faz de conta, usando da imaginação e criatividade. Além do brinquedo, 

temos “Sexta em cena”, que é um projeto contínuo da unidade, as crianças da turma 

apresentaram uma música no palco dando início ao projeto. 

Na sala de linguagem, utilizamos de leituras de diferentes gêneros; poesias, poemas, 

músicas, brincadeiras e brinquedos, vídeos, conto e reconto de histórias com material 

estruturado ou não, manuseio e observação de materiais impressos; livros, revistas e 

histórias em quadrinhos, dramatizações, manuseio de livros diversos, proporcionando 

momentos para que a criança desenvolva o imaginário nos momentos do faz de conta e 

deixar que aconteça naturalmenteno dia a dia de cada criança.  
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Manuseio de livros 

 

Brincadeira de concentração 

Na sala de artes, trabalhamos com exploração e manipulação de materiais; lápis, canetas 

coloridas, giz de cera, pincéis de diferentes espessuras, tintas, utilização de variados 

suportes gráficos; jornais, papéis, papelão, lousa, chão e outros materiais não estruturados, 

desenvolvendo a coordenação motora fina, atenção, criatividade e concentração. As 

crianças realizaram atividades de desenho livre ”Eu nasci assim”; colagem com barbante” 

esse é o meu tamanho”, e ”agora que cresci eu sou assim”; “eu tenho ...anos”  
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No final do Trimestre começamos a trabalhar com o Mascote da turma ( meu cahorrinho 

Dudu) onde foi de escolha das crianças, estimulando a cuidar de algo ou de alguém 

possibilita a vivência de valores importantíssimos para a formação da personalidade. 

Com o Projeto Mascote – me leva para casa – as crianças do agrupamento III D tiveram e 

terão oportunidade de desenvolver responsabilidade ao acolher e cuidar do animal (pelúcia) 

que levarão para casa.  

Essas propostas proporcionarão o fortalecimento de vínculos afetivos e a percepção de que 
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são capazes de executar muitas tarefas, além do desenvolvimento da autoestima. 

 Levar o Mascote para casa também favorecerá a parceria entre a escola e o lar, o que trará 

mais segurança aos alunos. 

Com esse Projeto também serão desenvolvidas capacidades em todas as áreas do 

conhecimento, principalmente as relacionadas à Linguagem oral e a Expressão artística. 

Como funcionará? 

A cada semana uma criança está levando o Mascote para casa e poderá desfrutar de bons 

momentos familiares e cotidianos ao lado dele. 

Saída com o Mascote: 6ª feira 

Retorno do Mascote: 3ª feira. 

Esses momentos são aproveitados e registrados no portfólio coletivo que seguirá com o 

Mascote. Cada criança utilizoiu até duas folhas docaderno para registrar o que aconteceu 

durante o tempo em que o mascote esteve em sua casa, o que fizeram, do que ele 

participou…. 

Ideias de registro: Fotos, escrita, desenhos… 

Esse rico material está sendo trabalhado em sala pela turma ao retornar da casa de cada 

criança. 

Solicitamos aos pais ou responsáveis que informem a escola, pela caderneta, quando não 

puderem levar o Mascote no final de semana (caso de viagem ou compromisso. 

 

As atividades foram desenvolvidas de forma lúdica, de forma a atender as necessidades de 

cada criança, levando em consideração a interação uma com a outra, com o grupo e 

utilizando competências e habilidades que se encontram nos acontecimentos do dia a dia. 

Finalizamos com uma exposição no pátio da creche onde todos puderam apreciar suas 

atividades e interagir com as famílias nos momentos de entrada e saída dos períodos. 
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AGRUPAMENTO: Ill E 
 
PROFESSORA: MIRIAM FLAVIA L. PEREIRA 

PROJETO: CONSTRUINDO MINHA IDENTIDADE 

 

INTRODUÇÃO 

O professor deve transmitir o conhecimento buscando proporcionar a compreensão 

do que foi exposto, permitindo que a criança dê um novo sentido, ou seja, o professor não 

deve dar respostas prontas, mas criar possibilidades, dando oportunidade das indagações e 

curiosidades permitindo que a criança alcance o conhecimento e continue buscando de 

forma autônoma e prazerosa.  

Desse modo, segundo Paulo Freire destaca: 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 

sua construção.” (FREIRE, 2003, p.47). 

Sendo assim, é necessário que o professor permita a criança construir seu próprio 

conhecimento, estimulando assim sua autonomia e permitindo suas descobertas através de 

suas próprias experiências. 

 

 

“CONSTRUINDO MINHA IDENTIDADE” 

Trabalhamos a construção da identidade e autonomia das crianças, favorecendo 

novas interações reverenciando seus conhecimentos a respeito de si e do outro, a 

autoestima, a família, o conhecimento da diversidade, do seu corpo, interagindo com outros 

seres e com o meio. Trabalhamosroda de conversa, contação de histórias, músicas diversas, 

brincadeiras que estimularam a afetividade e a confiança, passeio pela escola, alimentação 

saudável e a construção do painel “Construindo minha identidade”. 

A organização do agrupamento da inicio a partir da chegada das crianças, onde serão 

acolhidas com brinquedos, músicas, livros, roda de conversa onde falamos sobre a rotina da 

sala, reforçar conversas anteriores como os valores, regras, combinados e trabalhamos 

chamadinha, contagem, janelinha do tempo, contação de história e outros assuntos do 

interesse da turma. As crianças tiveram todos os dias, momentos de alimentação, higiene, 

brincadeiras, onde foram oferecidos momentos de prazer e socialização. 

Linguagem:Trabalhamos contação de história, música, dança, contato com livros, 
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autoconhecimento através do espelho, vídeo educativo sobre alimentação saudável, leitura 

do livro “A Cesta da Dona Maricota”, vídeo educativo sobre identidade e corpo, a escolha do 

mascote da sala, brincadeira no quiosque, brinquedos, chamadinha com a letra iniciados 

nomes. 

 

 

 

Ciências: Trabalhamos hábitos de higiene, partes do corpo, esqueleto humano, leitura do 

livro “Eu Me Mexo”, alimentação saudável, roda de conversa sobre identidade, painel do 

tempo, ficha sobre história da criança e passeio pela creche. 

 

 

 

Matemática: Trabalhamos dominó, mercadinho, sequência numérica, jogo da memória com 

formas geométrica, jogo de tabuleiro com sequência e correspondência numérica, sequência 

e correspondência numérica com palitos, medidas através do barbante e peças de montar. 
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Artes: Trabalhamos massinha de modelar, carimbo das mãos, recorte e colagem de 

alimentos saudáveis, reproduzimos a face através de desenho, reproduzimos a cesta da 

dona Maricota através de desenho, bonequinhos com pintura a guache representando cada 

criança, colagem com barbante, montagem do painel “Construindo minha identidade”. 

 

 

 

Psicomotricidade: Trabalhamos lateralidade, coordenação motora, brincadeiras com 

cordas, com bolas, pega fruta, brincadeira livre no parque, brincadeira no pátio, dança das 

cadeiras e ovo choco. 
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Aniversariantes do mês: Com decoração, música, dança e bolo foram comemorados os 

aniversários do mês de janeiro, fevereiro e março. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades pedagógicas atenderam todas as crianças que foram capazes de 

realiza-las, todos os objetivos foram alcançados favorecendo o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças. 

As avaliações foramfeitas individualmente, identificando os potenciais, interesses e 

desenvolvimento psicológico, intelectual, físico e social de cada criança através de 

observações, registros, relatórios e fotos. 

 
AGRUPAMENTO: Ill F 
 
Professora: Ketlyn Silva 
 

Durante o ano letivo de 2019 trabalharemos com o tema norteador “Eu e o mundo: 
toda ação tem uma reação”, dentro deste tema trabalhamos com subprojetos e semanas 
educativa. Iniciamos o ano com o subprojeto “Construindo minha identidade” onde 
trabalhamos a construção da identidade e autonomia, favorecendo novas interações 
reverenciando seus conhecimentos a respeito de si e do outro, a autoestima, a família, o 
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conhecimento da diversidade, do seu corpo, interagindo com outros seres e com o meio. 
Trabalhamos a roda de conversa, combinados, contação de histórias, painéis, cantigas, 
músicas diversas, fantoches relacionada a contação de argumento próprio da criança sobre 
sua família, teatro e brincadeiras que contribuiram para uma melhor aquisição e 
entendimento da afetividade, do sentir-se amado pelo outro e a confiança, realizamos um 
passeioao redor da escola para que as crianças se sentissem confiantes dentro do ambiente 
e da nova turma e o nosso projeto “Alimentação Saudável”, as crianças puderam identificar e 
aprender sobre vários tipos de frutas, legumes, raizes e verduras que auxiliam na 
manutenção de uma vida saudável. Dentro desse projeto trabalhamos também o mascote da 
sala que é uma estratégia desenvolvida em parceria com as famílias para ensinar valores 
que ajudem na formação e educação das crianças, o nosso mascote é um Leão e as 
crianças se sentiram muito felizes em tê-lo na sala, este também possibilita que cada uma o 
leve para casa onde criança e família relizarão uma interação no objetivo de cuidar do 
mascote e proporcionar momentos de amor e carinho entre todos e registrando tais 
momentos no livro da turma, nosso mascote será enviado à famílias a partir do mês de 
Março, pois é um projeto contínuo ao longo do ano letivo de 2019 e sendo finalizado no mês 
de Dezenbro.  

 As experiências proporcionadas aos alunos nesses subprojetos também foram de 
essencial importância quanto à manutenção dos valores morais do ser humano, que 
contribuirão, para resgatar o trabalho grupal, o respeito mútuo aos colegas, o respeito às 
diferenças e diversidades e o desenvolvimento da identidade cultural.  

Os projetos proporcionaram a socialização do saber, fazendo com que a criança 
pensasse suas hipóteses e pré-conceitos, apresentando desafios, situações problemas, 
questionamentos e diferentes visões e posicionamentos. 

 
 
 
 

Adaptação 
 

Neste período de adaptação as crianças precisam  serem acolhidas, criando um 
clima de segurança afetiva individual e coletiva, pois é um período especial na vida da 
criança, onde a mesma vivencia a maturação na transição, em que um novo ambiente está 
sendo inserido em seu meio, levando em conta toda a experiência a priori, porém, através 
uma rotina pré-estabelecida pela instituição que proporcionará momentos de aprendizagem 
lúdica e direcionada pelos educadores que acompanharão diariamente o seu 
desenvolvimento social, cognitivo e motor. 

Realizamos com as crianças uma adaptação com muita diversão e socialização entre 
professoras e crianças dos outros agrupamentos, interagindo em todos os ambientes da 
creche. 
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          As crianças se socializaram, conheceram novos colegas e puderam reencontrar 
colegas antigos da creche, com as novas professoras demonstraram carinho e prazer ao 
recebê-las, algumas crianças que foram transferidos do AGII sentiram a diferença da turma, 
pois tudo era novo os colegas, a professora, os horários e os sistemas de aquisição da 
aprendizagem, porém reagiram muito bem ás novas mudanças. 

 

Construindo Minha Identidade 
 

Dentro deste projeto, realizamos atividades que contribuíram para a percepção do “EU” 
dentro da sociedade, o que eu sou, como eu sou e o que eu posso ser, as crianças 
trabalharam a diversidade cultural, a diferença entre uma pessoa outra respeitando os 
direitos e deveres de cada uma delas, aprenderam a valorização ao ser humano e o que 
podem fazer para serem bons cidadãos.  
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A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o meio 
social. A escola é um universo social diferente do da família, favorecendo novas interações, 
ampliando desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros. A autoimagem 
também é construída a partir das relações estabelecidas nos grupos em que a criança 
convive. Um ambiente farto em interações, que acolha as particularidades de cada indivíduo, 
promove o reconhecimento das diversidades, aceitando-as e respeitando-as, ao mesmo 
tempo em que contribui para a construção da unidade coletiva, favorece a estruturação da 
identidade, bem como de uma imagem positiva. 

    
 

Nesta atividade foi medido o tamanho de cada criança e após colado no caderno de 
atividades com a seguinte observação... O meu tamanho cabe dentro do coração. 

Foi realizada a atividade sobre o corpo das crianças e o que podem fazer para mantê-
lo limpo e em estado saudável, depois de contornado um corpo as crianças realizaram o 
preenchimento do mesmo com a massa de modelar e no outro colocaram roupas de acordo 
com o gosto de cada um deles, neste casso escolheram para os meninos shorts e camiseta, 
já para as meninas um lindo vestido. 

A família é o primeiro ponto de referência para a criança, assim também a sua casa. 
A escola entra na vida dela ampliando sua noção de espaço e seu sentimento de integração 
ao mundo. 

Nesta atividade fazendo o uso dos fantoches, as crianças puderam contar histórias de 
suas famílias e apresentar para seus colegas todos os habitantes da casa, inclusive animais 
e plantas, pois aprenderam que todos são seres vivos e que cada um possui sua importância 
do nosso lar. 
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Semana da Alimentação Saudável 
 

O projeto Alimentação Saudável veio para estimular as crianças a aprenderem a 
consumir alimentos que muitas vezes recusam sem antes conhecer ou ainda terem 
experimentando, permitiu uma aproximação entre criança e alimento facilitando o 
entendimento das crianças sobre o tipo de fruta, o tipo de legume ou ainda verduras que 
para elas são ruins, mas que por outro lado garantem uma alimentação completa e sadia 
para cada uma delas. 

A princípio conversamos sobre que tipos de alimentos as crianças gostavam mais de 
comer e para surpresa da professora, dentre várias opções gostosas e que dentro das que 
não fazem bem para a saúde, mais da metade da sala atribuíram seus gostos por frutas, 
legumes e verduras. 

Na perspectiva de proporcionar uma melhor alimentação com as crianças sem 
constrangimento, realizamos o plantio de mudas de hortaliças e de uma verdura, nesta 
atividade as crianças se divertiram e se sentiram interessadas em participarem da colheita 
logo, mas entenderam que assim como o ser humano, é necessário aguardar o momento 
certo para a colheita. 
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As crianças realizaram o processo do plantio alegremente, tiraram as mudas do 
recipiente e colocaram-nas em outro maior já a terra própria e em seguida aguaram-nas, 
para que elas pudessem realizarem suas fotossínteses foram colocadas na janela, um lugar 
fácil para molhá-las e pegar um bom sol. 

Já no refeitório, a cada dia era oferecido às crianças alimentos com nutrientes 
riquíssimos como legumes, verduras e frutas, poucas foram as vezes em que algumas não 
aceitaram, pois eram incentivadas a experimentarem com intervenções onde recebiam a 
notícia de que iriam crescer, o cabelo ficaria mais bonito e suas inteligências ficariam 
melhores, desta forma elas aceitavam e acabavam comendo tudo, atualmente elas se 
alimentam com tudo o que é oferecido, a turma do AGIII F realiza desperdícios raros dos 
alimentos, pois são estimulados a comerem de tudo e têm em suas consciências de que em 
algum lugar do mundo alguma criança não tem alimento como eles. 

 
Retornando para a nossa atividade sobre uma alimentação saudável, chegou a hora de 

pesquisar sobre os alimentos que fazem bem e outros que fazem mal, de acordo com as 
falas das crianças a professora contornou o corpo de uma delas e as próprias iam falando os 
nomes dos alimentos que fazem bem para o nosso corpo, este corpo ficou todo cheio com 
frutas, legumes e verduras, ovos, carnes e frango, vários tipos de grãos e macarrão. 

 

            
 
 
 
Em outra atividade realizamos a arte papeis coloridos, com recortes de legumes, 

verduras e carne as crianças montaram um prato saudável onde eles também comeriam 
com gosto quando lhes oferecido.  
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SEXTA EM CENA 
A cada sexta-feira do mês uma turma está responsável pela animação de todos da 

creche, elas apresentam danças ou teatros e no final todos se interagem para dar alegria ao 
fim de semana e muito prazer para as crianças em uma sexta em cena onde todos são 
espectadores. 
 

          
FESTA DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Sempre nas últimas sextas-feiras do mês realizamos a festa dos aniversariantes, neste 
dia uma turma é responsável pela decoração da festa, no momento antes do lanche todos 
cantam parabéns para os aniversariantes das turmas e todos comem do bolo acompanhado 
de suco, após as crianças seguem para a apresentação da sexta em cena e interagem com 
todas as turmas da creche dançando e brincando no pátio. 
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c) Projetos Desenvolvidos 

PROJETO: “ADAPTAÇÃO E QUEM SOU EU” 

O projeto Adaptação e quem sou eu , foi realizado com os Agrupamentos I, que teve como 
objetivo trazer confiança, autonomia, curiosidade a criança para que desenvolva em meio a 
rotina estabelecida pela creche, mostrando que ela faz parte do meio em que vive e se 
adapta  a sua nova rotina diária com segurança. 
 

  

 

PROJETO: “Eu, família e sociedade” 

 

 O projeto Eu, família e sociedade realizado pelo agrupamento ll teve como objetivo 
promover e desenvolver um trabalho coletivo no ambiente escolar, envolvendo a participação 
da família no processo ensino-aprendizagem como parceiros e colaboradores conscientes, 
além de estimular a valorização e respeito uns pelos outros e o autoconhecimento de si 
mesma e a autonomia em suas decisões que tornarão crianças criadoras de sua própria 
história. 
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PROJETO: “CONSTRUINDO MINHA IDENTIDADE” 

 

Neste trimestre o projeto “Construindo minha identidade” realizado com Agrupamentos III, 
proporcionou condições aos alunos para aprender o seu nome próprio, através de uma 
prática que visa contribuir para o desenvolvimento integral da criança no processo de 
ensino-aprendizagem, favorecendo os aspectos físicos mental, afetivo-emocional e sócio- 
cultural, buscando estar sempre condizendo com a realidade dos educandos. 
 

 

 

SEMANA EDUCATIVA  DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Nosso objetivo principal foi de estimular de forma concreta o gosto pelas frutas, legumes, 
verduras e alimentação e rica em nutrientes. Abordamos a importância da higienização 
correta dos alimentos para que haja um bom funcionamento do nosso corpo. Durante esta 
semana realizamos integração de teatro, histórias e musicas com crianças. 
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d) Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços 

A Formação Continuada deve constituir-se como um espaço que possibilite a 

troca de diferentes saberes, de repensar e refazer a prática do professor, 

havendo uma reorganização de suas competências e produção de novos 

conhecimentos. 

Eurides Brito da Silva 

 

         A Formação Continuada é elaborada pensando no trabalho do profissional 
(professor/monitor) trazendo uma reflexão sobre o próprio trabalho, prática e teoria, sendo 
abordado nas reuniões: trocas e aprendizado que colabora para o seu desenvolvimento 
pessoal e profissional dos profissionais da unidade.  

A formação continuada dos colaboradores é importante, pois é através dela que os 
profissionais melhoram gradativamente sua atuação dentro da instituição.  Não sendo 
diferente das outras áreas da educação, a formação dos docentes para o ensino infantil é 
fundamental, pois serve como  base para a formação das crianças. A formação continuada 
da Unidade Educacional, trabalha na busca constante da qualidade de ensino, oferecendo 
treinamento para seus profissionais e equipe pedagógica.  Desta forma, são apontados 
temas inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, éticas, condutas e questões gerais 
da rotina dos quais são discutidos e refletidos coletivamente pelos docentes e equipe 
pedagógica. 

A Formação Continuada é um direito de todos os profissionais de Educação, 
conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e no Plano Nacional da Educação 
(PNE). Em consonância com esses direcionadores, promovemos iniciativas de Formação 
Continuada para nossos professores e monitores. Visando a necessidade e a importância da 
formação continuada que nos mobilizou para contemplar e refletir acerca de temas 
pertinentes ao âmbito educacional. Para tanto, escolhemos os temas a partir da percepção 
da necessidade e observação da realidade.  

As Reuniões de Trabalho Pedagógico consistiram em reuniões periódicas dentro da 
unidade, para elaboração de projetos, análise de planejamento, troca de idéias, adaptações 
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de rotina, pesquisa e desenvolvimento de novas estratégias de ensino. A escola em si já é 
um espaço de aprendizado continuo. 

 Nas reuniões de TDCs e Formação de monitoras desse trimestre tivemos como 
objetivo principal o estudo das Diretrizes Municipais de Campinas, leitura e reflexão sobre o 
mesmo, este estudo está colaborando para o trabalho pedagógico de uma forma criativa, 
dinâmica e com os conceitos básicos de como se trabalha na Educação Infantil de 
Campinas, além desse estudo, tratamos  em nossas reuniões  outros assuntos também 
importante para melhoria contínua do nossos  professores.   

 
 
Trabalho Docente de Formação Continuada – TDCs 

 

 Organização e construção dos projetos 2019; 

 Organização dos tempos e espaços internos da escola; 

 Vídeo “O lúdico e a psicomotricidade na educação Infantil”; 

 Palestra da Guarda Municipal sobre o PROIN; 

 Orientações sobre a construção dos planos coletivos por agrupamento; 

 Discussão da avaliação institucional, para construção do quadro de metas; 

 Orientações sobre preenchimento do diário de classe; 

 Palestra e Oficina de contação de histórias com Juliana Sampaio; 

 Orientações e discussões sobre elaboração da avaliação individual da criança; 

Formação Continuada com as Monitoras 

O trabalho com as monitoras é dividido em dois grupos, cada grupo com duas horas 

de estudo e trabalho. Os temas apresentados foram selecionados de acordo com as 

necessidades encontradas nos trabalhos desenvolvido com as crianças desta unidade 

escolar, visando o bem estar dos nossos pequenos, criando assim um ambiente harmonioso. 

 Dentre os temas abordados fizemos grupos e estudos nas quais trouxemos para a 

formação os seguintes assuntos:  

 

 Leitura e discussão do Texto: “Educando o olhar da Observação-Aprendizagem do 

olhar” 

 Orientações sobre a organização dos horários e trabalhos realizados  

 dentro a unidade escolar; 

 Vídeo “O lúdico e a psicomotricidade na educação Infantil”; 

 Palestra e Oficina de contação de histórias com a Professora Susie; 

mailto:adm@anabrasil.org
mailto:diretorianavemae@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – BEM QUERER PROFº PIERRE WEIL 

CNPJ 54.150.339/0002-84  - adm@anabrasil.org – diretorianavemae@anabrasil.org  

 

Rua: Antônia Avelar Ridal, s/n – Pq. Vista Alegre – 13054-353 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-2660 

e) Atividades de Integração com os colegiados da escola. 

 

RPAI 

Neste trimestre foram realizadas as reuniões referentes ao RPAI com a participação 

plena dos funcionários, para avaliação das atividades da Unidade Escolar quando os 

aspectos avaliados foram: o desenvolvimento do trabalho em equipe, comunicação entre 

equipe de sala, equipe gestora e comunidade, rotina e organização ambiente de trabalho.  

 

Reunião de Família e Educadores 

Iniciamos o ano letivo com reunião onde foi apresentado aos familiares os 

procedimentos gerais da unidade para o bom desenvolvimento do Projeto. Foram dias bem 

importantes para que o trabalho desenvolva sempre com clareza e transparência, todos em 

busca de aprendizado. 

 

Conselho de Escola 

Reunião do Conselho de Escola ocorreu no dia 04 de fevereiro para a eleição dos 

conselheiros de escola com atuação em 2019, no dia 05 de fevereiro, tivemos a reunião para 

posse dos conselheiros eleitos e a primeira reunião do ano letivo para tratar assuntos 

pertinentes ao bom andamento da Unidade os assuntos foram: Importância do conselho 

atuante na escola, apresentação e aprovação do Calendário Escolar 2019,  Avaliação 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil para construção do PP e para encerrar o 

relatório financeiro foi analisado e aprovado pelos conselheiros. 
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5) Estrutura Física Predial: 

                  PLANILHA DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE       

NAVE MÃE: 

CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL                                                                                                        

 

 

 

   

Endereço: RUA: MONICA SILVEIRA PISANI, N. 185 JD. VISTA ALEGRE                                                            

NAED: SUDOESTE       

        

Telhado: Material:  Sala nº 2 Estado: Bom   Médio   Ruim X 

Caixa D'água: 

Interna                        

Externa   Estado: Bom 
 

Médio  X Ruim   

Pintura Externa do 

Prédio:                                          Estado: Bom 
 

Médio 
  

Ruim  X 

Fechamento da Unidade: Material:                         ALAMBRADO Estado: Bom  Médio   Ruim  X 

Sanitário de 

Funcionários:     Estado: Bom X Médio   Ruim   

Copa de funcionários:   

Piso e 

rachaduras na 

parede Estado: Bom   Médio   Ruim X 

Sanitário de Alunos     Estado: Bom X Médio   Ruim   

Direção   Piso:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

    Parede:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

    Forro:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

Salas de Aula:  Nº: 1 AG I A Piso:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

    Parede:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

    Forro:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

  Possui Sanitário?                             SIM Estado: Bom   Médio X Ruim   

  Possui Circuito de Banho?                             SIM Estado: Bom   Médio X Ruim   

Salas de Aula: Nº: 2 AG I B Piso:  Estado: Bom   Médio   Ruim X 

    Parede:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

    Forro:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

  Possui Sanitário?                             SIM Estado: Bom X Médio   Ruim   

  Possui Circuito de Banho?                            SIM Estado: Bom   Médio X Ruim   

Salas de Aula: Nº: 3 AG II C Piso:  Estado: Bom   Médio   Ruim X 

    Parede:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

    Forro:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

  Possui Sanitário?                  NÃO Estado: Bom   Médio   Ruim   

  Possui Circuito de Banho?                     NÃO Estado: Bom   Médio   Ruim   

Salas de Aula: Nº: 4 AG II D Piso:  Estado: Bom   Médio   Ruim X 

    Parede:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

    Forro:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

  Possui Sanitário? NÃO Estado: Bom   Médio   Ruim   

  Possui Circuito de Banho? NÃO Estado: Bom   Médio   Ruim   

Salas de Aula: Nº: 5 AG II E Piso:  Estado: Bom   Médio   Ruim X 

   Parede:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

mailto:adm@anabrasil.org
mailto:diretorianavemae@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – BEM QUERER PROFº PIERRE WEIL 

CNPJ 54.150.339/0002-84  - adm@anabrasil.org – diretorianavemae@anabrasil.org  

 

Rua: Antônia Avelar Ridal, s/n – Pq. Vista Alegre – 13054-353 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-2660 

   Forro:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

  Possui Sanitário? NÃO Estado: Bom   Médio   Ruim   

  Possui Circuito de Banho? NÃO Estado: Bom   Médio   Ruim   

Salas de Aula: Nº: 6 AG II B Piso:  Estado: Bom   Médio   Ruim X 

   Parede:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

   Forro:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

  Possui Sanitário? NÃO Estado: Bom   Médio   Ruim   

  Possui Circuito de Banho? NÃO Estado: Bom   Médio   Ruim   

Salas de Aula: Nº: 7 AG III A Piso:  Estado: Bom   Médio   Ruim X 

   Parede:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

   Forro:  Estado: Bom X Médio   Ruim   

  Possui Sanitário? NÃO Estado: Bom   Médio   Ruim   

  Possui Circuito de Banho? NÃO Estado: Bom   Médio   Ruim   

 

6) Alimentação: 

a) Informar tipo de Cardápio: 

TIPO DE CARDÁPIO IDADE 

B 4 MESES A 1 ANO 

C 1 A 3 ANOS 

ES 3 A 5 ANOS E 11 MESES 
  

 

b) Total de Refeições Servidas/Mês:  

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS - Janeiro 

AGRUPAMENTO  

I  Cardápio EI BERÇÁRIO - 99 

II - I/II  Cardápio EI INTEGRAL – 1.230 

III  Cardápio EI COMPLEMENTAR - 813 

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS - Fevereiro 

AGRUPAMENTO  

I  Cardápio EI BERÇÁRIO - 2.085 

II - I/II  Cardápio EI INTEGRAL - 20.332 

III  Cardápio EI COMPLEMENTAR – 8.206 

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS - Março 

AGRUPAMENTO  

I  Cardápio EI BERÇÁRIO – 1.748 

II - I/II  Cardápio EI INTEGRAL – 17.255 

III  Cardápio EI COMPLEMENTAR 8.332 
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TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO TRIMESTRE 

AGRUPAMENTO  

I  Cardápio EI BERÇÁRIO – 3.932 

II - I/II  Cardápio EI INTEGRAL – 38.817 

III  Cardápio EI COMPLEMENTAR – 17.351 

 

c) Horário das refeições:  

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES AG I- CARDÁPIO EI BERÇÁRIO 

MAMADEIRA 07:40 

SUCO/FRUTA 09:00 

PAPINHA SALGADA 09:40 

MAMADEIRA 13:00 

PAPINHA SALGADA 15:00 

  

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES AG II-I/II CARDÁPIO EI INTEGRAL 

CAFÉ DA MANHÃ 08:00 

ALMOÇO 10:00 

CAFÉ DA TARDE 14:00 

JANTAR 15:00 

  

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES AG III CARDÁPIO EI COMPLEMENTAR 

CAFÉ DA MANHÃ 07:40 

ALMOÇO 09:40 

CAFÉ DA TARDE 13:40 

JANTAR 15:30 

 

 

d) Total de Alunos com Restrição Alimentar 

Agrupamento 
Tipo de Restrição 

Alimentar 
Número de Alunos 

I Intolerância a Lactose 9 

II Corante e chocolate 2 

III Proteína do leite 2 

I/II Carne de porco 1 
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c) Total de Cozinheira por unidade: 02 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO DATA DE ADMISSÃO ALMOÇO 

ARISDETE DA SILVA OZORIO COZINHEIRA 07:00 - 16:00 08/10/2014 12:00 – 13:00 

FERNANDA CRISTINA DE G. 

LACERDA 
COZINHEIRA 07:00 - 17:00 28/05/2018 11:00 – 12:12 

  

f) Necessidade de reposição de utensílios e/ou equipamentos: 

NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE UTENSÍLIOS 

EQUIPAMENTO/UTENSÍLIO QUANTIDADE SOLICITADA OBS. 

Espátulas para bolo 2  

Escorredores de arroz com cabo de 30 cm 2  

Canecas dosadoras de 1 litro 2  

Espremedor de frutas 1  

Cadeira alta em resina para bebês 20  

Mesa tripé para sala de aula   

   

mailto:adm@anabrasil.org
mailto:diretorianavemae@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
CEI – BEM QUERER PROFº PIERRE WEIL 

CNPJ 54.150.339/0002-84  - adm@anabrasil.org – diretorianavemae@anabrasil.org  

 

Rua: Antônia Avelar Ridal, s/n – Pq. Vista Alegre – 13054-353 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-2660 

7) Administrativo Financeiro: 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

     

*Planilha fornecida para a O.S. pela Coordenadoria de Convênios. 

 

Caso o executado supere o planejado, apresentar texto justificando o fato. 
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